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RICHARD HUGO: LANGUAGE IN SUPPORT
TO PHENOMENOLOGICAL THEMES 

Lidija Davidovska 
European University-RM, Skopje, Macedonia 

Abstract: When poetry chooses specific locations and 
their specific culture as its poetic medium to articulate 
the corresponding worldviews and emotional responses 
to them, such poetry inherently addresses issues relat-
ing to phenomenology. According to Hugo’s poetics, the 
“place” and its culture become synonymous with the 
poetic experience, which presupposes the human being 
and its emotional and intellectual reactions and interac-
tions with the place, i.e. the world and the others in that 
world. The poetic experience happening in the world 
with others is similar to Heidegger’s notion of being-in-
the-world-with-Others, an existential and ontological 
given that cannot be opted out of. In Hugo’s poetry, these 
phenomenological thematic preoccupations are linguis-
tically mediated in several rhetorical and stylistic cate-
gories which are identified as (a) semi-discursive and 
semi-descriptive lines, (b) “succinct expressions in 
wordy poems” and (c) value-bearing judgments and 
comments on his “verbal postcards” from the Northwest. 
Thus, the discursive, abstract and evaluative statements, 
comments and judgments reflect the Subject, while the 
descriptive and concrete images, reflect the Objects, i.e. 
the small towns in the American Northwest and their 
specific culture. 

Keywords: Subject-Object, being-in-the-world-with-Ot-
hers, Heidegger, Sartre, stylistic analysis, semi-discur-
sive, semi-descriptive, Northwestern American culture  

When poetry chooses specific locations as its poetic 
medium in order to articulate the corresponding 
worldviews and emotional responses to them, such 
poetry inherently addresses issues relating to phe-
nomenology. Hugo’s is a poetics of place and its specif-
ic culture which claims that “The poem is located in a 
specific place. You don’t know where, but you know 
the poet knows where” (The Triggering Town 7). Ac-
cording to this aesthetics, “the place” and its specific 
culture become synonymous with the poetic experi-
ence, which presupposes the human being and its 
emotional and intellectual reactions and interactions 
with the world and the others in that world. The poetic 
experience happening in the world with others is simi-
lar to Heidegger’s notion of being-in-the-world-with-
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Others, an existential and ontological given that cannot 
be opted out of:  

. . . Dasein is never “initially” a sort of a being which  
is free from being-in, but which at times is in the 
mood to take up a “relation” to the world. This taking 
up of relations to the world is possible only because, 
as being-in-the-world, Dasein is as it is. This constitu-
tion of being is not first derived from the fact that be-
sides the being which has the character of Desein 
there are other beings which are objectively present 
and meet up with it. These other beings can only 
“meet up” “with” Dasein because they are able to 
show themselves of their own accord within a world. 
(Being and Time 57-58)         

The range of phenomenological themes identified 
in Hugo’s poetry will be examined from the perspec-
tive of the grammatical and the stylistic structures that 
“support” them. The descriptions, judgments and co-
mments of Hugo’s poetic voice generate semi-
discursive and semi-descriptive linguistic structures, 
the primary feature of his poetic idiom. This combined 
language structure reiterates a Subject-Object relation, 
as the discursive element expresses the Subject’s 
(speaker’s) attitudes and views of the town-Object, 
while the more “neutral” descriptive elements con-
struct the images of the town-Object. The discursive 
quality of Hugo’s poetry also reflects the general dis-
cursive trends in American poetry during the 1970s, 
which Altieri analyzes in his Sense and Sensibility in 
American Poetry: 

In a critical age we cannot do without discursiveness. 
Indeed, the contemporary poetry most aware of the 

issues we are discussing tends to meet demands for 
lucidity by incorporating a good deal of discursive-
ness within the poetic experience. Such poetry rec-
ognizes a need to deal with qualities inherent in our 
practices as explaining and interpreting animals. (26)   
The statements and counter-statements which con-

stitute Hugo’s discursive poetic language reflect the 
demands of the decade for prose elements in poetic 
discourse. This is most clearly pronounced by the poet 
and critic Pinsky in The Situation of Poetry: “The poem 
is a statement, made in the tone of a human being 
speaking of and to human beings, with all the excite-
ment of poetry” (162). Although this paper is not con-
cerned with further explicating the “situation of poet-
ry”, it is vital to note that critics generally view this 
trend as a counter-reaction to the modernist principle 
of “show do not tell”, which was maintained in Confes-
sional and “Deep-Image” poetry. Like their modernist 
predecessors, these two movements gave precedence 
to coherent images over argument in poetry. 

The poem “Driving Montana” provides an example 
of a poetry that refrains from depicting large, intensive 
emotional “events”. Instead, the experiencing of objec-
tive time and space is conveyed as a human activity 
which we all participate in but are not always aware of. 
As the title of the poem suggests, the speaker is experi-
encing time and space in the wide-open State of Mon-
tana. At the start of the poem, the beginning of the day 
feels like “a woman who loves you”. While structurally 
simple, this metaphor reveals the speaker’s current 
state of mind with an erotic anticipation of the day 
ahead. As I will demonstrate, the poem captures a hu-
man being “lost” in a harmonious relationship with 
Nature, the Object and the absolute Other, as well as in 
his own internalized experience of subjective time. 
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Towns begin to “arrive so late” or are “ahead” of his 
“imagined schedule”, as the poem begins: 

The day is a woman who loves you. Open. 
 Deer drink close to the road and magpies 
 spray from your car.  Miles from any town 
your radio comes in strong, unlikely 
Mozart from Belgrade, rock and roll 
from Butte.  Whatever the next number, 
you want to hear it.  Never has your Buick 
found this forward a gear.  Even 
the tuna salad in Reedpoint is good. (CP 204)  

This is another poem of place in which travelling 
through a certain location captures the individual’s 
interactive experience with the world. It is generally 
presented in descriptive lines that are interspersed 
with the speaker’s straightforward, evaluative com-
ments on what is being experienced. In the statement, 
“unlikely Mozart from Belgrade, rock and roll from 
Butte” (my italics), the word “unlikely” bears the eval-
uative edge of the voice’s personal comment on the 
state of arts and the desire for culture in Belgrade, 
Montana, a small and remote place in the Rocky moun-
tains. There is a similar evaluative stress on “even” in 
the statement: “Even the tuna salad in Reedpoint is 
good”, that is, surprisingly good considering the place. 
It is in these statements that we can observe the sub-
jectivity and personal perceptions of the speaker, in 
addition to his personal projections upon the places. 
The second stanza continues:  

Towns arrive ahead of imagined schedule. 
Absorakee at one.  Or arrive so late— 
Silesia at nine—you recreate the day. 
Where did you stop along the road 

and have fun? Was there a runaway horse? 
Did you park at that house, the one 
alone in a void of grain, white with green 
trim and red fence, where you know you lived 
once? You remembered the ringing creek, 
the soft brown forms of far off bison. 
You must have stayed hours, then drove on. 
In the motel you know you’d never seen it before.  
(CP 204) 

Besides the internalized experience of time, the po-
em depicts the acts of a human consciousness as-
sessing what has, might or seemed to have happened 
to him: “Where did you stop along the road . . . ?” “Was 
there a runaway horse? / Did you park at that 
house . . . ?” These lines reveal the internalized experi-
encing of time and space of which the speaker is aware. 
He tells us in the last line that “the house” only feels 
like he has lived in it (“In the motel you know you’d 
never seen it before”). Similarly to the opening meta-
phor, the familiar “feel” of the house can be a symbol of 
a desire for love, warmth and family protection when 
interpreted psychologically. Hugo’s resultant “poetics 
of need”, is accordingly defined by Michael S. Allen, 
who says: 

Emotional need is the foundation of Hugo’s concept 
of poetry. We can see his early writing as impelled  
by a need to write not just of but out of and away 
from a deep emotional impoverishment. His attention 
to that need has led him to insights that mark the 
 furthest advance in our understanding of the way 
that human emotion comes to be poetic expression. 
In attending to the dynamics of emotional need, Hugo 
has placed the writing of poetry in a wider social con-
text than it has had for years–wider perhaps than it 
has ever had. The writing of poetry . . . places the 
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writer in touch with his or her feelings, giving the po-
et insights into “that body of emotion” behind the 
words. (40)       

This is increasingly evident if we consider the actu-
al description of the house which resembles a child’s 
drawing: “white with green trim and red fence”. On the 
other hand, the same lines might be interpreted as 
remnants of the general romantic image of the West, a 
“little house on the prairie”. This romantic fancy is 
immediately “wracked” by a moment of heightened 
realism in the last lines: “You must have stayed hours, 
then drove on. / In the motel you know you’d never 
seen it before”. It is as if the voice openly admits its 
fantasies while driving through the expansive, and al-
most empty, space of Montana. 

Nearly the entire second stanza consists of ques-
tions and hypothetical positions which resemble an 
argument which the voice is having with itself. The use 
of the impersonal “you” and the modal structure of the 
line introduces a strong probability that transforms 
the whole reflective experience into a series of hypo-
thetical situations which the voice “puts up” for discus-
sion: “You must have stayed hours, then drove on”. The 
voice also implicitly invites the addressee (the reader) 
to imagine that he/she were in this situation. By in-
volving the reader in hypothetical experiences, the 
poem creates an impression that the speaker has gone 
through the same experience so many times that he 
wants to discuss it and reflect upon it with others. In 
this poem, discursiveness is in service of the phenom-
enological quest of the voice to understand his evasive 
perceptions of space and time during the drive 
through Montana. The last stanza illustrates the com-
ponents of Hugo’s typical poetic idiom, alternating and 

combining the semi-discursive and semi-descriptive 
lines numbered accordingly: 

(1) Tomorrow will open again, the sky wide 
(2) as the mouth of a wild girl, friable  
(3) clouds you lose yourself to. You are lost 
(4) in miles of land without people, without 
(5) one fear of being found, in the dash  
(6) of rabbits, soar of antelope, swirl 
(7) merge and clatter of streams. (CP 204) 

This stanza addresses another phenomenological 
issue—losing oneself in the Object. When one loses 
oneself in nature, in the “in-itself”, one consequently 
loses the sense of being for-itself in the space without 
Others. Consequently, this makes one’s self-perception 
and self-experience impossible. In other words, you 
need to be “in-the-world-with–others” in order to ac-
quire a sense of yourself and become a being-for-itself. 
Once again, Sartre provides explanation of this state:  

“There is a relation of the for-itself with the in-itself 
in the presence of the Other (BN 383), and: 

. . . I am my own detachment from myself, I am my 
own nothingness; simply because I am my own me-
diator between Me and Me, all objectivity disappears. 
I cannot be this nothingness which separates me 
from me-as-object, for there must of necessity be a 
presentation to me of the object which I am. Thus I 
cannot confer on myself any quality without media-
tion or an objectifying power which is not my own 
power and which I can neither pretend nor forge. Of 
course this has been said before; it was said a long 
time ago that the Other teaches me who I am.  
(BN 298) 
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Losing oneself in the vast space of nature and con-
templating that state of consciousness is stylistically 
recaptured by the alternating descriptive lines and 
discursive statements. The speaker begins with a pre-
dictive statement in line 1 of the poem quoted above: 
“Tomorrow will open again, the sky wide”. The speak-
er then continues with a description in concrete imag-
es in lines 2-3: “as the mouth of a wild girl, friable / 
clouds you lose yourself to. You are lost”. The descrip-
tive and concrete noun phrase, “friable clouds” is com-
bined here with the abstract verb phrase “lose your-
self”. The voice then returns to a discursive statement 
in lines 4-5: “in miles of land without people, without / 
one fear of being found, in the dash”, and finishes with 
description in lines 6-7: “of rabbits, soar of antelope, 
swirl / merge and clatter of streams”. The language of 
the poem combines on the one hand the discursive 
features of language, for example, argument, explana-
tion, questioning, statements and abstract proposi-
tions. On the other hand, the descriptive features of 
language, such as demonstration and description, are 
expressed in images and concrete words. This combi-
nation reflects and linguistically supports the speak-
er’s subjective perception and the objective descrip-
tion of the experience of time and space. Consequently, 
the language of the poem reflects and expresses the 
phenomenological theme of the poem, the various de-
grees of an individual’s subjective and objective per-
ception of time and space being experienced.     

When a poem such as, “St. Ignatius Where the Sa-
lish Wail”, begins with the reference, “It’s a bad Good 
Friday, snow and mud”, to a religious holiday, than we 
might expect the whole poem to be “exposed” to the 
speaker’s evaluative comments and statements. Lin-
guistically, “bad Good Friday”, is a phrase which con-

sists of a qualitative modifier, “good”, and a noun, “Fri-
day”, pre-modified by an opposite modifier, “bad”. This 
construction reflects the essential strategy of Hugo’s 
poetic idiom, as a given fact or statement is immediate-
ly followed or preceded by a personal comment or 
evaluation of some kind. As the poem develops, the 
dualism and the constant oppositional pairing are visi-
ble in the merging of two cultures: the grim American, 
Christian culture, and the happier polytheistic and 
naturalistic culture of the Native Americans. The title 
emphasizes the same cultural and religious dichotomy. 
After watching the ceremony of the Indian wailing and 
the deposition of Christ from the cross, the voice tenta-
tively concludes with an ambiguous comment that 
“The mud is deeper”, suggesting an incomprehensibil-
ity and incongruence within this cultural mix. The first 
stanza begins:  

It’s a bad Good Friday, snow and mud 
and mongrels in the road. Today’s sky said 
He’d weigh a ton tonight. A priest 
unhooks the hands while Flatheads chant 
ninety pounds of spices on the skin. 
Another One, not the one they took down from 
the cross, is lugged by six old Indians 
around the room, five following with songs. (CP 170)  

The Salish Indians are observed wailing at a sacred 
Christian place. From the beginning, there is a pro-
found sense of the incongruity between the different 
elements, as they are either combined or juxtaposed 
but not merged together as one. They remain two dif-
ferent cultures, two separated doctrines. The same 
idea is hinted at in the mixed breed of the dogs, the 
“mongrels”, which, as part of the scene, provide a fur-
ther restatement of the principle of merging. Even the 
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weather is a mixture of “snow and rain”, producing the 
symbolic “mud”. A sense of dualism and ambiguity is 
also present in the lines: “Today’s sky said / He’d 
weigh a ton tonight”. “The sky” as “He” can be read as 
one of the personified, volatile male Indian spirits 
“promising” more snow and rain. Yet the same person-
ified sky is the place which the other, the Christian god, 
inhabits. If the capitalized “He” is read as a reference to 
Christ, then it becomes ambiguous why he would 
weigh a ton since the ceremony, as the poem tells us, 
must be held indoors because of the bad weather. At a 
ceremony such as this, performed by a Christian priest 
before an Indian congregation, it is inevitable that one 
expects there to be “another one” besides the “one on 
the Cross”.  

The strategy of having statements followed by de-
scriptive lines, captures the hybrid Indo-Christian cer-
emony occurring on Good Friday and extends the dual-
ism further. The line, “ninety pounds of spices on the 
skin”, is a comment which is also a hyperbolic and 
slightly humorous perception of the immanent voice 
observing. The second stanza continues: 

On a real Good Friday, warm and moon, 
they’d pack Him outside where bright 
fires burn. Here or there, the dialect 
burns on their tongues. Elbow joints enflame 
and still they crawl 
nailed hours to the tomb. For men 
who raced young April clouds and won, the place 
of reverence is grim. Their chanting 
bangs the door of any man’s first cave. (CP 170) 

Here the combination of descriptive and discursive 
linguistic units continues, as the voice describing the 
details of the ceremony also develops the argument 

and speculates further about “what a real Good Friday” 
would have looked like if the Indo-Christian ceremony 
had been performed in its traditional setting, outside 
in the moonlight with burning fires. The voice furthers 
the argument metaphorically, by suggesting that the 
slow, sombre rituals involved in performing a funeral 
on Good Friday is incongruent to people who can “race 
clouds” and usually win. The conclusion of the argu-
ment comes in the statement “Their chanting / bangs 
the door of any man’s first cave”. Their chant is much 
older than the Christian ritual and sounds primordial, 
as if coming from the beginning of mankind. It opens 
our “first cave” with ease, as we all carry it within the 
collective, genetic memory. We thus experience it as a 
“bang” in our consciousness. The third stanza contin-
ues: 

Mongrels have gone home. We slop 
toward the car. Every year 
a few less live who know the Salish hymns. 
The mud is deeper. Snow has turned to rain. 
We were renegade when God had gills. 
We never change. Still, the raw sound 
of their faces and the wailing unpretentious 
color of their shawls— (CP 170) 

The voice makes its most significant point in the fi-
nal remarks: “Every year / a few less live who know 
the Salish hymns” and “we were renegade when God 
had gills”. The adjective “renegade” might refer to the 
Puritans, or to other similar groups, who came to 
America after rejecting allegiance to authority in the 
“old world”. It might also refer, although unflatteringly, 
to the common outlaws who pushed west and en-
croached upon the native people who worshipped 
their own deities closely related to natural elements, 
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“when God had gills”. The descriptive line in the mid-
dle of this conclusive part of the poem, “The mud is 
deeper”, acquires a metaphoric meaning. The mixture 
of two cultures and spiritual doctrines is like the natu-
ral mixture of dust and rain which becomes “mud”, 
opaque and not easy to comprehend.  The poem does 
not end in an understanding, but rather with a double 
synesthesia, a linguistic mixture on this occasion of 
color and sound: “the raw sound of their faces” and 
“the wailing unpretentious color of their shawls”.  This 
is a further demonstration of the semi-discursive and 
semi-descriptive language depicting the principle on 
which the theme of the poem is based, mixing, merging 
and combining the American and Indian cultures.    

The typical line and stanza of Hugo’s poetry is ra-
ther long, although his recommendation is: “Maximum 
sentence length: seventeen words. Minimum: one” 
(Triggering Town 40). However, there are lines in 
these rather “wordy” poems which succeed to express 
complex ideas and concepts in relatively few words. In 
this paper, I refer to these lines as “succinct expres-
sions in wordy poems”. In addition to the colloquial 
and conversational quality of Hugo’s language, these 
focused lines reflect a merging of the descriptive, con-
crete elements and the evaluative, abstract alterna-
tives. Here are several succinct and expressive lines 
which  articulate the entire theme of the poem: “the 
tortured try of local drivers to accelerate their lives” 
and “the principle supporting business now is rage” 
from “Degrees of Gray in Philipsburg” (216), “the fast 
train east divides the town, / one half, grocery store 
and mill, / the other, gin and bitter loss” from “To Die 
in Milltown” (173) and “until the hope of gold ran out 
and men began to pimp” from “Helena, Where Homes 
Go Mad” (176). All these examples manage to express 

the complex nature of the human situation depicted in 
their respective poems using limited words. When 
analyzed from a semantic perspective, these lines can 
be seen combining concepts from completely different, 
and often opposed contexts. Concepts from the sphere 
of material culture and economic values are used to 
refer to social, spiritual and cultural values. The substi-
tution of these similar concepts from such dissimilar 
contexts produces metaphoric structures which rein-
force the expressive power of the succinct lines. “The 
tortured try of local drivers to accelerate their lives” is 
a metaphoric construction which depicts the complex 
social and cultural life of Philipsburg, a small town 
with little choice for social mobility. In order to com-
pensate for their frustration with the emptiness of 
their lives, the inhabitants or the “local drivers”, drive 
fast to “accelerate their lives”. The metaphor “to accel-
erate their lives”, is produced by selecting a verb from 
the context of the mechanics and dynamics of the 
physical movement of objects (“accelerate”) to refer to 
“lives” which belong to an entirely different humanistic 
context. Similarly, the second example (from the same 
poem): “the principle supporting business now is rage”, 
combines the phrase “supporting business” which be-
longs to the economic sphere, with the concept “rage” 
which reflects the psychological and sociological 
spheres. “Supporting business” as “rage” generates the 
metaphor which stands for the socio-cultural and eco-
nomic condition of the town. The third example of 
these succinct lines: “the fast train east divides the 
town / one half, grocery store and mill / the other gin 
and bitter loss” (“To Die in Milltown” 173), illustrates 
the frequent use of binary oppositions which the po-
ems employ to substitute and combine alternative 
concepts from opposed contexts.  On the one hand 
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there is the basic economic base: “the grocery store 
and mill” and on the other, the spiritual and cultural 
superstructures: “gin and bitter loss”. However, the 
expressiveness of these lines does not rely on a meta-
phor, but on a simple metonymy: “gin”, as a contiguous 
part of the bars, stands for and replaces the whole, that 
is, the numerous social evils that produce the atmos-
phere of “bitter loss” in the town. As implied before, 
the structure of these succinct and expressive lines is 
essentially semi-descriptive and semi-discursive, as 
they simultaneously describe and judge the towns.  

“Time to Remember Sangster”, provides an exam-
ple of how the expressive and evaluative judgments 
are used in the narrative and descriptive structure of a 
childhood memory. They reflect the subject’s attitude 
toward, or more precisely his ideological perspective 
upon, the object of perception. These are harnessed to 
situate the object of perception and reflection, the old 
street vendor with his fruit cart, in a certain socio-
cultural milieu. The first stanza begins:  

One of us would spot his horse, same white 
 as his mustache, and word traveled on warm air. 
 When he solicited orders at doors 
 we stole pears from his cart, that battered 
 gray board flatbed held together by luck. 
 He was obsolete as promise. His apples 
 felt firm green and his cherries were loaded 
 with black exploding sun. Those days  
 seemed ripe as women we expected to meet 
 under flowering trees when we grew up. (CP 229) 

The vendor’s cart is “that battered gray board flatbed 
held together by luck” which, when put on the socio-
economic poverty scale, translates as mere survival by 
sheer luck. It is an overtly evaluative comment blended 

into the descriptive structure. The expressiveness of 
the poem also rests on the lines constructed through 
simile and certain linguistic deviations which de- 
 
familiarize the language and sharpen the expression. 
 The line “He was obsolete as promise” is another 
comment within the descriptive context of the poem. It 
is a simile in which the vendor is post-modified by the 
adjective “obsolete”, which usually modifies abstract 
concepts or inanimate objects but rarely humans. “Ob-
solete” is then defined by another abstract concept, 
“promise”. Thus, the vendor is not just being likened to 
an “obsolete promise”, which is a conventionally struc-
tured simile. Instead, it is as if the poem is suggesting 
that he is more than a person, since he has become a 
childhood “institution”, a phenomenon of past times 
that is impinging upon the speaker’s consciousness. By 
the end of the poem, we realize that the vendor’s death 
is also experienced as an unfulfilled obsolete promise 
which marks the speaker’s entry into adolescence. 
Based on a slight deviation of the common structure, 
the simile carries greater expressive weight by mirror-
ing the primary intention behind Shklovsky’s concept 
of de-familiarizing language:  

If we start to examine the general laws of perception, 
we see that as perception becomes habitual, it be-
comes automatic. . . .  
   . . . Habitualization devours works, clothes, furni-
ture, one’s wife, and the fear of war . . . And art exists 
that one may recover the sensation of life; it exists to 
make one feel things, to make the stone stony. The 
purpose of art is to impart the sensation of things as 
they are perceived and not as they are known. The 
technique of art is to make objects ‘unfamiliar’, to 
make forms difficult to increase the difficulty and 
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length of perception because the process of percep-
tion is an aesthetic end in itself and must be pro-
longed. (“Art as Technique” 11, 12)         

Another linguistic deviation, albeit on a smaller 
scale, is the adjective phrase “firm green” in the line: 
“His apples felt firm green”. Here the adjectival modifi-
er “firm”, modifies another adjectival modifier “green”. 
Conventionally, a conjunction would be expected, for 
example: “His apples felt firm and green”. In addition 
to this, “firm” does not usually modify colors. This lin-
guistic deviation intensifies the greenness of the ap-
ples by de-habitualizing the language pattern. We ex-
perience an intensity of color and shape in the descrip-
tion of “cherries loaded with black exploding sun” in 
the second line. This hyperbolic description is a me-
tonymy based on a simile, as the effect, the ripeness of 
the fruit, is replaced by its cause, “the black exploding 
sun”. By the globular shape and shiny tautness the 
“cherries” are like “the sun”, except that here it is black 
and exploded having reached its maximum heat. 
Therefore, “the cherries” are “loaded” with the sun’s 
explosion, the cause of their ripeness. This intense 
sensation captured in the language is how the children 
felt regarding the “forbidden fruit” of childhood. The 
sensual quality of the ripeness and sweetness mixes 
with the sexual fantasies of the boys: “Those days / 
seemed ripe as women we expected to meet / under 
flowering trees when we grew up”.  

There is another significant line in the second stan-
za based on simile. The line recreates the common sit-
uation when children put strange questions they do 
not dare ask their parents to a stranger in the street. 
However, regardless of what their questions were, “He 
sat mute as orchards abandoned to the heat”. Their 

interlocutor is hence “mute” like nature, like the Object, 
the being-in-itself:   

Summer and summer he came, he, the horse 
and the cart beyond aging, all three 
frozen ninety-two. To children 
he was old as tears. We asked him what caused 
   weather. 
We asked him about future wars. He sat mute  
as orchards abandoned to the heat. 
Summer on summer our delighted thieving 
went on until he died and summer went void. (CP 
230) 

This Edenic, “delighted thieving” of the forbidden 
fruit is interrupted by the incomprehensible concept of 
death, which by extension interrupts the speaker’s 
childhood. The vendor’s death opens the new stage of 
adulthood, filled with denials, protests and questions 
that interrupt the summer of childhood. The compari-
son “his eyes shut tight as a canyon wall of sand” cap-
tures the attempt of the child to comprehend death by 
objectifying it as an image of dark and barren finality. 
The “canyon wall of sand” is as prohibitive of compre-
hension as the closed eyes of the dead man.  

They took me to his funeral. Open casket. 
I exploded when I saw him, his mustache 
touched up blue not looking like it looked, 
his eyes shut tight as a canyon wall 
of sand. They dragged me into the light. (CP 229) 

Although thematically straightforward, this poem 
illustrates Hugo’s typical expressive line. It blends 
comment and narration with the rhythmic regularity 
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of recurrent and repetitive forms, which greatly 
contributes to the generated tone and atmosphere of 
this poetry.  

Even in Hugo’s more discursive poems my concept 
of “succinct expression in a wordy poem” relies on the 
same combination of descriptive images and argumen-
tative and expository language of statements and 
comments. The poem “Letter to Levertov from Butte”, 
is an example of how a long and “wordy” poem cap-
tures the gradual process of material and spiritual im-
poverishment in a few succinct and expressive lines. 
Although some of the images betray the cinematic 
quality of illustrating rather than telling, the succinct-
ness and expressiveness of their verbal qualities lie in 
their metaphoric structure:  

my (damn this next word) heart go out through the 
   stinking air 
into the shacks of Walkerville, to the wife who has 
   turned 
forever to the wall, the husband sobbing at the 
   kitchen 
table and the unwashed children taking it in and in 
   and in  
until they are the wall, the table, even the dog the 
   parents  
kill each month when the money’s gone. On the 
   other hand, (CP 308) 

Thus, Hugo’s “degrees of grey”, the degree of com-
plete impoverishment, reaches the point of total indif-
ference when the “children” are treated like the 
household items. This indifference can turn into cru- 
 

 
 

 
 

elty at any moment, as the children can be treated like 
the “dog” the parents kill when they cannot feed it. The 
process of degradation and dehumanization has a fur-
ther, heightened consequence: the children treated 
 with indifference and cruelty become indifferent 
themselves. Hugo implies both the cause and effect 
when he “transforms” the children metaphorically into 
objects, “until they are the wall, the table, even the dog 
the parents kill”.  
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ПОТРАГАТА ПО ИДЕНТИТЕТОТ КАЈ ЛИКОВИТЕ НА ПИНТЕР
ВО НЕГОВИТЕ ДРАМСКИ ТЕКСТОВИ

Анита Димитријовска-Јанкуловска 
МИТ Универзитет, Скопје, Македонија 

Апстракт: Трагањето по идентитетот во ликовите од  
драмите на Харолд Пинтер се јавува како последица 
на моќта, артикулирање на себноста, но и воздигну-
вање на другоста, исто како и обележување на 
границата меѓу нас и другите, како показател или 
доказ на моќта која ја поседува и настојува да ја 
покаже една индивидуа. Пинтер како претставник на 
Театарот на апсурдот низ една софистицирана, 
лингвистичка игра ни ги претставува карактерите 
низ процесот на потврдување, поништување и созда-
вање на некој друг идентитет. Еден преглед на 
ликовите од драмските текстови на: Роденден 
(Стенли), Ничија земја (Спунер и Хирст), Се вративме 
дома (Теди и Рут), Домарот (Дејвис), Љубовникот 
(Ричард и Сара), преку теориските согледби за 
идентитетот на Ервин Гофман (Личниот идентитет 
како драмска реализација во театарот-живот во наша 
сопствена режија и изведба; самите ние во актерска 
улога под притисок, да и удоволиме на публиката.), 
Мартин Еслин (Идентитет е менлива категорија во 
сооднос со времето), Славица Србиновска 
(Идентитетот сплотен со околината од која доаѓаме, 
припадноста кон родниот крај останува како втиснат 
печат колку и да сме далеку од него.), Елизабета 

Шелева (Категоријата идентитет, заснована на 
диференцијалистичкиот модел, се темели врз 
концептот на разликата.) Прашањето на идентитетот 
не е само статично прашање, тој не е сам по себе даден, 
наследен, туку повеќе е динамика, развој, дејност, 
изборност, менливост.  Низ анализата на ликовите ќе 
ја разгледаме нашата секојдневна посветеност и 
грижа на себеобликувањето. 

Клучни зборови: идентитет, моќ, потврдување, созда-
вање, себепретставување. 

I.  ВОВЕД (ИДЕНТИТЕТОТ Е ДРАМСКИ ПЕРФОРМАНС) 

Како што рекол Данте Алигиери, сите ние се 
раѓаме на едно место и тоа место го носиме со нас 
целиот наш живот како наша интимна одисеја. 
Славица Србиновска во студијата под наслов 
„Поделени суштества / Поделени светови“ вели: 
Континуираниот развој на еден човек во еден 
културен круг во кој се формира, ги пушта своите 
корени и го воспоставува својот идентитет. Тој и 
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околината се сплотуваат во едно, од почетокот до 
крајот на животот. И по заминувањето од тој 
роден простор останува засекогаш втиснат печа-
тот за припадноста кон тој простор, останува 
врската која го прави постојано буден кон она што 
бил и она што е. (Србиновска, Славица:  Низ приз-
мата на другиот, Сигмапрес, Скопје, 2006.28). За 
Гофман1, идентитетот е драмски перформанс, 
себепретставување пред другите во секојдневниот 
живот. Гофман, ја користи театарската метафора за 
да го дефинира методот со помош на кој еден човек 
се претставува себе си пред светот, со своите 
културолошки вредности, норми и очекувања. 
Целта на ова себепретставување е во сооднос со 
реакциите на публиката, со нејзината рецепција на 
прецизните и вешти изведби. Ако актерот успее во 
тоа, публиката ќе го гледа онака како што тој сака 
да биде виден, имено тој е господар на ситуацијата 
и оној кој се напрега да дејствува врз пер-
цептивното поле на гледачите/читателите. Ин-
формациите за него се даваат преку повеќе извори 
на комуникација, сите тие можат да бидат совр-
шено добро контролирани за да ја убедат пуб-
ликата во компетентноста на неговата улога. 
Веродостојноста на личноста како таква е оства-
рена низ вербалното значење како и невербалното 
во самата таа комуникација што ја користи за да ја 
убеди публиката во искреноста на неговите искази. 
Тоа се обиди за да се прикаже една совршена вер-
зија повеќе во согласност со нормите, обичаите и 
законите на општеството, отколку однесувањето 
на актерот кога не е пред публика. Информации кои 
оддаваат едно неморално однесување и убедување 
се скриени од публиката во процес на 

"мистификација" истакнувајќи ги оние карактерис-
тики кои се социјално оправдани и кои ја 
легитимираат и социјалната улога на поединецот. 

Различните концепти на човековите иденти-
тети според Мартин Еслин лежат во срцето на 
театарот на апсурдот.2

Во Театарот на апсурдот на Пинтер, темата на 
идентитетот (трагање, потврдување, поништување 
и создавање нов во некој друг простор, кој нуди 
глобализација) се јавува во ликовите на неговите 
драмски текстови. Гофман го користи театарот 
како метафора за да го дефинира методот со помош 
на кој еден човек се претставува себе си пред светот, 
со своите 

Гофман го користи театарот како метафора за 
да го дефинира методот со помош на кој еден човек 
се претставува себе си пред светот, со своите 
културолошки вредности, норми и очекувања. 
Разликува фронтстејџ и бекстејџ во нашето од-
несување, во театарот како медиум го просле-
дуваме бекстејџот на ликовите даден преку фронт-
стејџот. Она што е дадено пред публиката е 
механизмот на стандардизацијата, дозволувајќи 
им на другите да ја сфатат личноста врз основа на 
претставениот карактер, кој има нормативни зна-
чења. Тука актерот е често пати принуден да се 
носи со должностите на социјалните опкружувања 
и очекувања. 

II. ИДЕНТИТЕТОТ КАКО АРТИКУЛИРАЊЕ НА МОЌТА 
И СЕБНОСТА 

Ликовите на Пинтер се движат наоколу како 
вистински ликови, чувствуваат болка , болка и гнев, 
како што се случува во нашиот секојдневен живот. 
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Овие ликови се жртви на традицијата или 

на општествените системи или на психолошки 
безредија. Тешко е да се бара идентитетот во 
општеството, иако системот на општеството е во 
лов на идентитети. Небулозниот свет е во нивна 
штета правејќи ги жртви , додека се во процесот на 
постигнување на нивните идентитети. Нивното 
неразбирливо себеуништување и уништување е 
означено со пасивност и двосмисленост. Тоа е обид 
од страна на драматургот да го прикаже судирот на 
генерациите или класите на општеството. Зашто 
како модерен драматург Пинтер не ја остава 
публиката биде на чисто туку цело време ја држи во 
тензија, во дијалектичка опозиција за нејзините 
чувства. Тие се во постојана потрага дали да се 
смееат или да тагуваат, олеснуваќи си еден 
проблем да земат воздишка пред да случи 
наредниот конфликт на емоции и перцепции. 

Во драмата Роденден, Стенли очајно се труди да 
го задржи својот независен идентитет изразувајќи 
го своето нарцисоидно его, говорејќи за својот 
квалитет како музичар, светски пијанист, познат 
ширум светот, но никој никогаш не го слушна да 
свири пијано, дали се тоа навистина негови 
сеќавања или само лажно претставување на себе си 
пред светот, можеме само да нагодуваме. 
• Стенли:...јас свирев клавир по целиот свет. По

целата земја (Пауза) Еднаш имав концерт...Да. И 
тоа добар. Сите беа таму таа вечер. Тоа беше 
голем  успех... Мојот следен концерт. Беше на 
некое друго место. Во зима. Отидов таму да 
свирам. Кога стигнав таму, салата беше затво-
рена, насекаде затворени капаци.. Ме зафркнаа. 
Се заклучиле. Би сакал да знам чие масло беше 

тоа. (Огорчено) Во ред, јас веднаш сфатив. Сакаа 
да молам на колена. (Pinter, 1982:39) 
Во оваа драма самиот наслов Роденден носи 

двосмисленост, раѓање, предвесник на нов живот, 
нов идентитет, пресоздавање на себе си. Врвна 
точка на драмата претставува силното одбивање на 
Стенли да присуствува на својата роденденска 
забава, како да знае дека тоа се подготвува смртта 
за него. И ако знаел дека тоа ќе се случи, логично е 
да го одбива одењето на забавата. Па така изгледа 
дека клучната точка лежи во појавата на закана, 
која изгледа е неизбежна како таква и непредвид-
ливите загрозувања од секој аспект. Како што се 
чини, клучна точка на прашањето лежи во појавата на 
закана, неизбежни и непредвидливи загрозувања од 
секој аспект на човечкото постоење. 

Идентитетот е всушност претставување на моќ-
та, артикулирање на себноста, омеѓување на нас 
самите со другите и покажување на моќта на 
индивидуата која ја има и истата се обидува да ја 
прикаже. Идентитот не е сам по себе даден, нас-
леден. туку е менлива категорија, повеќе е дина-
мика, развој, дејност, изборност, менливост. Во 
едночинката Љубовникот, Пинтер се занимава со 
идентитетот на ликовите од повисоката средна 
класа. Тука се случува една софистицирана игра за 
обновување на љубовта и зачувување на страста 
меѓу брачните партнери, како еден можен излез од 
удобниот, здодевен брачен живот, дури и тогаш 
кога нештата се сведуваат на обнова на сексу-
алниот. Ричард и Сара жедни за авантура и 
предизвик, сакајќи да излезат од комфорната 
монотонија на брачниот живот која го забавува 
умот и ја убива креативната мисла. Додека новата 
врска примамува со предизвикот на откривање на 
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другиот, неговите ставови, мисли и чувства. Како 
повеќе се запознаваат и процесот на откривање 
забавува, партнерите ги прифаќаат ограничува-
њата на другиот и не се стимулира личната 
трансформација. Од тоа искуство, во оваа едно-
чинка на сцената го гледаме она што им се случува 
на Ричард и Сара позади сцена. Еден нетипичен 
брачен однос, меѓу партнерите кои се трудат да го 
задржат лојалниот брачен живот со разбранување 
на нивната интимност. Таа привремена игра како 
да ги преминува границите на игра и илузија, Ри-
чард преправен во Макс сака да ја прекине играта 
во име на приврзаноста  на сопругата и децата, кои 
најверојатно ги нема. 

Ричард:...Од денеска јас ти забранувам да го при-
маш твојот љубовник во овие простории. И ова 
важи за било кое време од денот. Се разбравме?...  
...Чудно е, се разбира, што ми требаше толку време 
да си ја сватам понижувачката срамота на 
мојава положба.... 
...и да побараш од него да престане со своите 
посети од...(Гледа во календарот)-дванаесетти 
овој месец.  (Пинтер, 2006:151) 
Во драмскиот текст, Се вративме дома, Теди, 

најстариот син, го напуштил својот дом, за да созда-
де сосема нов идентитет настрана од неговото 
семејство ( на татко гангстер и мајка проститутка), 
како угледен универзитетски професор во САД. 

Рут: Зарем не го сакаш своето семејство?  
Теди: Кое семејство?  
Рут: Ова овде.  
Теди: Се разбира дека ги сакам. За што зборуваш 
ти?  
Пауза  
Рут: Не ги сакаш толку колку што си мислел дека 
ги сакаш.  

Теди: Секако дека ги сакам. Секако...ги сакам.Не 
разбирам за што зборуваш? (пауза) Слушај, знаеш 
кој дел од денот е сега таму, кај нив?  
Рут: Кој?  
Теди: Утро. Единаесет часот, отприлика.  
Рут: Така?  
Теди: Доцнат околу шест часа...мислам...во однос 
на нас овде. Малите се на капење... сега пливаат. 
Замисли! Какво е утрото таму! Сончево! Да 
одиме,хм? Таму е толку чисто. (Пинтер, 1982: 185)  
Чистата сегашност наспроти неговото валкано 

минато што го наследил од семејството. За време на 
неговота посета на таткото и браќата, кога 
неговата жена Рут за првпат и ги запознава. Рут е во 
слична ситуација како неговата. Избегала во 
Америка за да го пресоздаде својот идентитет на 
бивша проститутка. Како што кажува Радован 
Павловски, прашањето не е дали ние го имаме или 
немаме идентитетот, туку што правиме ние самите 
со него? Насловот на перетставата, Се враќаме дома 
е и асоцијативен, враќање на корените,  кои Рут 
очигледно не успеала да ги надживее, па решава да 
остане во Англија, во мафијашкото, кримогено 
семејство на Теди. 

III. ДОМОТ И ИДЕНТИТЕТОТ

Во Домарот, очајната желба на Дејвис е имп-
лицитно најавена, среќаваме еден неблагороден 
бездомник кој паразитски го бара своето место под 
сонцето. Осамен бездомник, кој трага по дом, 
пријатели-идентитет. Во интегрирањето на себе си, 
луѓето најмногу стравуваат од осаменоста, сите ја 
чувствуваме потребата од пријатели, желба за 
припадност, почитување и признание и моќ. Естон 
е тој кој му нуди дом на Дејвис, меѓутоа неговата 
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преголема желба за доминирање со другите луѓе 
уништува сè. Дејвис не може да го совлада искуше-
нието произлезено од чувството на супериорност 
над Естон кога дознава дека тој бил пациент во 
психијатриска болница и не е сосема „норма-
лен/здрав“. Пропаста на Дејвис доаѓа од неговата 
немоќ да ја процени реалната ситуација со Мик, 
братот на Естон, со кого живеат во иста куќа. Мик 
се чини го упатува на погрешни чекори, кажувајќи 
му дека ќе го стави на повисока позиција од онаа на 
Естон во куќата. Естон е тој кој го прибира од улица, 
овој потоа му се спротивставува влегувајќи во сојуз 
со Мик,во основата на постапката лежи желбата за 
моќ. Очигледна е неблагодарноста и дволичноста 
на Дејвис, не само што се надредува во улога на 
узурпатор во семејството, туку се надредува и го 
зазема местото на Естон, (поради чија добра волја 
тој живее бесплатно таму), зборувајќи зад негов грб, 
заборавајќи кој е, и заборавајќи од каде доаѓа. На 
бездомникот Дејвис му се дава можност да заигра 
меѓу двајца браќа чија цел е стекнување на моќта 
или власта над другиот и држење на истата цврсто 
во своите раце, така, тој ја губи шансата да остане и 
како привремен станар, тие не говорат, и без многу 
зборови се разбираат,  Дејвис е со премолчување 
исфрлен на улица. За да си ги задоволи сите тие 
потреби, човекот како социјално битие се вложува 
во текот на целиот свој живот, без оглед на 
тековните промени.  

Во Ничија земја, ја среќаваме истата тема, тема 
на отфрленост и желба за припадност. Спунер исто 
како и Дејвис во Домарот, е без дом и осамен. И 
Спунер како и Дејвис не успева да си обезбеди дом , 
во куќата каде што е поканет само како гостин од 
еден осамен домаќин. Како што го анализира Еслин, 

во Ничија земја има еден момент што го нема во 
Домарот. Хирст, еден постар човек кој го кани 
Спунер на пијалок откако ќе го сретне Хепстед Хит 
во голем парк во селскиот дел на Англија, извесно е 
дека е затворен во својата куќа, можеби неговата 
екскурзија во паркот е само негово бегство на 
отворено од затворениот простор на неговата 
раскошна куќа, бидејќи Фостер и Бригс во неговата 
куќа можеби се негови слуги, но исто така можат да 
бидат и болничари, вработени кои имаат задача да 
го чуваат и да го спречат ако се обиде да направи 
нездрави, ненормирани дејствија. А пак во вториот 
чин, кога во ликот на Спунер, Хирст ќе си го 
препознае изгубениот другар од младоста се 
среќаваме со мотивот на изгубениот идентитет, 
идентитетот на неговата младост, оној кој станува 
различен со текот на времето3. Ничија земја е драма 
за староста, за губењето на способноста, за 
губењето на можноста да се доживеат нови 
искуства. За неможноста на себедокажување, 
истакнување на нашиот идентитет и негово 
надградување. Слугите на богатиот човек се и 
негови господари кои го чуваат живиот леш. Па 
така, откако нема да постои Хирст ќе остане да 
постои едно големо пространство што ќе биде 
Ничија земја. Спунер ќе згасне во некоја друга 
ничија земја, затоа што ја изгубил својата последна 
шанса да најде свој дом, тој ќе талка во празнината 
на безнадежниот живот приближувајќи се кон 
крајот, како бездомник кој собира пивски чаши по 
кафаните и живее од остатокот на пиво во нив.  

Идентитетот доаѓа во прашање кога моќта 
опаѓа или кога се соочуваме со странствување, кога 
влегуваме во туѓи граници или некој во нашите. Во 
прикажаните драмски текстови на Пинтер оваа 
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тема е дел од секојдневните ситуации раскажани 
пред публиката со помош на таа уметност од театар 
која на најсуптилен начин ни ја прекажува 
реалноста на нашата современост. 

IV. ЗАКЛУЧОК

Пинтер ја гледа смешната страна на апсурдот, 
затоа што за него нема ништо што не е смешно, во 
своите драмски текстови вклучува комични изрази 
за исмејување на сите животни ситуации, дури и на 
најтрагичните. Но, таа смешна страна кај Пинтер се 
појавува како меч со две оштрици. Во исто време е 
комична и застрашувачки нечовечна во поглед на 
тоа што го искусуваат ликовите. Проследувајќи ги 
дијалозите на неговите текстови, некако е 
неизбежно да не се судриме со филозофското 
прашање: Што е човекот и каде навистина припаѓа 
тој самиот? Што значи неговото постоење? Дали тој 
самиот е способен да ја спознае природата на 
неговото постоење кадешто врската помеѓу 
бидување и небидување, помеѓу различните 
ентитети од еден недефиниран систем на животот 
е предвреме означена или е произволна? 

Ликовите во драмите од првиот дел на неговото 
творештво се изолирани луѓе , затворени, по своја 
волја, во една мала соба обидувајќи се да избегаат 
од некоја непозната опасност. 

Ние како публика сме пасивни учесници во 
процесот на нивното есенцијално прилагодување 
кон светот во највисоката амплитуда на нивнотот 
барање на решение за основните проблеми на 
постоењето. Пинтер ги прикажува ликовите кои се 
борат за нивното физичко постоење, во реална 

ситуација во моментот на нивната најголема 
мизерија. 
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Наташа Младеновска-Лазаревска 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија 

Апстракт: Разоткривањето на раскажувачкиот суб-
јект во ,,хронолошки омеѓената автобиографија“ 
,,ЕГЕЈЦИ“ на Кица Колбе претставува начин на само-
зачувување на идентитетот во нарушеното соци-
јално милје и приватниот простор. Промената во 
личното искуство на раскажувачкиот субјект, стану-
ва различност којашто го одвојува од другите, а 
настапува како последица на биографски, социо-
лошки, историски и културни случувања во ствар-
носта во текот на еден период. Во овој авто-
биографски текст континуирано се опишуваат 
случувањата во приватниот и социјален простор, а со 
раскажувањето се следат промените на состојбата на 
субјектот во текот на тематизираното влијание.    
Со една референцијална стратегија се  контекстуа-
лизира односот спрема просторот и случувањата во 
него. Најинтимна и најделикатна оска во твореш-
твото на Кица Колбе, е оската на идентитетот, на 
вдоменоста; и жените и мажите во творештвото на 
Колбе, значи и во романот Егејци (курзивот е мој), 
имаат проблеми и неспогодби со вдоменоста од секој 
вид, или како што ја определува Јелена Лужина, 

вдоменоста во просториите во кои живеат, вдоме-
носта во јазиците што ги зборуваат, вдоменоста во 
културите низ кои се движат или ги носат во себе. ,,А 
зошто избегавме од Македонија? Заради уверу-
вањето на татко ми, според кое важи правилото, 
еднаш бегалец, секогаш бегалец“, вели нараторката 
Кице Колбе, поистоветувајќи ја својата судбина со 
речиси генетските пораки на историското бегалско, 
преселно наследство на македонскиот народ. 

Клучни зборови: бегство, невдоменост, идентитет, при-
ватен и социјален простор, автобиографски договор. 

I. ВОВЕД 

,,Автобиографското раскажување започнува со 
амнезија, а штом еднаш започне, се наметнува 
фрагментарната природа на пристрасноста“ (Сидо-
ни Смит/Sidonie Smith). 

Анализирајќи го концептот на приватното и 
интимното, на повеќе места дури и исповедно 
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пишување во делото ,,Егејци“ на Кица Барџиева 
Колбе, сакам да се фокусирам на разоткривање на 
раскажувачкиот субјект преку категориите на 
присуство и отуство, единство и отуѓеност, сепство 
и идентитет. Поттикната од она што го напишал 
Џејмс Олни/James Olney, дека автобиографијата 
како и животот што го одразува, доволно долго 
одбива да мирува, што на критичарот на жанрот 
му дава можност да ја опреми со неопходни пра-
вила, закони договори и пактови (Olney, 1980:24-
25), токму во ,,пукнатините“ на овој текст ја 
наслутувам густината на интимноста и приват-
носта на авторката Колбе, проектирањето на сопс-
твената чувствителност, свеста за оштрбеноста, 
потрагата по потполноста.  

Перципирано низ призмата на историското, 
теориско и критичко мислење на македонскиот и 
пошироко јужнословенски критички простор, де-
лото ,,Егејци“ од Кица Колбе иницијално функцио-
нира како портрет на женско писмо напишано на 
крајот од 20 век, ориентирано околу тематските 
единици ,,жена“, ,,историја“, ,,литература“. Исчиту-
вано од стојалиштето на постмодерниот читател, 
во писмово се настојува да се открие идентитетот 
повеќекратно, на општеството, поединецот, авто-
рот, раскажувачот, што е многу блиску пред сè до 
женската интуитивна потреба за постојана потрага 
по идентитетот. Значително силно и згуснато со 
емоции во текстот, женскиот субјект ја доживува 
сопствената неисполнетост и маргиналност насто-
јувајќи да постигне повисок степен на самосвој-
ност, уверливост, автореференцијалност. 

Расправајќи за корените и потеклото на иден-
титетот, авторката Колбе својот говор го поста-
вува во позиција на односност со различните видо-

ви идентитет, колективен, општествен, индиви-
дуален. Различните модели на идентитет дејству-
ваат со подеднаква сила на заедничката линија на 
влијание на културата врз обликовната конструк-
ција на историјата на животот. Ван Дијк/Van Dijk 
го дефинира идентитетот како личен и општес-
твен конструкт, односно како ментално поимање. 
Идентитетот е во таа смисла своевидна повратна 
информација-рефлексија на начинот на кон нас нè 
доживува нашето окружување (Vann Dijk во Марот-
Киш, 2013:47-48). 

II. ЗА ,,ДОГОВОРОТ” ПОМЕЃУ АВТОРОТ И ЧИТАТЕЛОТ

,,Наједноставните работи најбргу се забораваат: 
се чинат природни и исчезнуваат во замката која ја 
произведуваат“ (Филип Лежен/ Philippe Lejeune).  

Автобиографскиот дискурс подразбира пред сѐ 
посредување на ,,јаството“ во процесот на раскажу-
вање, односно негова фикционализација во проце-
сот на наративизација, најпрво пренесување во 
раскажувачкиот текст, а потоа, и во склад со тоа, 
задолжително фикционализирање на ,,другото“. 
Првичниот импулс на таа фикционализација во 
автобиографскиот текст на Колбе, воочлив уште 
на прв поглед, секако е преименувањето на некои 
од ликовите во ,,Егејци“. 

Според Лежен/Lejeune, автобиографијата е рет-
роспективен прозен текст во кој некоја вистинска 
личност го раскажува сопственото живеење, наг-
ласувајќи го личниот живот, а пред сѐ историјата 
на развој на сопствената личност. Имајќи го на ум 
Леженовиот ,,автобиографски договор“, забележав 
дека во автобиографскиот текст ,,Егејци“, не секаде 
го има класичното за автобиографијата совпаѓање 
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помеѓу авторот и раскажувачот, и дека не секаде 
раскажувачот е некое ,,јас“ кое раскажува за случу-
вањата. На тој начин допрев до она за што зборува 
и теоријата на автобиографскиот дискурс, дека 
преку пишувањето на сопствената автобиографија, 
раскажувачот истовремено испишува низа други 
биографии, дека приказната за индивидуата вклу-
чува истовремено и приказна за други. Другите во 
моите приказни, според тоа, не се ниту измислени, 
ниту вистински личности, туку субјекти кои се 
конституираат преку сопствениот говор. На дело е, 
всушност, она што го зборува Мирна Велчиќ, а тоа 
е секогаш (авто)био-графија- дискурс за кој треба 
да се каже дека е повеќеструко наративен (Velčić, 
1991:40-41).  

Современата расправа за автобиографијата 
во ,,Егејци“, се артикулира во ретроспективите на 
нејзиното гледање на случувањата и настаните во 
времето и просторот, не само во составот на 
зададените околности и вредности, туку и во 
променливоста на рамката на тие околности и 
вредности, зашто токму промената на рамката е 
она што овозможува препознатливост на карак-
терот и идентитетот, промената е таа што овоз-
можува стабилност на идентитетот. 

Егејската драма посматрана низ призмата на 
егзистенцијалниот и морален код на загрозена и 
расселена заедница, во автобиографскиот дискурс 
на интелектуалката Колбе се претвора во интер-
претативна женска приказна насочена на разот-
кривање проблемот на егејската стигматизираност, 
разбрано од едната страна на проблемот. Сре-
диште на прокреативната и емоционална насо-
ченост на Колбе станува преиспитувањето и 
нановото сложување на вредностите, симболите и 

културните практики коишто ја обележуваат 
сегашната последователна состојба. 

Пошироко, ваквите амбиции продуцираат еден 
силно посакуван, еуфорично обликуван простор на 
сигурност, верба и утеха, мајчинска емпатија, 
простор во кој егзилот фигурира како состојба на 
потенцирана етичка одговорност, национална и 
политичка зрелост, морален предизвик да се 
преиспитаат личните и колективни одредници на 
сопствениот идентитет, да се преиспита односот 
кон ангажманот на интелектуалецот и уметник- 
духовен егзилант.  

Иако автобиографијата најчесто е дефинирана 
како ,,раскажување за сопствениот живот“, со стро-
го поставено вето на имагинативниот сигнал, 
сепак преземајќи фрагменти од случувањата во 
стварноста и преку процесот на книжевната транс-
формација интерполирајќи ги во фиктивниот дис-
курзивен контекст (зашто, ниту една емпириска 
вистина во просторно- временското траење, не 
може, како преку индиго, да биде пресликана во 
јазичниот медиум), автобиографскиот дискурс 
во ,,Егејци“ ги укинува границите меѓу фикцијата и 
реалноста, небаре континуиран дијалог меѓу мож-
ниот и реалниот живот. Токму таа двојност во 
природата на автобиографскиот текст, тој луциден 
однос меѓу две спротивставени начела: начелото 
на фикционалноста и начелото на вистинитоста, 
низ чијашто диоптрија се прави ретроспектива на 
еден стварен свет (иако моето постоење не лежи 
во туѓите погледи, јас мора да бидам виден, да 
зборувам, за да се оправдам себеси и да го убедам 
читателот), ме уверува дека тие се мешаат, дека 
ротираат и се надополнуваат меѓусебно, но не се 
исклучуваат. Тоа сознание ме насочува кон про-
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мислувањето на оваа тема и од еден прагматичен 
аспект, оној што реферира првично на читателот, 
претпоставувајќи дека посегањето по време-
просторот, по ликовите и настаните од сопстве-
ниот живот, е рецепциски мотивирано, дека се 
работи за еден осмислен начин на придобивање 
вниманието на читателот, за една сосема свесна 
понуда на ,,автобиографски договор“, согласно 
Филип Леженовата.  

III. ФИКЦИЈАТА КАКО СТВАРНОСТ- СТВАРНОСТА
КАКО ФИКЦИЈА 

Книгата ,,Егејци“(1999) Кица Колбе ја напишала 
во 1997 година, една година по смртта на неј-
зиниот татко, а неколку години подоцна, во ин-
тервју за пишан македонски медиум, датирајќи ги 
местото и времето на настанувањето на книгата, 
втиснала еден многу значаен информант како 
локализант на настанот, пишувањето, (курзивот е 
мој) во времето кој гласи: ,,Откако се вративме од 
потрагата по гробот на баба ми. Повеќе по местото 
на кое паднала во снегот, крај замрзнатата река, на 
патот на бегството“ (Колбе,2007). Напишана на 
примерот на биографијата на семејството на Кол-
бе, ,,Егејци“ пошироко ја третира проблематиката 
на ,,балканскиот егзил“, а целта на писателката е 
да ја сочува вербата, спомените, идентитетот. Сво-
јот татко писателката го опишува како исклу-
чително добар и побожен човек, егејски бегалец 
кој целиот свој живот бил подгрбавен од товарот 
на бегалската траума, од тежината на вината што 
ја чувствувал, зашто тој успеал да се спаси, а 
умрела мајка му. Колбе не пропушта прилика да ја 
глорификува сликата за вината на преживеаниот 

егејски бегалец споредувајќи ја во димензијата 
страдалништво со таа за која сведочат прежи-
веаните од Аушвиц. Таа го истакнува психоло-
гизмот како исклучително напреден елемент во 
нејзиниот текст, и оттаму самиот текст е еден вид 
отворен вртлог кој зашеметувачки привлекува во 
себе истрпени навреди, закани и фрустрации. 
Животот на татко ѝ е атрибуиран со мелнхолич-
ност којашто продуцира безвремена и неостварли-
ва целност покажана низ ограниченоста на 
физичкото движење во просторот. Наново и 
наново тој се движи кон својата цел, кон просторот 
нему близок, но повторно и повторно е спречен во 
движењето од нему непознати граници. ,,Во 
животот на луѓето од егејскиот регион, границата 
има посебно значење; свое сопствено индивиду-
ално постоење...Зборот граница отсекогаш имала 
значење на граница со Грција. Таа со себе пов-
лекуваше магично и чудесно, а истовремено 
застрашувачко значење кое имаше пропорции на 
огромен монструм, со деструктивни природни 
моќи, како застрашувачки огромен бедем“ (Барџи-
ева- Колбе, 1999:95). 

Најсилните слики врзани за душевната болка 
на Колбе се однесуваат на физички објект: гранич-
ната кула каде што татко ѝ со часови престојувал 
молејќи ги грчките граничари да го пуштат да ја 
премине границата. Кулата како симбол на зат-
вореност, тескобност, недопирливост, од аспектот 
на женското авторско стојалиште, упатува на груб 
фалусоиден прекин на хоризонталната контину-
ираност на просторот. Оградувањето на просторот 
околу родениот татко, е формирање своевиден вид 
душевна изолација за Колбе, изместување од хори-
зонталата и воведување во затворената вертикала 
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на кулата. Симболично границата е истовремено 
влез во овој и во оној свет, односно преминувањето 
на границата би означувало премин на просторот 
именуван како Леринско Поле- местото каде што 
умрела баба ѝ на авторката Колбе, но истовремено 
и премостување на духовниот егзил, положување 
тешкиот камен на траумата на последното 
патување пред смртта на татко ѝ егзилант. 

Но, границата и понатаму останува затворе-
на! ,,Експатријацијата вклучува многу резови и 
трауми: губиток на јазикот, континуитетот, јаснос-
та; дисконтинуитет со семејниот идентитет и 
крајно чувство на пониженост (нелагодност, 
непријатност, гадење) во однос на сопствената 
егзистенцијална траума и неволја“ (Шелева, 
2007:6). Свес(ен)на за времето поминато од момен-
тот на присилното напуштање на домот, до 
моментот на дефинитивната неможност за него-
вото враќање назад, зашто, за да биде парадоксот 
на проблемот уште поироничен, егејските бегалци 
поминале најоддалечени граници и сите тие им 
биле достапни, а единствената граница која им 
била недофатлива, била најблиската до која 
можеле да стигнат и пешки (Барџиева- Колбе; 
1999:114), па оттука, единственото прибежиште 
коешто нужно носи олеснување за егејскиот бега-
лец (таткото на авторката) е смртта, зашто само 
таму бесконечноста на движењето и постоењето 
неомеѓено со граници, не се доведува во прашање!  
За корените на своето потекло како во ,,Егеј-
ци“ (1999) така и во ,,Снегот на Казабланка“ (2005), 
Колбе размислува во слики и метафори. ,,Ако се 
обидам на Западен Европеец да му објаснам каде е 
мојата Каза(бланка), тој обично ме прашува дали 
мислам на онаа во Африка. Не, јас Ви говорам за 

европската Казабланка, велам... Таа е поимот и 
симболот на сите Казабланки на светот. Освен тоа, 
таа е европски производ par excellence. Во неа 
секогаш другите воделе војни. Само бегалците и 
жртвите од војните останувале во неа, како што е 
во секоја генуина Казабланка. Тоа е последното 
пристаниште за да се избега во белиот свет од сите 
балкански војни. Тоа е крстосница на сите светски 
патишта, споменик на сите неуспешни европски 
стратегии“ (Колбе, 2005:72-73). 

Во својот есеј ,,Имагинарни татковини“ Јасмина 
Мојсиева- Гушева, поимот Казабланка се обидува 
да го препознае, соодветно на литерарните и 
егзистенцијални пориви на Колбе, преку слики и 
метафори, и тоа како копнеж по загубениот дом, 
како слика за човечките стравови и желби, како 
непостоење во физичкиот простор, а постоење во 
менталниот!(http://www.bulgc18.com/roads/bg/Jas
minatext.htm).  

Со оглед на односот на автобиографскиот 
субјект спрема категориите време и простор, 
автобиографскиот запис на Колбе во ,,Егејци“ се 
одликува со асоцијативен хронолошки предзнак и 
дигресивни мисловни целини со кои се разбива 
вообичаената автобиографска монотонија. Со 
мисловни дигресии неретко се прекинува вообича-
ениот тек на автобиографско-раскажувачкото дејс-
тво, а автобиографскиот текст, токму преку бара-
њето на споменатите мисловни одредници, стану-
ва во потполност хронолошки одреден, и тоа во 
двострука смисла, и приватна и општествена 
(јавна). Приватна, затоа што го следи хроно-
лошкиот континуитет на животните ситуации на 
авторката преку нејзините патувања и престои, во 
контекстот на семејните релации, а јавна, бидејќи 
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не само што е омеѓена со историски втемелено 
случување, туку и заради тоа што личниот 
материјал на приказната за сопственото семејство 
ја користи како позадина (апологија/ митологија) 
на јавната верзија на приказната за физичкиот и 
духовен егзил на Македонецот воопшто! 

И ,,сцената“ како физичко место, локација, 
дејствува и како момент во историјата, и како 
општествено-политички простор во културата. На 
сцената продираат сите оние многубројни и 
неистоветни дискурси сочинети од чувствата дека 
нешто е ,,веродостојно“ и ,,стварно“.  

Во ,,Егејци“ на повеќе места се појавува мотивот 
на присилниот избор- ликовите кои го напуштаат 
опколеното село ,,ги врзуваат во бовчи ствари-
те“ кои после нивното заминување ќе останат 
единствена материјална врска со домот и животот 
оставен на испустеното огниште. Многу нешто во 
овој текст се врти во знакот на предметите, 
односно деталите кои се повод на реконструкција 
на случувањата, зашто приказната на ,,татко ми е и 
моја приказна“ (Колбе, Егејци) што значи дека кога 
раскажувам за другите, воедно зборувам и за 
самиот себеси, т.е. се откривам, разобличувам, ги 
тргам маските, и во ,,сенките на Егејците- приз-
раци“ (Колбе, 2007) ја откривам мојата фрленост 
во светот, силината на желбата да се преживее во 
тој свет. Белината на снегот буди асоцијации кои ја 
откриваат бесмислената смрт на ,,баба Кица“ во 
снегот, покрај замрзнатата река, на патот на 
бегството, на патот на сенките (авторката ве-
ли ,,сенки“, зашто никој не ги забележуваше нив, 
никој не ги гледаше во нивната болка и траума, 
зашто за да се прогледа треба најпрво да се 
сочувствува). Фрагментарноста, посегнувањето по 

цитати од други извори- како книжевни, така и 
надвор од нив, мноштвото асоцијативни кругови 
кои се испреплетуваат меѓусебно, а ги поврзува 
некоја заедничка мисла, упатуваат на антиципа-
цијата на интертекстуални, интермедиски и мета-
текстуални постапки, такви какви што му се 
припишуваат на постмодернизмот.  

Посегајќи по селекцијата, како појдовна пос-
тапка во раскажувањето (бидејќи сите животни 
случки не може да бидат пренесени во текстот), 
Колбе ја има на ум целта што сака да ја постигне 
додека ја обликува приказната, цел која се 
формулира во сегашноста на авторката. Со таа 
селективност во постапката (курзивот е мој), за-
почнува и ,,фингирањето“ на стварноста што се 
пренесува во текстот, зашто, ,,сето тоа“ што не 
може да биде пренесено, го нарушува принципот 
сукцесија на стварноста (курзивот е мој), па се 
прибегнува кон комбинирање на елементи од таа 
стварност и се гради нова семантичка приказна. На 
ова треба да се додаде и тоа, дека ,,избраното“ што 
се пренесува од минатото време, ,,сенките на 
Егејците- призраци, тагата нивна, бесмислената 
смрт во снегот, незнајниот гроб на некои туѓи 
гробишта, во некое туѓо село, незнајноста на 
коските“ (Колбе; 2011: http://ebookbrowsee.net/3-
tragata-na-senkite-kica-kolbe-pdf-d153199903), ни-
како не може да биде механички повторено (онака 
како што било доживеано), со што се доведува под 
знак прашање искреноста на авторот! И на селек-
тираните случувања, доживувања, искуства, авто-
рот не им придава подеднаква, ниту приближно 
слична важност. Целта кон која е насочен авторот е 
самиот тој, односно ,,сликата“ што тој ја има за 
сопственото јас. Сѐ е во функција на таа ,,слика“, 
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бидејќи од неа зависи крајниот исход: дека авто-
рот ќе ја зборува вистината за својот живот и дека 
автобиографијата треба да биде читана како вис-
тинска приказна за животот на авторот! 

IV. ЈАС – ЛИТЕРАТУРА: ЖИВОТ СТРУКТУРИРАН 
КАКО ПРИКАЗНА 

Во текстот на Кица Колбе ,,Егејци“ преовладува 
еден дефанзивен национално- патриотски свето-
глед кој верува во есенцијалната папочна врска 
помеѓу просторот и идентитетот, семејството и 
нацијата, и претставува главен генератор на кул-
турално произведената свест за позитивните 
аспекти на женската поврзаност со мајката 
природа, со корените на потеклото, со местата на 
првичното искуство на усвојување на просторот, 
јазикот, верата, културата, етничката припадност. 
Високиот степен на самосвест кај авторката се 
прикажува како авторефлексија на биографското и 
социјално искуство, стравот, соништата, личните 
фрустрации, а сопствениот идентитет се произве-
дува во некакво постојано движење помеѓу бинар-
ни односи. Низ постојана дистинкција помеѓу 
личната и општа историја, доброто и злото, инди-
видуалниот живот и универзалната општествена 
состојба, сопствената телесност и телесноста на 
другите, телото како целина и телото како 
нарушеност, стварноста и привидот, очекувањата 
и откажувањата, надежта и стравот, раскажу-
вањето за другите и монолошкиот дијалог со 
самиот себеси, со раскажувачот и ликот, - се 
прикажуваат напорите на потрага по социјалниот, 
интимен и женски идентитет. 

Како писмо- приказна и како писмо во кое е 
вербализирано личното искуство преку доживеа-

ност на Другоста, на тенката и суптилна граница 
помеѓу фикцијата и стварноста, самата Колбе 
текстот на ,,Егејци“ го определува како голем 
филозофски есеј или есеистички роман, како книга 
со многу политички потенцијал, односно како што 
вели таа, во оваа книга за првпат критички ја 
претставила ситуацијата на бегалците од Егејска 
Македонија, прејудицирала одредени проблеми 
што станале актуелни во политиката дури сега, во 
најново време. ,,Сега на пример со многу голема 
сериозност и со големо внимание се посветува 
внимание на проблемот на бегалците од Егејска 
Македонија, сега стануваат бризантно политички 
важни сите тие прашања за тоа, затвореноста, 
табуизираноста, на тој проблем во поранешна 
Југославија, затвореноста на границата за бегал-
ците“ (2007).  

Раскажувајќи за минатите случувања, оживувај-
ќи ги спомените во мозаичната структура на 
животот, авторката трага по сопствениот иденти-
тет - зарем навистина сум тоа јас и зарем навис-
тина тоа ми се случило мене! Таа ја нагласува 
важноста на фактите и вистината во спознавањето 
на човечкиот живот, а јас како читател, преку 
ретроспективната перспектива на раскажувачкиот 
текст, поттикната од читателската импресија, сосе-
ма природно го осознавам мигот на неделивиот 
сегмент од историјата и судбината на Македо-
нецот- неговиот егзодус од Егејскиот крај!    

Значи, вклучена сум во процес, во кој од една 
страна, ме поттикнува рецепцијата на книгата на 
Колбе, а од друга страна, читателската рецепција 
да продуцирам впечатоци на потполна доживеа-
ност, низ призмата на Другиот, а токму за ,,оваа 
вкрстена рецепциско-продукциска референца, пос-
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редувана низ препознавањето“ (Ѓорѓиева: 2013; 
http://www. mirage. com. mk/ index. php/en) 
дознавам кај Славица Србиновска, врзано токму за 
текстот што е во фокусот на мојот интерес. Таа 
вели: „Тие места од книгата на прустовски начин 
го оживеаја во мене спокојството од едно друго 
време кое сум го потиснала или пак можеби сосема 
сум го заборавила..... Затоа оваа ситуација (од оваа 
книга) како да ми е блиска и ми дозволува проек-
ција во таквите индивидуални, лични судбини. Низ 
призмата на егејското распарување јас настојувам 
како во палимпсестот да го надоградам мојот текст 
за разделбите од луѓето кои ги сакав, кои ми беа 
блиски" (Србиновска, 2003: 28-31).  

Промената во личното искуство на раскажу-
вачкиот субјект, станува различност којашто го 
одвојува од другите, а настапува како последица 
на биографски, социолошки, историски и културни 
случувања во стварноста во текот на еден период. 
Авторката Колбе континуирано ги опишува случу-
вањата во приватниот и социјален простор, а со 
раскажувањето ги проследува промените на сос-
тојбата на субјектот во текот на тематизираното 
влијание. Омеѓена со личната исповед и фикци-
јата, ,,Егејци“ е континуитет на доживувања во не-
чие време- живот, живот- писмо, (не)след на 
дневнички записи, испрекинати и наново соста-
вувани фрагменти помеѓу сонот и јавето, во кои 
автобиографскиот субјект се разоткрива низ 
единствен изнајден начин на зачувување иденти-
тетот во нарушеното социјално милје и приват-
ниот простор. Или како што вели Андреа Златар, 
во монологичноста на Дневникот, се спознавам 
себеси во времето, болката е предзнакот на моето 
спознавање, (курзивот е мој). На осамата, на пади-

ната на времето, помеѓу два дена. Да речеме, 
помеѓу четврток и петок. Но секако- помеѓу. 
Минатото станува Сега на моето Јас што зборува. И 
она вчера и она завчера.Фикцијата ја произведува 
стварноста, станува реалност во мојот живот. Ја 
фикционализирам личната и семејна историја, ја 
реконструирам историјата на човечките неволји, 
се повикувам на веќе напишаното, меморирам, 
мистифицирам, алудирам, го симулирам туѓото 
искуство, само за да се себепрепознаам, себеиден-
тификувам. Јас- читателот, поаѓајќи од својата 
позиција на читател која и најмногу ја разбирам, во 
договор сум со авторот, во загарантиран автобио-
графски договор, и немам дилеми околу идентифи-
кацијата на овој текст: тој за мене е приказна за 
оној што го потпишува текстот. 

V.   ОКОЛУ ЗАКЛУЧОКОТ 

Силната потреба да се проучуваат сеќавањата, 
да се истражува соодносот помеѓу културата и 
помнењето, и тоа посебно во контекстот на рас-
кажување на приказната, препознат ми е патоказ 
во ,,insomniata“ на моето истражувачко талкање 
низ текстот на ,,Егејци“, но истовремено и неси-
гурна патека по која чекорејќи се препнувам на 
моите амбивалентени обиди за некаква класифи-
кација на нефикционално и фикционално автобио-
графско писмо. Негодувам пред прецизните фор-
малности кои постојано брануваат од бунарот на 
автобиографските теориски и историски заложби 
и достигнувања! Се обидувам се да се провлечам 
помеѓу озрачувачките зраци на конвергентните 
процеси кои на тлото на тие заложби ја авто-
биографизирале фикционалната книжевност, 
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односно ја фикционализирале автобиографијата! 
Ѕиркам по којзнае којпат веќе во теориско- 
книжевните текстови кои ја третираат тезата за 
нејзината двојна, ,,јанусовска“, референцијално- 
фикционална природа, се навраќам на инсисти-
рањата за нејзината историографска вистинистост, 
психолошка уверливост и автентичност. И додека 
мојот однос кон нејзината првостепена иденти-
фикација навидум е многу едноставен: таа за мене 
е приказна за оној кој ја потпишал, дотогаш тој, 
потписникот- авторот има со неа многу посложен 
однос. Во секоја лична приказна во текстот суб-
лимирано е искуството на таа личност, искуство 
коешто не е секогаш само лично искуство, туку и 
искуство на една култура, јазик, образование, 
Другост...  

Преку перспективата на првите два слоја, 
автобиографскиот и женскиот (иманентни еден на 
друг), пулсираат во својата интерпретативна 
податливост основните црти на овој хибриден 
полидискурзивен, прозен текст (асоцијативни, 
есеистички, егзистенцијални, автобиографски цр-
ти), текст во којшто фикциите, со цел да станат 
колективно делотворни, авторката ги вградила 
длабоко во утробата на стварноста, па тие 
одекнуваат потполно еднакво и воедначено. 
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Резюме: Объективация фемининной идентичности 
происходит в литературном творчестве, которое мы 
рассматриваем как сознательный акт, отражающий 
желание женщин-писателей найти и реализовать 
свою авторскую идентичность, сформировать собст-
венное дискурсивное сообщество и посредством ли-
тературных произведений, созданных ими, повлиять 
на развитие языка и литературы. Таким образом, со-
чинительство является одной из форм социальной 
практики, способом самореализации и фемининной 
самоидентификации. Полагая литературное творчес-
тво фемининным субъектным актом, когда писател-
ьница осознает и (вос)создает себя через свое произ-
ведение, мы видим в женском сочинительстве один 
из путей к интеллектуальной эмансипации женщин.  

Ключевые слова: Фемининная идентичность, женское 
литературное творчество, дискурсивное сообщество. 

ВВЕДЕНИЕ 

Фемининная идентичность является социаль-
ным конструктом, в котором аккумулированы кон-

венциональные и идеологические представления 

о фемининности в определенной культуре. 
Будучи динамической структурой, фемининная 
идентичность не является константой, 
зафиксированной в системе языка и 
воспроизводящейся в каждый момент 
речепорождения. При анализе дискурса важно 
учитывать модулируемость гендера, его дуа-
листичный характер, поскольку он является ком-
понентом как индивидуального, так и коллек-
тивного сознания. Освоение гендерной роли, 
зачастую неосознанное, ее инкорпорирование, или 
габитуализация1, приводят к тому, что произ-
водимый отдельной личностью дискурс не просто 
отражает, но и создает ее гендерную идентичность. 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ФЕМИНИННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
И ДИСКУРСИВНОЕ СООБЩЕСТВО ЖЕНЩИН-ПИСАТЕЛЕЙ 
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Фраза Симоны де Бовуар «женщиной не рожда-
ются, ей становятся» (on ne naît pas femme, on le de-
vient) объективирует факт конструирования колл-
ективной гендерной идентичности, в котором до- 
минирующую роль играют воспитание о социаль-
ное окружение (l’influence de l’éducation et de l’ento-
urage est ici immense) (Beauvoir, 1949 : 285–286). 

Термин «чувство принадлежности» (sentiment 
d’appartenance) во многих трудах, посвященных 
проблеме идентичности, выступает синонимичес-
ким субститутом коллективной идентичности и 
определяется как «индивидуальное осознание 
принадлежности к одной или нескольким рефе-
ренциальным группам и принятия их основных 
идентифицирующих черт (ценностей, моделей 
поведения и понимания, символов, коллективного 
воображаемого, общих умений)» (conscience indivi-
duelle <...> d’appartenir à un (ou plusieurs) groupe(s) 
de référence dont l’individu a intégré un certain nom-
bre de traits identitaires < – > valeurs, modèles com-
portementaux et interprétatifs, emblèmes, imaginaire 
collectif, savoirs partagés, etc.) (Dictionnaire de l'alté-
rité, 2010 : 19). Такая трактовка проблемы 
интересна тем, что подводит к необходимости 
рассмотрения анализируемого феномена женской 
идентичности в рамках определенной социальной 
группы, объединенной общностью идей, ценн-
остных доминант, стратегий поведения (Михай-
лова, 2012 : 31). 

В качестве рабочего определения для группы 
соотнесения мы выбираем дефиницию, принятую 
в теории коммуникации: «Группа малая (small 
group) – относительно устойчивая, небольшая по 
численности социальная группа, члены которой 
находятся в непосредственном взаимодействии 

друг с другом (личные контакты и т.п.), что приво-
дит к возникновению специфических межлич-
ностных ценностей и норм» (Викулова, Шарунов, 
2008 : 233, подчеркнуто нами. – С.М.). Таким 
образом, следует, что для понимания фемининной 
идентичности необходимо учитывать межлич-
ностное взаимодействие в группе (interpersonal 
interaction), т.е. «взаимные действия <членов 
группы>, направленные на соотнесение целей 
каждой из сторон и организацию их достижения в 
процессе общения» (Ibid : 255) в его аксио-
логическом аспекте.  

Мы солидарны с мнением И. В. Силантьева 
(2006 : 191) о том, что социокультурный феномен 
общности людей выступает основным дискур-
согенным фактором. В данном случае, вневре-
менное творческое сообщество женщин-писателей 
должно толковаться шире, чем простое объеди-
нение авторов, работающих в одном жанре или 
принадлежащих к одному литературному течению. 
Писательницы посредством своих текстов как 
культурных знаков создают свое интеллек-
туальное поле, стремясь расширить круг своих 
читателей.  

Конструктивизм и социальная природа иденти-
чности инициируют рассматривать культуру и 
язык как факторы идентификации личности. Соот-
несенность с культурными ресурсами и с дискур-
сивными концептами, существующими в культуре, 
позволяет запустить непрерывный и динами-
ческий процесс поиска личной и коллективной 
идентичности. Объективация идентичности на 
каждом этапе ее формирования возможна лишь 
благодаря нарративной практике, при которой 
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именно речь играет ведущую роль в процессе 
идентификации. 

Современная полидисциплинарная наука ген-
дерология одним из своих приоритетных направ-
лений видит изучение с позиций дискурсивной 
лингвистики гендерной идентичности говорящего 
человека, которая рассматривается как динамичес-
кий феномен, акцентируемый или смягчаемый в 
процессе речепроизводства в зависимости от 
коммуникативных целей. Гендерная идентичность 
носит конвенциональный, социально и культурно 
конструируемый характер. Габитуализация ген-
дерной идентичности свидетельствует о подвер-
женности гендера социокультурному манипули-
рованию и моделированию, что позволяет предпо-
ложить диахроническую вариативность гендерной 
идентичности.  

Габитуализация гендера подтверждает теорию 
социальных конструкций реальности, которая 
«подразумевает прижизненное усвоение инди-
видом культурных моделей (паттернов) в проце-
ссе социализации» (Фомин, 2003 : 10). 

Помимо этого, габитуализация гендера вписы-
вается в гипотезу лингвистической относитель-
ности Сепира – Уорфа, согласно которой «люди 
членят мир, организуют его в понятия и 
распределяют значения так, а не иначе, поскольку 
являются  участниками некоторого соглашения» 
(Языкознание, 2000 : 443). Негласное и неосозна-
ваемое соглашение конституирует определенное 
лингвистическое и социокультурное сообщество и 
кодифицируется в языковых структурах.  

Представляется возможным определить твор-
ческое сообщество женщин-писателей как дискур-
сивное сообщество. Рассмотрим данное определе-

ние в терминологии Дж. Суэлза, а именно как гру-
ппу лиц, объединенную общими целями, использу-
ющую устную или письменную коммуникацию для 
их достижения и представляющую следующие 
обязательные признаки: 
• общие цели (common public goals);
• правила, регламентирующие поведение и дея-

тельность в группе (mechanisms of  intercommu-
nication);

• обмен информацией (participatory mechanisms
to provide information and feedback);

• собственная система жанров (one or more genres
in the communicative furtherance);

• узко специальная терминология (some specific
lexis);

• высокий уровень профессионализма (threshold
level of expertise) (Swales, 1990 : 21–27).
Ввиду того, что сообщество авторов женских

сказок обнаруживает вышеуказанные признаки, 
полагаем правомерным применять термин дискур-
сивное сообщество в отношении женщин-писате-
лей. Дискурсивное пространство, создаваемое ав-
торами-женщинами, понимается нами, вслед за С. 
Н. Плотниковой, как некая логическая среда, орга-
низованная в виде сложной системы, в которой 
сосуществуют дискурсы и дискурсивные личности, 
их производящие (Плотникова, 2011 : 123–124).  

Мы придерживаемся терминологического раз-
граничения, проведенного С. Н. Плотниковой  

языковая личность – это человек, владеющий 
тем или иным языком, как женщины-авторы, так и 
женщины-читатели; 

коммуникативная личность – это языковая 
личность, участвующая в процессе коммуникации, 
в реальном или виртуальном взаимодействии с 
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другими языковыми личностями. При этом комму-
никация может происходить в непосредственном 
контакте или опосредованно, когда коммуниканты 
отдалены во времени или пространстве. Помимо 
естественного языка коммуникативная личность 
может прибегать и к другим семиотическим систе-
мам – жестам, рисункам, музыке и т.д. В нашей 
статье коммуникативная личность писательниц 
рассматривается в связи с литературной комму-
никацией в рамках создаваемого художественного 
произведения. 

дискурсивная личность – это языковая лич-
ность, порождающая определенный дискурс «в 
виде непрерывно возобновляемого или закон-
ченного, фрагментарного или цельного, устного 
или письменного сообщения» (Плотникова, 2005 : 
7). Дискурсивная личность уже в процессе порож-
дения сообщения имеет четкий образ своего 
конкретного или социального адресата и может 
оставаться коммуникативной даже после своей 
смерти, при условии, что созданный ею дискурс 
остается социально значимым. В данном ракурсе 
рассмотрения, литература, благодаря которой осу-
ществляется коммуникация между авторами и 
читателями, мыслится нами шире, чем коммуни-
кативное пространство. Мы определяем художест-
венное произведение как временное неевклидово 
(сетевое, или невидимое, в терминологии С. Н. 
Плотниковой) пространство порождения и воспри-
ятия фемининного дискурса. 

ЖЕНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО  

Изучая женскую прозу и обобщая выводы раз-
личных культурологических и критических школ, 

польский ученый Г. Борковская предложила новую 
трактовку проблемы существования так называе-
мой женской литературы (women’s writing, écriture 
féminine). Обратим внимание на то, что исследо- 

вательница выделяет несколько концепций пони-
мания искусства, не только творческого процесса, 
но и его результата в виде художественного произ-
ведения (Борковская, 2007 : 9–19): 
• искусство как субъектный акт;
• искусство как область контакта;
• искусство как переосмысление существующей

действительности;
• искусство как игра.

1. Искусство как субъектный акт

Анализируемый феномен женской литературы 
может быть соотнесен с каждой из предложенных 
концепций, но, в первую очередь, целесообразно 
остановиться на понимании искусства и художес-
твенного произведения как фемининного субъект-
ного акта. Данная концепция базируется на теории 
Р. Барта, получившей название «гифология» (от 
греч. hyphos – ткань, паутина), согласно которой 
текст «создается, вырабатывается путем несконча-
емого плетения множества нитей; заблудившись в 
этой ткани (в этой текстуре), субъект исчезает 
подобно пауку» (Барт, 1994 : 515]. Женщина пишу-
щая остается внутри конструируемого ею дискурса, 
неспособная дистанцироваться, скрыться или 
ускользнуть: что бы ни создавала женщина, она 
создает саму себя. 

2. Искусство как область контакта
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Данная концепция предполагает, что творчес-
тво порождено потребностью самовыражения и 
контакта с адресатом (для женской литературы – 

преимущественно с женским), зачастую оно 
носит автобиографический характер  и при этом 
открыто чужой субъектности.   

По мнению Н. А. Фатеевой, «тексты женской 
прозы ориентированы на определенный круг 
читателей (читательниц), связаны с определенной 
социокультурной нормой ожидания» (Фатеева, 
2000 : 585). Соблюдение нормы «текстового ожи-
дания» объективирует, таким образом, типичные 
схемы фемининного речевого поведения и вос-
приятия. Как полагают приверженцы этой концеп-
ции, произведения женщин-авторов должны быть 
фемининными не только по содержанию, но и по 
форме: писательница не только стремится к 
максимальному сближению с адресатом, но и сама 
облегчает контакт путем раскрытия собственной 
интимности (императив женской солидарности). 
Вполне допустимы использование эмоциональной 
лексики, резкие переходы от объектного плана к 
субъектному, смешение ситуационных факторов с 
фундаментальными. 

3. Искусство как переосмысление существующей
действительности

Согласно этой концепции, культура не носит 
универсальный характер, а охраняет интересы 
мужчины. Подобное положение дел оказывается 
для создателей и реципиентов культуры своего 
рода вызовом: необходимо демаскировать устоя-

вшиеся механизмы культуры, изменить функцио-
нирующие каноны и дополнить традиционные 
модели поведения альтернативными.  

Например, описываемая ситуация наблюдается 
в японской литературе: период истории Японии, 
именуемый период Хэйан (平安時代, 794–1185 гг.), 
означен переосмыслением отношения к китайско-
му языку как государственному, вытеснением его 
формирующимся литературным японским, полу-
чающим статус национального языка, что нашло 
подтверждение в небывалом расцвете прозы и 
поэзии на японском языке. Развитие японской 
литературы, как отмечает писатель, переводчик и 
издатель А. Мангуэль, во многом обусловлено 
произведениями придворных дам. Существуя в 
замкнутом мире японского двора, подчиняясь 
жестким сословным и социальным ограничениям 
и правилам, фрейлины полагали искусство единс-
твенным способом проявить себя (Manguel, 1998 : 
270–272). Благодаря гендерно разрешенному жан-
ру дневниковых записей, наиболее известными из 
которых являются дневники дам Митицуна-но 
Хаха, Мурасаки Сикибу, Сэй-Сёнагон, возник новый 
в японской литературе прозаический жанр дзуй-
хицу (随筆, вслед за кистью). 

Аналогичная ситуация сложилась во Франции 
XVII века: не претендуя занять нишу престижных 
жанров – трагедии, эпопеи, – женщины-писатели 
создали пространство для литературной саморе-
ализации: литературная сказка в духе барокко 
стала площадкой для литературного эксперимента. 

Важным в этом отношении считаем мнение 
М. М. Бахтина (1986) о том, что, всякое обычное, 
традиционное поведение, не нарушающее стан-
дартных общественных норм, неизбежно обречено 
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на кризис, так как любое реальное индивидуально-
сознательное действие в определенной ситуации 
предполагает вольное или невольное отклонение 
от стереотипа. В частности, кризис ритуального 
поведения может выразиться в форме единичного 
отклонения, что расценивается как нарушение 
норм и осуждается, но может приобрести и более 
существенный характер в виде «регулярного 
отклонения от ритуала значительной части чле-
нов социума, свидетельствующем о необходимости 
изменения самого ритуала» (Пешков,  1998 : 58–
60). В последнем случае кризис достигает наивы-
сшей степени развития и влечет за собой необхо-
димость планировать совместную деятельность в 
будущем.  

Речепорождение в такой ситуации носит об-
щественно вынужденный характер (по И. В. Пеш-
кову), оно максимально осознается «человеком 
действующим словом» (homo verbo agens) (Ibid : 12) 
и становится в полной мере ответственным рече-
вым поступком. Полагаем ключевым в данном кон-
тексте мнение А. Мангуэля: «Быть одновременно 
создателем и любителем литературы – образо-
вывать закрытый круг, который производит и 
потребляет то, что производит, все это в жестких 
рамках общества, желающего подчинить себе этот 
замкнутый круг, – должно рассматриваться как 
акт небывалой смелости» (être à la fois le créateur et 
l’amateur de la littérature – former un cercle fermé qui 
produit et consomme ce qu’il produit, le tout dans le 
cadre strict d’une société qui veut que ce cercle soit 
soumis – doit être considéré comme un acte de cour-
age extraordinaire) (Manguel, 1998 : 271). 

4. Искусство как игра

Женская литература может рассматриваться 
как игра. Принуждение к творчеству смягчается 
или компенсируется чувством удовольствия от 
творческого процесса. Как полагают приверженцы 
этой концепции феминистской  критики, всякая 
литературная игра, проявляющаяся в языковых 
приемах (тропы, метафоры, выбор лексики), осно-
вана на гендерных различиях. Импульсом женской 
литературы традиционно считаются «истории 
любви». 

Г. Борковская, автор первого в польской фило-
логии исследования, посвященного женщинам-
писателям, подчеркивает относительный характер 
разнообразных попыток описания так назы-
ваемого «женского стиля», так как, по ее мнению, 
пол не детерминирует форму произведения. В ее 
рассуждениях представляется важной зависимость 
гендерной атрибуции произведения от намере-
нной само-идентификации автора «хотя бы с 
помощью выбора определенной грамматической 
формы или <…> на другом – например, темати-
ческом – уровне» (Борковская, 2007 : 158, подчер-
кнуто нами. – С.М.). Тематическое начало, выступая 
в качестве дискурсогенного фактора, способно 
«становиться доминантой дискурса и тем самым 
дифференцировать его» (Силантьев, 2006 : 29). 

Жанровая и композиционная специфика, наря-
ду с тематикой текстов, по мнению Е.С. Гриценко 
(2005 : 358), являются гендерно-релевантными 
факторами и входят в традиционный инструмен-
тарий конструирования гендерной идентичности 
в дискурсе. 

Поскольку ряд языков не всегда позволяют 
определить пол субъекта речи по используемым 
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грамматическим формам (например, английский и 
французский языки), тематический аспект самои-
дентификации автора художественного произве-
дения представляется нам основополагающим. 
Согласимся в этой связи с мнением Г. Борковской 
(2007: 159) о том, что фемининность реализуется 
непосредственно в процессе литературного твор-
чества, который обусловлен избытком чувств. 
 

ОТ ЖЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ К ЛИТЕРАТУРНЫМ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ЖЕНЩИН 

 
70-е годы XX века ознаменованы кардинальн-

ыми изменениями в осмыслении женского литера-
турного творчества. До этого периода женщины-
писатели воспринимались скорее как исключение 
из правил, «куриозитет, домашняя достопри-
мечательность» (Тиманова, 2014 : 239), что было 
обусловлено андроцентристской и андрокра-
тической политикой общества, которая отмечае-
тся на разных этапах истории цивилизации, как 
западного, так и (в еще большей степени!) восточ-
ного мира (Descarries-Bélanger,  1980; Pascal, 2003; 
Charpentier, 2010).  

Феминистски ангажированная критика и ген-
дерно ориентированные исследования второй 
половины XX века заложили базы нового научного 
осмысления «литературной аномалии», как тра-
диционно представлялось женское творчество. 
Как отмечала Ю. Кристева, «вероятно, возможно 
выявить в книгах, написанных женщинами, сти-
листические и тематические особенности, на 
основании которых следовало бы попытаться выя-
вить специфическое отношение женщин к лите-
ратурному творчеству» (il est éventuellement po-

ssible de distinguer dans des livres écrits par des 
femmes, des particularités stylistiques et thématiques 
à partir desquelles on pourrait ensuite d’essayer de 
dégager un rapport spécifique des femmes à l’écriture) 
(Kristeva, 1977 : 496). 

В своей работе, посвященной женскому твор-
честву, «L’écriture-femme»  Б. Дидье представила 
общие черты женщин-писателей:  
• авторы находятся вне института семьи (en 

marge du système familial);  
• авторы используют мужской псевдоним (re-

cours à un pseudonyme masculin); 
• авторы слишком рано или наоборот слишком 

поздно дебютируют в литературе (création pré-
coce ou tardive); 

• их творчество носит «тайный» характер твор-
чества, проникнуто комплексом вины (écriture 
cachée, complexe de culpabilité); 

• авторы отдают предпочтение «Я-жанрам» (gen-
res du JE) (Didier, 1991). 
Вслед за зарубежными и отечественными 

исследователями (Сixous, Clément, 1975 ; Jensen, 
2000, Фатеева, 2000) мы полагаем константами 
женского литературного творчества: 
• имитацию устной речи (oralisation de la langue, 

privilège de la voix), повышенную диалогичность; 
• повышенное внимание к телесному (privilège du 

corps jusqu’ à la somatisation); 
• деперсонализацию, открытость Другому (déper-

sonnalisation, subjectivité ouverte), обращенность 
к адресату, изложение собственного жизненно-
го опыта автора и апелляция к опыту читателя, 
основанная на осознании общности экзистен-
циальных фреймов; 
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• осознание  <себя> (prise de conscience).
Согласно психолингвистическому исследо-ва-

нию Е.С. Ощепковой, гендерно определяющими 
характеристиками идентификации автора письме-
нного текста являются, в частности, 

длина текста (количество слов и предложений) 
– у авторов-женщин она больше;

коэффициент качественности (отношение 
суммы прилагательных и наречий к сумме 
глаголов и существительных) – в женских текстах 
он выше (Ощепкова, 2003 : 87, 112). 

Подводя итог вышесказанному, считаем важн-
ым подчеркнуть, что мы понимаем фемининную 
идентичность как ядерную структуру, объеди-
няющую в себе постоянство и изменчивость, Ядро 
структуры представлено достаточно жестко 
закрепленной когнитивной схемой о традици-
онных женских нормах и ценностях, реализация же 
ядра изменчива во времени и пространстве, что 
дает большую вариативность в коллективном и 
индивидуальном проявлении фемининности. Та-
ким образом, полагаем определяющим говорить 
не о women’s writing вообще, а о конкретных при-
мерах объективации фемининной идентичности в 
произведениях женщин-писателей. 

В данной связи обратимся к терминологии 
французской дискурсивной школы. Французские 
дискурсологи для определения идентичности опе-
рируют понятиями субъекта речи (Я-говорящего, 
sujet parlant) и Другого (Наблюдателя, Autre). При 
речепроизводстве Я-говорящий сопоставляется с 
Другим и, таким образом, описываются отличи-
тельные черты субъекта речи. Идентичность 
говорящего дуалистична по своей природе, так как 
она конструируется в процессе высказывания в 

двух направлениях, независимых друг от друга, но 
при этом взаимодополняющих: формирование 
персональной идентичности (identité personnelle) 
и идентичности позиционирования (identité de 
positionnement).  

Актуальным для исследования фемининной 
идентичности представляется мнение французско-
го дискурсолога П. Шародо, который предлагает 
разделить персональную идентичность на внеш-
нюю, носящую психосоциальный характер: речь 
идет о совокупности черт, которые характеризуют 
индивида согласно его возрасту, гендерной при-
надлежности, социальному статусу, уровню аффек-
тации и т.д.; 
• внутреннюю, или дискурсивную, описываемую

с точки зрения прагматической интерпретации
высказывания при помощи локутивных
категорий (modes de prise de parole, rôles énon-
ciatifs, modes d’intervention) [Charaudeau, 2002 :
299–300].
Дискурсивная стратегия говорящего является,

таким образом, результатом различных комбина-
ций составляющих внешнюю и внутреннюю 
персональную идентичность индивида. Предпо-
лагаем, что в анализируемом нами феномене в 
рамках женского литературного творчества персо-
нальная идентичность женщины-писателя состоит 
из внешней идентичности автора как личности, 
представителя социума опрежеденной эпохи, а 
внутренняя идентичность проявляется благодаря 
дискурсивным характеристикам создаваемых про-
изведений, речевому поведению героев, тексто-
вым преобразованиям, привнесенным в традици-
онные жанры.  
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Считаем полезным для исследования фемини-
нной идентичности женщин-писателей обратить 
внимание на рассмотрение идентичности пози-
ционирования как с формальной точки зрения (в 
выборе лексикона, языкового регистра, дискур-
сивного жанра и т.д.), так и с содержательной (в 
частности, в отстаивании некоторых идеологичес-
ких установок, в приверженности определенной 
доктрине, в сознательной или бессознательной 
защите некой системы ценностей). Этот тип иден-
тичности связан с понятием интердискурса, или 
«дискурсивной формации» (formation discursive), 
согласно терминологии французской дискурсив-
ной школы. Анализируя феномен идентичности 
позиционирования, французские дискурсологи 
считают необходимым ввести понятие дискурсив-
ного поля как динамического образования, состоя-
щего из нескольких дискурсивных формаций, 
которые – открыто или  неявно – выступают друг 
против друга, чтобы добиться максимальной, на 
настоящий момент, легитимации высказывания 
(Dictionnaire d’analyse du discours, 2002 : 97). Иден-
тичность позиционирования характеризует пози-
цию говорящего в дискурсивном поле и его отно-
шения с принятой системой ценностей в каждый 
момент его речепроизводства в зависимости от 
конструируемого им дискурса (Idem : 453).  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Кристаллизации женского коллективного соз-
нания способствовали создаваемые женщинами 
литературные произведения. Сам факт женского 
сочинительства во все эпохи классифицируется 

исследователями как интеллектуальный феми-
низм (féminisme intellectuel), один из путей к 
равноправию полов и освобождению женщин, – 
движение, позволяющее женщинам приобщиться 
к культуре (Patard, 1998). Как отмечает писатель- 
 

историк Л. Адлер, чтение в женском кругу 
сочинений, написанных женщинами и 
адресованных женщинам, позволило создать узы 
солидарности между женщинами и способствовало 
развитию женского сознания: «В кружках и 
салонах, под предлогом чтения  переделывали 
мир» (dans les cercles et les salons, sous prétexte de 
lire, on refait le monde) (Adler, 2006 : 15). Женская 
литературная деятельность – «свидетельство 
пробуждающегося социального женского 
самосознания, стремление <…> легитимировать 
свое творчество в пространстве культуры. <…> 
Предлагая для печати свои сочинения 
<…писательница> выстраивала модель возможной 
для женщины новой инициативы – внесемейной, 
публичной» (Тиманова, 2014 : 240). Возвышение 
женской индивидуальности и личная 
заинтересованность приводят к эмансипации 
личности, увеличению внимания к внутреннему 
миру женщины, к мотивам ее поведения, к ее 
чувствам и устремлениям.  
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 
[1] Словари трактуют габитус, или хабитус, (лат. habitus — 

внешность, наружность), как внешний облик человека, 
его телосложение, конституцию, осанку; как наружный 
вид, облик животного или растительного организма, 
кристалла, минерала (Словарь иностранных слов, 1988: 
106). П. Бурдьё ввел понятие габитуса в терминоло-
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гический обиход социологии, характеризуя тем самым 
взаимоотношения между социальным и личностным 
(Bourdieu, 1980). Вслед за французским социологом, мы 
понимаем габитус как систему устойчивых и передавае-
мых из поколения в поколение диспозиций к практи-
ческим действиям.  
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КОНЦЕПТОТ НА „ДРУГОСТА“ ВО ФЕМИНИСТИЧКАТА КНИЖЕВНА
КРИТИКА

Филип Трајковски 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија 

Апстракт: Концептот на „другоста“, темелно врзан со 
прашањата на идентитетот, претставува неизоставен 
интерес на современите истражувања во областа на 
културата. Значаен придонес при неговото толкува-ње 
нуди и богатото поле на феминистичката теорија каде, 
меѓу бројните „феминизми“, се развива и феми-
нистичката книжевна критика. Најопшто дефинира-на, 
феминистичката книжевна критика се бави со анализа, 
толкување и преиспитување на книжевните дела, како и 
јазикот и институциите на книжевните истражувања и 
теории, од стојалиште на женското искуство, притоа 
црпејќи инспирација од бројни тео-риски концепти – 
социолошки, психолошки, психо-аналитички, 
постструктуралистички итн. За таа цел, се врши 
ревизионистичка критика на западниот кни-жевен 
канон, но и афирмативни истражувања на спе-
цифичните својства кои ги нуди женското книжевно 
творештво. Движејќи се помеѓу екстремите на есен-
цијалистичките и конструктивистичките толкувања, не 
само што се ревитализираат потиснатите женски 
авторки и ракописи, традиционално сфатени како 
проблематична „другост“, туку се врши и продлабо-чена 
анализа на културно односно дискурзивно 
конструираната машко-женска бинарна опозиција. Овој 

труд ќе се обиде да понуди еден критички преглед на 
најзначајните концепти во рамки на феминистичката 
книжевна критика, особено осврну-вајќи се на 
гинокритиката, и во англо-американската варијанта на 
„арахнологија“ (Ненси К. Милер) и во француската 
варијанта на „écriture féminine“ т.е. жен-ско писмо (Елен 
Сиксу, Лис Иригаре и Јулија Кристе-ва), сето ова, секако, 
анализирано во контекст на „другоста“. Перспективата 
која ја развива фемини-стичката книжевна критика 
нуди суштински влог во академската дебата околу 
динамичната и продук-тивна тензија која произлегува 
од амбивалентниот потенцијал на „другоста“.     

Клучни зборови: „другост“, феминистичка книжевна 
критика, гинокритика, арахнологија, женско писмо. 

I.   КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА НА „ДРУГОСТА“ 

„Другоста“, во секојдневниот говор најчесто ко-
ристена на непроблематичен начин како одредни-ца 
за различноста или алтерноста, претставува 
исклучително комплексен концепт за кого е не-
возможно да се понуди стабилна дефиниција која нема 
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да повлече соодветни антитези. Како локус на 
квалитети кои го третираат чувството за сепството, 
„другоста“ игра клучна улога во форми-рањето на 
идентитетот и субјективноста, консоли-дирајќи го 
чувството за себе преку негова дистинк-ција во однос 
на она кое е поинакво од него, како однос на 
„јас“ наспроти „не-јас“. Притоа, за концеп-тот на 
„другоста“ во неговите многубројни форми најчесто се 
врзуваат негативни конотации, и во овој контекст тој 
може да се сфати како „простор или локација врз која 
се проектираат сите квалите-ти од кои ние – како 
индивидуални субјекти, соци-јални групи или нации – 
најмногу стравуваме, или не ни се допаѓаат, кај 
себеси“ (Childs and Fowler, 2006 : 164). Оттука следи 
дека „другоста“ не ги претставува реалните квалитети 
на одредена индивидуа или социјална група, туку 
попрво е конструкција која ги рефлектира 
вредностите и нормите на групата која ја врши таа 
конструкција. Значајно е да се потенцира дека 
„другоста“ не е  ниту засебен и непроменлив ентитет, 
ниту директ-на опозиција на сепството, туку попрво 
двата концепти функционираат преку комплексна 
рела-ција во која „раѓањето на субјективноста 
неодмин-ливо имплицира и раѓање на нејзиниот 
пропратен и божемно темен близнак“ (Sencindiver et 
al., 2011 : 17), што го поткопува секој обид за 
симплистичко толкување на односот 
сепство/„другост“. 

Прикази на „другоста“ можат да се сретнат уште во 
антиката, како на пример во непријатните 
доживувања на Одисеј со киклопот Полифем1. Особено 
значаен инструментариум за анализа на 
„другоста“ нудат постструктуралистичките теории, 
пред сѐ деконструкцијата на западната традиција кај 
Жак Дерида. Западниот модел, кој Дерида ќе го означи 
како „фалогоцентричен“2, се потпира на би-нарни 
парови (од типот душа-тело, разум-сетила, маж-жена), 
кои продуцираат меѓусебни односи на надреденост и 
подреденост. Суштински е да се пре-познае дека 
ваквата „опозиција“ помеѓу паровите не е неутрална, 
туку секогаш хиерархиска, кон-струирајќи 
привилегирана позиција на сепство кое е супериорно 
во однос на инфериорната „дру-гост“ (пр. маж, Европа, 
хетеросексуалност наспро-ти жена, Ориент, 
хомосексуалност). Во оваа смисла, „другоста“ може да 
се толкува и како „историски и културно специфична 
конструкција која е детер-минирана од доминантните 
дискурзивни практи-ки“ (Childs and Fowler, 2006 : 164). 

Значаен придонес во дестабилизирањето на би-
нарните опозиции при формирањето на сепството и 
„другоста“, посебно во смисла на поткопување на 
фундаменталните, природни и непроменливи раз-
лики помеѓу половите, нуди и богатата фемини-
стичка мисла. Во сега веќе легендарното дело „Вто-
риот пол“ (1949.) Симон де Бовоар изнесува една од 
првите и најзначајните критики на конструира-њето 

на жената како „другост“: „За него таа е пол... Таа е 
дефинирана и диференцирана како референ-ца во 
однос на мажот, а не во однос на самата себе; таа е 
инцидентна, неесенцијална и опозитна во однос на 
есенцијалното. Тој е Субјектот, тој е Апсо-лутот – таа е 
Другоста“ (Beauvoir, 2011 :26)3. Идео-лошката клима 
на патријархална доминација, усо-гласена со 
легислативните, религиски, филозоф-ски, научни и 
книжевни авторитети, ги нату-рализира 
претпоставките за субординарната пози-ција на 
жената како „другост“, што постепено се 
интернализира како такво и од страна на самите жени. 

Потпирајќи се на бранот на либералните движења 
во средината на 1960-тите години, водена од кредото 
„личното е политичко“4, Кејт Милет ја објавува 
книгата „Политика на полот“ (1970.), едно од 
пионерските дела на феминистичката кни-жевна 
критика. Во него Милет се осврнува на соци-јалната 
конструкција на „женственоста“, меѓу оста-натото, и 
по пат на книжевните вредности и описи во романите 
на класици како Д. Х. Лоренс, Хенри Милер и Жан 
Жене, заклучувајќи дека патријарха-тот претставува 
„најпродорната идеологија во на-шата култура, која ги 
обезбедува најфундаментал-ните концепти на 
моќта“ (Millett, 1971 : 25). 

Развојот на феминистичката книжевна критика се 
движи од своевидна херменевтичка критика на 
мизогините слики на жената и женственоста кон 
афирмативни истражувања на женската специфич-
ност, особено телесност, славенички сфатена како 
неисцрпен и неоткриен извор на задоволство и 
творештво. Како што истакнува Илејн Шоволтер во 
еден од најсистематските текстови во областа „Фе-
министичката критика во дивината“ (1981.), пре-
минот од ревизионистичка критика кон гинокри-тика 
значи „создавање на феминистичка критика која е 
автентично заинтересирана за жените, независно и 
интелектуално единствена крити-ка“ (Showalter, 1981 : 
184). Повторно станува збор за издвојување на 
женската „другост“, иако овој пат во позитивна смисла, 
како основа на женското книжевно искуство. Веднаш 
се поставува праша-ње дали и зошто женското тело 
треба да биде дел од феминистичката книжевна 
практика, и дали тоа не претставува играње на истата 
патријархална карта преку реетаблирање на 
бинарната опозиција маж-жена, разум-тело? Овие 
прашања се само дел од исклучително комплексните 
дебати во рамки на феминистичката книжевна 
критика, кои барем во најскицирана форма ќе бидат 
прикажани во продолжение на овој текст. Најнапред 
следи кра-ток осврт кон овие интригантни концепти 
на жен-ската „другост“ во рамките на гинокритиката.  

II. „ДРУГОСТА“ И АНГЛО-АМЕРИКАНСКАТА ГИНОКРИТИКА
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Од средината на 1970-тите години феминисти-
чката книжевна критика го насочува своето вни-
мание кон текстови пишувани од жени и кон пра-
шањето на женското авторство, фокусирајќи се на 
обновување и креирање на женската книжевна 
традиција. Во некои од најзначајните остварувања во 
рамките на англо-американската гинокритичка 
варијанта, на пример, Илејн Шоволтер во делото 
„Сопствена книжевност“ (1977.) се залага за созда-
вање женски книжевен (контра)канон, додека Сан-дра 
Гилберт и Сузан Губар во делото „Лудата од 
поткровјето“ (1979.) ги анализираат специфичните 
женски книжевни техники на палимпсест наспро-ти 
доминантните машки книжевни текови во XIX век.  

Доколку едно од клучните прашања за гинокри-
тиката е состојбата на жените-авторки, еден од 
најзанимливите одговори на ова прашање го нуди 
американската феминистичка критичарка Ненси К. 
Милер во текстот „Арахнологија: жената, текстот и 
критиката“ (1986.), чија идеја е меѓу најексплоати-
раните во феминистичката книжевна критика.  

Арахнологија или пајаковата стратегија 

Концептот на Милер се гради како реплицирање на 
адреса на „хифологијата“5 на Ролан Барт изнесена во 
делото „Задоволството во текстот“ (1973.), каде се 
назначува: „Текстот е ткаење... Изгубен во ова ткаење 
– во оваа текстура – субјектот се ослободува во него
како што и пајакот самиот се раствора во 
градителските екскрети на својата мрежа. Доколку 
сакаме неологизми, би можеле оваа теорија на текстот 
да ја означиме како хифологи-ја“ (Bart, 1975 : 86). 
Ненси Милер ја прифаќа Бартовата аналогија помеѓу 
текстот и процесот на ткаење, но не се согласува со 
неговата визија за губењето на пајакот во сопствената 
мрежа, и токму тука може да се согледа размину-
вањето на интересите. Од една страна, во согласност 
со своите постструктуралистички погледи, Ролан Барт 
се насочува кон критика на традиционалниот концепт 
на авторовиот субјект како инстанца која ја 
ограничува слободата на интерпретација на текстот, 
па затоа „пајаковата мрежа“ се јавува како ослободу-
вачки принцип кој врши десубјективизација (идеја 
која ќе ја развие во симболичката „смрт на авто-рот“) 
и отвора место за читателот како автентичен 
продуцент на текстот. Од друга страна, пак, феми-
нистичките истражувања, особено во оваа фаза, не се 
заинтересирани за „губење“ на авторот во текс-тот – 
туку, напротив, сосема спротивното. 

Милер, всушност, го насочува вниманието кон 
прилично очигледниот факт за доминантниот, 
авторитарен авторов субјект кој во книжевната 
традиција е еднозначно машки. Состојбата на жените-
авторки во тој поглед е потполно различна, при што 
женската авторска субјективност допрва треба да се 

воведе во книжевниот дискурс. Оттука, наместо 
Бартовата хифологија, Милер ја предлага 
арахнологијата како „критичка практика на исчи-
тување насочена против бранот на недиференци-
раност, а кон откривање на отелотвореноста на 
родовиот субјект во пишувањето; закрепнување на 
претставите за ознаките на градителот“ (Miller, 1986 : 
272). 

Милеровата преработка на митот за Арахна6 на 
тлото на феминистичката книжевна критика се 
толкува како плодна и инспиративна во неколку 
насоки; како нобилизирање на женската творечка 
субјективност и женските извори на книжевност, како 
обид за бришење на традиционалниот дуали-зам 
помеѓу субјектот и објектот, но највеќе се иста-кнува 
уверувањето дека „женското творештво по-текнува од 
телото, како специфична еманација на женската 
телесност“ (Bužinjska i Markovski, 2009 : 450). На овој 
начин, Ненси К. Милер ја претвора Арахна во 
заштитница на сите жени кои творат, и кои не само 
што создаваат туку истовремено и оставаат јасни 
траги од сопственото творештво. 

Појава сродна на англо-американската гино-
критика, во делот на тежнението за истакнување на 
позитивните аспекти на женското творештво, се 
јавува и во интелектуално пософистицираната 
варијанта на француската феминистичка критика, 
изнесена низ концептот на écriture féminine однос-но 
женско писмо7. 

III. „ДРУГОСТА“ И ФРАНЦУСКАТА ГИНОКРИТИКА

Поаѓајќи од позицијата на Симон де Бовоар за 
жената како „другост“ во однос на мажот, делата 
инспирирани од францускиот книжевен фемини-зам 
се насочени кон анализа на социјалната и културна 
конструкција на ваквите бинарни опози-ции кои 
предизвикуваат доминација на една група во однос на 
друга. Мажественоста и женственоста се концепти кои 
обата ги извлекуваат своите значења и, уште поважно, 
своите вредности од меѓусебната спротивставеност, 
таква која проду-цира репресија на одредени 
квалитети на едната страна и нејзини проекции на 
другата. Во овој контекст, разбирањето на 
мажественоста како моќна, разумна и есенцијално 
врзана за умот про-излегува од дефинирањето на 
женственоста како ранлива, емоционална и врзана за 
телото. Експо-нентките на францускиот книжевен 
феминизам, во обидот да ги срушат 
конвенционалните, фало-гоцентрично конструирани 
стереотипи за полови-те разлики, се фокусираат врз 
јазикот како домен во кој таквите стереотипи се 
структурираат и врз евидентирање на 
ослободувачките потенцијали кои можат да бидат 
пронајдени во специфичноста на „женското писмо“. Во 
прв ред покренувајќи го прашањето за сексуалните 
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желби и телото, фран-цускиот феминизам упатува на 
заблудата во осно-вата на западната интелектуална 
традиција која „Вистината“ ја бара во умот раздвоен 
од телото, тенденција од која ќе произлезат бројни 
проблема-тични и контроверзни импликации.    

Иако не станува збор за експлицитно формули-
рана теорија, ниту пак за јасно одреден број на 
претставнички или стратегии прифатени при нападот 
на фалогоцентризмот, развојниот тек на француската 
гинокритика дозволува извлекување одредени 
заклучоци, при што „обата термини ‘пишување на 
телото’ и ‘француски феминизам’ се кратенки кои 
речиси исклучиво се однесуваат на делата на Сиксу, 
Иригаре и Кристева..., ‘Светото тројство’“ (Still, 2007 : 
263). Во продолжение следи краток осврт на нивните 
најзначајни концепти за специфичноста на женското 
писмо, сведено на „другост“.  
А.   Потенцијалот на „темниот континент“   

Во „Насмевката на Медузата“ (1975.), еден од 
програмските текстови на француската гинокри-тика, 
Елен Сиксу уште на почетокот потенцира: „Жената 
мора да се испише себеси; мора да почне да пишува за 
жените и мора да ги воведе жените во книжевноста од 
која беа потиснати со истата силина со која беа 
исклучени од сопственото тело... Жената мора самата, 
со сопствените напори, да влезе во текстот – како и во 
светот и историја-та“ (Cixous, 1976 : 875). 
Славеничкиот манифест на Сиксу, всушност, се залага 
за позитивно претставу-вање на женственоста, преку 
дискурс кој ќе го оз-начи како écriture féminine, а преку 
повик до жени-те за внесување на „телото“ во 
процесот на пишу-вање: „Испиши се себеси. Твоето 
тело мора да биде чуено“ (Cixous, 1976 : 880). 
Женската имагинација е предлингвистичка, 
екстатична, бесконечна, пре-красна, вистински 
ослободувачка: „Јас се прелевам; моите желби раѓаат 
нови желби, моето тело слуша нечуени песни... Се 
чувствувам толку исполнето со прозрачни порои кои 
би можеле да ме распрснат – да ме распаднат во форми 
далеку поубави од оние кои се ставени во рамки и кои 
се продаваат како смрдлива среќа“ (Cixous, 1976 : 876).  

Недофатливиот и слободен карактер на женско-то 
писмо, кое ги надминува поставените бариери, може 
да се сфати и како одговор на системското 
потиснување на женската експресија во рамки на 
патријархалната култура. При обидот да се избег-нат 
традиционалните демаркациони линии, во основата 
на концептот на Сиксу лежи отфрлање на теоријата 
воопшто. Женското писмо подразбира серија од 
книжевни практики, а не строго дефини-рани 
теориски претпоставки, при што „овие прак-тики 
никогаш не можат да бидат теоретизирани, затворени, 
кодирани – што не значи дека не посто-јат – но 
секогаш ќе го надминуваат дискурсот кој го регулира 
фалогоцентричниот систем“ (Cixous, 1976 : 883). 
Секогаш „другост“ или на негативната страна од 

хиерархиски конструираниот поредок, овој простор на 
женското писмо потполно недоста-пен за машкото 
искуство, оваа сфера на „темниот континент“ во која 
се населува „Медузата која се смее“, претставува 
автентичен резидуум на жен-ската посебност кој 
делува субверзивно кон маску-линистичкиот 
симболички јазик и кој истовремено трага по 
неоткриените и неограничени извори на женското 
творештво.   

Б.   Спекулумот на женската „другост“ 
Лис Иригаре во делото „Спекулум на другата 

жена“ (1974.) развива, низ поригорозни филозоф-ски 
термини, идеи кои наликуваат на оние изнесе-ни од 
Сиксу. Преку стратегијата на цитирање на текстови од 
Платон до Фројд, Иригаре го насочува вниманието кон 
логичките слепи точки на запад-ната метафизика кои 
ја конструираат жената низ негациски ставови, притоа 
заклучувајќи дека западната теориска елаборација 
може да се прет-стави како огледало или спекулум 
што сугерира дека „мажот единствено си поставува 
(себеси) прашања кои веќе ги има 
одговорено“ (Irigaray, 1985 : 137). Низ теории од типот 
на Фројдовиот концепт на „пенисна завист“, на пример, 
кој е бази-ран на согледба на жената како машка 
„другост“ на која ѝ недостасува пенис, женственоста е 
констру-ирана негативна огледална слика на мажот. 
Во такви лимитирачки услови, женската присутност е  

сведена на форма на фантазмагорична егзистен-
ција, преку форми на хистерија или мистицизам. 
Притоа, не станува збор за хистерија врзана за јазикот 
кој жените не го ни поседуваат, туку за своевидна 
мимикрија која по пат на имитација на 
традиционалните знаци на женственост може да 
овозможи сокривање на забранетите еротски 
импулси8. Иригаре се прашува кој друг пат освен 
ваквата мимикрија е отворен за жените, имплици-
рајќи дека на одреден начин секоја жена е прину-дена 
на хистерија: „Каква може да биде освен су-гестибилна 
и хистерична кога нејзините сексуални инстинкти се 
кастрирани, нејзините сексуални чувства и претстави 
забранети? (Irigaray, 1985 : 59-60). Иако ова реторичко 
прашање сугерира дека жените немаат излез за 
претставување на сопстве-ните желби бидејќи не 
поседуваат сопствен јазик, Иригаре исто така 
наведува дека не е сѐ изгубено при перформансот: 
„Хистеричната мимикрија ќе биде првичниот женски 
напор во заштита на нејзи-ната сексуалност од 
целосна репресија и деструк-ција“ (Irigaray, 1985 : 72). 

Додека мимикријата претставува прва фаза при 
ослободувањето од традиционалната женска улога, 
Иригаре упатува на потребата од создавање жен-ско 
писмо кое, за разлика од машката скопофилија, своите 
извори ќе ги бара во „jouissance“ или те-лесното 
задоволство, што би резултирало со „неј-зин стил“ кој 
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е резистентен на сите етаблирани форми, фигури, 
идеи и концепти. Иригаре, со други зборови, ја 
промовира радикалната „другост“ на женскиот 
еротицизам и нејзиното вознемирувачко усвојување 
во јазикот, со оглед дека единствено 

славењето на женската различност, нејзината 
флуидност и многузначност, може да ги поткопа 
традиционалните западни претпоставки за жен-
ственоста.   

В.   Семиотичката хора и симболичкиот поредок 
Варијантата на женско писмо која ја предлага 

Јулија Кристева се базира на разграничување помеѓу 
два клучни концепта – „семиотичкото“ и 
„симболичкото“. Од една страна, семиотичкото се 
однесува на мајчинското, нагонското, тоа е хаоти-чно 
и нерегулирано, подрачје на емоции, актив-ност и 
динамичност. Од друга страна, симболи-чкото го 
претставува општествениот поредок – рационален, 
објективен и подреден на јазичните правила. Во 
контекст на полемиката со темпо-ралните термини на 
Лакановата психоаналитичка теорија за субјективната 
формација, семиотичкото се поврзува со телесниот 
ритам на новороденчето и со инстинктивните нагони, 
кои потоа ќе бидат цензурирани и репресирани во 
поредокот на симболичкиот јазик. Иако Кристева не 
говори за семиотичкото и симболичкото како за 
едноставна и автоматска дистинкција помеѓу 
женскиот и машкиот принцип, сепак т.н. „семиотичка 
хора“9 се однесува на предедиповската фаза и како 
таква се врзува за искуството на потполност и 
изобилство постигнато во дијадата мајка-дете. 
Поинаку кажа-но, женската релација со 
предлингвистичкото ја прави „другост“ која стои 
надвор и се заканува да го наруши рационалниот 
поредок, т.е. „Законот на Таткото“. 

Говорејќи за семиотичкото во релација со 
авангардните поетики на автори како Лотреамон, 
Стефан Маларме или Антонин Арто, Кристева по-
кажува голем интерес и верба во одредени аван-
гардни практики како основа за продуцирање руп-
тури во рамки на симболичкото, пукнатини кои би 
можеле да доведат до промена во начинот на кој се 
гради субјектот. Оттука, во семиотичкото се наоѓа 
клучот на промените, револуцијата во значењата, 
„моќта за уништување на симболичкото“ (Kristeva, 
1986 : 103). Сепак, иако Кристева го истакнува 
еманципаторскиот идеал на семиотичкото, исто-
времено е свесна и за неговиот патолошки потен-
цијал, па предупредува на опасностите за психата и 
културата бидејќи „нагоните се секогаш двосмис-лени, 
истовремено асимилирачки и деструктивни... 
семиотизираното тело е простор на перманентен 
расцеп“ (Kristeva, 1986 : 95). Многу повеќе отколку 
своите колешки, Кристева сфаќа дека семиотичко-то, 

покрај ослободувачките можности, во себе ја носи и 
опасноста од внесување на жената во сфера на 
политички и интелектуален молк, сведувајќи го 
женското писмо на некаков дадаистички облик на 
„утерусно дрдорење“10. Ова се чини како соодветен 
вовед во живите дискусии за амбивалентните 
импликации од претставувањето на женската тво-
речка „другост“.    

IV. ЖЕНСКАТА ЕСЕНЦИЈА И/ИЛИ КОНСТРУКЦИЈА: АПОРИИТЕ НА 
„ДРУГОСТА“ 

Покрај насоченоста кон афирмативни анализи на 
„женската естетика“, англо-американската и 
француската гинокритика го споделуваат и ризи-кот 
од преоѓање во биолошки детерминизам. Име-но, иако 
се залагаат за игра на слободни дискурси и стратегии 
за отфрлање на ригидните машко-женски бинарни 
опозиции, истовремено ја поврзу-ваат специфичноста 
на „женското пишување“ со телесноста и мајчинството, 
често со предедипов-ската „имагинарна“ фаза, со 
некакво предлингвис-тичко утописко единство на 
мајката со детето. „На почетокот се нашите 
разлики“ (Cixous, 1976 : 881), истакнува Елен Сиксу и 
притоа додава дека „таа пишува со бело 
мастило“ (Cixous, 1976 : 893), иден-тификувајќи го 
женското писмо со мајчиното мле-ко, 
детерминистички принцип по кој Милер ќе трага во 
амблемот на плетивото, Иригаре во ис-куството на 
jouissance, а Кристева низ термините на семиотичката 
хора. Сето ова наведува на заклу-чокот дека 
прикажаните концепти се движат во правец на 
„лоцирање на есенцијата на женстве-носта и женското 
писмо во биологијата, ако не и во специфичното 
мајчинско искуство кое не го споде-луваат сите 
жени“ (Weil, 2006 : 167). 

Покрај есенцијализацијата, на гинокритиката ѝ се 
припишуваат и универзалистички тенденции кои се 
обидуваат да прикажат слика за универзал-на или 
хомогена природа на женското творештво, на тој 
начин делувајќи како маскирана форма на 
патријархализам кој им кумува на истите фалого-
центрични интереси против кои се бори. Ваквите 
замерки доаѓаат од бранот на постфеминизмите кои 
настојуваат да ја земат предвид бројноста и 
разновидноста на женските светови заедно со 
специфичните расни, етнички, сексуални и секакви 
други проблеми кои ги тангираат, притоа иста-
кнувајќи ја нужноста од замена на концептот 
„Жена“ со плуралниот концепт „жени“. Во оваа смисла, 
критичарката на црниот феминизам Кади-ату Кане ќе 
предупреди на опасностите инхерен-тни при секоја 
феминистичка употреба на мотивот на „темниот 
континент“ како субверзивен потен-цијал на сите 
жени, реплицирајќи ѝ на Елен Сиксу: „Таа се обидува 
да ја ослободи жената од исто-ријата која ја етикетира 
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како ексклузивистички машка, притоа успевајќи да ги 
затвори сите жени во историја на слободно лебдење 
помеѓу сликите на црната потчинетост и 
империјалната домина-ција“ (Kanneh, 1992 : 149). 
Антиесенцијалистички-от дискурс на 
постфеминизмите во најголем дел се залага за 
прикажување на половиот/родовиот идентитет како 
целосно културен конструкт (осо-бено во делата на 
Џудит Батлер), што подоцна ќе имплицира идеи за 
истакнување на андрогината природа на човекот или 
повици за постродово општество на киборзи (како во 
(анти)утописката визија на Дона Харавеј). 

Што тогаш лежи во основата на „женско-
то“ творештво? Пол и/или род? Биолошка даде-ност 
и/или културолошка стекнатост? И дали е потребно 
истакнување на женската творечка „дру-гост“, макар и 
како афирмативна плетора, ако тоа значи враќање кон 
старата патријархална замка? Торил Мои истакнува 
дека гинокритичкиот проект може да се толкува како 
одговор на маргиналната позиција на женскиот 
принцип во рамки на симболичкиот поредок, односно 
на фалогоцентри-чното позиционирање на 
женственоста како „дру-гост“ која е „конструирана 
како лимит или грани-чна линија на таквиот 
поредок“ (Moi, 1989 : 127). Ваквото стојалиште значи 
премин од есенцијалис-тичките кон 
конструктивистичките позиции, но тоа повторно не 
ги разрешува дилемите и, дополнително, значи влез 
во нови апории, бидејќи „доколку позиционалната 
перспектива се чини како единствен начин за 
одбегнување на опаснос-тите од биологизам... 
целосната деконструкција на ‘жената’ надвор од 
егзистенција, би значело исчезнување на самата 
основа на феминистичката борба“ (Moi, 1989 : 127-
128)11.   

Имајќи го предвид сето кажано, се поставува 
(реторичкото) прашање дали какви било заклучо-ци 
би биле корисни, потребни и, воопшто, воз-можни? 
Можеби еден визуелен приказ (сл. 1) би можел 
подобро да ја долови сета „драма“ на на-пластените 
слоеви на женското писмо.  

Сл. 1 Генезата на женското писмо 
(извор: Whitford, 1986 : 5) 

V.   НАМЕСТО ЗАКЛУЧОК ИЛИ ЗА ОГЛЕДАЛАТА 

Концептите на арахнологија и женско писмо 
честопати се толкуваат не како етаблирана и 
постоечка теорија, туку повеќе како збир на 
поттикнувачки можности, експериментални и кре-
ативни поетики, кои треба „да ги испровоцираат 
жените за партиципација во преосмислувањето на 
нивните животи и светови; таквата провокација 
поседува огромен политички и естетски потенци-јал 
кој сѐ уште не е докрај искористен“ (Weil, 2006 : 169). 
Во оваа смисла, анализирајќи го творештвото на 
Иригаре, Маргарет Ватфорд ќе забележи дека 
„Иригаре е заинтересирана за потребата од кул-турни 
претстави на различноста... кои нема да ги затворат 
жените во економијата на ‘истото’, туку ќе им 
овозможат симболизација на различноста и ‘другоста’ 
кои потоа ќе станат предмет на меѓу-себна размена во 
рамките на културата во цели-на“ (Whitford, 1986 : 5). 
Притоа, значајно е да се потенцира дека Иригаре, како 
впрочем и останати-те разгледани феминистички 
критичарки, е нужно упатена на „другоста“ во обидот 
да се остварат поставените задачи, односно, како што 
истакнува Ватфорд, „во желбата да ‘говори како жена’, 
потре-бна ѝ е ‘другоста’, соговорникот, исто како што 
на анализираниот му е потребен аналитичарот, зашто 
само преку размена репресираните желби можат да се 
појават во јазикот“ (Whitford, 1986 : 8).    

Враќајќи се повторно на тенката гранична ли-нија 
помеѓу сепството и „другоста“, самата поста-веност на 
јазичниот медиум радикално ја дислоци-ра, но сепак 
истовремено и ја овозможува појавата на субјектот, 
контрадикција епитомизирана преку поимот кој 
Дерида ќе го означи како „différance“12. Од една страна, 
јазичните означители ги супститу-ираат нештата на 
кои реферираат и на тој начин имплицираат нивно 
отсуство, функционирајќи по-прво како надгробни 
плочи отколку како жива манифестација на конкретна 
индивидуална даде-ност. Од друга страна, пак, 
„другоста“ претставува нужна граница за дефинирање 
на сепството. Пои-наку кажано, разбирањето на 
сепството повлекува отуѓувачка саморефлексија и 
свест дека границите на сечиј ентитет и 
индивидуација се детерминира-ни од она кое лежи 
надвор од тие граници, што, можеби парадоксално, 
доведува до сознанието дека „не само што сме блиски 
со алтерноста туку и туѓи на себеси“ (Sencindiver et al., 
2011 : 19). Во еден од своите раскази Вирџинија Вулф 
иронично ќе забележи: „Луѓето не треба да ги 
оставаат огле-далата да висат во нивните соби“ (Вулф, 
2010 : 95).   

ЗАБЕЛЕШКИ 

[1] Интересот за „другоста“ ги окупира академските и широки-те 
културни кругови, јавувајќи се како тема во различни пато-
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писни искуства (Елиас Канети), во социолошките теории за 
„странецот“ (Георг Зимел, Роберт Е. Парк, Зигмунд Бауман), во 
психоаналитичките теории; последното, особено кај Жак 
Лакан кој, реинтерпретирајќи ја Фројдовата теорија, говори за 
проце-сот на диференцијација кај детето како „другост“ во 
рамки на т.н. „фаза на огледало“ (Robins, 2005 : 249-251).  

[2] „Фалогоцентризмот“, неологизам кој Дерида ќе го создаде во 
делото „За граматологијата“ (1967.), симболички го означува 
приматот на машката рационалност и сексуалност, поставени 
како норма во западната филозофска мисла (Derrida,  1997 : 
77-93). 

[3] Една од првите експликации на конструирањето на жената 
како „другост“ во однос на мажот може да се пронајде во 
експе-рименталниот есеј на Вирџинија Вулф „Сопствена 
соба“ (1929.), каде се истакнува дека „низ сиве овие векови 
жените служеле како огледала со волшебна и сласна 
способност да го покажу-ваат одразот на мажот двапати 
поголем од неговата природна големина“ (Вулф, 2012 : 38).  

[4] Иако оваа прочуена девиза најчесто ѝ се припишува на Кејт 
Милет, таа оригинално произлегува од истоимениот текст на 
Керол Хениш објавен во 1969 година. 

[5] „Hyphos“ означува ткаење, пајажина. 

[6] Феминистичките дискусии за митските архетипски фигури на 
жени се толку развиени што постои и посебно поле на 
истражување, означено како феминистичка критика на митот. 
Еден од најпознатите егземплари во оваа смисла е романот 
„Касандра“ (1983.) на Криста Волф, во кој се врши демитоло-
гизација на ликот на озлогласената тројанска наречница. 

[7] Често се врши дистинкција помеѓу двете варијанти како две 
различни школи, посебно во однос на изразениот интелектуа-
лизам и софистициран стил на француската феминистичка 
критика (која постојано полемизира со теориското наследство, 
пред сѐ со деконструкцијата на Дерида и психоаналитичките 
теории на Фројд и Лакан) наспроти теориската наивност на 
англо-американската критика, што не треба да го одвлече 
вниманието од нивната суштинска сличност. Во оваа смисла, 
како што потенцира Илејн Шоволтер, и двете варијанти „се 
гиноцентрични; обете се борат да пронајдат терминологија 
која ќе ја спаси женственоста од нејзиното стереотипно 
поврзување со инфериорноста“ (Showalter, 1981 : 186). 

[8] Прв обид за согледување на комплексната улога на жената 
како доминиран, согласен, но и отпорен субјект во однос на 
патријархатот може да се најде во концептот на „маскарада“, 
прв пат претставен во есеј од 1929 година од страна на 
британ-ската психоаналитичарка Џоан Ривиер. Во него Ривиер 
укажува дека жените присвојуваат јавна маска на 
„женственост“ која е во согласност со машките претстави за 
неа, што од една страна значи конформирање со 
патријархалните стереотипи, но од друга страна, со оглед на 
перформативноста на самиот чин, истовремено имплицира и 
критика на претпоставениот женски идентитет (Riviѐre, 1929 : 
303-313). Концептот на маскарада ќе најде особена примена, 
во смисла на конструктивистичкото толкување на 
идентитетот, во рамки на перформативните теории во квир 
студиите и во делата на Џудит Батлер.  

[9] Терминот „хора“ (грч. - сад, затворен простор, утроба) први-
чно се спомнува во дијалогот на Платон „Тимај“. 
Редефинирајќи го Платоновиот концепт на хора, Кристева ќе 
ја одреди како „суштински мобилна и екстремно привремена, 
конституирана од движења и нивните ефемерни состојби... 
ниту модел ниту копија, хората ѝ претходи и ја подвлекува 
фигурацијата и со тоа и спекуларизацијата, и е аналогна 

единствено на вокалниот и кинетичкиот ритам“ (Kristeva, 
1986 : 93-94).     

[10] Со истиот проблем се соочува и Гајатри Спивак, анализи-рајќи 
ги можностите за прикажување на интересите на марги-
нализираните групи (меѓу кои и жени) во постколонијалните 
општества, а без да се навлезе во замките на колонијалниот 
дискурс, при што песимистички заклучува дека 
„субалтерноста не може да говори“ (Spivak, 1988 : 306). 

[11] Движењето помеѓу екстремите на есенцијализмот и 
конструктивизмот може да се забележи особено во подоц-
нежното творештво на Јулија Кристева како, на пример, во 
текстот со библиски призвук „Stabat Mater“ (1983.) во кој се 
нуди една медитациска поема за мајчинството во комбинација 
со хипертекст посветен на култот кон Пресвета Богородица, 
наспроти делото „Желба во јазикот“ (1980.) каде говори за 
можноста од формирање личност ослободена од биолошките 
условености .  

[12] „Différance“ е поим кој Дерида го извлекува од играта на 
ортографија помеѓу француските зборови кои означуваат раз-
лика и одложување, а служи за да покаже дека значењето 
секогаш подразбира разлика во себеси и никогаш не е 
потполно присутно, туку истовремено и присутно и отсутно. 
Оттука, сеп-ството е одложена „другост“ и 
„другост“ единствено во разликата, а ригорозните опозиции 
се само „теориска фикција“ (Derrida, 1973 : 129-160). 
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Abstract: The paper presents a case study of multilingu-
alism in private correspondence in turn-of-the-century 
Austro-Hungarian Istria. Language attitudes and use of 
German, Italian and Slovenian are analysed, with results 
indicating the compatibility of national feelings with an 
appreciation of multilingualism, as well as the important 
role that intimate intercultural relationships play in this 
regard in a culturally mixed region.  

Keywords: historical multilingualism, Austro-Hungarian 
Empire, Istria, private correspondence, intercultural 
contact 

I. INTRODUCTION 

Multiethnic empires are interesting as a subject of 
historiographical, but also of anthropological research, 
especially concerning the coexistence and everyday 
interactions between people of different cultural back-
grounds and different first languages. The Austro-Hun-
garian Empire spanned a large area of Central and 

South-Eastern Europe, including in its borders people 

of German, Czech, Slovak, Polish, Hungarian, Serbian, 
Bosniac, Croatian, Slovenian and Italian cultural and 
language backgrounds, among others. However, this is 
a simplified way of putting it. In many parts of the em-
pire, associating communities, families or even 
individuals with a single national cultural tradition was 
not a straightforward affair and many towns, cities and 
regions were very culturally heterogeneous (the 
concept of “cosmopolitanism” often appears, and is 
frequently contested or complicated, in texts about 
cities of the empire, e.g. Duda 1999-2000, Ballinger 
2003, Driessen 2005). This was partly the result of 
intense migration, as a consequence of varying levels of 
economic development and prosperity in different 
parts of the Empire, as well as of the transferral of pub-
lic sector employees. Predating these population 
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movements, some regions, such as the eastern coast of 
the Adriatic Sea, had already had a long history of inter-
cultural contact, during which layers of cultural 

traditions had accumulated and intertwined, creating 
new hybrid forms, which acquired further complexity 
through the inclusion of these regions in a multiethnic 
empire.  

The correspondence that I will analyse1 in this pa-
per can be loosely situated in the region of the Istrian 
peninsula in the north-eastern Adriatic, whose terri-
tory is now divided among Croatia, Slovenia and Italy. 
Istria was part of the crown land of the Austrian Littoral 
(Österreichisches Küstenland), belonging to the 
Austrian part of the empire and it was (and still is) a 
culturally and linguistically mixed region. Traditionally, 
historians have represented the cultural “divide” in 
Istria as overlapping with the urban-rural distinction: 
Italian cultural influence was dominant in urban 
centres, particularly on the west coast (as a result of 
centuries of Venetian presence in the area), while the 
rural Slavic (Croatian- and Slovenian-speaking) 
population mainly resided in the less economically and 
technologically developed inland area. However, 
D’Alessio (2006) draws attention to segments of both 
the urban and rural populations which call into ques-
tion the validity of this “divide”. He also points out the 
difficulty of clearly distinguishing between urban and 
rural settlements, particularly in Istria, and the relative 
nature of such distinctions and suggests instead a focus 
on the “cultural and social urban characteristics” of 
individual settlements and the “process of their urbani-
zation” (D’Alessio 2006 : 135, original italics). In this 
paper I will attempt to support D’Alessio’s point that 

“many areas, including the urban ones, were populated 
by bilinguals and people who could easily identify with 
either ethnic group”2 (ibid. : 133), by presenting the 
example of a multilingual couple whose everyday lives 
were constituted by a range of different cultural 
influences. 

One possible way of approaching the study of 
intercultural contact in a historical context is by focus-
ing on language practice, which can be particularly 
fruitful since a large part of historical sources are texts 
of various kinds. Multilingualism was common in cities 
of the empire, but the main subject of research so far 
has been its presence on the institutional level, with a 
focus on official language policy (Rindler Schjerve 2007, 
2009) and its effects in the education system (Burger 
1995, Schjerve-Rindler 2003), administration 
(Gottsman 2006), practices of professional translators 
and interpreters (Wolf 2012) etc. Although it is clear 
that intercultural relationships in the private family 
sphere play a great role in the formation of hybrid cul-
tural identities and practices, there is an obvious lack of 
research on language practices in informal, non-institu-
tional settings, especially in private life, in the Austro-
Hungarian Empire. In contrast to research on 
contemporary intercultural relationships, this is clearly 
a result of the difficulty of finding appropriate sources. 
A good place to look are archival collections produced 
by individuals or families and it is one such family 
collection, that of the Wruss family (HR-DARI-1086), 
held by the State Archive in Rijeka (DARI), Croatia, 
which has provided the material for this study.  
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II. THE LETTERS

A specific segment of the collection which will be 
analysed is the correspondence between Rudolf Wruss 
and Emilie3 Uršič. Rudolf Wruss4 was born in 1871 in 
the village of Planina, near the town of Postojna in pre- 
sent-day south-western Slovenia. He spent most of his 
childhood in a small town, now called Pivka, which at 
the time was known as Šent Peter na Krasu (German: St. 
Peter in Krain). His father, of humble origins, obtained 
the rank of non-commissioned officer in the Austrian 
army during its campaigns in Lombardy, which 
subsequently ensured him a good pension. He also took 
on the unpleasant job of tax collector and with these 
sources of income he provided a higher education for 
his sons. After graduating from high school in Ljubljana, 
Rudolf continued his studies at the Accredited 
Technical College in Graz, but never completed them. 
He eventually came to the burgeoning seaside and spa 
resort Opatija (then known mainly by its Italian name 
Abbazia) in present-day Croatia, where he trained to 
become a postal worker. He became head of the post 
office in the town of Ilirska Bistrica in present-day 
Slovenia and on the weekends he would visit Abbazia, 
less than 30 km to the south. There he met Emilie Uršič, 
from the nearby town of Volosko (Italian: Volosca), 
daughter of school inspector Franc Uršič and Antonija 
Rovis, the latter from a family of lower nobility from 
Žminj (Gimino) in central Istria. Mr. Uršič was quite 
well-off and he had two boarding houses built as dowry 
for his two daughters. Emilie and Rudolf were engaged 
and spent about two years living apart, as Rudolf was 
transferred several times to different towns, before 
they married in 1900 and moved in together and Rudolf 
became head of the post office in Abbazia. I haven’t 

been able to find any information about Emilie’s life 
before meeting Rudolf and there is unfortunately only 
one letter from her to him in the collection, the rest are 
his letters to her (the whole collection of 
correspondence within the Wruss family collection 
consists of several dozens of letters, the largest part of 
them being Rudolf’s letters to Emilie). Their 
correspondence spans the period 1898-1901. Most of 
the letters are entirely in German, but some include 
segments in Italian and/or Slovenian and these are the 
letters which the analysis will focus on. As far as their 
content is concerned, they are mostly love letters, 
where Rudolf fantasises about their future life together, 
inquires about Emilie’s everyday life and writes about 
his own, etc.  

Rudolf might be labelled as Slovenian and Emilie as 
Croatian, but that would be a simplification, since both 
of them come from very culturally mixed regions and 
cultural diversity was very much a part of their every-
day lives, which we can see in the languages they use in 
their letters and the ways they mix them. Apart from 
this, their relationship introduces an additional level of 
complexity, as it motivates them to use and perfect a 
third language (Italian for Rudolf and German for 
Emilie), apart from the two they already regularly use. 
Emilie was most probably bilingual Croatian-Italian, 
since her father was Croatian-speaking and her mother 
spoke mainly Italian. In one of Rudolf’s letters to Emilie, 
there is a paragraph written to her in Italian by her 
sister Marietta, which shows that it was a common 
language of everyday use in their private family sphere 
(there are indications in the letters that they spoke 
Croatian at home as well). At the time in Istria, Italian 
was generally the language of urban life, business, 
higher education and social prestige (although Croatian 
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and Slovenian were also gradually gaining ground in 
this respect). Since she came from a relatively wealthy 
family, Emilie would have had a good education and it 
would almost certainly have been in Italian (schools in 
her hometown of Volosca were in Italian at the time). 

From the single letter in the collection written (in 
German) by her to Rudolf, we can see that, although she 
is relatively fluent, German is obviously a foreign 
language for her (unlike Rudolf’s, her style is relatively 
simple and closer to spoken language). 

German had a similar role at the time in present-day 
Slovenia as Italian did in Istria and Rudolf’s education 
and employment in the postal service resulted in his 
Slovenian-German bilingualism. His writing style in 
German is more sophisticated than Emilie’s and he 
occasionally inserts lyrical passages in his text. He is 
aware that his Italian is not perfect, but he does his best 
to impress Emilie and her family by inserting para-
graphs in Italian, such as a funny “description” (in a 

letter sent from St. Peter in Krain to Volosca on Septem-
ber 3rd 1900) of his future meeting with Emilie’s aunt in 
Trieste, where he elaborates in an intentionally 
exaggerated way how well he will speak Italian and 
what a good impression he will leave on her aunt, for 

example: “Parliamo tanto in italiano, mi bene e mal, 
come a mi ubidisce mia lingua a mie geniouse idiee, ma 
mi guardero, e parlero come un dotore della gramatica 
italiana” (“We speak Italian a lot, I speak well and badly, 
as my tongue obeys my genius ideas, but I will be 
careful and I will speak like a doctor of Italian 
grammar”; Fig. 1).  

Rudolf switches from German to Italian in his letters 
for different reasons. The most obvious reason is when 
addressing someone other than Emilie, such as her 
sister Marietta, who presumably doesn’t speak German. 
Even just mentioning someone or something that he 
associates the Italian language with seems to be a 
reason for Rudolf to switch to Italian, such as in this 
example (from a letter missing its envelope and 

Fig. 1 “Parliamo tanto in italiano, mi bene e mal, come a mi ubidisce mia lingua a mie 
geniouse idiee, ma mi guardero, e parlero come un dotore della gramatica italiana.” 
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therefore impossible to date): “Heute abend hatte ich 
das ultimatum dei buoni crostoli mangiato” (“This eve-
ning I ate the last of the good crostoli”, Italian in italics; 
Fig. 2). In a previous letter he mentions that Emilie's 

mother sent him some crostoli (a sweet crisp pastry, 
also known as angel wings), so we can presume that 
mentioning the crostoli makes him think of her and, as 
a result, he spontaneously switches to Italian.  

He also often seems to switch to Italian for no appar-

ent reason. He obviously enjoys using Italian in a 

playful and creative way and I believe that the reason 
for this, apart from perhaps his own affinity toward 
linguistic creativity, is the fact that it is a language 
which Emilie and her family like and use regularly. He 

appears to be using Italian as an expression of affection 
toward her and her family, and, as a result, developing 
an affectionate relationship with the Italian language 
itself. This is also apparent in both Rudolf's and Emilie's 
use of Italian words to address each other 

affectionately in a German text (mein bel tessoro (sic), 

Fig. 2 “Heute abend hatte ich das ultimatum dei buoni crostoli mangiato.” 

Fig. 3 “Zlati moj Pippin, oj dušica mojga srca! Le Ti si moja! na 
vekomaj! s gorečim srcom ljubim Te! kod prav slovenski sin.” 
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mein angelo), while Rudolf also uses his first language, 
Slovenian, for this purpose (zlato, srček).  

One letter (sent from St. Peter in Krain to Volosca on 
July 22nd 1900) is particularly interesting for several 
reasons, one of them being that it is the only letter with 
whole paragraphs written in each of the three 
languages, German, Italian and Slovenian. Rudolf starts 
in Slovenian, writing in large, calligraphic letters, as if 
to emphasise the fact that he is using his first language, 
which, due to its infrequent appearance in the 
correspondence, acquires the status of a marked lan-
guage. Apart from a way of showing his national feel-
ings, we can see his unexpected use of Slovenian as an 
expression of particular sincerity or strong emotion: 
“Zlati moj Pippin, oj dušica mojga srca! Le Ti si moja! na 
vekomaj! s gorečim srcom ljubim Te! kod prav sloven-
ski sin.” (“My golden Pippin, oh soul of my heart! You 
are mine! forever! with a burning heart I love You! like 
a real Slovenian son.”; Fig. 3). 

It is interesting that he makes a connection here be-
tween his national feelings and his feelings for Emilie 
and it can be taken as an example of the merging of the 
private and public sphere, of individual and collective 
identity. He touches on this theme again on the next 
page of the letter. After this visually attractive introduc-
tion, he continues in Slovenian for a page or so and then 
abruptly asks, anticipating Emilie's question and 
underlining it for emphasis: “Zakaj slovenski sem začel?” 
(“Why have I started writing in Slovenian?”, Fig. 4). 

After expressing once more his national pride with the 
words: „Bog! te živi slovenski sin! ker poštenjak si le ti 
edin!“ („God! long live the Slovenian son! for you are the 
only honest one!“), as an answer to his own question he 
launches into a series of rhyming sentences which 
stand out stylistically from the rest of the text and are 
reminiscent of children's rhymes or other forms of oral 
literature. (This might imply that he associates to an 
extent his first language, Slovenian, with his childhood 
and with spoken language, rather than writing.) He 
proceeds to tell a short „story of his life“ in rhymes, 
starting from his birth to a Slovenian mother (her 
nationality is explicitly mentioned) and culminating in 
his meeting Emilie, which is presented as the purpose 
of his life and whom he now plans to marry and live 
with. By formulating his life story as a meaningful and 
teleological development from his birth as an ethnic 
Slovene to his relationship with Emilie as the purpose 
of his life, he establishes again the connection between 
his patriotic feelings and his romantic feelings for her 
and these two levels of emotional commitment seem to 
feed each other in a productive loop. Considering the 
strong Panslavistic tendencies within various Slavic 
national movements at the time, we can safely assume 
that this merging of levels was encouraged by the fact 
that Emilie spoke Croatian and had a Slavic family name 
(perhaps even Croatised Slovenian, since it is spelt the 
Slovenian way, with č instead of ć). Whether she 
considered herself Croatian and to what extent 

Fig. 4 “Zakaj slovenski sem začel?” 
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Croatian ethnicity constituted an important part of her 
identity and way of life is, unfortunately, all but 
impossible to reconstruct based on the available 
sources.  

After this “interlude”, halfway through a sentence 
Rudolf spontaneously switches back to German, the 
habitual language of his correspondence with Emilie, 
and continues in his usual tone and style, but before 
that he adds a sentence explaining why he is about to 
do so: “Ker ja pri vsim slovenskem čutsvu (sic), sem 
človek ki jezik drug tud' sluša rad, in ker se pišem Ru-
dolf Wruss, ki rad kaj druzga te zabrus5, popeval bom 
naprej še nemški, in mamici še celo po laški” (“Because 
I with all my Slovenian feelings, am a man who enjoys 
hearing other languages as well, and because I spell my 
name Rudolf Wruss, and he’ll send you flying for 
anything else, I will sing on in German, and to my 
mother even in Laški6”; Fig. 5).  

Again, he expresses openly his Slovenian national 
feelings, but also his interest in foreign languages, 
especially his strong affinity toward, even preference 
for, the German language, without subscribing to the 
purist idea that as a self-conscious Slovene, he must 
strive whenever possible to speak Slovenian. This was 
a period when the Slovenian and Croatian national 
movements were very strong and this kind of purist 
attitude was not uncommon among their adherents7. 
However, as Novak (2012a, 2012b) has convincingly 
shown in his reconstruction of the language biogra-
phies of the most prominent figures of the Croatian 
national movement, the use of a “foreign” language, 
even in cases where mastery of it was superior to that 
of one’s “native” or “ethnic” language, certainly doesn’t 
preclude patriotic feelings or intense engagement on 
behalf of the “national cause”8. Rudolf, as far as I could 
gather based on available information, wasn’t a na-

tional activist and he certainly can’t be considered 

Fig. 5 “Ker ja pri vsim slovenskem čutsvu (sic), sem človek ki jezik drug tud' sluša 
rad, in ker se pišem Rudolf Wruss, ki rad kaj druzga te zabrus, popeval bom naprej 
še nemški, in mamici še celo po laški.” 
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nationally indifferent (Zahra 2010) either, but rather a 
Slovenian patriot who also appreciates his multicul-
tural and multilingual surroundings and the role that 
different languages play in his everyday life. It's impor-
tant to point out that, in spite of growing nationally-
based political struggles during the last decades of the 
Austro-Hungarian Empire, there were also individuals 
like Rudolf, with broader and more inclusive views, 
which could be termed cosmopolitan nationalists. 

III. CONCLUSION

I have attempted in this paper to present two 
multilingual individuals shaped by multiple “national” 
cultural influences, which was very common in Istria 
during the Austro-Hungarian period and still is today. 
Their correspondence serves as an example of multilin-
gual communication of a relatively informal nature in 
the private sphere. Several aspects of Rudolf’s language 
use and attitudes are interesting in this regard. He 
seems to take great pleasure in using Italian, although 
he is aware of his imperfect mastery of the language, 
and the development of his positive attitude toward it 
has three aspects (or stages): he associates Italian with 
particular people in his social/family circle (Emilie and 
her family), he uses Italian as a sign of affection for 
these people, and in the process he seems to develop an 
affectionate relationship with the language itself.  

He uses his first language, Slovenian, very rarely in 
the correspondence, so that when he does, it appears as 
a marked language, expressing sincerity and strong 
emotion, as well as, of course, his Slovenian national 
feelings. This contributes to maintaining a higher level 

of multilingualism in his everyday life, since he is moti-
vated, at least occasionally, to keep using his first lan-
guage, in spite of the social prestige of German and his 
own preference for it.  

His explicit statement of his language attitudes 
shows that, even though the view on the “national lan-
guage” as a key element of political ideologies and 
strategies was perhaps dominant in the public sphere 
during the height of nationally-based political struggles 
in the Austro-Hungarian Empire (specifically in Istria), 
further research of sources pertaining to private 
communication could potentially reveal a greater 
diversity of nuances in feelings and opinions.  

In spite of this apparent discrepancy between the 
private and public sphere regarding language attitudes 
and use, the way he creates a link between his national 
feelings and his romantic feelings for Emilie is very 
interesting and it indicates the merging of the private 
and public sphere and of individual and collective iden-
tity. This has important implications for language 
attitudes and use and it contributes to formulating a 
question for further research: how and to what extent 
can communication in an intimate relationship affect 
the use of particular languages in the public sphere 
(and vice versa)?  

Another question has also been opened up by the 
findings presented: what kind of effect can intercultural 
intimate relationships have on people's language 
attitudes and the emotional value that certain lan-
guages have for them? Further research on this topic 
should be placed within the context of a more general 
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question: what is the role of changing language atti-
tudes in the dynamics of cultural exchange on a broader 
social scale? In conclusion, I hope this paper has shown 
that in order to get a more complete image of the role 
of different languages and language practices in a 
certain community, we need to include the private 
sphere as well, particularly where intercultural 
relationships are involved. 

ENDNOTES 

[1] The research for this paper is part of the project titled 
“Historical Perspectives on Transnationalism and Intercultural 
Dialogue in the Austro-Hungarian Empire” (TIDA, IP-11-2013-
3914), funded by the Croatian Science Foundation.  

[2] He’s referring to the Croatian and Italian group, but I would like 
to think of cultural elements rather than groups and to include 
the German/Austrian and Slovenian element as well. 

[3] Emilie is the German version of her name, which Rudolf uses 
(on the envelope) when addressing his letters to her and this is 
why I have decided to use this form throughout the paper. The 
Croatian/Slovenian version of the name would be Emilija, with 
the hypocoristic form Milica, also frequently used by Rudolf in 
his letters (sometimes spelt the German way as Miliza). 

[4] Biographical information about Rudolf Wruss is taken partly 
from Prosen 2013 and partly from personal communication of 
the author with his grandson Dušan Vrus.  

[5] This part of the sentence was difficult to understand. The loose 
translation („and he’ll send you flying for anything else“) is 
based on the assumption that what he actually wanted to say is 
„ki rad kaj druzga te zabrusi“ (zabrusiti = to throw; to reply 
gruffly or rudely). The assumption is that he has no patience or 
courtesy for anyone who might suggest “anything else”, that is 
who might try to convince him that he should spell his surname 
the Slovenian way (Vrus) rather than the German way (Wruss). 

[6] Laški is a subdialect of Slovenian, belonging to the Styrian 
dialect group, spoken in the Sava river valley in present-day 
eastern Slovenia. I haven't been able to find any reliable 

information on Rudolf's mother, but from this we can presume 
that she was from this region. 

[7] A telling example is the public reproval in the Croatian-
language newspaper Naša sloga, a strong promoter of the 
Croatian and Slovenian national movement, of certain 
unnamed women for speaking Italian and German at the Slavic 
reading club (Čitaonica) in Pula in Istria. The author of the text 
even goes so far as to threaten to expose the names of the 
individuals concerned, if the women's male relatives, who are 
held responsible for their behaviour, don't take the necessary 
disciplinary measures regarding their language use at the 
Reading club (Naša sloga, no. 48, 29.11.1894., cited in Dobrić 
2003 : 85). 

[8] Susan Gal (2011) provides another example of this in her paper 
on “polyglot nationalism”, which uncovers ideologies and 
practices of multilingualist nationalism in 19th-century 
Hungary.  
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Abstract: This paper applies social identity analysis to 
social exclusion framework to explain its implications 
for prejudice and stigma among minority groups and 
migrants in a globalized world. It uses secondary data 
and reviews literature to investigate how social identity 
construct plays an important role to understand in-
group dynamics and explain their consequences on out-
group relationships. It concludes that future research 
should better focus on the construct of social identity 
and its implications on prejudice and stigma of out-
group members in order to design proper policies and 
strategies to address them accordingly. 

Keywords: Social Identity Theory, social identity, social 
exclusion, prejudice, stigma. 

INTRODUCTION 

The movement of human beings within the country 
and across national boundaries is a multi-dimensional 
phenomenon (Cheney, 2009) which unfolds in time 
and space (Malmberg, 1997). Statistics estimate 232 
million international migrants (UNDESA, 2013) and 
740 million internal migrants worldwide (UNDP, 
2009). Inevitably increasing scale of migration is trig-

gered by global realities of aging societies, uneven 
economic growth among regions within a country and 
among nations (IOM, 2015) and political motives 
(Zolberg, 1981). But, the stretching process of globali-
zation has dialectically intensified connections and 
social relations among people impacting their identity 
(Jones, 2010). 

In a broader sense, the concept of social identity of-
fers possibilities to open up the influence of the envi-
ronment on the self. Thus, it relates to possible influ-
ences of the culture or ethnic group the individual is 
belonging to, personal situations and circumstances as 
well as to groups where individuals belong to or not 
and their direct contact with other people (Haas, 2008; 
Reicher, Spears & Haslam, 2010). According to social 
identity theory, individuals strive to have a positive 
self-image and need to become a member of the group 
which enhances this possibility (Haas, 2008). They are 
involved in social comparisons to favourably differen-
tiate in-group from out-group members (Dovidio et al., 
2005; McLeod, 2008) discriminating ‘them’ from ‘us’ 
(McLeod, 2008). While they think, feel, and act as 
members of collective groups socially constructed by 
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the group’s frame of reference (Padilla & Perez, 2003), 
they stigmatize minority groups, devaluate and 
discriminate them (Dovidio et al., 2005; Kurzban & 
Leary, 2001).   

A large body of research conducted during the last 
decades of expansion of globalization has indicated 
increased discrimination of migrants caused by vari-
ous reasons including complex structures (Lee & Piper, 
2013), legal and institutional barriers (ILO & IOM, 
2001; Afridi, Li & Ren, 2012), socio-cultural barriers 
(Jungteerapanich, 2014), gender (Weber, 2014), reli-
gion (Engbers, 2015). However, limited research has 
been documented on the impact of migration on social 
identity and its implications on prejudice and stigma 
especially outside Europe and North America. Very 
limited data allow for some comparisons among some 
countries with very few examples (ILO & IOM, 2001). 
Therefore, this research will be an added value to oth-
er contributions made to address this issue and pro-
vide some recommendations for policy makers. 

Methods, limitations and paper organization 

To answer to its two main research questions: 1) 
How is social identity constructed in the age of globali-
zation characterized by high migration flow? 2) What 
are its implications for prejudice and stigma? I will 
conduct literature review using findings of various 
studies conducted during the last two decades. Litera-
ture review will be mainly focused on a) reviewing the 
concepts of globalization and migration in order to 
highlight some of the approaches and theories applied 
to explain them; b) reviewing the concept of social ex-
clusion and social identity based on social identity the-

ory to highlight how this relational term is both, a 
function of similarities with ‘us’ and a function of dif-
ferences with ‘them’. Secondary data will be used and 
various findings will be analysed to indicate implica-
tions on prejudice and stigma.  

However, this literature review has three main lim-
itations: a) it is focused on the last two decades of the 
expansion of globalization worldwide. Therefore, it 
does not compare findings found in previous studies 
conducted in earlier stages of globalization; b) limited 
longitudinal research has been done on the impact of 
migration on social identity worldwide; c) some re-
gions including Western Balkan countries and Eastern 
Europe are short in this research topic. 

This paper is composed of four parts. Following the 
first part which includes introduction, methods and 
limitations, the second part reviews literature provid-
ing a  theoretical framework of the concepts of globali-
zation, migration, social exclusion and social identity 
based on social identity theory. Implications on stigma 
and prejudice have been provided in the third part 
while some conclusions are drawn in the fourth part. 

THEORETICAL FRAMEWORK 

General Overview of the Concept of Globalization 

There is no universally agreed definition about the 
concept of globalization (Al-Rodhan & Stroudmann, 
2006; Busch, 2000, Jones, 2010). It means different 
things to different people with connotations ranging 
from progress, development and stability, integration 
and cooperation to regression and destabilization (Al-
Rodhan & Stroudmann, 2006; Busch, 2000). Since it is 
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not a single concept, globalization spans a multitude of 
disciplines leading to a range of competing definitions 
(Al-Rodhan & Stroudmann, 2006; Jones, 2010). It is 
defined as the intensification of the worldwide social 
relations where distant localities are linked in such a 
way that local happenings are shaped by events that 
occur miles away and vice versa (Giddens, 1990); as a 
concept that refers to both, the compression of the 
world and the intensification of the consciousness of 
the world as a whole (Robertson, 1992); as a social 
process where the constraints of geography on social 
and cultural arrangements recede and people become 
aware that they are receding (Waters, 1995); as a 
world of things with different speeds, axes and various 
relationships with institutional structures in different 
regions and nations (Appadurai, 1996); as a process 
where social relations acquire distanceless and bor-
derless qualities (Scholte, 1999); and so on.  

At individual level, globalization can be seen as 
manifestation of increasing rootlessness and stability 
loss due to forced migration, urbanization, structural 
adjustment programs and other transformative forces 
(Kinnvall, 2004). All these global changes make indi-
viduals feel unprotected by their traditional settings 
(Giddens, 1991). 

Globalization is a multifaceted process which has 
vastly impacted communities, cultures and economies. 
Its benefits and disadvantages influence each of us in a 
number of ways (Al-Rodhan & Stroudmann, 2006). 
Three main positions have been identified about glob-
alization debate: 
• a liberal position which highlights the importance

of economic sphere in the process of globalization
aiming at liberalization of national economies, min-

imization of state interference and encouragement 
of maximum competitiveness; 

• a sceptic position which underlines negative effects
of globalization in both, economic and political
sphere;

• a moderatively optimistic position whose adherents
are divided in two camps. On the one hand, they
agree that there is still room for the state to play its
role, on the other hand, they are pessimistic and
keep a sceptic position about the perspective of po-
litical reform (Busch, 2000).
In this paper, I will look at globalization as a pro-

cess of intensification of worldwide social relations 
where people who belong to different groups share 
one space regardless their past history. Both, dynamic 
and dialectic nature of the global changes has largely 
impacted migration flows and migratory movements 
among uneven developed countries (ILO & IOM, 2001; 
IOM, 2015). 

Definition of migration and some theoretical aspects 

Migration refers to temporary or permanent move-
ment of individuals or groups of people from one geo-
graphic location to another one for various reasons 
(Hagen-Zanker, 2008). Facilitated by widespread glob-
alization forces, migration has placed people in coun-
tries with unfamiliar culture and tradition where local 
people show signs of fear of losing their cultural iden-
tity (Jungteerapanich, 2014). As a diverse and complex 
phenomenon (Arango, 2000; King, 2012) hardly to be 
explained by a single theory (de Haas, 2014; King, 
2012), it can be an empowering experience but also 
can take various exploitative forms (de Haas, 2014). 
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Pull and push factors of migration have initially re-
flected the principles of neo-classical theory mainly 
utility maximization, rational choice, labour mobility 
and price difference among regions (King, 2012). 

According to neo-classical theory, migration is the 
result of decisions taken at micro-level and macro-
level (Hagen-Zanker, 2008; Massery et al., 1998). Mi-
cro-level theories have been focused on the decisions 
taken by individuals to migrate (Hagen- Zanker, 2008; 
King, 2012). Weighing up the pros and cons of the de-
mand and supply side of migration (Lee, 1966), they 
have been able to calculate returns to their investment 
in their human capital (Sjaastad, 1962). On the other 
hand, macro-level theories explain migration as a re-
sult of uneven spatial distribution of labour (King, 
2012) and the existence of macro-structural forces 
embedded in exploitative and economic power imbal-
ances of global capitalism (Morawska, 2013). 

Three main theoretical models which explain the 
causes of migration are: a) a dual and fragmented la-
bour market theory; b) dependency theory; c) world 
systems theory. A dual and fragmented labour market 
theory argues that the dominant force of migration is 
the structural power of demand for some types of 
cheap and flexible labour in developed countries. As a 
result, a dual labour market is created in these coun-
tries composed of a primary, secured, well-paid labour 
market filled by native workers and a secondary, inse-
cure, low-skill, low-wage labour market filled by mi-
grant workers because its jobs are unattractive to na-
tive workers (Piore, 1979). Thus, demand-driven mi-
gration lasts until equalization of wage rates is 
achieved (Hagen-Zanker, 2008; King, 2012). 

Dependency theory is diametrically opposed to a 
dual and fragmented labour market theory (King, 

2012). It argues that migration is part of both, global 
geographic division of labour and historical process of 
subordination of underdeveloped countries from the 
developed ones (Morawska, 2012). Therefore, people 
from poor regions and countries either move internal-
ly towards urban areas of their own countries or mi-
grate abroad to other countries for a better life (King, 
2012). 

Finally, world systems theory is based on a historical 
approach and explains migration of people from the 
poor countries in ‘periphery’ to the rich countries in 
the ‘core’ caused by structural factors of asymmetric 
tides of trade. According to it, colonialism and the ex-
pansion of capitalism serve as pull factors for people to 
migrate in areas with high labour demand (Wallerstein, 
1974).  

Social exclusion 

The concept of social exclusion originated in Eu-
rope in 1960s to describe the process through which 
individuals or groups were fully or partially excluded 
from participation in the society where they resided 
(de Haan, 1988). This complex multidimensional term 
is observed at social, economic, political and cultural 
spheres referring to both, groups and individuals (Bi-
jukumar, 2013; Byrne, 2005). Linked to the recogni-
tion of social identities, power relations and resource 
allocation, it deprives socially excluded individuals or 
groups from social recognition, self-respect and social 
values (Bijukumar, 2013). For example, an individual 
can be excluded from participation in the society be-
cause of personal characteristics which are highly de-
pendable on particular group membership. This is very 
important in the case of migrants whose group mem-
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bership is attributed to religion, ethnicity and race 
(Haas, 2008). 

 Social Identity Theory 

Social Identity Theory (SIT) initiated by Henri 
Tajfel by the beginning of the 1970s is a social psycho-
logical theory that intended to explain how individual 
behaviour reflects individuals’ larger societal units 
with the help of group processes, intergroup relations 
and the social self (Hogg, Terry & White, 1995; Padilla 
& Perez, 2003). The core idea of this theory is that 
membership in a social group determines the behav-
iour of the individual (Davis, 2014). It defines social 
identity as a person’s sense that he or she belongs to a 
certain group or social category along with the value 
and emotional significance attached to it (Tajfel, 1972). 
Thus, this definition implies two key elements: a) be-
lief that an individual belongs to a social group; b) 
group membership is important to individual’s self 
(Whitley & Kite, 2010). 

Social identity provides a bridge between the indi-
vidual and the society. It is a relational term which de-
fines people as a function of their similarities and dif-
ferences with others (Reicher, Spears & Haslam, 2010). 
Therefore, social identity is focused on the structures 
that differentiate one group from another (Burke & 
Stets, 1998). Besides this, social identity is shared with 
others providing a basis for shared action. Meanings 
attached to social identity are products of our collec-
tive history (Reicher, Spears & Haslam, 2010) because 
group members enact roles that are part of group’s 
expectations (Turner et al., 1994). Groups give their 
members a sense of belonging to the social world, a 
particular social status, protection, security and emo-

tional support (Korostelina, 2014). That is why they 
are an important source of pride and self-esteem 
(Tajfel, 1979). Belonging to a certain group means be-
ing like other group members and seeing things from 
the g roup’s perspective (Stets & Burke, 2000; 
Korostelina, 2014). According to Social Identity Theory, 
social identity has three main components: a) social 
categorization; b) social identification; c) social com-
parison  (Tajfel & Turner, 1979). 

Social categorization is a process that puts people 
including ourselves into categories by labelling them in 
ways that associate their self-image with the catego-
ries they belong to (Tajfel, 1979). It sharpens inter-
group boundaries, produces group- distinctive norma-
tive perceptions and actions, and assigns people to 
contextual category (Hogg, Abrams & White, 1995). 
According to Tajfel (1979), people create categories 
due to their limited capacities to process information. 
Therefore, social categorization simplifies their under-
standing of the world and help individuals define their 
place in the society by segmenting, classifying and or-
dering the social environment (Tajfel, 1981). 

But, social categories precede individuals in their 
personal history because individuals are born in a 
structural society where the sense of self largely de-
rives from the social categories they belong to (Hogg & 
Abrams, 1988). They provide a self-definition of a per-
son in terms of the characteristics of the category 
(Hogg, Terry & White, 1995) and make the individual 
have a unique self-concept because during the life 
course, the individual is a member of a unique combi-
nation of social categories (Hogg & Abrams, 1988). 

Social identification is a process through which in-
dividuals associate themselves with certain groups and 
adopt the identity of the group they have been catego-
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rized as belonging to (McLeod, 2008). They show emo-
tional significance to their identification with a group 
and self-esteem bound with group membership 
(Brewer, 1991). Guided by two human motives respec-
tively, the need to be unique and the need to belong, 
individuals perceive themselves to be similar and have 
positive qualities with in-group members. They main-
tain their distinctiveness and perceived themselves 
different from out-group members who possess less 
favourable qualities striving to remain detached from 
them (Brewer, 1991; Brown, 1995). 

Social comparison aims at evaluating the social 
groups to which individuals belong to (Tajfel, 1978). 
Social Identity Theory implies not only social categori-
zation of individuals but also groups’ evaluation. Indi-
viduals prefer to positively differentiate themselves 
from others and the outcome of comparison with out-
groups might be advantageous or disadvantageous for 
their status (Taylor & Brown, 1988). Tajfel & Turner 
(1979) argued that social identity can be positive or 
negative depending on the evaluation of the group that 
contributes to it. Since people have a basic need to 
have a positive social identity, self-evaluative conse-
quences of social identity strongly motivate members 
of one group to keep self-enhancement by comparing 
themselves with others (Hogg, Terry & White, 1995). 

IMPACT OF MIGRATION ON SOCIAL IDENTITY: IMPLICATIONS 
FOR PREJUDICE AND STIGMA 

Globalization impacts transformation of self (Jones, 
2010). Various countries and regions have been trans-
formed from relatively ethno-racial homogenous to 
ethno-racial heterogeneous raising different social 

consequences (Schimmele & Wu, 2015). Segmenta-
tion of migrants has implications for their social identi-
ty while categorization of individuals into ethnic 
groups has been stigmatizing and disempowering 
(Schimmele & Wu, 2015). Usually minority migrants 
are labelled as non-dominant groups who face nega-
tive social evaluations of their group (Phinney, 1990) 
and are exposed to the dilemma or threat of their iden-
tity (Tajfel, 1978). 

The age of globalization has intensified the dynam-
ics of our life. In this unequal world, various individu-
als are consigned in negatively valued groups and tend 
to move into groups with a positive social identity 
(McLeod, 2008). People’s identity has been impacted 
in five ways: a) intrinsic relations have been produced 
between the globalized tendencies of the modernity 
and the localized events of daily life; b) construction of 
individuals’ identities amid strategies and options pro-
vided in this abstract and dynamic system; c) individu-
als have to open out their self to others in order to be 
self-actualized; d) individuals have to be guided by 
mutuality of self-disclosure in order to form personal 
and romantic ties of relationships; e) individuals are 
concerned about self-fulfilment which is seen as both, 
part of their defence against external threat and part of 
positive circumstances impinged by globalization in 
everyday life (Giddens, 1990). 

In their intersectional analysis of labour migration 
in Asia, Lee & Piper (2013) found out that migrant 
women were subject to multiple dimensions of identi-
ty in destination countries. They could obtain an addi-
tional identity that triggered their discrimination. 
Their different dimensions of identity depended on the 
context of cultural perceptions and the degree of social 
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circumstances in destination countries. For instance, 
contradiction between state policies to control labour 
migration and market forces to encourage migrant 
workers, had increased illegal status of many migrants 
giving their identity another inferior dimension dictat-
ed by illegal practices and low paid, irregular, black 
market (Lee & Piper, 2013).   

But, people’s division into groups and categories is 
a basis for prejudice because they tend to exaggerate 
differences between them, identify themselves as ri-
vals and compete to enhance their positive social iden-
tity (McLeod, 2008). Prejudice refers to negative atti-
tudes or behaviours towards members of a certain 
group (Augoustinos & Reynolds, 2001). As an effective 
reflection experienced by people who belong to certain 
categories or groups with negative evaluations (Haas, 
2008), prejudice has been traditionally understood as 
rigid, bad, unjustified, erroneous and emotional 
(Augoustinos & Reynolds, 2001). Ongoing prejudice 
can produce external attribution for negative out-
comes and usually minority groups have been deval-
ued and prejudiced by the majority groups (Dovidio et 
al., 2005). 

In their study on the impact of China’s hukou sys-
tem on social identity and inequality, Afridi, Li & Ren 
(2012) found out that migrant children were labelled 
less intelligent and had low academic results. Migrant 
girls faced dual discrimination caused by discrimina-
tion against rural migrants and gender discrimination. 
They concluded that even though China is a homoge-
nous society, long-term systemic approaches of social 
exclusion between rural areas and urban areas had 
played a powerful role in prejudice and discrimination 
influencing behaviour of migrant children (Afridi, Li & 
Ren, 2012). 

Moreover, social stigma is defined as a function of 
the possession of a particular attribute that conveys a 
devalued social identity in a particular context (Crock-
er, Major & Steele, 1998). Being deeply discrediting, it 
is a special kind of relationship between attribute and 
stereotype (Goffman, 1963) that arises during social 
interactions of the individuals with a social identity 
that does not meet normative expectations of the soci-
ety for the attributes that they should possess (Kur-
zban & Leary, 2001). These attributes cause negative 
stigmatization of groups and are usually associated 
with powerlessness and minority standing (Padilla & 
Perez, 2003). 

Stigmatization is a process that affects both, how 
individuals perceive themselves and how they feel that 
the others perceive them (Goffman, 1963). It deni-
grates others by putting one group in a psychologically 
superior position (Turner, 1982). Stigmatized groups 
are very often subject to negative attitudes and nega-
tive treatment. Perceptions of discrimination can nega-
tively impact their mental and physical health because 
they produce high levels of stress (Williams, Spencer & 
Jackson, 1999). 

Goffman (1963) distinguished three types of stigma: 
a) that related to various physical deformities; b) indi-
vidual characteristics perceived as mental disorder 
and weak will; c) tribal stigma related to race, religion 
and nation. Frable (1993) identified two dimensions of 
stigma respectively, danger and visibility assuming 
that the higher the visibility of a stigmatized person is, 
the greater its negative impact on social interaction is. 
Visibly stigmatized individuals who have devalued 
social identity might be challenged in their daily inter-
actions. Being aware of the negative connotations of 
their social identity, they might be excluded from in-
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teractions while try to minimize their stigma (Padilla & 
Perez, 2003).      

Weber (2014) studied negotiation of gender social 
identity amongst a community of Sub-Saharan African 
migrants in France and found out that gender social 
identity was structured by migration. Ethnic stigmati-
zation resulted from a new contact of gender norms 
and religious practices. Their low social position in 
France was the result of their new experience of dis-
crimination. One the other hand, some respondents of 
her study described their loss in social position with 
their tendency to be identified with the majority of the 
social group evaluated in opposition to their social 
group of origin (Weber, 2014). 

Schimmele & Wu (2015) in their study on the new 
immigration and ethnic identity in Canada and USA 
found that migrants adopted several social identities 
ranging from those based on a strong sense of belong-
ing to the country of destination to those based on 
their ethnic origin. However, racial minorities were 
subject to stigmatization and prejudice due to their 
belonging in a disparaged group. Therefore, they had a 
strong orientation towards non-Canadian identities 
accentuating their ethnic or racial identity and reject-
ing mainstream cultural norms (Schimmele & Wu, 
2015). On the other hand, Golash-Boza (2006) found 
that discrimination discouraged Latino migrants in 
USA. Feeling subordinated and unwelcomed, being 
considered as not-social equals with the members of 
the dominant group, they adopted a hyphenated label 
instead of an American label.  

Moreover, Jungteerpanich (2014) studied discrimi-
nation of Thai migrants in Sweden viewing them both, 

as out-group (discriminated by Swedish people in 
various aspects) and in-group (considering other mi-
grants as out-group). This research found out that Thai 
migrants labelled as out-group faced multiple discrim-
ination and social exclusion in their daily life caused by 
out-group biases developed by Swedish people. Fe-
male Thai migrants stated that they held a negative 
image mainly related to sex worker, maid, massage 
lady, money-oriented and disempowered by rich 
Western men. But, Thai migrants differentiated them-
selves from other migrant groups by developing in-
group – out-group biases against them. Thai respond-
ents confirmed that they saw themselves in a better 
position than other Muslim migrants because they did 
not cause troubles and were willing to learn local lan-
guage. Therefore, the process of discrimination has 
been multi-level where both, the local people and the 
new migrants have actively excluded one another by 
developing in-group and out-group biases to maintain 
their positive social identity (Jungteer- 
panich, 2014).  

Furthermore, Engbers (2015) analysed the influ-
ence of social identity on coping with discrimination 
amongst Dutch Moroccan men and women in the la-
bour market. Findings of this study showed that Dutch 
Moroccans considered themselves to have a lower sta-
tus in Dutch society because they were a stigmatized 
group. Feeling increasingly negatively viewed and un-
equally treated, they had developed a more negative 
perception about the society. Acknowledging the con-
sequences of discrimination, they felt that they need to 
prove themselves as Moroccans (Eng- 
bers, 2015). 
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CONCLUSIONS 
 
Migration is systematically transforming modern 

world in the age of globalization. Multi-ethnic, multi-
cultural, diverse and heterogeneous societies are rap-
idly increasing exposing both, local people and new 
comers into different dilemmas and challenges about 
their identity. Social Identity Theory based on social 
categorization, social identification and social compar-
ison explains how group membership assigns social 
identity by favouring in-group and unfairly discrimi-
nating, prejudicing and stigmatizing out-group. Usually 
viewed as having a lower social status than that of the 
local people, migrants are increasingly negatively 
viewed, unequally treated and imposed to multiple 
identities.  

Being aware that migration and human mobility 
are inseparable part of globalization process, more 
research is needed to understand both, identity nego-
tiations in the host countries (at societal level) and 
double norms/mechanisms that migrants should apply 
to ensure in-group positive social identity. It will be 
worthy to search how migrants negotiate within the 
group to make sure that its values will not be com-
promised by their inclusion in mainstream society. 
More longitudinal research is needed worldwide tar-
geting not only international migration but also inter-
nal one in both, developed and developing countries in 
order to capture various challenges of social identity. It 
will help design more accountable policies that en-
courage multi-cultural communication, diversity pro-
motion and social identity respect viewing migrants as 
local agents of development.    
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Резюме: В статье рассматриваются травелоги юго-
славских писательниц на немецком, сербском и сло-
венском языках, а также взаимосвязь гендерной, на-
циональной идентичностей и их обусловленность 
культурно-историческим контекстом. В анализиру-
емых текстах присутствуют, как стремление создава-
ть национальные и гендерные конструкты, что зачас-
тую подкрепляется стереотипами, так и тенденции к 
размыванию гендерных и национальных границ.  

Ключевые слова: травелог, югославская литература 
первой половины ХХ в., национальная идентичность, 
гендер, Альма Карлин, Елена Димитриевич, Исидора 
Секулич, Марица Грегорич-Стeпанчич, Марица Стр-
над, Луиза Песьяк 

Проблемы идентичности, особенно националь-
ной, являются неизменной составляющей жанра 
травелога, находящегося на на периферии литера-
турного поля – на границе между художественной и 
документальной литературой. Сами авторы, 
создававшие травелоги, часто иронически относи-
лись к этому жанру: Так, словенский писатель 

Изидор Цанкар в своем произведении «В пути» (S 
poti, 1919) писал: «О, книга о путешествии, ты 
старая беда! Незаконное дитя бесплодного смуще-
ния, постыдное действие отчаявшегося, поэти-
ческая ложь непоэтических писак, история мучи-
тельных часов за письменным столом, наглядный 
пример пустыни фантазии, павлинье перо, вырва-
нное на чужом огороде и  положенное в миску 
людям, жаждущим знаний, ты чудовище, старик-
путевой дневник!» (Cankar, 1996 : 22 ). Исполь-
зование термина «травелог», обозначающего 
«отдельное произведение литературы путешест-
вий», представляется целесообразным, т.к. позво-
ляет «разграничить путешествие-поездку и текст о 
ней» (Пономарёв, 2013 : 9) .  

Травелог следует отличать от литературы эми-
грации, а также от автобиографии. В то же время 
очевидно пересечение этих текстов с мемуарной 
прозой, с так называемыми эго-документами. О 
родстве травелога с автобиографией еще в  начале 
XIX в. размышлял русский историк и писатель 
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Николай Карамзин: «Ныне путешествуют не для 
того, чтобы узнать и верно описать другие земли, 
но чтобы иметь случай поговорить о себе» (Кара-
мзин, 1964 : 729). Автор травелога рассказывает не 
только об увиденных странах и городах, людях и 
явлениях, но и о себе, о событиях своей жизни.  

С одной стороны, во время путешествия автор 
направляет свое внимание к «другим/чужим» 
народам и культурам, которые можно назвать 
«инородными для воспринимающего национал-
ьного сознания» (Папилова, 2013 : 1). С другой 
стороны, при восприятии «чужого»  неизбежно 
обращаешься к «своему», к своей идентичности. 
Концепт «свой – другой/чужой», на котором строи-
тся диалогическая философия (М.Бубер, Г. Марсель, 
М.М. Бахтин, Э. Левинас), предполагает осмысление 
культурно-«своего» на фоне «чужого» и 
одновременно культурно–«чужого» на фоне 
«своего».  

Проблеме национальной идентичности посвя-
щена огромная литература, предлагающая мно-
жество определений понятия «нации». Пост-
неклассический (или деконструктивистский) под-
ход к нации представляется наиболее продук-
тивным: нация рассматривается как плод колл-
ективного воображения, «воображаемое сооб-
щество» (Андерсон, 2001 : 30), как продукт дискур-
сивных практик.  

Национальные воображаемые сообщества легли 
в основу многих современных государств как 
Европы, так и Америки, например, политических 
образований, созданных после распада Австро-
Венгрии или Югославии. Бенедикт Андерсон 
отмечает, что именно работа филологов и 

литераторов сыграла главную роль в фор-
мировании европейских национализмов ХIX в. (An-
derson, 2001 : 93), он сводит феномен нации к 
нарративу (Anderson, 2001 : 221-223). Таким 
образом, национальная идентичность не является 
генетически заданной, а представляет собой 
культурный конструкт. 

Женское путешествие имеет в культуре особый 
статус. Даже в первой половине ХХ в. женщине 
отводилось пространство дома (Habinger, 2006 : 43). 
Отправляться в путешествие, особенно без 
сопровождения, было для женщины, по крайней 
мере, необычно. По Симоне де Бовуар,  женщина  в 
обществе – это «другой» (де Бовуар, 1997: 28). 
Поэтому женские травелоги можно определить как 
взгляд «другого» на «другого/чужого».  

Как в гендерной, так и в национальной теории 
уместным представляется термин «перформа-
тивность». Джудит Батлер пишет о перформативн-
ом гендере (Butler, 1990 : 139 ), а Бенедикт Андер-
сон говорит о нации как конструкте, категории 
условной и фактически перформативной1.  

Предметом исследования являются травелоги, 
созданные югославскими писательницами в пер-
вой половине ХХ в. на сербском, словенском и 
немецком языках. Данные тексты находятся на 
периферии литературного поля и, за редким 
исключением, не относятся к канону2. Процесс 
поиска югославских женских травелогов не лишен 
сложности, т.к. многие из них не выходили 
отдельными изданиями, а публиковались только в 
журналах. На сегодняшний день удалось найти 
произведения словенских авторов: Луизы Песьяк 
(Luiza Pesjak, 1828–1898) (хотя это автор XIX в., 
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привлечение ее текстов представляется оправда-
нным, т.к. ее травелоги были созданы в конце ХIX в. 
и обнаруживают много общего с произведениями 
этого жанра первой половины ХХ в.), Марицы 
Стрнад (Marica Strnad, 1872–1953), Марицы Грего-
рич-Стeпанчич (Marica Gregorič Stepančič, 1876–
1954) и Альмы Максимилианы Карлин (Alma Maxi-
miliana Karlin, 1889–1950), а также двух сербских 
писательниц: Исидоры Секулич (Исидора 
Секулић,1877–1958) и Елены Димитриевич (Јелена 
Димитријевић, 1862–1945).  

Наиболее известными из этих фигур являются И. 
Секулич в Сербии и немецкоязычная писательница 
А. Карлин в Словении. В последнее время объектом 
внимания исследователей (Слапшак, 1998; Кох, 
2011; Пекович, 1986 и др.) стало также творчество 
Елены Димитриевич. Другие авторы-
путешественницы являются почти забытыми. 

Всех этих писательниц (кроме Димитриевич) 
объединяла учительская профессия. По числу 
написанных травелогов и по количеству уви-
денных стран в некоторой степени сопоставимы 
немецкоязычная словенка Альма Карлин и сербка 
Елена Димитриевич. Творчество Карлин довольно 
сложно соотнести с той или иной национальной 
литературой в силу гибридности его культурного 
контекста (Бодрова, 2014 : 49-64). Словенка по 
происхождению, она родилась в Австро-Венгрии, 
впоследствии являлась гражданкой Югославии, 
писала по-немецки. В 1919 году писательница 
отправляется в путь. За время восьмилетнего 
путешествия она побывала в Перу, Панаме, 
Гондурасе, Коста-Рике, Мексике, Сан-Франциско, на 
Гавайях, в Японии, Китае, Кореи, Австралии, Новой 
Зеландии, на Фиджи, Новой Каледонии, 

Каролингских островах, Новой Гвинее, в Индонезии, 
Таиланде, Бирме, Индии и других странах. Она 
путешествовала без сопровождения и сама 
финансировала свои поездки. В 1930 г. выходит  
первая часть травелога под названием «Одинокое 
путешествие» („Einsame Weltreise“), в этом же году 
– вторая часть «Под чарами Южного моря» („Im
Banne der Südsee“). 

Писательница и поэтесса Елена Димитриевич3 
родилась в княжестве Сербия, впоследствии ока-
залась гражданкой Королевства сербов, хорватов и 
словенцев (позднее Югославии). Принимала 
активное участие в работе сербских женских 
организаций. В творчестве Димитриевич травелоги 
широко представлены: «Письма из Салоник» 
(Писма из Солуна, 1918), «Письма из Индии»  (Пис-
ма из Индије, 1928), «Семь морей и три океана» 
(Седам мора и три океана, 1940), «Новый свет или 
год в Америке» (Нови свет или у Америци годину 
дана, 1934) и др.  

Произведение «Письма из Норвегии» (1914) 
Секулич обладает особым статусом, поскольку 
только этот текст, в отличие от других иссле-
дуемых произведений, вошел в канон нацио-
нальной литературы. В 1913 г., когда Сербия была 
на пике национального подъема, вызванного 
Балканскими войнами, Секулич отправляется в 
путешествие по Норвегии, а годом позже издает 
свой травелог (Бодрова, 2011 : 39 – 46).  

Тексты других авторов значительно скромнее 
по объему. И сами путешествия были не такими 
масштабными (по времени и расстояниям), многие 
из них можно назвать короткой поездкой. 

В конце ХIХ – в первой половине ХХ вв. меняются 
границы государств, многие люди были 
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вынуждены задумываться о своей национальной 
идентичности. Именно в первой половине ХХ в. на 
Балканах продолжает активно формироваться 
национальная идентичность. Также усиливается 
процесс эмансипации женщин. Наблюдается 
изменение привычных представлений о гендерных 
ролях, например,  женщины все чаще и чаще 
отправляются в путешествия, что ранее считалось 
привилегией мужчин. Сочетание гендерной и 
национальной проблематики для югославских 
женских травелогов этого периода особенно актуа-
льно. В исследуемых текстах можно выделить 
несколько тенденций.  

Общим для всех текстов является обращение к 
национальной проблематике, что представляется 
закономерным, т.к. во время путешествия проис-
ходит встреча с «другими» нациями, при этом на 
фоне «чужого» опыта происходит осмысление ситу-
ации в своей стране. Национальная идентичность 
путешественниц влияет на восприятие других 
наций.  

Как представительница сербского народа путе-
шествует Исидора Секулич. В «Письмах из Норве-
гии» часто встречаются сравнения Норвегии и 
Сербии: их истории, климатических условий, уров-
ня образования, особенностей менталитета наро-
дов. Стоит отметить характерную ориентирова-
нность повествования травелога «на отношение к 
родине, которая выступает своеобразным центром 
произведения» (Шачкова, 2008 : 278). В травелоге 
возможны разные модели отношения «своего» к 
«чужому», от враждебности до преклонения. 
Следует отметить, что изначально Секулич, 
подчеркивающая свой космополитизм, настроена 
на принятие норвежской культуры, в адрес которой 

она не позволяет себе практически ни одного 
критического высказывания. Писательница 
подчеркивает, что норвежцы и сербы оказываются 
не такими уж далекими – например, оба народа 
недавно приобрели независимость от 
многовековых угнетателей (сербы от Османской 
империи и Австро-Венгрии, норвежцы от Швеции и 
Дании). Однако при всем сходстве очевидно и 
различие ситуаций на Балканах и в Скандинавии, 
для которой наступили «другие времена». Если в 
древней скандинавской поэзии кровь сравнивалась 
с росой на мече героя, то теперь конфликты 
норвежцы решают мирным путем: уже давно и в 
истории, и в поэзии Скандинавии «перестало 
пахнуть кровью»4 (Секулић, 1961 : 187–188) – 
пишет Исидора Секулич. Возможно, в данном 
сообщении присутствует надежда, что показ 
другой модели исторического развития на примере 
норвежского народа, такого же малочисленного (по 
мнению Секулич), как и сербский,  знакомство с 
другой культурой, приведет к позитивным 
изменениям своей.  

Марица Грегорич в «Поездке по Балканам» 
пишет о «теплых чувствах национального самосоз-
нания, укорененных в нашей груди».5 (Gregorič, 
1912 : 15). Её тексты отличает панславизм, славя-
нская взаимность. И другие словенские путе-
шественницы, кроме Альмы Карлин, мыслят себя 
славянками. Их занимает проблема славянского. 

Так Луиза Песьяк, говоря о Дрездене, пишет: «И 
здесь в былые времена ходил твой родной брат – и 
эта земля была славянской»6 (Pesjak, 1877: 146).  

В литературе путешествий при обращении к 
другим народам авторы зачастую прибегают к 
стереотипным образам других стран и этносов. Так, 
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во многих исследуемых текстах присутствует обра-
щение к национальным стереотипам. Немецкая 
исследовательница Наташа Вюрцбах отмечает 
типичное для травелогов «стремление подорвать 
статус «инаковости»  и смягчить угрожающий 
характер «другого», нейтрализовать его специ-
фическую чуждость» (Würzbach, 2006: 139). Самой 
распространенной стратегией является использо-
вание стереотипов, благодаря которым «чужой» 
становится более близким. (Würzbach, 2006: 139). 
Стремясь понять «чужого», автор прибегает к 
упрощению его восприятия – к стереотипам. 
Проблема формирования национальных стерео-
типов является темой отдельного исследования и 
будет затронута в данной статье лишь вкратце.  

Например, Марица Стрнад в произведении «В 
тумане» пишет о веселом нраве, присущем 
именного хорватам. Так она делится со своей 
спутнице догадкой: «Вы увидите, что комендант 
хорват; это «пение» его выдает; этого нет у 
итальянцев. Выдавало его еще кое-то: тот юмор, 
веселость и живость, которая не оставляет хорвата 
даже в старости»7 (Strnad, 1898). 

В большинстве текстов в той или иной степени 
наблюдается связь национальных и гендерных 
стереотипов.   

В «Письме из России» Марица Стрнад восхища-
ется образованностью русских женщин:  

«…у женщин, как и у мужчин, есть право препо-
давать в женских и мужских гимназиях… таким 
образом неудивительно, что русские (женщины) 
высокообразованные и почти все близорукие, 
потому что страстно любят книгу… А ту пользую-
щуюся дурной славой эмансипацию, которой так 

интересуются студентки, не слышишь и не видишь 
в России совсем… »8  (Strnad, 1900 : 1). 

Также она пишет о красоте русских женщин.9 
(Strnad, 1900 : 1).  

Марица Грегорич в конце своего травелога по 
Скандинавии рассуждает о внешности скандинавок: 
«Что касается женщин, должна заметить, что они не 
красавицы с благородными чертами и, как 
говорится, с выточенным носом или классическим 
овалом подбородка, но они такие, почти без 
исключения, что каждой можно сказать «красивая 
женщина». Прямой стройный стан, снежно-белое 
лицо и отличные манеры. В общем, у них здоровое 
сильное тело, и я встречала каждый час старых 
женщин с по-девичьи свежей кожей. Скорей всего, 
на их гладкую кожу влияют холодная пища и 
воздержанность от курения и любых алкогольных 
напитков».10 (Gregorič, 1922 št. 12 : 143) 

В этих примерах можно увидеть механизмы 
создания гендерных и национальных стереотипов 
восприятия. Используются такие средства, как 
упрощение, генерализация, гиперболизация, оце-
ночная лексика, антитезы. 

В текстах Карлин национальная и расовая 
идентичности тесно связаны с гендерной проб-
лематикой. Карлин воспринимает мир посредством 
бинарных оппозиций: словенец  − австриец (или 
немец), белый – небелый (цветной), муж-
чина  − женщина. Колониальный подход писател-
ьница совмещает с элементами феминистических 
взглядов в оценке увиденного. Она сочувствует 
местным измождённым работой (abgearbeitete) 
женщинам и резко осуждает ленивых мужчин. Уже 
в первой части травелога, в котором  Альма Карлин 
освещает свою жизнь в Перу, она вводит авторский 
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неологизм „Mannszweibeine“ («мужчина двуногий»), 
обозначающий «небелых» мужчин, которые, с ее 
точки зрения, отличаются чрезмерной 
сексуальностью. C другой стороны, с презрением 
писательница отзывается и о метисках, об их 
интеллектуальном уровне, поведении и обычаях. 
Иногда автор встает на позицию доминантной расы, 
производит стереотипы патриархального 
общества (хочет быть в окружении более развитых 
мужчин, сама хочет быть Колумбом), иногда 
соотносит себя с подавляемой группой женщин 
(особенно после попыток изнасилования, которым 
А. Карлин, по её словам, подвергается в Южной 
Америке).  

Взаимодействие гендерной и национальной 
проблематики происходит по-разному. Одна из 
тенденций – связь национального освобождения с 
эмансипацией женщин. Наиболее ярко эту 
взаимосвязь демонстрирует высказывание Е. Ди-
митриевич из травелога «Семь морей и три 
океана»: «Мы, женщины сербские, не меньшие 
патриотки, чем женщины египетские…Не принад-
лежит ли большая часть заслуги, что из маленькой 
Сербии возникла большая Югославия, сербским 
женщинам?»11 (Димитријевић, 1940 :  213). 

В другом травелоге «Письма из Салоник» 
Димитриевич, чья биография была связана с 
Турцией и турецкими гаремами (еще в юности, 
живя в южной Сербии, она познакомилась с жизнью 
местных гаремов, чему посвятила книгу «Письма из 
Ниша о гаремах», Писма из Ниша о харемима,1897), 
признается, что ее потрясла почерпнутая из газеты 
информация о Младотурецкой революции 1908 г. В 
заметке было написано, что турчанки с 
непокрытыми головами вышли на улицы. 

Сербскую писательницу это настолько 
взволновало, что она поменяла планы: «Хотела 
ехать в Европу, но передумала […] более сильная 
любовь к Востоку победила» (Димитријевић, 1916 : 
6). Большая часть данного травелога посвящена 
женскому вопросу в Турции. Женскую тему можно 
считать центральной и для других произведений 
Димитриевич. Специфику травелога определяет 
позиция путешественника. Национальная и 
гендерная идентичность самой Димитриевич 
отразилась на восприятии другой страны. Она 
путешествует как представительница сербской 
нации. Например, в «Письмах из Индии» 
сопоставляет индийский и сербский народ, 
проводит параллель борьбы Индии за независи-
мость с освобождением родной Сербии. К примеру, 
она именно своим происхождением объясняет тот 
факт, что ее приняли в доме Р. Тагора: «Потому что 
большой Индии импонирует маленькая Сербия; и 
ее берут как образец для осуществления своих 
идеалов»12 (Димитријевић, 1928 :  12). В данной 
ситуации имеется в виду борьба за национальную 
независимость. Неслучайно бенгальский язык по 
звучанию напоминает Димитриевич речь маке-
донцев, которую она относит к «нашему языку» 
(Димитријевић, 1928 : 22). Индию сербская писа-
тельница связывает с фигурами Ганди и Тагора 
(знакомству с индийским поэтом посвящена 
большая часть текста), борцами за свободу.  

В некоторых травелогах присутствует размы-
вание и переосмысление национальных и гендер-
ных границ. Следует помнить, что сам факт 
женского путешествия нарушает общепринятые 
представления о гендерных ролях.  
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В травелоге Секулич женский вопрос затра-
гивается лишь в размышлениях об эмансипации, 
особой сторонницей которой сербская писател-
ьница не была. Однако в связи с переосмыслением 
общепринятых гендерных ролей показательны 
отрывки, посвященные старым девам в Норвегии, 
которые в отличие от маргинализированных 
старых дев в Сербии, являются полноправными 
членами общества, принимают активное участие в 
социальной жизни. 

Навязчивое стремление создавать национал-
ьные идентичности сочетается в это переходное 
время, когда прекращают существования одни 
государства, создаются новые, с гибридными 
идентичностями. Альма Карлин, называвшая себя 
австрийкой, отправилась в путешествие с паспор-
том недавно возникшего Королевства сербов, 
хорватов и словенцев (СХС). В тексте «Одинокого 
путешествия» неоднократно описываются сцены, 
где у путешественницы возникают проблемы из-за 
того, что никто не знает государства СХС. Она 
называет себя «дитем неизвестного там (в Новой 
Зеландии – А.Б.) СХС» (Karlin Einsame, 1930 : 310). 
Писательница отмечает, что у этого государства 
нет своих дипломатических представительств во 
многих странах. Примечательно, что, несмотря на 
свой «ненемецкий» паспорт, А. Карлин устраи-
вается на работу в немецкие посольства в Токио и 
Сингапуре. Т.е. зачастую окружающие ее воспри-
нимают именно как немку. Однако весьма 
показательной является также представленная в 
тексте «Под чарами Южного моря» сцена у 
враждебно настроенного к Карлин немецкого 
консула, который отказывается признать ее 
немецкую идентичность. А. Карлин пишет, что она 

почувствовала в разговоре с ним, что у нее нет 
родины: «[…] мне стало ясно, что у меня нет 
никакой родины – не считая политической по 
паспорту»13 (Karlin Im Banne, 1930 : 300). 
Творчество Альмы Карлин представляет интерес 

для исследования среди прочего благодаря своей 
пограничной биографической ситуации, показы-
вает условность категории нации и подтверждает 
перспективность изучения феномена нацио-
нальности как конструкта. Травелоги Карлин 
содержат многочисленные примеры неудачных 
попыток идентифицировать ее национальность. 
Ситуация Карлин рассматривается как 
доказательство дискурсивного характера 
категории «национальность».  

При всем стремлении мыслить оппозициями му-
жское  − женское, Карлин приписывает себе квир-
идентичность, делясь своими догадками, кем ее во-
ображали жители Новой Гвинеи, которые не могли 
ее соотнести ни с одним из двух полов: «[…] я была 
белой, но недостаточно высокой и сильной, чтобы 
быть мужчиной, и недостаточно округлой для 
женщины»14 (Karlin Im Banne, 1930 : 184). 

Гибридность национального контекста нераз-
рывно связана в случае с Карлин и с гендерной 
гибридностью. Ряд исследователей соотносит её 
творчество с феминистической (Slapšak, 2010 : 308-
317), а также квир-направленностью (Čujež, 2011), 
что опять же является спорным и проблематичным. 

В результате данного исследования выявляется 
специфика конструирования национальных и 
гендерных идентичностей в первой половине ХХ в. 
Для этого периода можно отметить, с одной 
стороны, сохранение национальных и гендерных 
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границ, подкрепленных стереотипами, с другой 
стороны, очевидны тенденции к изменению уста- 
новленных рамок, подвижность моделей гендер-
ной и национальной идентификации, во многом 
обусловленная социально-историческими процес-
сами того времени. 
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ЕВРОПА И ЕВРОПЕЙЦЫ В АВТОДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЕ
РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ:  

СПЕКТР ВОСПРИЯТИЙ «ДРУГОГО»  
Наталья Б. Лапаева 

Пермский государственный  гуманитарно-педагогический университет, Россия 

Резюме: В статье представлены результаты наблюде-
ний за некоторыми из произведений автодоку-
ментальной прозы русской литературной эмиграции 
первой волны («В тихом местечке Франции» Осорги-
на, «Таков мой век» Шаховской, «Поезд на третьем 
пути» Дона Аминадо, «Конь рыжий» Гуля и др.), в 
которых одной из доминирующих является проб-
лема восприятия Европы и европейцев русским 
национальным сознанием. Утверждается, что Европа 
представлена суммой противоречивых харктерстик 
(свободная/тесная; столичная/провинциальная и 
др.). Доказывается, что «вживание» в Европу для 
русских эмигрантов – это прежде всего приобщение 
к ценностям ее культуры и освобождение от стерео-
типов национальных характеров, что в конечном 
счете отражает их желание, с одной стороны, глубже 
осознать свою национальную идентичность, с другой, 
– открыться в мир «другой» культуры 

Ключевые слова: литература русской эмиграции пер-
вой волны; автодокументальная проза; персональ-

ные мифы о Европе; национальная идентичность; 
восприятие «другого» 

Русские эмигранты первой волны, рассеянные 
преимущественно по европейским странам (в За-
падной Европе – во Франции, Германии; в Вос-
точной Европе – в Чехии, Польше; в Северной 
Европе – в Финляндия; в Южной Европе – в 
Королевстве СХС, Болгарии), имели уникальную 
возможность (не забудем, что вынужденную) – 
знакомиться с «европейской семьей народов»: 
узнавать эти народы, открывать их для себя, без 
потери своего лица адаптироваться к ним. В 
какой-то степени русские эмигранты подтвердили 
слова Достоевского о том, что только русским 
присуще «понимание чужих национальностей», в 
их случае – населяющих «европейский дом». Это в 
полной мере отражают тексты воспоминаний, 
мемуаров, дневников, автобиографических заме-
ток русских эмигрантов первой волны. В поле 
нашего внимания - автодокументальная проза 
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Михаила Осоргина, Романа Гуля, Василия Янов-
ского, Дона Аминадо, Зинаиды Шаховской и др. 

Те из покинувших Россию, кто ее хорошо 
помнил (а это старшее поколение эмигрантов 
первой волны), не могли не смотреть на Европу 
через призму опыта человека, воспитанного в 
России, а следовательно не могли не сравнивать, 
не сопоставлять, не соотносить «русское» и «евро-
пейское». Европейские реалии – культуры, приро-
ды, социального быта – ассоциативно переносили 
их в Россию. В некоторых случаях сравнение 
Европы и России имело иронические коннотации, 
в некоторых – лирические,  в иных – трагические. 
Интересны в этом контексте высказывания «русс-
кого европейца» Михаила Осоргина. Сравнивая 
Россию и Европу, писатель подчеркивает «малень-
кость» и тесность европейсского пространтсва по 
сранению в Россией. В автобиографическом повес-
твовании «Времена» он называет Европу «малень-
ким мирком», «резной табакеркой, умещающейся 
в кармане» (Осоргин, 1992: 556). В европейских 
странах, по признанию писателя, он – «человек 
большого роста» и часто чувствует себя «слоном в 
игрушечной лавке» (Осоргин, 1992: 551). Несмотря 
на непривычную, по сравнению с большевистской 
Россией, свободу (Европа, по его признанию, «оча-
ровывала нас своей свободой, <...>, ненужностью 
паспортов, возможностью громко высказывать 
свои мысли, и, не перекрестясь, перешагивать чрез 
границы» (Осоргина, 1992: 550-551)), писатель 
испытывает ощущение тесноты, своего рода 
клаустрофобию. Россия, которая является отправ-
ным пунктом для сравнения, пространственно 
разрастается у Осоргина до огромных размеров: 
признавая достоинства «почтенной страны» Фран-

ции, он замечает, что «она меньше губернии, в 
которой я родился; губерний в России было 80» 
(Осоргин, 1992: 551). 

Предметом насмешки для Осоргина (отметим, 
насмешки легкой, незлобивой, так как сарказм не 
свойсвенен писателю) становятся искусственный 
характер европейской природы, отсутствие в ней 
размаха, энергии, силы: Булонский лес, по его 
мнению, называть лесом смешно и нелепо, когда 
ты видел стоящие сплошной непроходимой сте-
ной пермские леса; Сена, Тибр, Шпре – не реки, а 
«европейские речушки»; Сена же, вообще, сущес-
твует для того, чтобы в ней «кильку ловить». 
Природа Франции с ее «лесом, который тянется 
лишь на несколько километров», «рекой, которую 
легко переплыть», «горами, на которые взбира-
ются рядовые альпинисты», меркнет и кажется 
игрушечной перед «заповедной страной», где «за 
заставой родного города хвойный лес начинался, 
чтобы не закончиться, река была широка и 
бездонна, горы не исхожены и не обследованы их 
выси и недра» (Осоргин, 2005: 198). 

В связи с Осоргиным хочется отметить одну 
важную особенность его восприятия Европы: 
писатель тяготеет к Европе провинциальной. 
Именно там, в «тихом местечке Франции» (это 
название одного из его последних автодоку-
ментальных произведений), он находит то, что, в 
его видении, уходит из мира, – человечность, 
сочувствие и знаки истинного расположения одно-
го человека к другому.  

Как известно, писатель попал на левый берег 
реки Шер во время второй мировой войны. В 
жителях провинциальной Франции (Осоргин 
называет их «французскими полугорожанами-
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полукрестьянами») Осоргин ценит их отзывчи-
вость людскому горю. Он замечает, в частности, 
что еврейской семье французы-провинциалы 
помогают отнюдь не потому, что «воспылали 
юдофильтсвом» - они «с тою же отзывчивостью 
отнеслись бы к горю и несчастью семьи греческой, 
турецкой или самоедской, даже немецкой. В том-
то и вся простота и высота их души, что никак они 
не могут  усвоить себе идеи расовых различий и 
необходимости класть кого-то под ноготь за то, 
что он нерасчетливо выбрал себе предков» (Осор-
гин, 2005: 218). Писатель завершает свой опус «В 
тихом местечке Франции» особенным тостом-
панегириком: накануне нового 1940 года он, 
поднимая свой «толстостенный бокал с местным 
свежим вином», пьет за «Левый берег прекрасной 
рекии Шэр! За мирный гродок в сердце Франции! 
За землю, кормящую ее трудолюбивых жителеей!» 
(Осоргин, 2005: 230). Таким образом, в созда-
ваемой писателем художественной оппозиции 
«Россия / Европа» ощутима явно выраженная де-
централизация, смещение внимания от центра к 
периферии, к провинции. 

Эту особенность можно обнаружить и у других 
авторов. Так, например, говоря о восприятии 
Франции Романом Гулем в его книге «Конь 
рыжий», следует признать, что автор создает 
образ двух разных Франций – столичной, «париж-
ской», и провинциальной, «гасконской». Буквал-
ьно вырвавшись из Германии, уже «впадающей» в 
фашизм, и подъезжая к безопасному Парижу, 
«наслаждающемуся жизнью», он чувствует, что 
«близость Парижа» ощущается им «неясным 
беспокойством» (Гуль, 2007: 224). И хотя поначалу 
он пытается смотреть на Париж, по его словам, «с 

приготовленной русской любовью», этот город 
разочаровывает писателя: «как заброшены эти 
седые улички, как грязны тупички, как нечисто-
плотен, сален великий город...» (Гуль, 2007: 225). 
Гуль изображает предместья Парижа антиэстетич-
но – они замусорены, темны, пропахли миазмами: 
«...на тротуарах из железных коробок вывален 
вонючий мусор <...>; какая-то ребрастая, поды-
хающая сука обнюхивает выставленные у моло-
чной бидоны, и из открытых общественных убор-
ных по мостовой текут ручьи» (Гуль, 2007: 225). 
Центр Парижа вызывает у писателя противо-
речивое отношение. С одной стороны, он не может 
не реагировать на культурные символы Парижа 
(«Площадь Согласия, как она хороша в это синее 
утро», «Вот он, Люксембургский сад, памятник 
Верлену, памятник Бодлеру. Над цветами, над всем 
этим чудесным садом, над всем изяществом этого 
нежного Люксембурга летит песенка гармониста» 
(Гуль, 2007: 229), «... и вдруг блеском ослепляет 
перспектива Площади Инвалидов, а за ней 
зеленые деревья и кусты Марсова поля с под-
нявшейся воздушным кружевом страушкой Эйфе-
левой» (Гуль, 2007: 226)). С другой стороны, в 
оптике  внимания Гуля окзываются «кварталы 
открытых базаров, шумливых лавчонок, подозри-
тельных кабачков, подслеповатых публичных 
домов», «узкие зловонные, как немытая кишка 
улицы, среди человеческой толкотни» (Гуль, 2007: 
226). Именно в Париже, в этом «дряхлом чаров-
нике мира», по признанию Гуля, он особенно 
пронзительно почувствовал свою бездомность и 
потерю родины, ощутил тяжесть и гнет свободы. 
Писатель называет Париж «одной из станций 
многолетней бездомности» (Гуль, 2007: 227). Он 

8387



Investigating Culture 2 / 2018

4 

тяготится свободой: «И какая это тягость в шуме 
чужого языка, на чужих улицах, среди чужих 
жестов, в движении чужой стихии, быть совер-
шенно свободным. Я это внезапно с отчаянием 
ощущаю. Я гляжу на этот движущийся вокруг меня 
Париж и думаю: “Да, какая это тягость, жить без 
своего неба, своего дома, свого крыльца, своего 
языка, своего народа, своей родной стороны!”» 
(Гуль, 2007: 228). «Я внезапно понимаю, что 
никакой России у меня нет и быть не может; <...>; 
жизнь потеряна раз и навсегда и на ее конец 
остается только классическая тяжесть чужих 
порогов и горечь кусков чужого хлеба» (Гуль, 2007: 
228), – именно такая, страшная в своей пронзи-
тельности, догадка осеняет писателя в Париже. 

В Гаскони, куда попадает Гуль после Парижа, 
открывается для него «другая» Франция – здо-
ровая и гармоничная. Именно она была способна и 
просветлить душу, и успокоить сердце писателя. 
Гасконь дает ему позитивные импульсы. Пейзаж 
Гаскони, созданный Гулем, прекрасен: «Вдали 
синеватым сахаром блестит хребет Пиренеев» 
(Гуль, 2007: 231), «Небо надо мной ярко-лазоревое, 
с ослепительно тающим солнцем» (Гуль, 2007: 
233). Правда, в этом «гасконском» пейзаже есть 
нота легкого отчуждения («это небо не наше. 
Такого розовато-голубоватого, и с желтью, и с 
празеленью, неба в России не бывало»), но она 
растворяется в «культурологической подсветке», 
которую дает Гуль Гаскони как «метагео-
графически» осмысленному пространству: «Это 
небо с полотен французских импрессионистов» 
(Гуль, 2007: 232). В сознании писателя меняется и 
диалектика соотношения понятий «свобода» и 
«родина». Гуль приходит к убеждению, что «роди-

на без свободы <…> не родина, а свобода без 
родины, хоть и очень тяжела, но все-таки остается 
свободой» (Гуль, 2007: 234).  

В Гаскони писатель встретил простых и естес-
твенных людей – крестьян-гасконцев. Для него 
они – «веселый, солнечный народ, хохотуны, хвас-
туны, безалаберники, но всегда себе на уме» (Гуль, 
2007: 240). На их фоне выделяется крестьянин 
Гарабос. Его портрет поистине великолепен. Гуль 
почувствовал все обаяние этого словно выросшего 
из виноградно-пшеничной гасконской земли и 
спаянного с ней крестьянина. Для него 76-летний 
Гарабос – «столбовой гасконец», «виноградный 
корень», «старый корень», произрастающий в 
склонах Гаскони и «дожидающийся естественного 
умирания» (Гуль, 2007: 243). Под пером Гуля даже 
внешность старого гасконца предстает коло-
ритной и выразительной: «Лицо у него будто 
сшито из кусков коричневой замши. Губы 
украшены грязными седыми усами, изо рта 
торчит единственный черный клык, а слезящиеся 
зеленые глазки всегда издевательски смеются» 
(Гуль, 2007: 240). Однако Гуль нарисовал не 
только внешний облик гасконского крестьянина, 
но  попытался понять суть его характера. «Старик 
– философ. Ему все ясно, – характеризует он
Гарабоса. – Философия хлеба, постели, могилы у 
Гарабоса по-крестьянски жестока и ясна. Каждому 
нужно свое отпахать, отмотыжить, а потом идти в 
землю» (Гуль, 2007: 241). В Гарабосе, как это 
отчетливо увидел Гуль, оригинально соединились 
«плотское» и «платоническое». Гуль чудесно 
характеризует старого Гарабоса как человека, 
любящего земную материальность мира: «Живя 
здесь, на земле, старик, как истый галл, страшно 
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любит всякие плотские радости: красное вино, 
жирный кусок баранины, пахнущий овчиной сыр.  
После еды Гарабос желтым пальцем набивает 
обсосанную трубку горлодерущим табаком; а за 
едой он неизменно со всей солёной откровенн-
остью, балагурит о женской любви и сам первый 
заливисто хохочет, сотрясая высохшее, костлявое 
тело» (Гуль, 2007: 243). Вместе с тем, писатель 
видит в Гарабосе и другое: по его утверждению, 
тот знает и «зовы неба». В подтверждение этого 
Гуль описывет случившийся однажды между ним 
и Гарабосом разговор духовного содержания: «Раз, 
после базара, я помогал старику резать виноград. 
Вдруг, перестав резать и вынув изо рта стертую 
трубку, Гарабос сплюнул и, серьезно глядя на меня, 
проговорил: – Ты знаешь, это только дураки ведь 
думают, что там, – он указал старым, закорузлым 
пальцем на нежно-осеннее небо, – ничего нет. А 
кто ж тогда этим всем управляет, а? – и, подмигнув 
слезящимися глазками, старик рассмеялся с 
хрипотцой» (Гуль, 2007: 242). Комментируя эту 
реплику старого Гарабоса, Гуль признает наличие 
внутрених духовных движений у коренного гас-
конца: «Мне всегда трудно было распознать отно-
шения Гарабоса с Богом, но сейчас я убедился, что 
эти отношения существуют, хотя они понятны, 
вероятно, только им двоим. Этот гасконский воль-
терьянец всегда подсмеивался над аббатами, 
церковью, над Богом, но сегодня в осеннем вино-
граднике его, должно быть, что-то волновало...» 
(Гуль, 2007: 240). 

Отметим, что «французская» тема в автодо-
кументальной прозе русских эмигрантов – одна из 
часто встречающихся, и ее звучание отличается 
разнообразием. Особенно разработанным оказа-

лся образ Парижа. Спектр характеристик Парижа 
довольно широк: в них – и любование городом и 
притяжение к нему, и отталкивание от  него, и 
присутствие в нем ностальгической ноты, окра-
шенной воспоминаниями о России. В частности, в 
«Полях Елисейских» Василия Яновского противо-
речивые коннотации Парижа подчеркивают 
особую амбивалентность образа этого города. 
Обратим внимание на отдельные слова в харак-
теристиках Парижа, которые, имея оценочное 
значение, создают особое смысловое поле, 
сопровождающее его образ. Так, во фрагменте 
текста: «По тихой воде скользили рыбачьи и 
спортивные лодки, в ресторанах подавали рыбу в 
любом виде и, конечно, и вино. Было свежо, 
благоуханно и очень скучно» (Яновский, 2012: 324) 
смыслообразующим оказывается слово «скучно». 
С другом предложении – «Синий мертвенный 
парижский день – из тех, что никогда французской 
школой живописи не был воспроизведен на 
полотне» (Яновский, 2012: 330) – оценочным 
является слово-образ «мертвенный»; оно прово-
цирует восприятие французской столицы как 
«гибельного» топоса. Несмотря на негативный 
фон описания Парижа в следующем отрывке, в нем 
доминирует слово «вечный», являясь в нем 
доминирующим и определяя его позитивное 
звучание: писатель признается, что видит «Париж 
того времени, разбитной, сияющий, обреченный, 
но по-прежнему вечный Париж» (Яновский, 2012: 
270). В краткой, но емкой характеристике  «С Сены 
дуло, точно с Невы» (Яновский, 2012: 344) гидро-
нимы «Сена» / «Нева» участвуют в создании свое-
го рода «диффузной» оппозиции, где Париж обра-
зует параллель Петербургу. Петербург, словно 
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«проникающий» в Париж, приближается к автору, 
а расстояние между Францией и вынужденно 
оставленной  им любимой Россией в его сознании 
сокращается.   

В образе Парижа, созданном Доном Аминадо, 
переплетаются романтическое начало и ирония. 
Следует уточнить, что романтизм и эстетическая 
приподнятость – это то, что пронизывает описа-
ние самого Парижа; ирония же сопровождает 
размышления автора о судьбе русских изгнанни-
ков, не по своей воле оказавшихся в вечном городе. 
Париж на страницах мемуарной книги «Поезд на 
третьем пути», подобно Тэффи, Доном Аминадо 
называется «русским городком, через который 
протекала Сена» (Дон Аминадо, 1991: 270). Оказав-
шихся в результате Исхода в Париже русских 
эмигрантов город встречает всей своей чарующей 
прелестью: «Была весна. Апрель. На больших 
бульварах одуряющий запах золотых мимоз, 
привезенных из Ниццы, парижских фиалок, 
розовых гвоздик» (Дон Аминадо, 1991: 311). 
Вместе с тем, прелесть и изыски Парижа только 
ошеломляют тех, кто потерял родину, и вводят в 
стресс их сознание: «Вышли с дохлыми нашими 
чемоданами на парижскую вокзальную площадь 
<…>. Одурели от шума, от движения, от беско-
нечного мелькания, от прозрачной голубизны 
воздуха, от всей этой нарядной, праздничной 
парижской весны, украшавшей наш путь фиал-
ками» (Дон Аминадо, 1991: 234). Насущными для 
русских эмигрантов, по мысли Дона Аминадо, 
оказываются дела практические: «Долго стояли 
перед витринами больших магазинов. Жадно 
смотрели на какие-то кожаные портфели, 
нессесеры, портмонэ. На шелковые галстуки, на 

хрустальные флаконы, на розовые окорока у 
Феликса Потэна, на бриллиантовые ожерелья в 
зеркальных окнах Картье. До Люксембурга, до 
Лувра, до Венеры Милосской еще не дошли. А 
пошли насчет паспортов, насчет вида на 
жительство, на улицу Греннель» (Дон Аминадо, 
1991: 235). 

Если Дон Аминадо в своих мемуарах 
практически не касается проблемы отношений 
русских и французов, то другие авторы оставили 
свидетельства этого взаимодействия. Рабочую 
среду Парижа хорошо представлял себе Юрий Бек-
Софиев. В мемуарах «Синий дым» он приводит 
свидетельства «интернациональной» человечес-
кой солидарности. Бек-Софиев тепло вспоминает 
своего «коллегу по цеху» Жюля Дюбоска, маляра-
декоратора, отличного мастера, у которого он 
профессионально многому научился: «типичный 
нормандец, с голубыми глазами и пышной соло-
менного цвета шевелюрой» (Бек-Софиев, 2013: 36) 
продемонстрировал пример того, как главными в 
отношениях людей разных национальностей мо-
гут стать не взаимные претензии и не попытки 
объяснить свои несчастья существованием 
«другого», а справедливость и понимание. «Бере-
жно храню в памяти один случай, – пишет Бек-
Софиев в своем «Синем дыме». – У меня был 
приятель Жюль Дюбоск, До войны мы вместе 
работали на одном предприятии. Во время 
очередного экономического кризиса дирекция 
временно сократила часть персонала. Под 
сокращение попал и Дюбоск. Один из служащих 
стал науськивать Дюбоска на меня: 
-  Пойди к хозяину, скажи, что тебя, француза, 

сократили, а иностранца оставили! 
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Дюбоск ответил: 
- Жорж такой же рабочий, как и я. У него 

ребенок, так же, как и у меня. Жена у него 
тяжело больна, а моя здорова и работает. Что 
касается национальности, я на это плюю. 
Национальность для меня не имеет никакого 
значения!» (Бек-Софиев, 2013: 36) 
«Обильную» «пищу для ума» в связи с 

проблемой «Европа в восприятии русских эмиг-
рантов первой волны» дают мемуары Зинаиды 
Шаховской. Книга ее воспоминаний «Таков мой 
век» – результат осмысления всего виденного и 
пережитого ее автором. Она представляет собой 
описание Шаховской своей жизни в России и в 
эмиграции (в Константинополе, в странах Запад-
ной Европы), увиденной в контексте глобальных 
событий истории ХХ века (первая мировая война, 
революция в России 1917 года, Гражданская война 
в России, вторая мировая война). Восприятие 
Европы Шаховской удивительно живое; круг 
проблем, поднимаемых ею, широк и разнообразен. 
Шаховская пишет о своем отношении к евро-
пейской культуре, «перелистывает» некоторые из 
страниц истории Европы, анализирует совре-
менную ей эпоху с ее основными событиями, 
размышляет о национальном менталитете евро-
пейских народов, развенчивает свои собственные 
и общепринятые стереотипы национальных 
характеров европейцев. 

Происходившая из старинного дворянского 
рода, Шаховская, как и многие другие русские 
изгнанники с высоким культурным уровнем, 
воспринимала Европу именно через призму 
культуры, а не быта. В этом она сопадает с Гулем, 
выразительно описавшим эту особенность воспри-

ятия Европы культурным сознанием русских: 
города и земли Германии, перечисляемые Гулем, 
буквально пропитаны его культурологическими 
ассоциациями. По признанию Гуля, он «хорошо 
узнал Германию за 12 лет» (Гуль, 2007: 205). Это 
дает ему право уверенно сказать о себе: «Знаю 
солнечно-гётвские Веймар и Иену, где, идя по 
улицам, из уюта цветущих розариумов я всегда 
слышал то набежавшего скрипичного Моцарта, то 
рояльного Баха <...>. Больше всех немецких горо-
дов люблю столицу Саксонии – Дрезден с его 
синей Эльбой, <...>, с воспоминаниями о Достоев-
ском, Бакунине, Вагнере. <…> а немецкую интелл-
егенцию люблю за ее взволнованную фаустовскую 
душу» (Гуль, 2007: 205). 

Подобно Гулю, Шаховская свободно и орга-
нично вписывает себя в европейский контекст, 
воспринимает Европу «родственно» и близко. И в 
Бельгии, и во Франции, и в Англии она быстро 
входила в пространство культуры этих стран – 
через язык, через интерес к национальной лите-
ратуре, через широчайший круг знакомств с 
представителями художественной элиты, которые, 
в силу своей открытости, она налаживала быстро 
и интенсивно. 

Важно отметить, что некоторые из высказы-
ваний Шаховской сегодня, в наше опасное время 
так называемой «глобализации» и развития в 
современных обществах тенденции к культурному 
объединению и универсализации, звучат более 
чем современно. Шаховская чутко уловила начало 
«интеграционных процессов» в Европе, чреватых 
приведением всех к одинаковым стандартам: по ее 
словам, многим европейским странам «... предсто-
яло вскоре исчезнуть, – сгинуть в послевоенном и 
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общем для европейских стран отречении от 
национального своеобразия» (Шаховская, 2006: 
487). Вместе с тем, несмотря  на безумную страсть 
современности к стандартам, стирающим нацио-
нальную самобытность, у европейцев, по словам 
Шаховской, есть шанс «сохранить свою индиви-
дуальность» (Шаховская, 2006: 408). Писательница 
уверена, что «каждая страна, каждая нация имеет 
свое лицо...» (Шаховская, 2006: 408).  

Размышляя о диалектике универсального и 
индивидуального в национальном характере, 
Шаховская приходит к выводу о том, что «... 
в любой нации есть сходные между собой 
породы людей: праведники и палачи, не говоря о 
рвачах!» (Шаховская, 2006: 408). Иллюстрацией к 
этому декларативному утверждению Шаховской о 
национальном разнообразии европейского мира и 
повторяемости человеческих типов у разных его 
народов является эпизод одного из ее тревелогов, 
представляющий собой описание опасного путе-
шествия из Парижа в Англию во время второй 
мировой войны. Оказавшись на утлом суденышке, 
плывущем из Португалии в Гибралтар, она пред-
почитает находиться не на палубе, но в машинном 
отделении, которое в свою очередь является как 
бы моделью «вавилонского столпотворения». Сре-
ди «жара, запаха горючего и смазки, шума, 
грохота» она, русская эмигрантка с бельгийским 
паспортом, оказывается в «странном морском 
содружестве», кем только не явленным – «нор-
вежец, грек, испанец из Гибралтара, бельгиец, 
француз», «кто доброволец, кто наемник, в вечном 
противостоянии» (Шаховская, 2006: 454). Но всех 
их, оказавшихся в ситуации «на границе между 

жизню и смертью», объединяет что-то вечное и 
общее – естественный интерес одного человека к 
другому, необходимость держаться вместе в 
трудную минуту, способность думать не только о 
себе, но и о ближнем и веселиться на «пиру во 
время чумы»: «Приняли они меня благоже-
лательно, мы ели мои апельсины, пили мой коньяк, 
а работа между тем шла своим ходом» 
(Шаховская, 2006: 454). 

Шаховская дала яркие характеристики неко-
торым их европейских стран. Так, например, она 
отмечала красоту и «светоносность» Франции: 
«Вплоть до шестидесятых годов с Францией 
связывал свои надежды весь мир. Это была не 

просто страна – она излучала свет на всех. Она 
была символом красоты, свободы, изящества, 
справедливости, веселья и радости всего челове-
чества...» (Шаховская, 2006: 398). Ей виделись 
недостатки немецкой нации: «Ее “сумрач-
ный гений” глух и слеп к гению любого другого 

народа. Отсюда и просчеты в психологии, веду-
щие к катастрофам. Идеальный порядок, которым 
они бредят, в конечном счете – та же смерть. Не 

случайно в мироздании нет ничего раз и 
навсегда упорядоченного, неподвижного, сам Гос-
подь допускает некоторые вольности в доказа-
тельство нашей свободы» (Шаховская, 2006: 405). 
Она остроумно определяет особенности  английс-
кого языка, отражающего менталитет Англии как 
страны с «богатым культурным прошлом», но 
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«тем не менее какой-то странной и очень 
сложной»: «Все здесь сбивало с толку, даже язык 
– каждое слово могло иметь помимо своего прямо-
го значения благодаря только интонации тысячу 

разных смыслов. Например, ”sorry” можно произ-
нести на разные лады, имея в виду “мне очень 
жаль”, ”простите”, “пошли вы к черту” и даже, 
думаю, “я вас люблю”» (Шаховская, 2006: 473). 

С разных ракурсов увидела Шаховская и наци-
ональный характер европейцев – французов, бель-
гийцев, англичан, немцев, югославов, поляков. 
Некоторые из ее замечаний, иногда краткие и не 
претендующие на объективность, тем не менее 
оказываются любопытными. Они свидетельству-
ют о ее наблюдательности и отличаются точно-
стью, оригинальностью, ироничностью. Так, 
бельгийцы, с которыми она оказалась рядом в 
одном из «сортировочных» пунктов в Англии, 
выглядят «земными», прагматичными, умеющими 
извлечь выгоду из сиюминутного: «Бельгийцы 
остались себе верны и занялись улучшением 
своего сиюминутного положения. Одни предла-
гали свои услуги на кухне, чтобы быть поближе к 

земным благам, другие подвизались на мытье 
посуды, дабы иметь возможность приставать к 
официанткам, третьи отправились лечить 
воображаемый насморк в теплый лазарет» 
(Шаховская, 2006: 463). В Лондоне в «Клубе 
союзников на Пиккадилли, 148» писательница 
могла наблюдать представителей практически 
всей Европы – Западной, Восточной, Южной. 

Особенно колоритными ей кажутся славяне: в ее 
видении, «югославы по живописности состава 
превосходили <...> прочих» (Шаховская, 2006: 523), 
а  «поляки из клуба не могли похвастать 
могуществом своей державы, зато отличались 
личным обаянием. <...> Они были страшными 
шовинистами. Хотя они и носили британскую 
форму, но сохранили собственный головной убор, 
напоминавший традиционную “конфедератку”» 
(Шаховская, 2006: 530). 

В своих мемуарах Шаховская обращается к 
одной из важнейших проблем в восприятии 
«другого» – проблеме национальных стереотипов 
как устойчивых образов-представлений одного 
народа о другом.  

Некоторые из стереотипов опоэтизиррваны 
мемуаристкой. Так, например, когда она описы-
вает «туманный Альбион», она не может не 
упомянуть и о «знаменитом лондонском тумане». 
По ее характеристике, туман Лондона «сближал 
людей, вынужденных пробиваться сквозь него на 
ощупь», и люди, «маленькие островки, затерянн-
ые на большом острове, забывали о сдержанности 
и проникались сочувствием друг к другу. Вас 

переводили за руку через дорогу, голос из молоч-
ного тумана подсказывал, на какой улице 
вы находитесь (Шаховская, 2006: 485). Не будет 
преувеличением сказать, что образ «лондонского 
тумана», созданный Шаховской, имеет философско 
-поэтический характер: туман «накатывал волна-
ми на улицы и дома, окутывал их то густой, то 
прозрачной – белой, серой, желтоватой или даже 
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сиреневой – дымкой», «все вокруг становилось 
призрачным, расплывалось в опаловой пелене. Че-
ловек походил на дерево, а камень казался чело-
веком. <...>. Целый город играл в прятки. Туман в 
Лондоне во время войны, словно первый лед на 
каналах в Голландии, первый снег на прос-
торах центральной России, наполнял жителей 
детским весельем» (Шаховская, 2006: 485). 

Очень убедительно и ярко Шаховская запечат-
левает процесс своего собственного освобождения 
от стереотипов об англичанах. Принято считать, 
что англичане – холодные и высокомерные. Одна-
ко, по признанию Шаховской, в Англии ее «ждали 
сюрпризы»: «Мало-помалу я обнаружила, что 
за холодностью и безразличием англичан скры-
вается крайняя ранимость. Оттого они и надевали 
на себя непробиваемый панцирь, что сами прек-
расно понимали: стоит постороннему проделать 

в такой защите маленькую брешь, как вся их обо-
рона рухнет. И откроется душевная теплота и даже 
человеческие слабости» (Шаховская, 2006: 473). 
Шаховской увиделось, что то, что называют «неэ-
моциональностью» англичан, по сути, является их 
внутренней дисциплиной. С точки зрения Шахов-
ской, англичане не желают «обрушивать» себя на 
другого, шокировать визави своими эмоциям. Она 
признается, что англичане научили ее «куда более 
важной, чем их манеры, вещи – отказу от self-pity, 
жалости к себе самой» (Шаховская, 2006: 473). 
Наблюдая англичан в ситуации испытания войной, 
она пришла к заключению, что «в Англии не 
носили траур, а жалость к себе презиралась, 

британцы не считали возможным навязывать 

собственные чувства окружающим или 
выставлять их напоказ» (Шаховская, 2006: 481). 
Отказ обсуждать опасность или смерть доходила у 
англичан порой до абсурда. Хладнокровие англи-
чан выглядело подчас гротескно. Шаховская 
приводит пример такого «хдаднокровия», переда-
вая беседу двух молоденьких девушек в автобусе: 
«”С моей тетей приключилась большая неприя-
тность”, – сказала одна. “Что такое?” – “Бедня-
жка взлетела на воздух вместе с домом”» (Шахов-
ская, 2006: 481). «Открыв» для себя англичан, 
писательница делает важный вывод: «Может быть, 
сдержанность здесь доведена до крайности, 
но все же это хороший урок внутренней дисцип-
лины» (Шаховская, 2006: 481). 

Итак, одной из важных особенностей автодоку-
ментальной прозы русских эмигрантов первой 
волны является тематизация Европы в ней. В 
смысловом пространстве мемуаров, воспоминаний, 
автобиографических очерков, дневников пред-
ставителей русской литературной эмиграции 
1920-40-х гг. «европейская» тема воплощает их 
мироощущение и умонастроение, а также оказы-
вается «подсвеченной» их онтологией, аксиоло-
гией, эстетикой. В текстовых отражениях эмигран-
тов Европа представляет собой сложное образо-
вание варьирующихся и постоянно взаимо-
действующих друг с другом семантических доми-
нант, восходящих к инвариантной антитезе «свое» 
/ «чужое». С образом Европы в автодокумен-
тальной прозе Осоргина, Гуля, Яновского, Дона 
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Аминадо, Бек-Софиева, Шаховской связан целый 
комплекс «эмигрантских» мотивов: родины и 
чужбины, дома и бездомья, ностальгии по «свое-
му», родственности «чужого» и др. Отрыв от 
родины переживался эмигрантами трудно; вместе 
с тем, русские жаждали постичь разнообразие 
западной цивилизации, вжиться в нее. «Вживание» 
в Европу для русских эмигрантов – это прежде 
всего приобщение к ценностям ее культуры. Образ 
Европы как специфического ментального фено-
мена в автодокументальной прозе русской эми-
грации первой волны, с одной стороны, отражает 
желание ее авторов глубже осознать свою 
национальную идентичность, с другой, – 
демонстрирует присущую русскому сознанию 
открытость в мир «другой» культуры. 
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Abstract: Over the last years, theoretical writing on auto-
biography has blossomed, and the genre has offered au-
thors a fertile ground for experimental writing. The rea-
sons for this interest in life-writing are many and varied, 
but one important factor is that autobiography – in its 
various guises – can capture and address many contem-
porary concerns, like the status of the subject, the rela-
tions and representations of gender, and perhaps most 
importantly, it questions the individual’s relationship 
with the past. Autobiographical writing can reflect some 
of the main preoccupations of postmodernism, which, in 
Hutcheon’s view, has often been defined in terms of ques-
tions about our knowledge of the past and the difficulty of 
articulating our relationship to it. Hence, both autobio-
graphical and postmodern texts appear to be the site of 
identity production. This paper concentrates specifically 
on the borderlines between autobiography and fiction, as 
they appear in Doris Lessing’s Alfred and Emily, in order 
to see how, by demarcating and investigating these bor-
derlines, we can come to understand the way Lessing ne-
gotiates and crosses them in her long search for identity. 
The questions of fictionality and counterfactuality are im-
portant, and I consider them to be a necessary part of Les-
sing’s autobiographical process itself, not something ex-
ternal to it, or incompatible with it. Fiction, as the corol-
lary of imagination, fantasy or memory, comes as the per-
fect supplement when the other process fails in its en-
deavour. The study will demonstrate that Lessing finds 

another way of examining the centered self by challeng-
ing the conventions of self-representation in her post-
modern autobiographical writing. Thus, knowing the past 
becomes for her a question of representation, of con-
structing and interpreting the concepts of identity and 
memory from different perspectives. 

Keywords: Identity, memory, autobiography, fiction, coun-
terfactuality, trauma 

I.   INTRODUCTION 

Over the last years, theoretical writing on autobiog-
raphy has blossomed, and the genre has offered authors 
a fertile ground for experimental writing. The reasons 
for this interest in life-writing are many and varied, but 
one important factor is that autobiography – in its vari-
ous guises – can capture and address many contempo-
rary concerns, for example the status of the subject, the 
relations and representations of gender, and perhaps 
most importantly, it questions the individual’s relation-
ship with the past. Autobiographical writing can 
thereby reflect some of the main preoccupations of 
postmodernism (Gilmore, 1994: 3), which, in Hutch-
eon’s view, has often been defined in terms of questions 
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about our knowledge of the past and the difficulty of ar-
ticulating our relationship to it.  

Betty Bergland moves the subject of autobiography 
into the field of postmodern theory, and asks a crucial 
question about the way we should read the contempo-
rary autobiographical subject: ‘do we read at the centre 
of the autobiography a ‘self’, an essentialist individual, 
imagined to be coherent and unified, the originator of 
her own meaning; or do we read a postmodern subject – 
a dynamic subject that changes over time, is situated 
historically in the world and positioned in multiple dis-
courses?’ (Bergland, 1994: 134) The ‘shared interest in 
theorising the subject’, the recognition of the fluid 
boundaries of the subject, and its status as ‘subject-in-
process’ seem to be the common denominators of auto-
biography and postmodernism (Gilmore, 1994: 3). The 
individual, thus, appears as a ‘discursive formation’, 
with autobiography being one of its major discourses 
(Gilmore, 1994: x). In this sense, autobiography comes 
to the aid of postmodern fiction (Hornung, 1985: 71) 
and gives ‘postmodernism a text and discourse through 
which to theorize human agency’ (Gilmore, 1994: 8). 
Hence, both autobiographical and postmodern texts ap-
pear to be the site of identity 
production. 

In the face of widespread convictions about the 
‘death of the author’ or the ‘death of the novel’, autobi-
ographical writing seems to be an anachronistic project. 
However, such a futile enterprise has proven to be not 
only still alive, but also experimental; contemporary 
writers use the playful and boundary-crossing tech-
niques in order to affirm or deny their ‘I’.  

This paper concentrates specifically on the border-
lines between autobiography and fiction in order to see 

how, by demarcating and investigating these border-
lines, we can come to understand the way Lessing nego-
tiates and crosses them in her long search for identity. 
It is not my aim here to pinpoint one definitive border 
between autobiography and fiction; I mean to outline 
various areas where autobiography and fiction interact 
in a number of key texts.  

The term autobiography is used here to denote any 
text which is clearly published as such, whether thro-
ugh its title or subtitle. Generic differences and ques-
tions about the definition of the genre of autobiography 
are inevitably constant preoccupations for anyone writ-
ing on autobiography. I start from the premise that 
there are generic differences, only to demonstrate that 
Doris Lessing constantly challenges them. 

The question of fictionality is also important, and I 
consider it to be a necessary part of Lessing’s autobio-
graphical process itself, not something external to it, or 
incompatible with it. Fiction, as the corollary of imagi-
nation, fantasy or memory, comes as the perfect supple-
ment when the other process fails in its endeavour.  

As part of her ‘experiment’ with genre and narrative 
techniques, I find it necessary to analyse Lessing’s blur-
ring the boundaries between ‘fact’ and ‘fiction’, and her 
understanding of the relationship between narrative 
and ‘self’ in Alfred and Emily and, occasionally, to make 
references to her autobiography, Under My Skin: Volume 
One of My Autobiography, to 1949 and Walking in the 
Shade: Volume Two of My Autobiography 1949 to 1962. 

II. THE AMBIGUOUS SELF

Doris Lessing loves paradox and champions ambigu-
ity by experimenting with hybrid genres, such as auto-
biographical fiction and fictional autobiography, which 
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squeeze fiction and autobiography into each other. My 
point here is that in Volume One of her autobiography, 
Under My Skin, Lessing constructs a public, false self in 
order to protect her private self, and in The Memoirs of 
a Survivor she uses a hybrid form, fictional autobiog-
raphy, to analyze her ‘self’ fictionally. 

Metafictionist Lessing finds another way of examin-
ing the centered self by challenging the conventions of 
self-representation in her postmodern autobiograph-
ical writing. Knowing the past becomes for her a ques-
tion of representation, of constructing and interpreting, 
not of objective recording. 

Philippe Lejeune is useful as a starting point in my 
argument, because he clearly describes the autobio-
graphical pact and autobiography as a genre, as a con-
tractual genre based on identity (‘identicalness’) be-
tween the author, narrator, and protagonist. By con-
trast, he shows how, in the related genre of autobio-
graphical fiction, the striking similarities between au-
thor, narrator and protagonist (which Lejeune calls re-
semblance) require the reader ‘to go back to an impos-
sible world – beyond – the text’ (Lejeune, On Autobiog-
raphy, 1992: 21). Lejeune’s definitions, however, are re-
ductive and have their limitations. Defining autobiog-
raphy as a ‘retrospective prose narrative that a real per-
son makes of his own existence, when he emphasizes 
his individual life, especially the history of his personal-
ity’ (Lejeune, 1992: 4), he shows a traditional under-
standing of autobiography and subscribes to the idea of 
‘the universal subject’, as a ‘fixed, extralinguistic entity 
consciously pursuing its unique identity’ (Smith, 1993: 
5). 

Such a traditional vision of the integral Self and its 
autobiographical expression has been the object of re-
visions over the last years; with the result that the self 

is neither integral, nor private, or unique. Postmodern 
concepts take the self for a symbolic construct rather 
than a referential one; that is to say, the Self is not a uni-
fied psychological representation, whose ‘essence’ or 
‘identity’ is prior to the language which expresses it; ra-
ther, its essence and identity are constituted by the lan-
guage that produces it. Moreover, as I have already 
claimed, Betty Bergland provides an important theoret-
ical support, in that she redefines the meaning of the 
‘speaking subject’ of autobiography as ‘a dynamic sub-
ject that changes over time, is situated historically in the 
world and positioned in multiple discourses’ (Bergland, 
1994: 134).  

A somehow similar position to that of Lejeune is 
Helen Buss’s, who emphasizes that autobiography re-
quires a much more intimate relationship between au-
thor, text and reader than fiction. Thus, she observes 
that, 

Autobiography offers a different contract with the 
reader, a guarantee that the writer is taking the risk of 
opening a revelation of some part of his / her own per-
sonal life. Fiction writers may indeed draw on their 
lives for material, but they need not attest to this. 
Whether it be an event in personal history, a memoir 
of some significant other, or the tender life of dream 
or fantasy, the autobiography offers a portion of the 
vulnerability of the personal self in a gesture of public 
testimony in order to facilitate some communal ther-
apeutic purpose, to effect some change, some healing, 
some new way of being in the world. (Buss, 1995: 6) 
For several decades, Lessing prefers not to ‘risk’ the 

‘guarantee’ that she is revealing some portion of her 
‘personal life’ and, therefore, does not ‘facilitate’ the 
‘communal therapeutic purpose’ or ‘personal healing’. 
In Under My Skin she writes: 
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I need to sleep and dream myself whole. I was full of 
divisions…. Dreams insisted in a hundred ways that I 
was dangerously unhappy about the infants I had left, 
about my father…. and about my mother….  
(Lessing 298). 
I believe that, first in her fiction, then in her autobi-

ography, Lessing learns to dream her formerly-divided 
self whole, primarily by imaginatively reconciling her 
life-long conflict with her mother, after her mother’s 
death, offering a creative solution to her ‘community’ of 
readers, a possible way in which to heal a conflicting re-
lationship (which tormented Lessing, as evinced by her 
preoccupation with mother-daughter conflicts in her 
fiction and autobiography, forty years after her 
mother’s death). 

In the early phase of her writing career (the 1950s 
and 1960s), she chose to fictionalize her life and write 
comfortably within the genre of the novel, where, be-
cause of its different reading contract, she ‘need not at-
test to’ her sources (however closely characters and 
events might resemble those in her own life). With The 
Memoirs of a Survivor (1974), Lessing ventures away 
from the clear-cut distinction of fiction and the protec-
tion it provides when she explores her conflicting rela-
tionship with her mother in this blended work of fiction 
and ‘dream autobiography’ (Under My Skin 29). Here 
Lessing analyzes her life through the ‘fictionalysis’ – a 
term Daphne Marlatt describes as ‘a self-analysis that 
plays fictively with the primary images of one’s life, a 
fiction that uncovers analytically that territory where 
fact and fiction coincide’ (Marlatt, 1990: 15) – of an 
anonymous first-person narrator, the narrator’s 
younger self, Emily, and her unnamed mother. What 
might have become an imaginatively reconciliation 
with her mother in The Memoirs of a Survivor, exploded 

again in Alfred and Emily (2008). An act of redemptive 
sympathy, in the author’s intention to provide an alter-
native life for her parents, proves to be only one of ret-
rospective sympathy. The book has a fiercely obsessive 
base, driven by the foundational truths of Doris Les-
sing’s being: her mother, World War I, and Africa. While 
its hybrid form is new, a triptych-like form comprising 
a novella, a notebook and a memoir, Lessing demon-
strates once again the frailty of the frontier between fact 
and fiction. 

III. ALFRED AND EMILY

Lessing’s factual and fictive treatment of hers and 
her parents’ lives in the hybrid 2008 novella-memoir 
form reinforces the perception of border-crossing 
shown continuing up to the most recent work.  

Triptych-like in form, Alfred and Emily has three 
panels: a novella “Alfred and Emily”; a notebook “Expla-
nation”; and a memoir “Alfred and Emily: Two Lives.” 
The Foreword provides the authorial intention for this 
tripartite strategy. “If I could meet Alfred Tyler and 
Emily McVeagh now, as I have written them…I hope 
they would approve the lives I have given them” (viii), 
Lessing notes, explaining why she created in the novella 
an alternative fictional world for her parents, one they 
might have inhabited had the war not intervened. So, 
the novella takes the form of an alternative biography 
of her parents, set in an alternative twentieth century, 
in which England lives in perpetual peace.  

Hilary Dannenberg, in Coincidence and Counterfac-
tuality. Plotting Time and Space in Narrative Fiction, 
quotes Neal J. Roses and James M. Olson, who, in What 
Might Have Been: The Social Psychology of Counterfac-
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tual Thinking (1995), explain the urge to counterfactu-
alize as an intrinsic mode of human thought. (Roese and 
Olson 1-55 qtd. in Dannenberg, 2008: 109) 

Counterfactual thinking is an essential feature of con-
sciousness. Few indeed have never pondered a lost 
opportunity nor regretted a foolish utterance. And…it 
is from articulations of better possible pasts that indi-
viduals may realize more desirable futures. (Roese 
and Olson 46 qtd. in Dannenberg) 
Dannenberg further explains that this tendency is 

manifest in the everyday course of events, ranging from 
minor counterfactuals to those we narrativize at times 
of personal crisis, in order to review one’s life trajectory 
and formulate long-term regrets about missed opportu-
nities (Dannenberg, 2008: 110). Such alternate life sce-
narios represent, in her view, ‘the human urge for nar-
rative liberation from the real world’ (Dannenberg 110). 

Alfred and Emily, like The Memoirs of a Survivor and 
many other of Lessing’s fictions, develops its alternative 
reality by placing familiar people in a transformed so-
cial context. And here Lessing deliberately reveals the 
personal autobiographical events as she now interprets 
them, and which drive her to alter the inevitable past. 

Experimental in form, Alfred and Emily recalls the 
fractured narrative structure – with its compartmental-
ized notebooks and fiction embedded within the larger 
fiction – of The Golden Notebook. In juxtaposing fiction 
and nonfiction in one volume and clearly delineating 
which is which, Alfred and Emily raise questions about 
our changing attitudes toward memories as we age, 
about the different strengths of fiction and nonfiction 
when it comes to exploring character; and about the in-
herently subjective nature of memoirs.  

In Alfred and Emily, Lessing remembers her broken, 
depressed and defeated parents as they appeared to her 

as a child in a sunny colonial Africa. Preceding the mem-
oir is the happier fictionalized alternative, happier for 
the individuals and for the English nation. She imagines 
her parents’ lives had World War I never occurred, had 
her father remained an athletic English farmer, rather 
than become a bureaucrat, then a war invalid, and later 
a colonist in Southern Africa, and had her mother re-
mained in England as an efficient nurse, married a suc-
cessful doctor rather than Lessing’s father, and become 
a storyteller and philanthropist, rather than a sad and 
neurotic woman in a claustrophobic colony. She posits 
a world in which they meet but never marry each other 
or bear children together. Instead, Lessing creates a dif-
ferent wife for her father and comments, ‘I enjoyed giv-
ing him someone warm and loving’ thus striking an-
other Oedipal blow at her cold mother (140). The most 
striking result of this alternative scenario is that it leads 
to Doris Tayler’s non-existence, and at the same time it 
analyses the springs of Lessing’s creativity and the con-
tinuing sources of her imaginative energy. By playing 
with the authorial persona, ‘the death of the author’ 
might seem a joke; here the author is never born. In cre-
ating these alternative trajectories, she attempts to ex-
plore the essence of her parents, thereby suggesting 
again that fiction can reach deeper than fact.  

And in so doing, Lessing also reveals quite a lot 
about herself: trauma and its two basic sources – the 
war and her mother. 

Psychic trauma is generally defined as a reaction to 
an overpowering event, resulting in psychological dam-
age. Instead of understanding trauma according to 
event and/or response, Cathy Caruth – one of the key 
figures in contemporary trauma theory – has redefined 
it according to ‘the structure of its experience’: ‘the 
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event is not assimilated or experienced fully at the time, 
but only belatedly, in its repeated possession of the one 
who experiences it’ (Caruth, 1995: 4). In her conception 
of trauma Caruth draws on Sigmund Freud’s notion of 
Nachtraglichkeit – a concept that refers to a non-chron-
ological movement of remembering, involving a link be-
tween two events. A critical time of psychological dis-
tress previously forgotten, memories return and are re-
worked or reinterpreted to match subsequent events, 
desires and psychic developments. In her reformulation 
of Freud’s concept, Caruth emphasizes a belatedness in-
hering in the traumatic moment itself; the traumatic ex-
perience is not fully registered in the first place, but ex-
perienced as trauma only belatedly and somewhere 
else, when and where it re-surfaces in a fragmented 
form as flashbacks, intrusive thoughts, and repetitive 
re-enactments. Rather than remembered as something 
that happened in the past, then, trauma becomes part of 
the survivor’s identity, and is compulsively performed 
in the present, as though it happens in real time. For 
Caruth, it is precisely this time-and-placelessness, the 
collapsing of the distances between past and present, 
between here and another place that constitutes the 
force of trauma (Caruth 4-9). 

So it is gravely fitting that the memorial third panel 
should have as its epigraph a passage from Lawrence’s 
Lady Chatterley‘s Lover with its themes of trauma and 
repression: 

And dimly she realized one of the great laws of the hu-
man soul: that when the emotional soul receives a 
wounding shock, which does not kill the body, the soul 
seems to recover as the body recovers. But this is only 
appearance. It is, really, only the mechanism of reas-
sumed habit. Slowly, slowly the wound to the soul be-
gins to make itself felt, like a bruise which only slowly 
deepens its terrible ache, till it fills all the psyche. And 

when we think we have recovered and forgotten, it is 
then that the terrible after-effects have to be encoun-
tered at their worst. (D.H. Lawrence, Lady Chatterley‘s 
Lover, qtd. in Alfred and Emily, 151) 
It is poignantly fitting that the novella should begin 

with the war, another traumatic image that haunts 
much of Lessing’s fiction:  

That war, the Great War, the war that would end all 
war, squatted over my childhood. The trenches were 
as present to me as anything I actually saw around me. 
And here I still am, trying to get out from under that 
monstrous legacy, trying to get free. (viii) 
Although trying to struggle free from the unappeas-

able ghost of her mother, who still overwhelms the now 
ninety-year-old daughter, one can never forget how 
shockingly Lessing decided in Under My Skin that ‘I 
hated my mother’ (179). So visceral is the starkness of 
the four simple words that they suggest the warfare 
that was no fair war – consisting, as it had, in negations, 
subversions, word battle. As the memoirist of Alfred and 
Emily’s third panel remonstrates, “Martha Quest was, I 
think, the first no-holds-barred account of a mother-
and-daughter battle. It was cruel, that book. Would I do 
it now? But what I was doing was part of the trying to 
get free” (178). Art and life mingle when in the next sen-
tence Lessing adds: “I would say Martha Quest was my 
first novel, being autobiographical and direct. My first 
novel The Grass is Singing, was the first of my real novels” 
(178).  She defines here her life writing with its porous 
boundaries between fact and fiction.  

The theme is maternal plenitude provoking the 
daughter’s rage, the violent fantasies giving birth to 

reverberating desires, those, in turn, generating guilt 
and the need to bring about some reparation, some 
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bonds with the mother, and some effort at reconstruct-
ing both damaged figures: daughter and mother. Yet it 
took Doris Lessing “years – and years – and years – to 
see [that] my mother had no visible scars, no wounds, 
but she was as much a victim of the war as was my poor 
father” (172). If her father’s obsessive stories about the 
Trenches – “tanks, star-shells, shrapnel, howitzers” 
(170) – were his way of trying to dispel the horrors, 
then her mother’s reliving her war years, nursing bat-
talions of soldiers in London’s Royal Free Hospital was 
her way of healing. Lessing makes her mother remem-
ber with clarity: 

I can hear them call out now, ‘Nurse, Nurse.’ I can hear 
them. ‘Oh, the pain, Nurse, oh, Nurse, the pain.’ And my 
mother, who I maintain could have been an actress, 
made the sounds of the poor boys calling out for mor-
phine painful, years and years later. (171) 
This impact of war on Lessing’s life is not a revela-

tion to her, nor is it to her readers. One of her fictional 
triumphs was the Children of Violence sequence, in 
which the inheritance of conflict is central. Similarly, in 
Under My Skin, she wrote: ‘I wonder now how many of 
the children brought up in families crippled by war had 
the same poison running in their veins from before they 
could even speak’ (Under My Skin, 10). The recurrent 
‘now’ is characteristic of the vivid immediacy of Les-
sing’s writing, and also of the cycles and repetitions that 
there are in her work, which are evident in Alfred and 
Emily, too. Alfred and Emily reveals that Lessing’s mem-
ories remain essentially unaltered. The factual second 
half is made up of a series of vivid sketches. However, a 
full account is not given of how Alfred Tayler and Emily 
McVeagh grew up, met, married, survived the war, came 
to Persia and then left it, or settled in Southern Rhode-
sia. Instead, there is an emphasis on particular aspects 

of the narrative, some of which Lessing has written 
about before. For example: 

I have written about my father in various ways; in 
pieces long and short, and in novels. He comes out 
clearly, unambiguous, all himself. One may write a life 
in five volumes, or in a sentence. How about this? Al-
fred Taylor, a vigorous and healthy man, was 
wounded badly in the First World War, tried to live as 
if he were not incapacitated, illness defeated him, and 
at the end of a shortened life he was begging: ‘You put 
a sick old dog out of its misery, why not  
me?’ (152) 
In spite of the fact that Lessing has frequently writ-

ten about her father, he remains an elusive figure. The 
focus is on the tense relationship between Emily 
McVeagh and her daughter: ‘I was desperately sorry for 
my mother, even as I was planning to run away from her’ 
(156). Lessing has covered this ground before, in fiction 
and autobiography, but she is never quite satisfied be-
cause ‘Nothing fits, as if she were not one woman but 
several’ (156). Multiple identities come to the fore again 
when Lessing, in a desperate attempt to understand her 
reason for her war with her mother, projects herself 
into her mother’s story. One possible answer would be 
locating Emily’s rebellion in a contrary desire not to 
please her father, which, with more complexity, was 
also Lessing’s attitude to her mother. 

John McVeagh, unusually for his time, wanted his 
clever daughter to go university. It had to be the girl, 
and not the boy, who wasn’t good enough. His ambi-
tions therefore were focused on [Emily], the one who 
passed examinations and was always at the top of the 
class. But she said, ‘No.’ to him and went off to be a 
nurse, which made him say, apparently without any 
consciousness of the absurdity of it: ‘Never darken my 
doors again.’ and ‘I shall no longer consider you my 
daughter.’ Now, there is something inexplicable here. 
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The Royal Free Hospital was training women doctors: 
why did she not decide to be a doctor? Her father 
would surely have been pleased – but I have answered 
the question. Precisely: her father would have been 
pleased. So, no, she would be a nurse and ‘wipe the 
bottoms of the poor’. (187) 
This is too easy an answer. There seems to be more 

in this story. One possibility is implied in the assertion 
that ‘it had to be the girl and not the boy’. Emily was ex-
pected to play the part of a son, an echo of which is 
heard in Lessing’s complaint that her mother ‘was con-
vinced that I would be a boy, and didn’t even have a 
name for a girl’ (178). Lessing invokes that as a reason 
for being disappointed in her mother. 

There is also another episode, this time in the imag-
inative counterfactual history of her parents, in which 
Emily longs for maternal affection in her own childhood, 
and blames everything on her mother: 

Had her mother ever actually held and cuddled and 
dandled her, as Emily had seen Ivy do with her own 
infant? Did she want to think about it? At least she 
must decide if she wanted to think about it. What she 
did not want was for grief to rush out of the dark pit it 
lived in and fasten on her heart. (137) 
Lessing has explored the ‘dark pit’ of grief before. 

She is a great chronicler of experience, and her charac-
ters frequently have more of it than they can handle. 
Thus, Emily is not unusual among Lessing’s protago-
nists, in her struggle to assimilate what has happened, 
or in having second thoughts that come too late. This is 
all the same more effective because Emily ‘must decide 
if she wanted to think about it’. ‘At least’ implies that as 
much energy is needed to bury the past as is required 
when one needs to confront trauma.  

In Alfred and Emily we can see that traumatic or neg-
ative outcomes tend to trigger both factual and counter-
factual writing. 

What was supposed to be an alternative history, a 
‘happy’ one in Lessing’s own words, is actually a hybrid 
of fact and fiction.  

Fact and fiction do not so much blur as bleed into 
one another, a matter given greater weight when we in-
spect the two photographs preceding the novella’s 
opening page. In one, a woman stares resolutely for-
ward; in the other we see a young man, dressed for the 
cricket pitch.  

Moving between the invented and the actual, the 
temporal now of fiction is dislodged when the memoir-
ist cuts in, with more than one prolepsis. Her memorial 
commentary dispels the invented world. What also ar-
rests the narrative flow forward is the Tayler family 
photo album. It is interspersed throughout Alfred and 
Emily. The reader has a sense of dislocation.  

Despite her intention to set lives right, Lessing has 
not given her mother a happy alternative life. In fact, a 
psychological climate of pain suffuses the entire novella. 
If our first encounter is with a weeping Emily, the very 
last line, addressed to Emily on the penultimate page is 
the following: ‘I don’t mind if you cry. Cry as much as 
you like’ (137). Thus, Alfred and Emily is not an act of 
redemptive sympathy, but one of retrospective sympa-
thy. Alfred and Emily continues the work of the imagina-
tion on Lessing’s experience of the past and witnesses 
again her struggle with its ‘terrible after effects’. Alfred 
and Emily suggests that to let go of the past requires 
continual work, imaginative and otherwise, even when 
we think we have recovered from it and forgotten.  
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IV. CONCLUSION

Fictive biography, autobiographical fiction, memoir, 
epigraph, foreword, afterword, and preface, autobiog-
raphy: these are the many modes Lessing has adopted 
in her lifelong writing about life-writing. We know, or at 
least we suppose we know about her early years in the 
autobiography Under My Skin, her adolescence in the 
novel Martha Quest, her childhood in the Memoirs of a 
Survivor, her thirties in Walking in the Shade, and her 
ninth decade, in what she declares her last book Alfred 
and Emily. We do not know much actually; she feeds us 
with illusions. The author does not know. However hard 
she tried to make sense of her story, she is still ‘trying 
to get free’ (viii). Doris Lessing has left us with a sense 
of inconclusiveness and an opening up of the past, with 
retrospective possibilities, alternative lives and there-
fore alternative texts, with an acknowledgment that 
these are not the only ways life could have been written; 
there may be other ways, probably just as valid as the 
texts already written so far.  
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Апстракт: Предмет на трудот е дефинирање на тер-
минот синдромот на обезгласеност и детерминира-
ње на неговите главни карактеристики. Според 
работната хипотеза, трудот освен што треба да даде 
дефиниција на терминот синдромот на обезгла-
сенот, треба да одговори и на прашањето дали 
синдромот на обезгласеност се јавува како негатив-
но конотирана културна ситуација иницирана од 
неповолно и недоволно вклопување во времето и 
просторот и да го поткрепи одговорот со примери од 
литературното творештво. Зборот култура води 
потекло од латинскиот израз cultus што означува 
одгледување на нешто, растење и негување на неш-
то. Одгледувањето на нешто од земјата, израсну-
вањето и негувањето се префрла во сферата на 
духовноста. Негата на земјата во терминот култура 
го добива значењето на душевна нега, негување и 
култивирање на духот. 

Клучни зборови: идентитет, егзил, култура, хетерото-
пии, синдромот обезгласеност 

I. ИДЕНТИТЕТ И КУЛТУРА  

Зборот култура води потекло од латинскиот 
израз cultus што означува одгледување на нешто, 
растење и негување на нешто. Одгледувањето на 
нешто од земјата, израснувањето и негувањето се 
префрла во сферата на духовноста. Негата на 
земјата во терминот култура го добива значењето 
на душевна нега, негување и култивирање на 
духот. Негата на земјата во терминот култура го 
добива значењето на душевна нега, негување и 
култивирање на духот. Класичната дефиниција на 
Едвард Тејлор вели дека се работи за спој од 
знаења, верувања, право, морал и обичаи.  

“Онаа комплексна целина која во себе ги вклучува 
значењето, верувањето, вештините, моралот, 
правото, обичајот и сите други можности и 
навики, стекнати и прифатени од човекот како 
член на општеството“  

(Tyler, 1971).  

Германскиот поет, теолог и филозоф Хенри 
Јохан Хердер оди чекор понатаму и ја дефинира 
културата како збир на сето она што не може да се 
обезбеди од природата, односно сите вредности 
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создадени од човекот. Теоријата кон којашто ние 
ќе се придржуваме е онаа на Милош Илиќ што 
тврди дека “под поимот култура се подразбира 
збирот на сите оние процеси, промени и творби 
кои настанале како последица на материјалната и 
духовната интервенција на човековото општество, 
а основната смисла на културата се состои во тоа 
да се олесни одржувањето, продолжувањето и 
напредокот на човековото општество“ (Ilić, 
1983:14).  

Покрај дефинирањето на поимот култура, пот-
ребно е да појасниме и на што точно мислиме кога 
ќе го поставиме прашањето за идентитет. 

„Се мисли на две важни прашања кога се поста-
вува прашањето за идентитетот: на кој иденти-
тет се мисли и кои се неговите карактеристики? 
Идентитетот секогаш одново се утврдува, се 
создава и се открива. Склон е кон промени и дина-
мизам. Тој добива вистинска смисла дури како 
променлив. Не станува збор дека само тој се мену-
ва. Се менува општеството, неговата култура, 
па и самите носители на идентитетот“  

(Георгиевска – Јаковлева, 2008: 119).  

Идентитетот во никој случај не е еднина, но е 
плурален, повеќеслоен. Најчесто слоевите иденти-
тет се комплементарни, се надополнуваат, но 
неретко меѓу нив има триење и несогласување што 
доведува до дестабилизација на субјектот. Токму 
овие случаи на неповолно вмрежување на раз-
личните идентитетски слоеви се една од при-
чините за појавата на синдромот обезгласеност.  

Кластерите на навики, обичаите и традициите 
опстојуваат не затоа што се зависни од човекот, па 
тој им овозможува егзистенција, туку затоа што 

човекот ги користи за регулирање на силите на 
моќ, односно поради репродукција на постоечките 
односи. На човекот му требаат културни програми, 
контролни механизми за детерминирање на него-
вото однесување.  

Културните равенки ни помагаат за ориента-
ција, ни служат како ориентациони точки според 
кои ќе го најдеме своето место во светот, имаме 
потреба од симболични извори на припадност. 

Основна карактеристика на секоја култура е 
имањето на сопствена филозофија за класифи-
кација на светот. Членовите на една култура 
оформуваат општествен и социјален поредок на 
база на заедничките системи на значења. Се 
претпоставува дека сите членови на една култура 
се согласуваат со системите на значење што таа ги 
продуцира, односно културата има механизми 
преку кои разнородните припадници се хомо-
генизираат.  

Синдромот обезгласеност произлегува од неус-
пешното делување на механизмите за хомо-
генизација врз одредени припадници на матич-
ната култура. Исто така, културата им овозможува 
на своите уживатели чувство на припадност што е 
силно посакувана човечка желба (оваа желба 
произлегува од чувството на сигурност што го 
произведува колективот). Културата создава чувс-
тво дека „имаме нешто наше“ и дека тоа наше 
треба да го чуваме од другите кои го немаат.  

Културата не е саможива, таа е во постојан 
сооднос со други култури при што разликуваме 
три можни сценарија: 

Рамноправен однос каде што двете култури се 
меѓусебно признаени и уважени; 
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Една од културите што се сопоставуваат смета 
дека е повредна од другата, односно го доминира 
односот; 

Една од културите што се сопоставуваат се 
смета себеси за помалку вредна од другата 
односно се виктимизира себеси.  

Идентификацијата со група, како што вели 
Тодоров (Тодоров, 2001: 198) води кон нејзина 
безусловна одбрана, но во залог ја зема авто-
номноста на поединецот. Врз индивидуалниот 
идентитет грижливо стражари сенката на колек-
тивот. Непризнаениот идентитет предизвикува 
мачнина и анимозитет. Непризнавањето на намет-
натата културна конвенција неретко води кон 
отфрлање од заедницата.  

Првичната претстава за Другиот е стереотипна, 
речиси секогаш посредна, што всушност претста-
вува една испревртена одбранбена тактика од не-
познатото. Секој идентитет се реализира преку 
систем од симболи. Кои од симболите ќе имаат 
предност, а кои ќе бидат секундарни е прашање на 
чиј одговор влијаат многу фактори. Односно, како 
што вели Грбиќ (1994:122), нивната конкурентна 
сопоставеност не е фиксна туку е променлива и 
зависи од општите услови во кои живее 
колективот.  

II. ДЕФИНИРАЊЕ НА СИНДРОМОТ ОБЕЗГЛАСЕНОСТ

Зборот синдром означува комплекс / збир од 
симптоми кои се карактеристични за одредено 
заболување. Понатаму, зборот симптом означува 
отстапување од нормалното функционирање на 
организмот. Доколку ја замислиме културата на 
една група како организам, тогаш субјектите кај 

кои се јавува отстапување од она однесување што 
се смета за нормално во рамките на групата, се 
оние кај кои се појавува синдромот обезгласеност. 
Да поставиме хипотеза дека синдромот обезгла-
сеност претставува потреба за Другиот кога 
субјектот се соочува со неповолна вдоменост во 
местото и/или просторот и нема можност за 
самореализација. Сеансите со Другиот му се пот-
ребни на субјектот за да го зачува својот иден-
титет во услови кога тој постојано е напаѓан од 
реалните опкружители или да ја оправда неговата 
промена под инсистирање на околината. Субјектот 
кој го ползува синдромот обезгласеност е амби-
валентен. Тој е постојано растргнат меѓу желбата 
да си удоволи себеси или да им удоволи на другите. 
Во исто време се идентификува со групата и ја 
отфрла.  

Субјектот заглавен меѓу две крајни решенија од 
кои ниедно не го задоволува целосно, може од 
една страна да покажува анксиозност до состојба 
на претопување во објект, но од друга страна да 
продуцира нервозни, агресивни и наметливи 
однесувања. 

Зборувајќи за Лакановото гледање на Другиот 
како мерило за извесноста на субјектот, Котеска 
(2006: 287) заклучува дека одговорот на Лакан за 
крајната граница на ингеренциите на Другиот во 
потврдување на таа извесност, е екстремен, однос-
но, дека според него, моќта на Другиот врз вис-
тината на субјектот е апсолутна.  

Случајот со филмското остварување Соларис кој 
е даден како пример за измислување на Другите од 
страна на Субјектот, би можеле да го искористиме 
за да се приближиме до идејата за синдромот 
обезгласеност. Филмот прикажува маж кој ја пом-
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ни својата мртва сопруга како самоубиец бидејќи 
од мноштвото што таа е и по што може да биде 
запомнета, тоа е најсилната информација која 
стигнала до него и според која ја дефинира. 

„Длабоката иронија тука е дека сите наши 
релации во вистинскиот свет се токму такви, дури 
и без добивка за Соларис. Ние не ги познаваме 
фактичките Други. Она што го знаеме е збир на сè 
што мислиме за нив. Дури и емпатијата е веројатно 
без никаква полза; ние мислиме дека таа ни помага 
да сфатиме како чувствуваат другите, но можеби 
тоа само ни кажува како ние би се чувствувале 
доколку сме на нивно место“ (цитирано според 
Котеска, 2006:289).  

Тука може да се послужиме и со термините 
само-слика односно мислење од припадник на една 
култура за тоа како треба да се однесува при-
падник на таа култура и друга-слика (Анри-Пажо, 
2002: 112), односно мислење од припадник на една 
култура за тоа како треба да се однесува при-
падник на друга култура, во смисла на тоа дали 
замислениот Друг е припадник на нашата култура 
или припадник на друга, различна култура. Но, 
кога ние имаме можност да го дефинираме, 
моделираме Другиот тогаш го правиме тоа според 
нашите потреби, според тоа што ни недостасува, 
разговор со некој од нашата група, или разговор со 
некој надвор од матичната култура.  

„Јас го гледа другиот, а и сликата на другиот му 
пренесува определена слика за ова јас коешто гле-
да, зборува, пишува. Не е можно да се избегне 
сликата за другиот, на одделно рамниште (пис-
ател), на колективно (општество, земја, народ) 
или на полуколективно (група истомисленици, 

книжевен кружок) да се појави и како негација на 
другиот, додатокот и продолжувањето на ова 
јас и на неговиот простор. Ова јас сака да каже 
другиот (од неодложни и сложени причини), ама 
велејќи другиот, јас се труди да се одрече и да се 
претстави самото себе“ (Анри-Пажо, 2002: 105).  

Или, како што еднаш изјавил познатиот итали-
јански фолклорист Џ. Кокјара дека „пред да биде 
откриен, дивјакот најнапред бил измислен“ 
(Cocchiara, 1984:7). Што би се рекло, и пред да го 
знаеме Другиот, нам ни треба да го измислиме, 
чисто за да постои како опозиција, како нешто 
различно од нас со коешто може да се споредиме, 
од чиишто разлики би се изградиле себеси. Тоа 
надополнување на себеси со непостоечкиот Друг 
во услови кога не е можна себереализација во 
матичната култура е синдромот обезгласеност.  

Синдромот обезгласеност е начинот на којшто 
субјектот кажува дека е тука, дека постои; мето-
дите кои ги користи за да се докаже и искаже 
себеси.  

„Затоа, круцијалната операција во секоја интер-
претација е поставувањето на прашањето: Кој 
зборува? Од која позиција, од која точка доаѓа 
гласот кој ја искажува вистината? Позицио-
нирањето на оној кој зборува, ја релативизира 
вистината и нејзиниот легитимитет“ (Гаџова, 
2013:11). Со други зборови, моќта е во рацете на 
оној што го има гласот, оној што зборува. По истата 
логика, подреден и понизен е оној што слуша, оној 
што молчи. Тој не кажува, нему му кажуваат. Про-
должувајќи со елаборирање на проблемот кој се 
појавува при обидот да се одговори на прашањето: 
кој зборува; Гаџова доаѓа до стојалиште дека само 

104110



СИНДРОМОТ ОБЕЗГЛАСЕНОСТ... 

5 

артикулираниот говор е вистина, односно висти-
ната е секогаш одредена од оној што зборува, доде-
ка пак оној што не зборува останува во сферата на 
неартикулираното, а со тоа и непостоечкото.  

Таа развива три потточки (Гаџова, 2013:19) кои 
го дефинираат не само оној што зборува, туку и 
неговиот однос кон оној што не зборува:  

Говорот на оној што зборува е контаминиран од 
неговата гледна точка; 

Говорот на оној што зборува е релационен со 
оној што не зборува, односно го гледа како Другост 
и тука се воспоставува(ат) процес(и) на дијалог, 
конфронтација и/ли асимилација; 

Говорот на оној што зборува по правило содржи 
насилство кон оној што не зборува.  

И тука нужно се поставува прашањето, зошто за 
да го дефинираме оној што не зборува односно 
оној кај кого е констатиран синдромот обезгла-
сеност тргнуваме од првично дефинирање на оној 
што зборува. Тоа е така бидејќи конструкцијата на 
оној што не зборува е директно условена од 
односот кој кон него го има оној што зборува. Уште 
повеќе, неретко оној што зборува, тоа го прави и во 
името на оној што не зборува, целосно присво-
јувајќи си го правото да одлучува во негово име. 
Оној што зборува го вклучува во поредокот на 
објектите оној што не зборува, нему му е дадена 
моќта да го означи. Оној што зборува е субјект, 
оној што не зборува, а во негово име зборува друг, 
е објект.  

Субјектот е означувач, објектот е означеното. 
Кога објектот е потенцијален субјект, својата мож-
ност за говор ја реализира по алтернативен пат. 
Тоа е еден од начините за еманципација, односно 
еден од начините објектот да стане субјект.  

 
III.   ОБЕЗГЛАСЕНОСТА ВО ЛИТЕРАТУРАТА  
 

Синдромот на обезгласеност се јавува полно-
значно во литературата. Ликови коишто не може 
да се прилагодат или безболно да се вдомат во сре-
дината и во просторот се извајани од многу автори, 
а разновидни се и решенијата кои тие ги пронашле 
за надминување на неповолната ситуација.  

Во литературата разликуваме експлицитен и 
имплицитен модел на синдромот обезгласеност.  

 
IV.   ЕКСПЛИЦИТЕН МОДЕЛ НА СИНДРОМ НА ОБЕЗГЛАСЕНОСТ  

 
Експлицитен модел се реализира во ситуации 

кога субјектот отворено се спротивставува на 
ситуацијата која му е наметната од страна на 
општеството и сака да ја промени со некои нови, 
различни решенија. Тоа најчесто наидува на 
негодување и отфрлање од страна на заедницата.   

Субјектот во овој случај ги сфаќа традициите и 
начините на однесување во рамките на една група, 
но сака да ги промени или модифицира и за тоа 
гласно се заложува. Експлицитниот модел на син-
дромот обезгласеност продуцира свесност за дис-
хармонијата меѓу идентитетот којшто субјектот 
сам си го припишува и идентитетот кој му е 
припишан од страна на општеството, но се обидува 
да ги неутрализира разликите и јавно се спро-
тивставува на веќе воспоставениот поредок. 

Експлицитниот модел на синдромот обезгласе-
ност е борба против догматската свест. Субјектот 
кај кого е констатиран синдромот обезгласеност 
во својата експлицитна верзија често прибегнува 
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кон следниве решенија како своевиден излез од 
состојбата во која е затечен: 

Иронија  
Хетеротопии 
Ескапизам 
Номадизам 
Егзил 
Иронијата накратко можеме да ја дефинираме 

како лек против некомотната реалност. Тоа е крик 
за дијалог, амбивалентност и кратка победа врз 
сопствената немоќ. 

Шелева прашува (1997:175) „што ако иронијата 
е неможност да се биде Едно нешто, зашто, како 
што порачува големиот мајстор на иронијата, 
Борхес, тоа значи ’да не се биде сите Други 
нешта’?“ Иронијата е руво во кое неповолно 
вдомениот субјект ја преоблекува реалноста за 
полесно да ја голтне. Будната самосвест за да 
остане здрава (по)некогаш побарува од субјектот 
да заспие на одредени делови од реалноста, да го 
сврти погледот на другата страна. Иронија е 
апчето што субјектот го пие за помалку болно да го 
оствари тоа заспивање на одредени делови од 
реалноста.  

Рехабилитацијата од закоравениот општествен 
дискурс не е ни малку лесен и безболен за 
единката која самосвесно се одлучила за неа. Во 
литературата се присутни бројни контексти во 
коишто се одвива тоа спротивставување на пое-
динецот кон матичната култура од кои произ-
легуваат исто така бројни начини на справување 
со синдромот обезгласеност. Неретко бидувањето 
гласен резултира со напуштање на просторот на 
матичната култура, односно егзил.  

V.   ЕГЗИЛ  

Главната разлика меѓу експлицитниот модел на 
синдромот обезгласеност и имплицитниот модел 
на синдромот обезгласеност е што првиот ги 
открива, ги вади на површина сите непријатни 
епизоди од минатото, додека вториот ги крие, ги 
потиснува во себе и се обидува недостатокот од 
сопствен глас да го супституизира со нешто друго.  

Експлицитниот модел содржи свесност дека 
прв чекор кон решавање на идентитетските проб-
леми е нивно дефинирање, огласување за нив. 
Егзилот е насилно втурнување во синдромот обез-
гласеност. Субјектот е брутално одделен од својата 
матична култура, односно местото каде што коег-
зистирал.  

Егзилот предизвикува тројно прекршување на 
идентитетот:  

Прекршување на личниот идентитет. Субјектот 
е подложен на казни, понижување, поставен е пред 
барања за откажувања од својот јазик, вера, нација 
и/ли убедувања; 

Прекршување на семејниот идентитет. Според 
Башлар, куќата е симбол на човечкиот микрокос-
мос, па секое нејзино напуштање (особено против 
своја волја) и/ли рушење, остава длабоки нега-
тивни траги врз субјектот; 

Прекршување на колективниот идентитет. Сим-
болите коишто важеле до вчера веќе не важат, а на 
нивно место се воведени нови, но не сосема одре-
дени и дефинирани, па тоа го остава субјектот да 
плови во неодредено, нејасно средиште.  

Психичкиот идентитет на субјектот е засекогаш 
нарушен после тројното прекршување што го 
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донесува присилната состојба на егзил. Одзема-
њето на домот значи нагло прекинување на врс-
ките со неговите блиски, замолкната комуника-
ција. Субјектот во состојба на егзил е дезориен-
тиран, немајќи дом тој нема стартна позиција, 
ориентациона точка. 

Според Талевска (2013:32) „концептот за домот, 
подеднакво како и концептот за јазикот, би можел 
да се смета како духовна категорија, која секој 
поединечен субјект има основно право да ја 
интегрира во индивидуалниот идентитетен 
систем“. 

 
Субјектот осуден на егзил е абјектиран, тој е 
вишок во едно место зафатено од желбата за 
чистота.  
 
Кога дефинициите за јазик, етничка и верска 

идентификација, но и територија ќе станат алатки 
за политички акции, тогаш се создава подлошка за 
егзил, протерување на „сите неподобни“ во наме-
рата за градење на чисто место, односно најчесто 
чиста нација. Абјектираниот субјект има двојна 
улога, тој е агресор и жртва истовремено. Агресор 
според ставот на националистичката политика, тој 
е оној што може да го извалка чистиот идентитет, 
додека пак, во исто време е и жртва на таквите 
националистички ставови.  

Зазорот од верската и етничката припадност на 
неподобните е всушност страв дека тие ќе стапат 
во (секаква) комуникација со чистите и ќе ги 
извалкаат. 

Егзилот станува реалност кога субјектот намес-
то да се прашува кој сум си го поставува праша-
њето кај сум. Чувствувајќи дека „не се на своето“, 

субјектите во егзил се намалуваат и најчесто уште 
посилно ја бранат својата матична култура, онаа од 
која биле насила оттргнати.  

Шелева (2005:50) вели дека “самиот идентитет 
е всушност последица на моќта: артикулацијата на 
себноста, но и на самото востоличување на белегот 
(другоста), исто како и исцртувањето на границата  
 
и разграничувањето од другите е показател (или 
доказ) на моќта“. Субјектот попаднат во егзил знае 
дека неговата ситуација е резултат на недоволна 
моќ, односно имање помала моќност од оние што 
го довеле во состојба на егзил. Политичкиот 
дискурс на моќта го фрла субјектот наваму-натаму, 
целосно оглушувајќи се на неговите самодефи-
нирани идентитетски квалификации и директно 
поривајќи ги.  

 
VI.   ХЕТЕРОТОПИИ  

 
Хетеротопиите се места кадешто субјектот нај-

целосно може да го изрази својот субјективитет, 
места каде се покажува отпор, и уште: места што 
директно го оспоруваат времето и просторот.  

Ќе ја следиме дефиницијата на Мишел Фуко и 
ќе се согласиме дека хетеротопиите се против-
локации, места кадешто активно се оспорува 
просторот.  

„Постојат, исто така, веројатно во секоја кул-
тура, во секоја цивилизација, реални места - места 
кои не постојат и се формирани во самoто осно-
вање на општеството – места кои се нешто како 
противместа, еден вид на ефикасно внесена утопи-
ја во која реалните места, но и сите други вистинс-
ки места што може да се најдат во рамките на 
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културата, истовремено се претставени, оспорува-
ни, и превртени. Местата од овој вид се надвор од 
реалните места, иако може да се укаже нивната 
локација во реалноста. Бидејќи овие места се 
апсолутно различни од сите места, по пат на 
контраст со утопиите, јас ќе ги наречам хетеро-
топии“ (Foucault, 1984: 46-49).  

Да го објасниме малку попластично терминот 
хетеротипии. Фуко тргнува од дефинциите за 
утопија и дистопија при што утопија е место каде 
што сè е совршено, сè тече во најдобар ред, сите 
луѓето се добри и владее апсолутна благосостојба. 
Дистопија е опозиција на утопија, таму сè што се 
случува е со негативен призвук.  

Зборот хетеротопија, етимолошки води потекло 
од комбинација меѓу старогрчките зборови за 
другост / различно и не-место, односно претставу-
ва место без опозиција, место со точно утврдена 
намена кое е дел од реалноста, но егзистира како 
место што ја подрива реалноста, ја става под знак 
прашалник и служи како нејзин меѓник.  

Најрепрезентативен пример за хетеротопија е 
огледалото, место каде се огледуваме, место што ја 
дуплира реалноста, служи како нејзина паралела. 
Или, со други зборови, хетеротопиите се места 
каде маргинализираните се чувствуваат како да се 
во центарот. Овие места претставуваат своевиден 
субверзивен фронт за борба со стерилниот опш-
тествен постулат. Просторот игра сериозна улога 
при оформувањето на идентитетот на субјектот.  

Фуко утврдува пет принципи на хетеротопиите. 
Првиот принцип вели дека хетеротопиите се при-
сутни во сите култури иако нема еден универзален 
образец за нив.  

Сепак, Фуко утврдува две категории: хетерото-
пии на криза и хетеротопии на девијација. Во 
хетеротопии на криза Фуко го вметнува медениот 
месец и воениот рок, ситуации кои полека, но 
сигурно ја губат својата првобитна функција. Тој 
вели дека денес хетеротопиите на криза се пре-
топуваат во хетеротопиите на девијација, односно 
оние места кои ги згрижуваат субјектите со 
девијантно однесување. Пример за вакви места се 
психијатриските болници и затворите. Вториот 
принцип вели дека за да се синхронизира со 
културата во која егзистира, хетеротопијата може 
да ја промени својата функција и значење. Третиот 
принцип говори за способноста на хетеротопијата 
да вклучи во себе меѓусебно различни нешта, за да 
ги спореди или за да создаде контрастна слика. 
Четвртиот принцип на Фуко вели дека хетеро-
топиите се исклучени од мерењето на времето, во 
нив не тече традиционалното време. Петтиот 
принцип зборува за хетеротопиите како простор 
кој има свои закони за вклучување и исклучување, 
не е лесно пристапен, а истовремено е и затворен и 
пропустлив (Foucault, 1984: 46-49).  

Фуко (2007:40) вели дека хетеротопијата започ-
нува да функционира во целост кога луѓето се 
наоѓаат во еден вид апсолутен прекин со нивното 
традиционално време. Хетеротопиите ќе го раз-
гледаме преку романот Резервен живот (2007) на 
авторката Лидија Димковска. Во овој роман, може-
ме да забележиме едно латентно и четири конс-
тантни хетеротописки места: 

Црквата/манастирите 
Гробишта (Скопје и Лондон) 
Тоалет 
Огледало 
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Хетеротопиите во романот се претставени како 
места кадешто нараторот се запознава себеси, но и 
остварува длабока врска на поврзување со себе, 
тоа се места кадешто се чувствува најмногу „своја“. 
Процесот на субјективизација на овие места се 
одвива независно од општеството. Во црква-
та/манастирот, Злата го наоѓа својот внатрешен 
спокој, безбедна од љубопитните погледи на 
случајните минувачи. Во тоалетот на изнајмениот 
стан во Лондон го наоѓа своето тело, го проучува, 
премерува и спознава, прифаќајќи го со сите лузни 
и рани, додека пак на гробиштата наоѓа прошка, 
спокој и мотивација за секое наредно утро. Во сите 
три наведени хетеротопични места, Злата се про-
чистува себеси, го неутрализира мислењето дека е 
абјект, вишок.  

Злата го преживува синдромот обезгласеност 
преку хетеротопиите. Граничните места ѝ пома-
гаат да го пронајде своето место во реалноста. 
Злата која секогаш ја следела Сребра, Злата која 
молчела додека Сребра зборувала од името на 
двете, Злата која не знае што да каже кога Сребра 
ја нема оти секогаш Сребра била таа што говорела, 
го пронаоѓа своето лице во огледалото, својот мир 
во манастирите/црквите и своето тело во тоалетот 
на лондонскиот стан.  

Злата која е едно со Сребра преку своето 
искуство со хетеротопиите учи како да биде едно 
со себеси, своја и гласна.  

 
VII.   ИМПЛИЦИТЕН MОДЕЛ  

 
Имплицитниот модел се реализира во ситуации 

кога субјектот нема психичка сила отворено да се 
спротивстави на ситуацијата која му е наметната 

од страна на општеството и битката со другите ја 
супституизира преку битка со себеси или битка со 
предмети. Отпорот во овој случај се меша со 
стравот и никогаш не се реализира отворено. 
Субјектот во имплицитниот модел се помирува со 
улогата која му е доделена од страна на 
општеството, а болката поради несоодветната 
улога ја одболува тивко и навидум сталожено.  

Синдромот обезгласеност кога е имплицитен се 
базира на следниве процеси: 

Опсесивно себеиспитување; 
Постојана грижа за впечатокот оставен кај 

другите (да не се посрамотиме, што ќе речат 
комшиите итн.) владеење на стигмата над 
субјектот; 

Себенабљудување од позиција на Другиот кој 
има моќ, со цел да се осуетат и исполнат неговите 
желби; 

Константен немир, неудобност; 
Меланхолија; 
Тишина;  
 
Синдромот на обезгласеност во својата импли-

цитна форма претставува вдомување на болката во 
секојдневието на субјектот. Синдромот обезгла-
сеност понекогаш предизвикува бреме на ништож-
ност, потреба за самооправдување и/или самоказ-
нување. Неспособен целосно да ѝ се предаде на 
својата желба, субјектот внимава постојано рацете 
и умот да му се зафатени со други работи, со други 
мисли, како вечно неуспешна стратегија да ја 
оттргне желбата од себе, да ја запрета под огниш-
тето и да ја заборави.  

Во својот програмски есеј насловен како Есте-
тика на тишината, Сузан Зонтаг (1967: 38), вели 
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дека „идејата за тишината може да се развие на два 
начина, или се оди кон точката на апсолутна 
самонегација, или се практикува како форма што е 
херојски недоследна“.  

Доколку се водиме според демистификацијата 
на Зонтаг, ќе констатираме дека молкот има две 
ситуациски позадини. Според првата, тишината е 
негативно конотирана, извор на немоќ и страв, 
замаеност пред сознавањето на сопственото распа-
ѓање; втората форма пак, е позитивна и оди во 
насока на креативен отпор, артикулација на бесот 
и негово канализирање во ненасилна акција. Со 
ова таа се доближува до ставовите на Хаузер (Hau-
zer, 1985).  

Во есејот Сопствена соба на Вирџинија Вулф, 
објавен 1928 година се конструирани два женски 
лика кои го симболизираат женскиот молк: Џудит 
Шекспир и Ангелот на куќата. Првата фигура, 
Џудит Шекспир е одговор на прашањето зошто во 
елизабетанското време жените не продуцирале 
проза или поезија кога буквално сите мажи пишу-
вале. Втората пак, Ангелот на куќата, симболот на 
девственоста, ги собира во себе сите оние тивки, 
мирни жени кои никогаш немаат свои желби, туку 
се сообразуваат со туѓите.  

Омекнувањето на стварноста е само уште еден 
начин на справување со неа. Па така, кога мајката 
во Две перници (Ќорвезироска, 2010) сака да каже 
дека бабата Златка се отрула, од нејзините усни 
излегува само податокот дека бабата Златка е 
тешко болна. Прашањето за еуфемизирана реал-
ност си го поставува и Злата од романот Резервен 
живот оти кога Сребра умира никој не ѝ вели дека 
умрела, туку дека не преживеала, не успеала. 
Доколку се придржуваме кон радикалната мисла 

дека само она што е означено навистина постои, 
тогаш демократски замотаната вистина е начин 
таа да се негира, да не се каже болната вистина.  

Мајката на нараторката во Две перници е мртва. 
Сепак, нејзината отсутност предизвикува пецкава 
болка во животот на ќерката што оваа ја попол- 

нува ставајќи ѝ зборови во уста (Ќорвезироска, 
2010:19). 

Ставајќи им зборови во уста на оние од чиј 
говор се лишени и/или на оние во чиј говор не 
постојат, субјектот се обидува да се самоафирмира, 
да се огласи и означи. Субјектот го надминува 
синдромот обезгласеност со реобмислување на 
говорот на оној што може да зборува, вметнувајќи 
се и себеси во него, односно со реобмислување на 
говорот на оној што нè нема [според нас] правилно 
означено.  

Опсесивното себенабљудување е уште една 
форма преку која се реализира имплицитниот 
модел на синдромот обезгласеност. Субјектот кој 
постојано чувствува дека е предмет на погледи, 
внимава да остане достоен за тие погледи, се 
коригира не според својата желба туку според 
(претпоставената) желба на општеството.  

„Жената која си ја проверува шминката по пет –
шест пати на ден за да види дали пудрата ѝ е во 
ред и дали маскарата ѝ се размачкала, која е заг-
рижена дали ветрот или дождот ѝ ја расипал 
фризурата, која често проверува да не ѝ се смолк-
нале чорапите на глуждот, или која, мислејќи дека 
е дебела, внимава на сè што јаде, станува, исто како 
затвореникот, субјект под сопствен надзор, подло-
жувајќи се на неуморно себенабљудување. Себе-
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набљудувањето е форма на подложност на пат-
ријархатот“ (Грос, 2003:261).  

Субјектот кој е замолчан, нем, непрашан за сво-
јата идентитетска определба и безпоговорно се 
согласува на дефиницијата која другите ја имаат за 
него, слободно може да речеме дека се чувствува  
 
како абјект, своевиден вишок во сопствениот 
живот.  

 
VIII.   ЗАКЛУЧОК 

 
Предмет на трудот беше дефинирање на син-

дромот на обезгласеност и детерминирање на не-
говите главни карактеристики. Токму тоа и беше 
сторено.  

Колективниот идентитет, користејќи ја моќта 
која мнозинството му ја дава, неретко го спречува 
огласувањето на личниот идентитет, притоа, при-
нудувајќи го субјектот на тивка, нема егзистенција. 
Интерпретацијата покажа дека субјектот развива 
две генерални сценарија за преминување на не-
пријатната ситуација, а тоа се напуштање на 
матичната култура или претопување во правилата 
според кои функционира матичната култура. Врз 
основа на овие информации, развивме експли-
цитен и имплицитен модел за справување со син-
дромот обезгласеност.  

Она што мора да се потенцира е дека класте-
рите на навики, обичаите и традициите опсто-
јуваат не затоа што се зависни од човекот, па тој 
им овозможува егзистенција, но бидејќи на чове-
кот му се потребни за да се продолжи со дистри-
буција на воспоставените односи.  

Може да заклучиме дека луѓето не само што се 
дефинирани од културите на коишто припаѓаат, 
туку се и ограничени од нив. Културите од друга 
страна пак, зависат од физичката поставеност во 
времето и во просторот, односно се историски 
детерминирани. Со други зборови, синдромот на 
обезгласеност е еден вид одговор на гушењето што 
го дава неповолното вклопување во времето и 
просторот, начин на справување со неудобноста 
која субјектот ја чувствува во рамките на матич-
ната култура.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

Азбучна: 
[1] Бојаџиевска, Маја: Сопствена соба: субверзија и заведување 

или жена со многу глави, во: Вулф, Вирџинија (1998). 
Сопствена соба, Скопје: Сигмапрес. 

[2] Вулф, Вирџинија (1998). Сопствена соба, Скопје: 
Сигмапрес.  

[3] Гаџова, Славица (2013). Книжевноста и дискурсите на 
моќта, Скопје: Сигмапрес. 

[4] Георгиевска-Јаковлева, Лорета (2008). Книжевноста и 
културната транзиција, Скопје:ИМЛ. 

[5] Грос, Елизабет (2003). Недофатни тела, за телесниот 
феминизам, Скопје: Македонска книга 2002. 

[6] Димковска, Лидија (2012). Резервен живот, Скопје: Или – 
Или. 

[7] Котеска, Јасна (2003). Македонско женско писмо, Скопје: 
Македонска книга 2002. 

[8] Котеска, Јасна (2006). Санитарна Енигма, Скопје: Темплум.  
[9] Пажо, Даниел- Анри, (2002). Општа и компаративна 

книжевност, Скопје: Македонска книга 2002. 
[10] Стефановски, Горан (2003). Мала книга на стапици, Скопје: 

Табернакул. 
[11] Сонтаг, Сузан (1993). Естетика на тишината во: 

Разгледи бр.4-6. 
[12] Талевска, Ирена (2013). Родот и политиката на писмото, 

Скопје: Сигмапрес. 

111117



Investigating Culture 2 / 2018

12 

[13] Тодоров, Цветан (2001). Одродениот човек, Скопје, Тера 
Магика. 

[14] Ќорвезироска, Оливера (2010). Две перници, Скопје:Три. 
[15] Ќорвезироска, Оливера (2003). (С)плетени раскази, Скопје: 

Магор 
[16] Фуко, Мишел (2007). За другите простори во: Аспекти на 

другоста. Приредувач: Иван Џепароски. Скопје: Евро-
Балкан пресс и Менора. 

[17] Шелева, Елизабета (2005). Дом / Идентитет, Скопје: 
Магор.  

[18] Шелева, Елизабета (1997). Книжевно теориски студии, 
Скопје: Спектар. 

Абецедна: 
[1] Cocchiara, Giuseppe (1984). Il Mito del Buon Selvaggio, 

Introduzione alla Storia delle teorie etnologiche (Митот за 
добриот дивјак, Вовед во историјата на етнолошките 
теории), Messina.  

[2] Foucault, Michel (1984). Of Other Spaces, Heterotopias. 
Architecture, Mouvement, Continuité 5. 

[3] Grbić, J. (1994). Mnogostruki identitet: primjer Hrvata u 
Madjarskoj, Zagreb: Studia ethnologica Croatica, vol. 6. 

[4] Hauzer, Arnold (1985). Sociologija umetnosti, Zagreb. 
[5] ILIC. М. (1983) Sociologija kulture i umetnosti, Beograd: 

Naucna kniga. 
[6] TYLOR, B.E. (1971) Primitive Culture, Holt, New York, 

цитирано според: Baldridge J. Victor (1975). Sociology - A 
Critical Approach to Power, Conflict, and Change, New York: 
John Wiley and Sons.Inc. 

112118



ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА КАКО МОДУЛ... 

1 

 
                                                                                                                                                                                      UDC 316.723:82-93 

 
 

ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА КАКО МОДУЛ ЗА ЗАПОЗНАВАЊЕ 
РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ 

Марија Леонтиќ 
Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Македонија 

 
 

Апстракт: Културата и идентитетот сѐ уште раз-
лично се дефинираат и сфаќаат. Сметаме дека 
современото општество треба да создаде услови и 
атмосфера во кои децата и младите ќе ги знаат, 
сочуваат и осовременуваат придобивките на својата 
култура, а ќе бидат запознати и со придобивките, 
пред сè на другите култури кои егзистираат во 
земјата во која живеат. На овој начин сметаме дека 
децата и младите ќе имаат квалитетна комуникација 
и ќе градат вистински соживот во едно мулти-
културно општество. Јас како наставник по турски 
јазик новото разбирање и практикување на кул-
турата го започнав со подготвување двојазични детс-
ки раскази (турско-македонски) во кои се обра-
ботуваат различните празници кои се слават во 
Македонија. Децата преку светот на расказите ќе 
почнат да ја градат свеста за различните култури, за 
начини на славење и честитање различни празници, 
за можноста за заедничка прослава, а охрабрени од 
своите наставници и својата околина ќе можат да ја 
применуваат и во секојдневниот живот.  
 
Клучни зборови: култура, идентитет, литература за 
деца.    

 
I. ВОВЕД  

 
Народот и нацијата се општествено-политичка 

творба што се создале со здружување на луѓето во 
поголеми групи и се именувале од страна на 
политичарите и интелектуалците. При нивното 
формирање не постоела заедничка култура и 
заеднички идентитет, туку со текот на времето се 
граделе, негувале, пренесувале и по потреба на 
новите генерации се менувале. Првата нација која 
се создала при крајот на 18 век е француската 
нација која исто така не се изградила на база на 
заедничка култура.   

Ова упатува на теоријата за конструираноста на 
културата и на културниот идентитет според која 
потеклото, историјата, јазикот и религијата не 
поврзуваат нераскинливо една група луѓе преку 
културниот идентитет, туку се вредности што 
политичката и интелектуалната елита ги користи 
при креирањето на сликата за групниот идентитет 
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во согласност со своите цели, а ја распространува 

на разновидни начини од кои масовните медиуми 
се највлијателни. Ако културниот идентитет е 
конструиран од страна на политичарите и инте-
лектуалците, тогаш тие се заслужни за сите убави 
работи, но и одговорни за сите конфликти што 
настануваат поради повикување на културниот 
идентитет. Оваа карактеристика на културата и на 
идентитетот во минатото се користеше, а и во 
иднина може да се искористи за хумани цели и за 
манипулација.  

Интелектуалците од која и да се област, а посеб-
но наставниците кои работат со деца и млади 
должни се да бидат запознати со овие карак-
теристики и во наставата да дадат еден хуман 
приод кон културата и идентитетот за да се 
едуцираат нови генерации ослободени од негатив-
ниот национализам. Исто така наставниците се 
должни да ги подготват новите генерации за 
новите потреби и услови на живот во современиот 
свет, а тоа е мултикултуризмот, космополитизмот 
и негувањето на универзалните вредности.  

Оваа потреба ја согледаа многу меѓународни 
институции од Балканот, Европската унија, многу 
земји од Запад и од Исток кои преку различни 
проекти се трудат да овозможат преку дијалог да 
се запознаат различните култури, а при тоа да се 
откријат истите, сличните или различните карак-
теристики. 

II. КУЛТУРА И КУЛТУРЕН ИДЕНТИТЕТ

Култура е начин на живот на луѓето во кој се 
манифестираат материјалните и духовните вред- 

ности на одредена група, заедница или општество. 
Секоја култура има научени модели на мислење и 
однесување кои ги рефлектира и при создавањето 
на материјалните предмети (културни производи, 
уметнички дела). Таа е создадена под влијание на 
идеолошкиот, организацискиот и технолошкиот 
систем на одредено време, а со приспособувањето 
на потребите на новото време се менува, а со тоа се 
развива.   

Културата има големо влијание врз човекот, 
неговото однесување, сфаќање, размислување и 
верување во едно оштество. Таа се учи на разно-
видни начини и се пренесува на следните гене-
рации по пат на социјализација, но не е еднаш за 
секогаш утврдена, туку е динамична и отворена за 
промени и понатамошен развој. Културата во 
почетната фаза се учи во семејството, а потоа во 
училиштата, културните институции, на разно-
видните прослави, културни манифестации и 
слично. Детето во своето детство го меморира 
однесувањето на своите родители и на најблиската 
околина, а потоа нив самостојно и спонтано ги 
копира и имитира или преку инструкциите и 
советите на своето семејство ги репродуцира и 
реализира. Овој начин на спознавање и стекнување 
на културата на одредена заедница продолжува и 
во училишната фаза. Во зрелата возраст луѓето 
имаат моќ за селекција преку која однесувањата 
кои одговараат на духот на времето и просторот на 
кој живеат свесно ги зачувуваат и применуваат, а 
тие коишто веќе се нефункционални свесно ги 
отфрлаат или ги заменуваат со ново однесување и 
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нова содржина. Внесувањето на ново однесување и  
 
содржина се должи на способноста на луѓето за 
иновација која овозможува промени и поната-
мошен развој на културата на одредена заедница.  

Идентитетот е субјективна смисла, чувство и 
искуство на поединецот за припаѓање во една 
група, заедница или општество. Луѓето имаат 
потреба за идентитет кој им дава самодоверба и 
сигурност. Тие свесно или несвесно се трудат да си 
го пронајдат своето место во одредена група, 
заедница или општество, а тој процес не зависи од 
одредени норми. Идентитетот ѝ помага на 
личноста да се пронајде во одредена средина во 
одредено време. Индивидуалниот идентитет се 
однесува на поединецот и означува релација која ја 
изразува единственоста на личноста во однос на 
другите личности од групата со кои се иденти-
фикува како општествено битие.  

Културниот идентитет се однесува на групата и 
означува релација која ја изразува свеста на нив-
ните членови за поседување одредени културни 
карактеристики што се својствени за групата. 
Порано се сметаше дека идентитетот се создава со 
вклучување на една личност во одредена култура. 
Раѓањето на една личност во одредена културна 
група не значи целосно прифаќање на културниот 
идентитет на таа група. Современите теории ука-
жуваат дека идентитетот се темели на културата, 
но и дека многу други фактори влијаат поединецот 
сам да си го обликува и менува својот идентитет со 
личен избор, а при тоа човекот стекнува повеќе 
идентитети од кои еден може да биде подо-
минантен во однос на другите. Ова значи дека 
идентитетот се создава и е подложен на промени. 

Во современиот свет културниот идентитет се соз-
дава во одредени општествено-географско-исто-
риски и социо-економски услови во кои се создава 
и развива културата, а луѓето во групата имаат 
исти или слични карактеристики, вредности, идеи, 
цели и интереси кои можат да ги одберат за 
идентификација кога ќе имаат потреба или да ги 
отфрлат ако веќе не се самопронаоѓаат во нив. 
Оттука може да се заклучи дека потрагата по 
културниот идентитет е функција на културата. 

Културата со сите свои аспекти влијае на 
градењето на индивидуалниот и на колективниот 
идентитет. Таа придонесува за формирање на 
сликата за самиот себеси, но и за идентификација 
на другите кои се различни од нас. Една личност 
станува свесна за својот културен идентитет 
откако ќе се спореди со другите групи и нивните 
културни карактеристики. Спознавањето на лич-
ниот идентитет и идентификацијата на другите ја 
развива свеста за различноста и потребата за раз-
вивање културна чувствителност за да се развие 
меѓусебен дијалог. Оваа интеракција помеѓу кул-
турата и идентитетот, свеста за различноста и 
културната чувствителност овозможува да не 
дојде до прекин на комуникацијата или културен 
шок во едно општество со различни културни 
заедници.             

 
III. ОДРАЗ НА КУЛТУРАТА ВО ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА 

 
Литературата за деца со своите теми, идеи, 

воспитни, уметнички и јазични карактеристики е 
наменета за деца од 2 до 18 години. Таа е вид 
уметност преку која на децата на достапен и 
сликовит начин можат да им се пренесат култур-
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ните вредности на својата група, заедница или 
општество и да се запознаат со културите на 
соседните или подалечните земји. Книгите за деца 
во кои на суптилен начин се рефлектираат кул-
турните вредности имаат индивидуално и соци-
јално значење.  

Книгите за деца имаат голема улога во се-
мејствата каде што на почетокот се практикува 
читање книга заедно со родител, баба, дедо, брат 
или сестра, а потоа самостојно читање. Во денешно 
време поради вработеноста на двајцата родители, 
образовните институции почнувајќи од пред-
училишна возраст имаат голема улога во соци-
јализацијата на децата. Денес и невработените 
родители ги праќаат своите деца во градинка за 
нивна социјализација охрабрени од реформите и 
квалитетните содржини во предучилишните 
институции. Во предучилишните институции и во 
основното образование, децата преку раскази, 
приказни и песни стекнуваат културни, уметнички 
и естетски вредности. 

Во книгите за деца пожелно е преку разновид-
ни јунаци и настани да се стави акцент на следниве 
вредности кои ќе влијаат врз однесувањето на 
децата во својата група и ќе бидат модел за дијалог 
при комуникација со децата од другите групи: 
• културни вредности насочени кон другите: тие

го предаваат ставот на oпштеството за корект-
ниот однос на едно дете кон другите деца,
возрасните и кон различните културни групи
во рамките на едно општество и пошироко во
светот;

• културни вредности насочени кон средината:
тие го одразуваат коректниот однос на едно де-

те кон неговото физичко, природно и техно-
лошко опкружување; 

• културни вредности насочени кон самото дете:
тие ги рефлектираат мислите и чувствата на
детето за тоа што е пожелно или непожелно
однесување за него како дете во рамките на
одредена група, заедница, општество и поши-
роко во светот.
Пожелно е по читањето на расказот или песната

да се дискутира во семејството или во училиштето. 
Преку разговор децата почнуваат да го формираат 
својот став за позитивните и негативните вред-
ности, што ќе им помогне во секојдневниот живот 
при соочување со разновидни ситуации. Литера-
турата за деца овозможува со децата да се раз-
говара на разновидни теми како што се: органи-
зација на секојдневниот живот и животните нави-
ки, односот кон работата и обврските, организа-
ција на семејството и обврските на членовите на 
семејството, односот меѓу членовите на семејст-
вото, односот кон возрасните, односот кон децата, 
користење слободно време и начини на забава и 
хоби, користење годишен одмор, однос спрема 
околината, обичаите, празниците и сл. Разговорот 
е омилен вид комуникација за децата. Преку овие 
разговори, дискусии и книги, децата непосредно го 
запознаваат животот и културата на своите 
другарчиња од групата, но и на другите деца кои 
живеат според вредностите на друга култура.  

IV. ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА КАКО МОДУЛ
ЗА ЗАПОЗНАВАЊЕ РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ

Литературата за деца се јави како потреба на 
децата, детството, детските доживувања во околи-
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ната во која живеат, учат, се дружат и се забавуваат 
 
да се пренесат на уметнички начин во вид на проза 
или поезија. Таа има големо влијание врз детето и 
неговиот развој бидејќи целокупното искуство на 
човекот во одредена култура во однос на одне-
сувањето, сфаќањето, размислувањето и веру-
вањето се предава во прозата и поезијата адап-
тирана на возраста на децата.  

Преку читање литературни дела од домашни 
автори на децата им се пренесуваат културните 
вредности на својата група или на другите групи 
во едно општество. Кај децата уште од мала 
возраст сме должни да развиеме љубов и почит 
кон домашните и кон странските писатели. Децата 
преку странските писатели ќе се запознаат со 
животот и културата на децата од другите земји 
кои живеат според вредностите на друга култура. 
Ова придонесува за формирање на сликата на 
децата за самите себеси, но и за идентификација на 
другите кои се различни од нив. Едно дете станува 
свесно за својот културен идентитет откако ќе се 
спореди со децата од книгите на странските 
автори и нивните културни карактеристики. Споз-
навањето на личниот идентитет и откривањето на 
други идентитети и култури кај детето развива 
свест за различност. Книжевните дела за деца од 
странски автори помагаат кај детето да се развие 
културна чувствителност и љубопитност за 
запознавање и сфаќање нови култури.     

Доколку децата од мала возраст паралелно 
растат со дела од домашни и странски автори, тие 
разновидната култура ќе ја доживеат како бо-
гатство, со тој став ќе се надградуваат и ќе имаат 
позитивен став кон разноликоста. Во спротивно 

може да се јави отпор или културен шок. Ова 
можам да го поткрепам и со примерот на мојата 
генерација. Ние израснавме со дела на одлични 
македонски, јужнословенски, балкански и светски 
автори и за нас беше нормално во сите тие автори 
и дела да пронајдаме посебна вредност и 
специфична убавина.  

Но во својот професионален живот се сретнав, 
разговарав и слушав предавања од многу проф-
есори, интелектуалци и слично кои сметаа дека 
нивната култура, јазик, книжевност, вероисповед и 
слично се подобри од другите и при тоа наведуваа 
маргинални примери. Не е тешко да се утврди дека 
зад ваквиот став стои образовен процес во кој 
најголем акцент се става на домашните автори и 
дела, а странските се малку застапени или се 
внесуваат многу подоцна во средното образование 
или во текот на студиите. Сето ова искуство ме 
наведе да се потрудам на своите предавања или 
презентации да направам атмосфера во која сите 
ученици ќе можат да почувствуваат дека нивната 
култура, јазик и книжевност се убави на свој начин 
и дека со сета своја убавина внесуваат разноликост 
и боја во светот во кој живееме, работиме и 
твориме, а со тоа ја зголемуваат креативноста и 
инспирацијата.  

Јас како наставник по турски јазик охрабрена од 
позитивниот прием на учениците почнав да ја 
подготвувам едицијата под наслов „Ајде заедно да 
славиме“, која се состои од неколку сликовници 
наменети за најмалите и најмилите, а се однесува 
на заедничкото славење на разновидни празници 
на различни културни групи во Македонија. Деца-
та ги сакаат празниците и доживувањата поврзани 
со нив. Токму затоа одбрав пет празника кои нај-
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многу ги привлекуват децата во Македонија: Нова 
година, Божиќ, Рамазан бајрам, Денот на заљубе-
ните и Ѓурѓовден. Во овие сликовници децата 
припаѓаат на различни културни групи, но заедно 
ја споделуваат радоста и возбудата на празниците, 
а често пати самите се креатори на доживувањата 
поврзани со нив. Припадноста на децата на раз-
лични културни групи се забележува од начинот 
на сфаќање, подготовка, честитање или празну-
вање на празниците. Понекогаш и имињата се 
показател на припадноста на децата на различни 
културни групи бидејќи во расказите често пати се 
користени универзални лични имиња што можат 
да се сретнат кај различни културни групи.  

На пример, Ѓурѓовден се слави кај Македонците 
и кај Ромите, но и кај Турците под друго име. 
Малку деца се запознати со овој факт. Ова во 
сликовницата под наслов „Ист празник славиме“ го 
прикажав преку трите другарки од исто одделение, 
Веселинка, која е Македонка, Емине, која е Ромка, и 
Неше, која е Турчинка, на следниот начин:  

... – Здраво Веселинка! И ти ли си тука? Колку 
убаво! – Емине радосно викна кон својата другар-
ка од училиштето.  
–Да, денес фамилијарно го славиме Ѓурѓовден.
Оваа година тука сакавме да правиме пикник. – 
рече Веселинка. 
–Веселинка, и ние го славиме Ѓурѓовден. Секоја 
година за пикник доаѓаме тука. Веселинка, пог-
ледај! На лулашката се лула Неше! – извика Емине. 
–Неше! Неше! – Емине и Веселинка повикаа кон
својата другарка. 
–Не ми се верува, ние семејно дојдовме да го прос-
лавиме Хидирелез и налетувам на вас! – рече Неше. 

–И вие ли денес имате празник? – зачудено праша 
Веселинка. 
–Да, ние денес го славиме Хидирелез. – зачудено
одговори Неше. 
–Нешто не сфатив. Дали се ова различни праз-
ници или, бидејќи се слават во ист ден, е ист 
празник? – замислено рече Емине. 
–За да го сфатиме ова, има само еден начин.
Веселинка, раскажи ни што е значењето на 
Ѓурѓовден кај вас. Како го прославувате? – праша 
Неше. 
–Во нашето семејство Ѓурѓовден симболизира 
будење на природата, доаѓање на летото и обно-
вување на животот. Ние од ливадите собираме 
разновидни цвеќиња и расцветани гранки и со нив 
ги китиме влезните врати. Со ова зеленило се 
носи духот на оживеаната природа дома и сите 
се молат за добра и плодотворна година. На 6 Мај 
фамилијарно се собираме, заедно јадеме, а ако 
времето е убаво, одиме на ливадите. – раскажа 
Веселинка.   
–И кај нас Ѓуѓовден е симбол на пролетта,
здравјето и бериќетот. Куќите се чистат, а 
влезните врати се китат со гранки од врба и 
топола. Веруваме дека со прославата на овој 
празник ќе живееме една побериќетна и посреќна 
година. Сите веруваат дека со овој празник се 
отвора среќата на луѓето и касметот на девој-
ките. А на 6 Мај, секоја година тука фамилијарно 
доаѓаме на пикник и правиме скара. На дрвјата ни 
прават лулашки, а ние изобилно се луламе. – 
раскажа Емине. 
–Многу интересно. И кај нас Хидирелез се прифаќа
како прв ден на пролетта кога се буди природата. 
Празникот Хидирелез овоможува изобилство на 
земјата, раззеленување на природата, помага за 
зајакнување на луѓето и за отворање на среќата. 
А на 6 Мај овој празник семејно го славиме на 
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места со дрвја. А дедо ми и татко ми печат јагне. 
– раскажа Неше. 
–Девојчиња, колку што сфатив, ние во ист ден ја 
славиме пролетта, будењето на природата и 
доаѓањето на летото. И кај трите празникот е 
симбол на бериќетот, среќата и касметот. Нај-
добро е ние нашите семсјтва да ги собереме на 
едно место и овој празник заедно да го прославиме. 
Трите другарки своите семејства ги донесоа на 
едно место. Секое семејство знаеше за големото 
другарство помеѓу Веселинка, Неше и Емине. 
Семејствата благодарение на овие три деца 
дознаа дека слават празник што содржи иста 
порака. Дедото на Неше беше најсреќен бидејќи 
беше поубаво да се пече јагне во метеж. Веруваше 
дека јадењето на првите растенија на пролетта 
и првото јагне со најблиските претставува 
здравје и лек. 
–Вчеравечер во нашето село младите запалија 
оган, замислија желби и скокаа над огнот. – почна 
да раскажува мајка ѝ на Веселинка.  
–И кај нас, и кај нас – се вклучи мајка ѝ на Неше. Но 
најмногу пишуваа желби, ги врзаа со црвени ленти 
и ги закачија на гранките од трендафили. И Неше 
напиша желба, но за остварување на желбата 
треба да чека една година... 

(Марија Леонтиќ „Ист празник славиме“) 
 
Секој празник содржи убава порака, а најважно 

од сè ги собира луѓето на ист простор за славење, 
дружење или честитање. Пример за ова е Денот на 
заљубените, кој ги надмина рамките на својата 
културна група и поради својата привлечност и 
убава порака, се распространи низ целиот свет. Се 
разбира, тука важна улога имаа медиумите во 
земјите со различни културни вредности кои овој 
празник го прифатија и го презентираа без 

предрасуди, а тоа позитивно влијаеше на најго-
лемиот број млади жители. На пример, прифаќа-
њето на Денот на заљубените речиси паралелно се 
одвиваше и во Македонија и во Турција. Во 
Македонија тоа најмногу се должеше на печатот и 
јавните концерти по повод Денот на заљубените, а 
во Турција на големиот број телевизиски серии во 
кои младите од семејствата го празнуваа овој 
празник со своите девојки или млади сопруги. 

Новата година исто така масовно се прославува 
во светот како почеток на нова календарска 
година. Ова не е верски празник и реално би било 
да се очекува дека сите без предрасуди најлесно би 
го прифатиле за прославување. Но практиката 
покажува дека не е така. Додека Новата година на 
сите плоштади во големите градови на Турција 
масовно и организирано се прославува како кај нас 
и во светот, кај голем број Турци од Македонија 
има отпор со образложение дека тоа не е нивен 
празник. Ваквиот став на интелектуалците и 
наставниците лесно е да се претпостави како ќе 
влијае на подмладокот. Затоа длабоко верувам 
дека без остранување на предрасудите кај 
наставниците и кај родителите не може да се 
очекува децата да ги согледаат новите хоризонти 
во светот.   

Јас како наставник по турски јазик новото 
разбирање и практикување на културата го започ-
нав со подготвување двојазични детски сликовни-
ци (турско-македонски) во кои се обработуваат 
различните празници кои се слават во Македонија. 
Целта на сликовниците е децата преку светот на 
расказите и сликите да почнат да ја градат свеста 
за различните култури, за начини на славење и 
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честитање различни празници, за можноста за 
заедничка прослава, а охрабрени од своите настав-
ници и својата околина да можат да ја приме-
нуваат и во секојдневниот живот.  

V. ЗАКЛУЧОК 

Светот и потребите на светот во кој живееме се 
менуваат, а со тоа се менува и начинот на 
комуникација меѓу луѓето од една група, заедница, 
општество со луѓето од друга група, заедница или 
општество. Поради ова секое општество преку 
различни институции и на различни начини е 
должно да подготвува соодветен и прифатлив 
концепт за култура и културен идентитет во 
контекст на мултикултуризмот и на глобали-
зацијата. Тоа е сложена работа во која треба да се 
вклучат експерти од различни области за да се 
задоволат потребите на различните културни 
групи и заедници во едно општество, а воедно ним 
да им се овозможи меѓусебен дијалог и можност за 
дијалог со другите култури во светот.   

Во современиот свет преку можностите на 
современата технологија (компјутер, интернет, 
сателит, телевизија, радио и сл.) различните 
културни традиции постојано комуницираат, а со 
тоа постојано реализираат културна размена. 
Различноста збогатува и освежува. Но паралелно 
со овој процес на културна размена преку 
електронската комуникација се разви и гло-
балната комуникација што овозможува различ-
ните култури да присвојат и глобален начин на 
мислење и на однесување. Во многу земји кои беа 
затечени од новонастанатата ситуација се јави 
отпор кон овие тенденции и се појави чувство на 

загрозеност во поглед на својата култура. Но факт 

е дека современата технологија направи своевидна 
револуција во глобалната комуникација и светот 
денес секому му е поблизок од кога и да е порано. 
Не може да се предвиди развојот на технологијата 
до кој степен ќе ја возвиши оваа комуникација и ќе 
ја направи сè поблиска, но може да се направат 
стратегии за креирање концепт за култура и 
културен идентитет во контекст на глобализа-
цијата што на сите ќе им овозможи да се 
чувствуваат истовремено блиски со другите, а се-
пак специфични во однос на другите. 

Овој пристап е пожелно да се применува од 
најмала возраст за децата да се подготват за 
предизвиците на новиот свет кој динамично се 
менува и се развива. Постојат разновидни начини 
со коишто може тоа да се постигне, а еден од нив е 
литературата за деца која може да помогне да се 
запознаат културните вредости на својата култура 
и на другите култури. Преку јунаците и случките 
во книгите на хуман начин можат да се претстават 
мултикултуризмот и интеркултуризмот. Децата 
преку литературата за деца ќе развијат свест дека 
различните култури во едно општество и во светот 
се богатство на кои се должни да оддаваат 
подеднаква вредност и почит, а во секојдневниот 
живот со своите постапки да го негуваат хармо-
ничниот соживот на различните култури во 
местото каде што живеат и учат. Доколку 
училиштата и семејствата го поддржуваат овој 
начин на размислување и однесување на децата, во 
иднина ќе имаме подмладок кој е подготвен за 
новите предизвици во современото општество и 
во современиот свет.  
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Абстракт: Микросвет: Мала и непозната библиска 
планета Кукулино. Издвоена над самиот раб на 
Скопската котлина. Туѓа на светот а и на себеси. 
Папок на Универзумот. Згусната метафора на Маке-
донија. Макросвет: Балканска почва. Прогонета вол-
чица... Осамена егзистира издвоена од останатите 
географски локалитети на Земјата. Бега од Времето, 
Просторот и Историјата – непобедливите витези кои 
ја враќаат назад и ја затвораат во маѓепсаниот круг 
на историска хроника која циклично се повторува... 
Суштество кое опстојува со едно затворено и непод-
вижно време во себеси – вплеткано и самоизолирано 
во темните длабочини на својата опачина – на својот 
исконски страв кој сепак останува суштина на 
балканската судбина. Кукулинци – најтврдоглавите 
луѓе на светот... Чудотворци, маченици, голтачи на 
иднината! Затворени во лавиринтот од самосоз-
дадените преданија се обидуваат да го прекинат 
кругот на самоизолација и да создадат нов мит од 
сопствената пепел продирајќи до подлабоките ди-
мензии на стварноста и пловејќи по обновата на 
сопствената суштина. На тој пат: борба со секакви 
привиденија – симулакруми... Борба за играта на 
творештвото! На повидок: настанот на смртта на 

играта на културните идентитети. Единствениот 
лек: борба против симулакрумите на душата – про-
тив фрагментите на толпата. Идеал: единството! 
Реалност: заедничкиот приод кон стварноста! 
 
Клучни зборови: лавиринт од преданија, Биднина, 
круг на самоизолација, борба со симулакруми, игра 
на културни идентитети. 

  
I.   ДОСИЕ ОД МИНАТОТО: 

 
Отсуство на моќ над судбината која ѕвездите не 

ја оплакуваат со тивок шепот на дожд... Препуш-
теност на суровите чинодејствија на злата коб која 
не ги ослободува од душевната гибел. Чудотвор-
ците, мачениците и голтачите на иднината – 
најтврдоглавите луѓе на светот вплеткани во 
лавиринтот на преданијата и опијанети од уда-
рите на суровоста, без можност да воспостават моќ 
над таквата судбина! На патот на злата коб – 
неможност да се согледа коренот на болката кој се 
губи во лавиринтот на проклетството и обземе-

122129



Investigating Culture 2 / 2018

2 

носта со сопствената несреќа. Неграмотноста и 
ропството – обединети во бесконечниот мрак на 
сознанието. „Тврдоглавите“ стојат во просторот со 
празни души – во тој бесконечен мрак во кој 
ѕвездата која им го осветлува патот кон брегот на 
егзистенцијата е „ѕвездата на јадот“! Спровирајќи 
се низ бесконечната арена на времето, го рас-
постилаат „знамето на споулавеноста“, под кое не 
се раѓаат светители – туку споулавеници на 
болката. 

„Вовед во споулавеноста на изминатите столе-
тија“: во проклетството на спознанието што талка 
по неврвици – кон неизвесност. Го допирам увото 
до топлата земја – ораница и наслушнувам: го 
слушам плачот на земјата. Земјата липа и им бега 
на живите призраци во оваа „земја на вечни сенки“, 
која го впива она што било живот, проектирајќи го 
во иднината во која ниту молитвата не ги бла-
гословува нивните имиња. „Тврдоглавите“ пред-
време ѝ се предаваат на земјата и не оставаат 
трага позади себеси... Тие се на патот кон длабо-
чините каде што не достигнува спознанието... 
Ликовите на нивните житија избледуваат некаде 
во спомените. Го бараат скриеното богатство 
чувано од змии, си ги кријат очите еден од друг и 
ја носат тајната на приказната за закопаното 
богатство – длабоко затворена во одаите на 
нивните срца. Се движат во круговите на судбинс-
ката историја, кои стануваат се потесни и потесни, 
слични на пајак кој се движи кон жива цел во 
нежната и смртоносна мрежа. Камшикувани од 
суровата историска реалност, „Тврдоглавите“ се 
движат како сигурни жртви привлекувани од 
загатката на силите на хаосот, обидувајќи се да ја 
избегнат патеката на покорноста преку пис-

меноста. Философијата на нивната егзистенција во 
која се отсликува смислата на Битието, може да се 
прочита од „вечната солза“ на болката која живее 
во темните катчиња на нивните души и која не се 
лизга од нивните суви очи – туку го разгорува 
трепетливиот пламен на нивната опстојба и непо-
корност – на нивната „тврдоглавост“ која ги издиг-
нува над сè – над животот и над смртта. При-
казната за „Тврдоглавите“ продолжува да се ткае 
како шарено платно на судбината која може да се 
победи со духот на единството и сплотеноста на 
хоризонтите во визијата на новиот свет ... 

II. МАКРОСВЕТ:

Балканска почва. Прогонета волчица која оса-
мена егзистира на тлото – издвоена од останатите 
географски локалитети на Земјата. Бега од Вре-
мето, Просторот и Историјата – непобедливите 
витези кои ја враќаат назад и ја затвораат во 
маѓепсаниот круг на историска хроника која цик-
лично се повторува... Ова суштество опстојува со 
едно затворено и неподвижно време во себеси – 
вплеткано и самоизолирано во темните длабо-
чини на својата опачина – на својот исконски страв 
кој е полидимензионален и останува суштина на 
балканската судбина. 

„Господи, не заборавај нè“... 
Стојат неподвижни и во исчекување на нешто 

што ќе го разбуди времето во нив! Им веруваат на 
видовитите, чудотворците и ѕвездочатците – носи-
телите на знамето на стравот. Некаде од искони – 
од темното минато ги демне непознато чудовиште 
– плод на стравот – сложен облик на обеспоко-
ената потсвест и никулец на лудилото, кој бара 

123130



„ТВРДОГЛАВИТЕ“ ВО ПОТРАГА ПО БИДНИНА... 

3 

молитва со која ќе се издигне ѕид помеѓу злото и 
сиромаштијата. Месото ја памети својата болка, но 
духот може да пропадне во понорите на небидни-
ната каде може да ја изгуби последната битка 
против својата немост и безименост. Животот 
пресушува како безимена река... Се одржува врз 
самоотуѓеноста и самоуништувањето но и туѓото 
уништување, засновани врз темелите на филосо-
фијата на стравот која говори за нивната преза-
фатеност со самите себеси и своите претпоставки. 
Балканската судбина се плете како пајажинеста 
мрежа. Во неа се фатени душите на „Тврдог-
лавите“ во стапицата на сопствените претпостав-
ки – во лавиринтот на преданијата, за кои веќе 
заборавиле дали воопшто се вистинити – дали 
имаат некаква суштинска – интимна врска со 
Вистината, па од дамнини ги прифатиле a priori за 
точен приказ на нивната мапа, врз основа на која 
го градат нивниот светоглед и стожерните темели 
на нивната историја. Тие – живите се стегнати во 
обрачи на сенки! Историјата се повторува! Вре-
мето не тече. Стои. Скаменето е. Неподвижно е. 
Времето се собрало во една точка – во едно 
ментално ќоше и чмае. Стои како неподвижно и 
затворено во провалијата каде лутаат сеништата 
на историјата, а неговите временски димензии се 
стуткале и ја изгубиле својата функционалност. 
Тие се претвориле во симулакрум во кој реалноста 
се отсликува како мртва буква на хартија затво-
рена во шише, пуштено со струењето на водата на 
времето да плови и да го бара брегот на чове-
ковата егзистенција за да се вкотви во него. 
Симулакрумите на временските димензии пекаат 
таму да ги пронајдат своите немири и да се 
разбудат од философскиот дремеж: да се разбудат 

од очајот поради фатеноста во стапицата на злата 
коб без можност да пронајдат начин да ѝ се 
спротивстават! Но, само едно е сигурно! Да ги 
оставиме настрана сите историски факти и да ја 
замолкнеме вревата што во крвта нѝ ја создава 
историската свест: времето е само една илузија од 
чија стапица можеме да избегаме ако го допуш-
тиме возобновувањето на сопствената суштина 
преку отворањето на прозорецот на духот кон 
светот на она што е невидливо со очите, а е 
разбирливо само во медиумот на тишината во која 
срцето  ја глагола – ја говори својата вистина за 
која не постои сведоштво и која никаде и од 
никого не е запишана, ниту пак може да биде 
пренесена и прераскажана... Замолкнете веќе 
еднаш! Не глаголајте! Обидете се да ја наслушнете 
Тишината. Таа говори повеќе од гласот на исто-
ријата која се запишува во книгите и која е симу-
лакрум а не живо сведоштво за она што се случило 
на театарската сцена на светот. Обидете се да го 
замолкнете гласот на вашата историската свест 
создадена како вештачка конструкција – симулак-
рум во медиумот на зборовите кои повеќе прик-
риваат отколку што искажуваат. Зборовите се са-
мо игра на маски зад кои се затскрива вистината – 
а она што се изразува преку нив е само вистината 
на симулакрумот... Сакате ли да се криете зад 
маската на зборовите и да го градите сопствениот 
идентитет врз веќе наметнатата и создадена 
претстава за вас самите, која вештачки се креира 
во епруветата на историјата на победниците, и да 
верувате дека судбината не може да се победи?  
Зар не гледате дека победниците живеат и се хра-
нат од митовите на она што можеби и никогаш не 
се случило – не било, а се заснова врз вистината на 
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симулакрумот? Таа е низа од испокинати фраг-
менти кои не се надополнуваат, туку лебдат во 
безвоздушниот простор на историската свест. 
Вистината на симулакрумот е најопасниот вид на 
оружје и најопасната идеологија која вешто знае 
да го зароби умот на современиот човек и да ја 
сомеле автентичноста на неговиот културен иден-
титет, обликувајќи го во калапот на историскиот 
конфекционизам сокриен под маската на исто-
рискиот детерминизам – во кој народите и култу-
рите се делат на „мали“ и „големи“ – инфериорни и 
супериорни на театарската сцена на светот. Општо 
создадена слика за народите и културите на 
Балканот: 

На малите народи и култури, посебно на Балканот, кои 
со векови биле под доминација на империјални поли-
тички системи, им е всаден од таканаречените големи 
цивилизации и култури комплекс на културна и циви-
лизациска инфериорност. Тој долготраен комплекс из-
расна со време во еден своевиден страв од големината 
на светот, од нивното вклучување во рамноправен и 
цивилизациски натпревар со него, божем ако се вклу-
чат во него ќе се изгубат и обезличат од него. Тоа ја 
услови нивната автаркичност и чувство на самодо-
волност во сè, регионалниот политички ум и региона-
листичките мерила во нивниот развој, нивниот уплав 
од Европа и светот, нивните т.н балканоцентрични 
комплекси. Денес е [...] сосема јасно [...] дека нивниот 
спас е само во нивната моќ да се вклучат во неа со сите 
свои духовни и производни сили ако не сакаат, како 
многу други мали народи во историјата, да истлеат во 
правта на историјата или, пак, да останат мали 
етнографски оази и фолклорни резервати за испиту-
вање на минатото. (Страделов, 1993: 13) 

Не постојат „мали“ и „големи“ народи и „ма-
ли“ и „големи“ култури. Уште револуционерот 
Гоце Делчев го гледаше светот како поле за кул-

турен натпревар на народите. Народите на Бал-
канот со отвореноста на прозорецот на својот дух 
кон светот никогаш не се плашеле да се вклучат 
рамноправно во цивилизацискиот и културен 
натпревар со него и успевале со својата визија за 
играта на културните идентитети да докажат дека 
нивниот идентитет, па и европскиот и било кој 
друг идентитет е сложена играчка која не може да 
се расклопи на своите составни делови. Многу е 
поучна приказната за сликарот Рембрант! Приказ-
ната за неговиот живот е приказна за смислата на 
убавината и за смислата на културниот идентитет 
кој ги бара своите корени во пределите на Убави-
ната ослободена од матриците и шемите на кон-
формизмот на културната политика во која се губи 
како во песок богата ризница на значењата на 
живиот идентитет кој расте како разгрането дрво 
извишувајќи се кон високите предели на Духот во 
потрага по светлината на Вистината. Сликарот 
Рембрант создавал портрети на убави старици – 
жени кои биле сиромашни или на некаков начин 
несреќни, но кои низ страдањето се здобиле со 
душа. Балканските народи преку страдањето со 
столетија го развивале природниот инстинкт за 
убавина и ја разбирале целата суштина на уба-
вината: грдотијата на нивното страдање и болката 
од нивните животи, преку непокорот низ медиу-
мот на играта на културните идентитети, се воз-
вишувала и сублимирала – па нивната духовна 
егзистенција опстојувала за вечноста како воз-
вишена игра на судбината, во која убавината и 
грдотијата комплементарно се надополнувале и 
стапувале во моќна синергија, низ медиумот на 
културата, која треба да се врати во пределите на 
митот, како кон свој прапочеток или праизвор. На 
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Рембрант никогаш не му било важно тоа што го 
мислел светот: тој целосно се изразил себеси и ја 
знаел вредноста на тоа што го направил. Дали 
сликал добро или лошо, тоа никогаш не му било 
важно. Му било важно да се изрази себеси, да биде 
истраен, и да ѝ биде верен на неговата идеја. Дали 
од оваа приказна би можело да се извлече поука за 
судбината на Балканскиот човек? Балканскиот чо-
век мора секогаш да пронаоѓа начини да се изрази 
себеси во светот во кој владеат игри на моќ, кои 
имаат тенденција да ја анихилираат суштината и 
опстојбата на автентичните култури на балканс-
ките народи. Homo balcanicus мора да се изрази 
себеси, и со тоа да ја осветли својата егзистенција 
во суровиот свет, кој тргнал да оди по безпаќето 
на квазиуниверзализмот, квазиглобализацијата и 
квазимундализацијата. Народот е коренот на зем-
јата, кој не смее да се потиснува, туку мора да се 
негува преку хранливите сокови на играта на 
културните идентитети, која го прави коренот 
цврст, а земјата мирна. Играта на културните 
идентитети е патоказ кон повисоките облици на 
културата, која се вратила кон својот праизвор – во 
пределите на митот! Народната свест и самосвест, 
која извира од митологијата како богата ризница 
на поуки, преданија, митови и цел еден универзум 
на симболи, говори дека Балканскиот човек, кој се 
стреми да ја обнови сопствената суштина и Бид-
нина, за време на долгите столетија на судбинс-
ката историја, доаѓа до највисокиот степен на 
самоспознание – љубовта кон судбината (amor fati) 
како своја најдлабока природа... Таа не значи поко-
рување на власта на судбината – туку да не се 
страда поради играта на судбината и да не се 
дозволи да се биде повреден од тоа што е нужно. 

(Ниче, 2011: 97 – 98) Философската суштина на 
играта на културните идентитети се состои во 
духовниот израз на единството во стремежот на 
homo balcanicus  за враќање од цивилизација кон 
култура. Единството е идеал на тој пат кон пови-
соките облици на културата – а различните при-
оди кон стварноста се реалност, која е остварлива 
како Ничеанска прогноза за будењето на скаме-
нетите вредности на културата, и нивното оживо-
творување преку дионизискиот дух на културните 
идентитети, како страст за преточување на есте-
тичката категорија грдо во естетската органска 
сублимација на духовната содржина на убавото и 
грдото, во балканската визија за остварувањето на 
културното единство во целиот свет. Нашата ду-
ховна егзистенција продолжува да се создава, како 
моќ на изразувањето на културните идентитети – 
главната вредност на културата. Во согласност со 
овој став стожерна за опстојбата на нашиот кул-
турен идентитет, е мислата дека: 

 
Ако човечката душа има облик – таа е Полуостров! [...] 
Го знае крајот! – но го гледа и бескрајот! Затоа, сите 
цивилизации почнаа на Полуострови. Енергијата на 
човечкото [...] најавтентично вирее и денес на Полуос-
тровите [...] Тие кои денес се прашуваат зошто токму 
Балканците се толку заемно спротивставени – нека се 
запрашаат и зошто токму Балканот стана извор и лулка 
на светската култура, уметност, филозофија! А тие кои 
живеат таму [...] нека ги откријат врутоците од кои ќе ја 
освежат смислата и обноват вредноста на сопствениот 
живот. (Мухиќ, 2001: 51 – 52) 
 
Денес Балканскиот човек станува свесен дека 

мора со сопствени сили да го одбере патот по кој 
ќе ја гради иднината во современиот свет. Станува 
свесен дека мора да расчисти со митот за непро-
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менливоста на судбината. Но, духот сака да се 
оддели од тлото на историската арена и да заче-
кори кон Бескрајот... Духот го прави првиот чекор 
кон Иднината – Биднината: тоа не е способноста 
да го разликува она што е вистинито од она што е 
лажно, туку способноста да ја открие суштината на 
контингентноста на секоја вистина и опасноста од 
ударите на нужноста на судбината ако не се при-
фати таа! Излезот од кругот на играта на моќ на 
судбината е во прифаќањето на природата на 
вистината во нејзината контингентност и нејзино 
преосмислување вон сферите на слепата нужност. 
„Тврдоглавите“ оддалечувајќи се од тие сфери го 
затвораат досието на минатото и ја разобличуваат 
илузијата на историското време – надвор од него-
виот вител – навлегувајќи кон самите длабочини 
на нивното егзистенцијално време. Започнува ду-
ховното апокалиптично патување на „Тврдогла-
вите“ како патешествие во кое ќе се води мачна 
борба за победата на егзистенцијалното над ис-
ториското време!  

III. МИКРОСВЕТ:

Мала и непозната библиска планета Кукулино. 
Издвоена над самиот раб на Скопската котлина. 
Туѓа на светот а и на себеси. Папок на Универзумот. 
Згусната метафора на Македонија. Кукулино: „рас-
паќе низ кое минуваат ветриштата на историјата, 
крстосница на која се вкрстуваат времињата ми-
нати и идни, природни катаклизми и несреќи, 
човечки несреќи и глупости“... (Манев, sine anno: 
22) Во непосредна близина на Кукулино реката
Давивица, која го обновува животот на Кукулино, 
го храни и штити од зло – симбол на обновливиот 

потенцијал на Битието во кое се вкрстуваат како 
во матица сите испрекинати временски димензии 
во целовитоста на егзистенцијалното време!  

Антеј ја допира земјата... Ги чувствува импул-
сите на надворешниот свет и со сета своја душа е 
отворен кон него. Но, поразителна е затвореноста 
на неговите хоризонти кон сопствениот внатре-
шен свет. Воопшто не се нурнува во длабочините 
на сопствената суштина за да открие нешто ново 
или нешто да промени – туку живее во светот на 
самосоздадените преданија, стремејќи се да оства-
ри лажна и површна хармонија со надворешниот 
свет. Но, човекот не е дрво – а врзаноста е неговата 
несреќа која му ја одзема храброста и му ја на-
малува сигурноста. Врзувајќи се за едно место, за 
еден принцип или за една состојба на стагнација – 
обликувана со линија на најмал отпор – човекот ги 
прифаќа сите услови, дури и неповолните, истов-
ремено стравувајќи од неизвесноста што го чека. 
Антеј се обидува да се оддели од тлото и да го 
сруши стариот мит, кој го спречува на патот на 
напредувањето кон повисоките облици на свеста. 
„Антејскиот“ човек со својот продорен и смел 
потфат навлегува во скриените одаи на својот 
внатрешен свет. Тој ги чувствува  длабоко во 
својата душа силите на потсвеста, но на ниво на 
рационалната конфигурација на свеста ги дефи-
нира како зли и демонски сили. Овие сили се во 
колизија со принципите на колективната свест, 
која произлегува од „Антејскиот“ принцип на при-
врзаност и стравот да се признае постоењето на 
непознатите светлини во сопствената суштина. 
Колективната свест гледа само еднострано и по-
вршно на несвесно – долгосонуваната цел и нема 
доволно сила да избега од кругот на само-
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изолација... Признавањето на непознатите светли-
ни значи прекинување на кругот, создаден во 
мрачните катчиња на свеста, кој создава лажна 
визија за хармонија. Затоа овој круг на лажно совр-
шенство мора да биде прекинат! Силите на потс-
веста го прекинуваат тој круг – таа пештера – тоа 
„Епиметејско“ прибежиште на колективната свест... 
Токму поради тоа „Антејскиот“ човек ги чувствува 
овие сили како зли и демонски – рушители на 
неговиот свет на самоизолација или на неговиот 
интегритет. Пред „Антејскиот“ човек се отвора 
апокалиптичниот пат, на кој тој ќе треба да ја 
исчисти, обнови и измеша својата крв со новите 
непознати светлини. Тоа е единствениот излез кој 
му го нуди потсвеста, чувствувајќи ги вибрациите 
на новите светлински бранови и престојната дест-
руктивна моќ на хтонските сили, кои ја најавуваат 
обновата на човековиот внатрешен свет и раѓа-
њето на новото божество. Старите митови мора да 
се срушат, да се соединат во синергија со новите 
митови, и да се создадат хибриди – кои ќе одго-
вараат на новите промени... Panta rei, panta rei, pan-
ta rei: се слушаат како прекори звуците на 
потсвеста – звуците на „Прометејското“ како еден 
далечен одглас на суштината на Хераклитовата 
дијалектика!!! Реката тече, но со себеси ги носи и 
гнилите остатоци – урнатините од стариот свет 
затоа што... и тие ѝ се неопходни за... Старите ми-
тови се уриваат... Антеј се обидува да се одлепи од 
тлото, а апокалиптичниот пат го води кон... 

A. Осетот (прва фаза во развојот на интегри-
раната свест): нешто постои/сетилно дожи-
вување... 
 

...или чувствувањето на стравот како сложен 
облик на обеспокоената потсвест, кој им се појаву-
вал во симулакрумот на колективната свест во 
облик на здружено претчувство – чудовиште – сле-
дејќи ги од нивното најмрачното минато, како 
побуна против традиционалниот колективен мо-
рал, кој ги стегал во синџирите на ропската „Епи-
метејска“ колективна свест. Започнува процесот на 
будење на „архетиповите на колективното нес-
весно“1, кои ја носат со себеси светлината на но-
вата Вистина за почетокот на смртта на идолите: 
„Сите имиња на доброто и злото се параболи: тие 
не изразуваат, туку само навестуваат. Будала е 
оној што сака да научи нешто од нив.“ (Ниче, 1978: 
79) Рушење на идолите во Ничеанска смисла: „Кол-
ку повеќе дрвото се стреми нагоре, кон височината 
и светлината, толку повеќе неговите корења се 
стремат кон земјата, надолу, кон темнината, кон 
длабочината – кон злото“. (Ниче, 1978: 45) Зара-
тустра – челникот на „Тврдоглавите“, на нивниот 
апокалиптичен пат по воденички камења, и не-
говата поука: „Човекот мора во себе да носи хаос за 
да може да роди ѕвезда што игра“... (Ниче, 1978: 17) 
Душите на „Тврдоглавите“ патувале на својот апо-
калиптичен пат, и во еден миг од своето патување 
– Одисеја кон беспаќето, престанувале да патуваат 
и ги заборавале сите патишта на овој свет: 

 
[...] никој над никого господар и секој роб на својата 
опачина, на својот страв дека дел од нејасна вина лежи 
врз него. И никој, ни подоцна, многу подоцна, не можел 
да објасни каква е таа слабост да се чувствуваат нама-
лени и фатени во стапица на несигурност. И со надеж се 
крстеле. (Јаневски, 1989/90: 60) 
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„Ѕвездата што игра“ се раѓа од дејствителноста 
на „Прометејскиот“ принцип на потсвеста! Потра-
гата по воденичките камења – потрага по смислата 
на Битието или осмислување на постоењето преку 
духовниот живот, во кој се случува процесот на бу-
дење или раѓање на Духот низ медиумот на супс-
танцијата – суштината на културата, а тоа е кул-
турниот идентитет или визијата за играта на 
културните идентитети! Во таа смисла потрагата 
по смислата на Битието е потрага по сопствениот 
идентитет, низ чија супстанцијалност се осмис-
лува и остварува повисоката смисла на постоење-
то, во димензиите на духовниот реалитет на 
Стварноста, која апсолутно го трансцендира илу-
зорниот реалитет на симулакрумот на историс-
кото време.  На тој апокалиптичен пат на кој се ос-
мислува духовната суштина на културниот иден-
титет, „Тврдоглавите“ се борат со секакви симу-
лакруми – привиденија или сеништа, кои се олице-
творенија на играта на злото!  

Потрагата по смислата на Битието – како ос-
мислување на духовната Стварност преку митски-
те симболи и значења, води кон селото кое се на-
оѓа на крајот на светот – кон Лесново! Да се стигне 
на крајот од светот – да се помине долгиот апока-
липтичен пат исполнет со страдања, несреќи, бол-
ка, очај и смрт – значи да се сублимира душевната 
енергија на „архетиповите на колективното нес-
весно“, која се пренесува со генерации низ кана-
лите на психичките структури на поколенијата – 
во духовна енергија од повисок вид – во енергијата 
на свеста. Свеста претставува егзистенцијален 

центар во кој во синергија стапуваат двете нас-
ледства: „вертикалното“ – кое се наследува од 
предците, традицијата на народот и религиозната 
заедница, и „хоризонталното“ – кое доаѓа од духот 
на епохата и современиците! Потрагата по воде-
ничките камења – Духовната суштина на култур-
ниот идентитет претставува надминување на јазот 
помеѓу она што сме – „хоризонталното“ наследс-
тво и она што мислиме дека сме – „вертикалното“ 
наследство. Тоа значи надминување или разорува-
ње на митот за создавањето на визијата на светот 
во домените на моралните концепции, начинот на 
мислењето и верувањата, кои ги влечат корените 
од предците – од психичките „архетипски структу-
ри на колективното несвесно“. Кругот на само-
изолација се прекинува. Симулакрумите на кон-
венционалниот морал и верувањата на колек-
тивната свест започнуваат да се разоруваат, па на 
повидок е... 

Б.  Интуицијата (втора фаза во развојот на ин-
тегрираната свест): од каде доаѓа и каде оди? 

Разобличување на симулакрумите на колектив-
ната свест и интеграција на „архетиповите на ко-
лективното несвесно“ во повисокиот облик на 
свеста – Духот, кој во актот на љубовта како актив-
на движечка сила, го буди заспаниот ум од кош-
марот на судбинската историја (љубовта на Лозан 
Перуника кон немата девојка Ганка): пронаоѓајќи 
ја љубовта во шумите на нивните копнежи ја 
оживотворуваат својата суштина во безвременс-
киот простор на душата ослободена од гревовите 
и лузните.  Нивната тајна не останува покриена со 
пепелта на заборавот, туку воскреснува во без-
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временските димензии на Стварноста, преку актот 
на духовната љубов. На овој апокалиптичен пат – 
во напредувањето на духовните скалила: нејасна 
магличавост во која се мешаат две реалности: уни-
верзалноста и униформираноста... Тие се обидува-
ат да го пронајдат сопствениот идентитет во реа-
лизацијата на Духот – во уништувањето на злото – 
униформираноста! Но, злокобните сили само се 
притајуваат во сите времиња и подмолно пов-
торно го чекаат својот час! Историјата е огледало 
на сите победи и порази на „Тврдоглавите“, против 
моќната игра на злото, но и сведоштво за вос-
креснувањата на злосторничките духови. Нивните 
срца се храм во кој се раѓа Бог – а умираат лажните 
идоли на злосторствата што човекот ги прави во 
име на колективот, но кои се лични злосторства на 
човекот, кој како роб – идолопоклоник се изедна-
чува себеси со колективот. Апстрактното единство 
на колективизмот и тоталитаризмот во светот на 
„Тврдоглавите“ ги има своите корени во поробу-
вачката колективна свест која доаѓа во судир со 
митовите, и го озаконува човековото ропство на-
сочено против Духот на победата на Слободата.  

Во лавиринтот од Кукулинска хроника вплет-
кани најтврдоглавите луѓе на светот – чудотворци, 
маченици, голтачи на иднината, кои пливаат во 
„Каинавелството“ и се обидуваат да избегаат од 
своите мрачни пештери во кои е закопан нивниот 
Дух – спасител, чија амбивалентна суштина на 
„Прометејското“ и „Епиметејското“, се стреми да се 
исчисти преку обновата на спиритуалната сушти-
на на нивниот културен идентитет – преку обно-
вата на супстанцијалноста на Битието и неговата 
апсолутна трансценденција над акциденталноста 
на историското време... Во фазата на интуицијата, 

пловејќи по реката на обновата на Битието, прес-
тануваат да го „чекаат Годо“ со смрзнати солзи на 
очите, проколнувајќи го светот! Ги урнуваат идо-
лите во своите срца со чинодејствието на непо-
корот кон злото, без да ја пронајдат слободата во 
занесот кон новите идоли... Во празнината на срце-
то која ја стега обрачот на дејствителноста на 
„Прометејскиот“ оган на потсвеста – го осветлу-
ваат мракот на сопственото духовно ропство, кој 
се разобличува под ударите на внатрешната дија-
лектика на амбивалентната суштина на иденти-
тетот, изразена преку борбата на „Прометејски-
от“ и „Епиметејскиот“ принцип. „Прометејскиот“ о-
ган на дејствителноста на потсвеста ги буди 
нивните заспани духовни потенцијали, со уве-
рението дека осаменоста не е ропство – туку дека 
човекот или народот е слободен само кога е сам и 
независен од оние окови со кои духот му го око-
вале законите и туѓите права! „Тврдоглавите“ 
повеќе немаат идоли! Нивните идоли се разобли-
чуваат и уништуваат во „Прометејскиот“ оган на 
силите на колективното несвесно – во „Прометејс-
киот“ оган на несвесните содржини на потсвеста, 
кои го прекинуваат нивниот круг на самоизо-
лација – како илузорна заштита на нивниот интег-
ритет. Смртта на идолите како раѓање на Бог или 
раѓање на повисокиот облик на свеста – Духот! 
Започнува процесот на хомогенизацијата на свеста 
и се воспоставуваат првите мостови помеѓу еле-
ментите на „Прометејското“ и „Епиметејското“... а 
прифатливоста на новата визија на интегрираната 
свест се одвива во... 
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В. Чувствувањето (трета фаза во развојот на 
интегрираната свест): дали е прифатливо 
(да/не)? 

„Прометејската“ потсвест која е издигната на 
повисоко ниво – интегрирана во повисокото 
единство – хармонија на свеста, ќе ја извојува сво-
јата победа над симулакрумот на „Епиметејска“ 
колективна свест во новиот симбол – симболот на 
раѓањето на новата визија за илузијата на идеалот 
на единството – а реалноста на заедничкиот приод 
кон стварноста во надмоќноста на Духот над зло-
кобните сили... „Тврдоглавите“ се благородни 
левантински философи кои во своите длабоки 
мисли и срца го ставаат човекот над верите и ра-
сите. Ниту едно страдање – ниту една болест, не е 
посилна од возвишеноста на нивниот Дух: „Оста-
навме толку колку што требало да сме. Несреќите 
нè присилија да се бориме и да си ја пречистуваме 
крвта. Ние го сторивме тоа“. (Јаневски, 1989/90: 
275) Судбината за нив е животно со кое Тие се 
фаќаат за гуша! Внатрешната суштина на нивниот 
културен идентитет е отворена кон новите идеи – 
новите и посветли патишта, кои водат кон обно-
вување и просветлување на Животот. Потрагата 
по новата интегрирана свест продолжува со... 

Г. Мислењето (четвртата фаза во развојот на 
интегрираната свест): што е тоа?  

Отвореноста и просветленоста на Битието – 
внатрешната суштина на нивната опстојба кон но-
вите идеи – патишта ги води кон Биднината. Пот-
рагата по Биднината продолжува во наредните го-
дини, децении, столетија... Кукулино го гради сво-

јот нов мит од сопствената пепел и од сопствените 
урнатини!  

IV. ЛОЗАТА ПРОДОЛЖУВА:

„...малу кој тајната ја знае: свршетокот не е 
важен, важна е пловидбата само“. (Иван В. Лалиќ) 
Секој мора да ја бара среќата. Таа е изворче – вру-
ток кое тече и се губи во подземјето, а потоа 
повторно избива на површината! За да се стигне 
до изворчето на среќата, мора да се плови – мора 
„тврдоглаво“ да се плови по реката – по обновата и 
раѓањето на суштината на сопствениот културен 
идентитет! Најважно од сè е да се следи правецот 
на движењето на сопственото егзистенцијално 
време, овековечено повторно во реката на Духот, 
кој ги следи своите духовни метаморфози низ 
столетијата – а сепак останува непроменлив со 
својата „тврдоглавост“ – свој и автентичен – автох-
тон вон временските димензии на историската 
свест. Пловењето е губење – наоѓање – и секогаш 
повторно наоѓање за нијанса посовршено од прет-
ходното! За да се оди понатаму – кон повредното – 
кон Биднината, треба да се слуша реката на срцето, 
а разумот да биде нашиот компас! Никогаш не тре-
ба да се губиме! Со свои сили треба да продолжиме 
да се бориме за простор под небото... Треба да 
знаеме дека времето тече но, лозата продолжува... 
Треба да пловиме и „тврдоглаво“ – на свој начин да 
продолжиме да пловиме по реката на Духот – по 
обновата на сопствената суштина – играта на кул-
турните идентитети! Променливоста на историс-
ката свест и бурните метаморфози низ кои таа 
поминува, се осмислуваат низ вечната константа 
на Духот – „Тврдоглавоста“ да се пронајде заро-
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дишот на автентичниот Живот во пределите на 
Биднината – во непокорот да се истрае и да се 
опстои и покрај суровата игра на судбината. Духот 
воскреснува од пепелта на душата, која долго 
време ја гаснела својата жед од изворот на бези-
мената река на самотуѓеноста и самоуништу-
вањето – кој сега пресушува... 
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