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Osven Rejmond Vilijams, britanskiot kni`even
kriti~ar, kulturen istori~ar i op{testven akti
vist vo 1950-tite i za~etnik na kulturnite studii
kako posebna disciplina, so kulturata i nejzinata
kritika, iako ne tolku eksplicitno, se zanimavale i
drugi sovremeni op{testveni rabotnici, prete`no
filosofi. Samiot avtor na Kultura i kritika:
Voved vo kriti~kite diskursi na kulturnite stu
dii za sebe veli deka negovoto obrazovanie i obuka se
od oblasta na filosofijata, pa spored toa se nafa}a
na eden proekt koj }e gi prika`e, objasni, protolku
va i analizira stavovite za kulturata na nekolku
posovremeni filosofski teorii, vklu~uvaj}i gi i
samite kulturni studii. Zatoa toj na po~etokot pra
vi metodolo{ka distinkcija me|u kulturni studii
vo po{iroka i kulturni studii vo potesna smisla.
Taka, vo prvata kategorija bi vlegle site onie u~ewa
koi na bilo koj na~in dale pridones vo izu~uvaweto
na kulturata, no pri toa ne se odredeni kako oblasti
~ija{to glavna preokupacija e kulturata kako takva.
Vo vtorata, se razbira, spa|a diskursot koj se razvil
na nekolku britanski univerziteti vo 1950-tite, a
poto~no e krunisan so osnovaweto na „Centarot za
sovremeni kulturni studii” na Univerzitetot vo
Birmingem, kade {to bezbroj raznovidni kriti~ki

Përveç Rejmond Uiliams-it, kritik letrar britanik, historian i kulturës dhe aktivist shoqëror në vitet 1950 dhe
zanafillës i studimeve kulturore si disiplinë e veçantë,
me kulturën dhe kritikën e saj, ndonëse në mënyrë jo aq
eksplicite, janë marrë edhe punëtorë të tjerë shoqërorë
bashkëkohorë, kryesisht filozofë. Vetë autori i veprës
Kultura dhe kritika: Hyrje në diskurset kritike të studimeve kulturore për vete thotë se arsimi dhe aftësimi
i tij janë nga lëmi i filozofisë, e në bazë të kësaj i hyn një
projekti i cili do t’i paraqesë, do t’i shpjegojë, do t’i komentojë dhe do t’i analizojë qëndrimet për kulturën të
disa teorive më bashkëkohore filozofike, duke përfshirë
edhe vetë studimet kulturore. Për këtë arsye ai në fillim
bën dallim metodologjik midis studimeve kulturore në
kuptim më të gjerë dhe studimeve kulturore në kuptim
më të ngushtë. Kështu, në kategorinë e parë do të kishin
hyrë të gjitha ato mësime a doktrina të cilat në çfarë do
forme kanë dhënë kontribut në studimin e kulturës, por
me këtë rast nuk janë caktuar si lëmenj preokupimi kryesor i të cilave është kultura si e tillë. Në të dytën, kuptohet, bie diskursi i cili është zhvilluar në disa universitete
britanike në vitet 1950, ndërsa më saktësisht është kurorëzuar me themelimin e “Qendrës për studime bashkëkohore kulturore” të Universitetit të Birmingemit, ku
qasje të panumërta e të ndryshme kritike kanë filluar të
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priodi po~nale da se spojuvaat vo noviot kriti~ki
diskurs, diskursot na kulturnite studii.

lidhen e të bashkohen në diskursin e ri kritik, diskursin e
studimeve kulturore.

Mo`e da se ka`e deka priodot vo ova delo e hro
nolo{ki, no toa samo grubo ka`ano, za{to sekoj
diskurs koj zapo~nal pred i posle nekoi drugi, po
natamu se poklopuva so niv i tie postojat istovreme
no. Taka, vo ovaa kniga mo`e da se sretnat slednive
diskursi: diskursot od vremeto na prosvetitel
stvoto, koe pretstavuva za~etok na modernata era
i obid da se raskine so tradicionalnite dogmi i
sueverija so {to bi se istaknal poimot na razumot;
hermenevti~kiot diskurs, koj pretstavuva kritika
na prosvetitelstvoto i voveduva ideja za ~itawe i
tolkuvawe na tekstovi, taka {to kulturnite proiz
vodi treba da se sfatat kako tekstovi koi treba da
se tolkuvaat; materijalisti~kata kritika, ili
u{te poznata kako dijalekti~ki materijalizam, is
toriski materijalizam, nau~en socijalizam, odnos
no marksizam, koja pak ja kritikuva hermenevtikata
i tvrdi deka kulturata e zasnovana na materijal
nata podloga na ekonomskoto proizvodstvo; psiho
analizata, koja kako eden vid „nova” nauka so svojot
klu~en poim potsvest ja zasnova kulturata na potis
natiot del od psihata na ~ovekot, {to pak }e dovede
do `estoki kritiki od strana na drugite kulturni
kriti~ari, osobeno feministi~kite; semiologi
jata, koja svojata teorija na kulturata ja zasnova
na zna~eweto {to go imaat znacite vo op{testvoto
i koja }e dovede do pojavata na strukturalizmot;
Frankfurtskata {kola na kriti~ka teorija, koja
kulturata ja analizira preku sredstvata za mas-ko
munikacija i nivnoto manipulirawe so tolpata;
poststrukturalizmot i postmodernizmot, so
svojata otvorena kritika na modernata misla preku
dekonstruiraweto na subjektot; i sovremenite kul
turni studii, koi pretstavuvaat najgolem odraz na

Mund të thuhet se qasja në këtë vepër është kronologjike,
por në përgjithësi, pra jo kryekëput, për shkak se çdo diskurs i cili ka filluar para dhe pas disa të tjerëve, më tutje
përputhet me to dhe bashkekzistojnë në të njëjtën kohë.
Kështu, në këtë libër mund të ndeshen diskurset vijuese:
diskursi i kohës së iluminizmit, i cili paraqet zanafillën e erës moderne dhe përpjekje për t’i këputur lidhjet
me dogmat dhe besëtytnitë tradicionale me çfarë do të
ishte theksuar kuptimi i arsyes; diskursi hermeneutik,
i cili paraqet kritikë të iluminizmit dhe e inicion idenë
për lexim dhe shpjegim të teksteve, kështu që prodhimet kulturore duhet të kuptohen si tekste të cilat duhet
të shpjegohen; kritika materialiste ose e njohur ndryshe
edhe si materializmi dialektik, materializmi historik, socializmi shkencor, përkatësisht marksizmi, doktrinë e
cila e kritikon hermeneutikën dhe konsideron se kultura
bazohet në një themel material të prodhimit ekonomik:
psikanaliza, e cila si një lloj i shkencës “së re” me kuptimin e saj kyç ndërdijen e bazon kulturën në pjesën e
shtypur të psikës së njeriut, gjë që sërish do të sjellë te
kritikat e ashpra nga kritikëve të tjerë kulturorë, veçmas
të feministeve; semiologjia, e cila teorinë e saj të kulturës
e bazon në domethënien që e kanë shenjat në shoqëri
dhe e cila e solli paraqitjen e strukturalizmit; Shkolla e
Frankfurtit e teorisë kritike, e cila kulturën e analizon
përmes mjeteve të mas-mediave dhe manipulimit të tyre
me masat, me turmën; poststrukturalizmi dhe postmodernizmi me kritikën e tyre të hapët të mendimit modern,
përmes dekonstruktimit të subjektit; edhe studimet kulturore bashkëkohore, të cilat paraqesin reflektimin më të
madh të ecurive bashkëkohore kulturore, duke përfshirë
në vete problemet e klasave, të gjinisë, racës, etnisë, përcaktimit seksual etj. Te të gjitha këto diskurse autori më
së pari me themel i shtron teoritë e tyre të përgjithshme,

sovremenite kulturni tekovi, vklu~uvaj}i gi vo sebe
problemite na klasa, pol, rasa, etni~nost, seksu
alna opredelba itn. Kaj site ovie diskursi avtorot
najprvin temelno gi izlo`uva nivnite op{ti teo
rii i stavovi, a potoa niv gi povrzuva so kulturata
i kulturnata kritika, taka {to se doa|a do brojni
soznanija od koi nekoi mo`ebi dosega ne bile obe
lodeneti.
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po edhe qëndrimet, pastaj ato i lidh me kulturën dhe me
kritikën kulturore, kështu që arrihet te shumë njohurish
prej të cilave disa ndoshta nuk kanë qenë të ndriçuara.
Përkthim: Lindita Ahmeti
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