Aleksandra Bubevska

Journal

For

Politics,

Gender

and

Culture,

vol.

I,

no.

3,

2002

Aleksandra Bubevska

Svetlana Slap{ak,

Svetlana Slap{ak,

Biblioteka XX vek, Beograd, 2001

Biblioteka XX vek, Beograd, 2001

Zenske ikone XX veka,

Zenske ikone XX veka,

N

L

Spored Slap{ak, zna~eweto na terminot ikona,
kontekstualiziran, pretstavuva samo edno od mo`nite prevedeni zna~ewa na gr~kiot zbor eikon {to gi
ozna~uva zaedno - i slikata i pretstavata, sodr`inata
i nejziniot opis, poimot i negovoto asocijativno
opkru`uvawe. Ikonata, spored nea, ne e isto {to i
simbolot, zatoa {to nema prenesuvawe na zna~eweto,
naprotiv, ikonata gi koncentrira zna~ewata.

Sipas Slapshakut, domethënia e termit ikonë, i
kontekstualizuar, paraqet vetëm një nga domethëniet e
mundshme të fjalës greke eikon e cila i cakton së bashku
- edhe imazhin edhe pasqyrimin, përmbajtjen dhe
përshkrimin e saj, kuptimin dhe rrethin e tij asociativ.
Ikona, sipas saj, nuk është e njejtë me simbolin, sepse nuk
ka transfer kuptimi, përkundrazi ikona i përqëndron
domethëniet.

[eesette esei za `enskite ikoni na minatiot vek
uslovno mo`e da se podelat na nekolku celini.
Prvata, spored avtorkata, li~nosti zna~ajni za
`enskata istorija (Agata Kristi, za{to gi razbiva
kulturnite predrasudi za polovite vo tradicionalnoto anglisko op{testvo; Ana Mawani, za{to e
olicetvorenie na `ena buntovnik so netipi~en
seksepil; Anxela Dejvis, za{to poka`ala deka
la`nata ma{ka vlast i avtoritet se krijat vo

Të gjashtëdhjetë esetë për ikonat femrore të shekullit të
kaluar kushtimisht mund të ndahen në disa tërësi. E para,
sipas autores, personalitete të rëndësishme për historine
e femrës (Agata Kristi, sepse i then paragjykimet kulturore
për gjinitë në shoqërinë tradicionale angleze; Ana Manjani
sepse është personifikim i gruas kryengritëse me një
seksepil jotipik; Anxhela Dejvis, sepse ka vënë në dukje
se pushteti dhe autoriteti i rrejshëm i burrave fshihen te
seksizmi dhe racizmi, të mbrojtur nga muri i padukshëm

ajnovata kniga na poznatata Svetlana Slap{ak,
profesorka, filozofka, feministka, filmska
kriti~arka, teoreti~arka na kni`evnosta, kolumnistka, avtorka na pove}e od 15 knigi i 150 nau~ni
trudovi, ve}e so paradoksalniot naslov go voveduva
~itatelot vo intrigantna sodr`ina, ~ij {to podnaslov bi mo`el da glasi i - kraj na istorijata na
stereotipite.

ibri më i ri i të mirënjohurës Svetlana Slapshak,
profesoreshë, filozofe, feministe, kritike filmi,
teoriciente e letërsisë, kolumniste, autore e më se 15
librave dhe 150 punimeve shkencore, që nga titulli
paradoksal e fut lexuesin në një përmbajtje intrigante,
nëntitulli i të cilit do të mund të ishte edhe - fundi i
historisë së stereotipeve.
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seksismot i rasizmot, za{titeni so nevidliviot yid
na parite i nasilstvoto; Bri`it Bardo, za{to e
najmo}niot seksualen fantazam na masovnata kultura,
no, denes, sopstvenost na `enite, koja mo`e da se
citira i ironizira; Doris Dej; Ester Vilijams
nostalgi~niot model na idealnata `ena od vremeto
na eks Jugoslavija vo 50-tite godini; Frida Kalo,
za{to e hard core feministi~ki model, kon koj
mo`eme da se svrtime koga n$ pominuvaat mekite
pristapi; Gertruda Stajn, bidej}i gi provocirala
krevkite osnovi na zapadnata racionalnost, urivaj}i
gi zasekoga{ nominalisti~ko - realisti~kite
dihotomii; Margaret Dira, za{to e ikona na `enskoto pismo i na u`ivaweto vo zborot; Marija Kiri
kako sestrata na Prometej; Melina Merkuri; Petra
Keli, za{to e idealen model na politi~arka;
Taslima Nasrin, kako edinica merka za oblikot na
tolerancija pome|u feministi~kata teologija i
tradicionalnata feministi~ka sekularnost; Valentina Tere{kova; Virxinija Vulf; @ana Moro;
Marlen Ditrih, kako na~in na prenesuvawe na
porakite za tolerantnosta, nezavisnosta i individualnosta i vo popularnata kultura). Vtorata grupa
ja ~inat pojavite od kulturata na `enite, koi zaedno
so predmetite, zaedno so globalnite i lokalnite
sliki, pretstavuvaat `ari{te na multiplicirani
zna~ewa, pa taka, navidum banalnite fakti od
domenot na t.n. `enska egzistencija, Slap{ak prvo
gi identifikuva kako semioti~ki kapital, gi
pretvora vo mit, koj vedna{ potoa go dekonstruira,
doveduvaj}i gi stereotipite do paradoks i nudej}i
feministi~ko ~itawe na starite zna~ewa (cigarata
kako klu~ za otvorawe na istorijata na emancipiranite `eni, cve}eto, ~okoladata kako metafora
na drugoto i na zabranetoto, dolnata obleka koja
`enata ne ja konstruira socijalno, tuku preku
se}avaweto na tradicionalisti~kite ramki na

i parave dhe dhunës; Brizhit Bardo, sepse është yrneku
më i fuqishëm seksual i kulturës masive, por sot, pronë e
grave, e cila mund të citohet dhe të ironizohet; Doris Dej;
Ester Uilijamsi modeli nostalgjik i gruas ideale nga koha
e ish Jugosllavisë në vitet 50; Frida Kallo, sepse është
model feminist hard core, të cilit mund ti kthehemi kur
nuk kalojnë qasjet e buta; Gertrudë Stajni, sepse i ka
provokuar themelet e dobëta të arsyes perendimore duke
i rrëzuar përgjithmonë dihotomitë nominalistikorealistike; Margaret Dira, sepse është ikonë e letrave
femrore dhe e kënaqësisë së fjalës; Mari Kyri, si motër e
Prometheut; Melina Mërkuri; Petra Keli, sepse është
model ideal i politikanes; Taslima Nasrini, si njësi mase
për formën e tolerancës mes teologjisë feministe dhe
sekularitetit tradicional feminist; Valentina Tereshkova;
Virxhinia Vulfi; Zhanë Moro; Marlen Ditrihu, si mënyrë
e bartjes së porosive për tolerancën, pavarësinë dhe
individualitetin dhe në popullaritetin e kulturës). Grupin
e dytë e përbëjnë dukuritë e kulturës femrore, të cilat së
bashku me sendet, së bashku me imazhet globale dhe
lokale, paraqesin vatër domethëniesh të multiplikuara, e
kështu, në shikim të parë faktet banale nga domeni i të së
ashtuquajturës ekzistencë femrore, Slapshaku së pari i
identifikon si kapital semiotik, shndërron në mit, të cilin
pastaj e dekostrukton, duke sjellë stereotipet deri në
paradoks dhe duke ofruar lexim feminist të domethënieve
të vjetra (cigarja si çelës për hapjen e historisë së grave të
emancipuara, lulet, çokollata si metaforë e tjetërsisë dhe
e ndalesës, veshja e brendshme e cila gruan nuk e
konstrukton në mënyrë sociale, por nëpërmjet të kujtesës
së kornizave tradicionale të historisë së deritashme të
gjinive, kostumi për larje si bërthamë simbolike nëpër të
cilën thehen shumë ide të ndryshme për gjinitë, puna e
dorës, romani i dashurisë si rituali jashtësimit nga sistemi,
parfumi - kombinim i rrallë i kënaqësisë dhe lirisë,
pantallonet, të cilat në shekullin 20 u bënë lëm përcaktues
i grave, fundi prej kashte, si një nga fantazmat kryesore

dosega{nata istorija na polovite, kostimot za
kapewe kako simboli~ko jadro niz koe se prekr{uvaat
mnogu razli~ni idei za polovite, ra~nata rabota,
qubovniot roman kako ritual na is~ekoruvawe od
sistemot, parfemot - retka kombinacija na u`ivawe
i sloboda, pantalonite, koi vo 20-ot vek stanaa
ozna~uva~ko podra~je na `enite, zdolni{teto od
slama, kako edna od glavnite kolonijalni fantazmi
na zapadniot ~ovek i kone~en dokaz deka seksualnosta
e kulturno uslovena, ma{inata za {iewe kako
kompliciran kulten predmet za zajaknuvawe na
`enskata samodoverba, vagata, koja treba da se
demistificira vo korist na `enite, volanot kako
simbol na odmazdni~kata razmena na mo} me|u
ma`ite i `enite). I kone~no, grupata koja e mo`ebi
najgolemata vrednost na ovaa antropolo{ko - semioti~ka studija se tokmu eseite, koi za svoj predmet gi
nemaat `enite so ime i prezime, tuku op{tite,
paradigmati~ni modeli, razli~nite `ivotni
`enski ulogi, koi svojata kulminacija ja do`iveale
tokmu vo 20-tiot vek. Tuka e Balerinata, kako
ispoluvawe na ma{kiot status i mo}, no i jasna
provokacija za svetot, vo koj drugite ja kontroliraat
`enskata sudbina. Balkankata i nejzina bliskost so
smrtta, Bolni~arkata, Crnata Peja~ka, operskata
Diva, Feministkata i nejzinata potreba za feminist,
heroinata na filmovite od 30-tite godini, Maloletni~kata kako su{testvo nadvor od kulturata, Manekenkata kako krizna to~ka na zna~eweto na `enata
vo op{testvoto, to~ka koja zboruva za prikrienata,
no seprisutna seksualno - voajerska upotreba na
teloto, Muzata kako paganski spomen na kreativnosta
koja ne mo`e da postoi bez pogledot i dopirot na
drugiot, Novinarkata, Partizankata, Prateni~kata,
Princezata kako izbrana `rtva na sudbinite na
drugite, Rabotni~kata, ikonata na Romkata koja }e ja
zagubi svojata aktuelnost, koga kulturata {to gi
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kolonialiste të njeriut perendimor dhe dëshmi
përfundimtare se seksualiteti kushtëzohet në mënyrë
kulturore, makina e qepjes si send i komplikuar kulti për
përforcimin e vetëbesimit të gruas, peshorja, e cila duhet
të demistifokohet në dobi të grave, timoni si simbol i
këmbimit hakmarrës të forcës midis burrave e grave). Dhe
më në fund grupi i cili ndoshta është vlera më e madhe e
këtij studimi antropologjiko-semiotik, janë pikërisht esetë
të cilat për lëndë nuk i kanë gratë me emër e mbiemër,
por modelet e përgjithshme, paradigmatike, rolet e
ndryshme jetësore të grave, të cilat kulminacionin e tyre
e kanë arritur pikërisht në shekullin 20. Këtu është
balerina si përmbushje e statusit dhe fuqisë burërore, por
edhe provokim i qartë për botën në të cilën të tjerët e
kontrollojnë fatin e gruas. Ballkanasja dhe afria e saj me
vdekjen, Infermerja, Këngëtarja e Zezë, Diva e operës,
Feministja dhe mbëhia e saj për feminist, heroinat e filmit
të viteve 30, Miturakja si krijesë jashtë kulturës,
Manekenja si pikë e krizës së rëndësisë që ka gruaja në
shoqëri, pikë që flet për përdorimin e fshehur, por të
gjithëpranishëm seksual-vuajer të trupit, Muza si kujtim
pagan i kreativitetit, e cila nuk mund të ekzistojë pa
shikimin dhe prekjen e tjetrit, Gazetarja, Partizanja,
Deputetja, Princeza si viktimë e zgjedhur e fateve të të
tjerëve, Punëtorja, Ikona e Romes, e cila do ta humbë
aktualitetin e saj kur kultura që i prodhon modelet e
sjelljes dhe narracionet simbolike, do të mësojë të mos
kërkojë barin për tëhuajsimin e vet te tjetri, Gruaja-vamp,
si prodhim kulturor i cili e ndërroi përgjithmonë
botëkuptimin për kënaqësinë femrpre...
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proizveduva modelite na odnesuvawe i simboli~kite
naracii }e nau~i da ne go bara lekot za svoeto
otu|uvawe vo drugiot, Vamp `enata kako kulturen
proizvod koj zasekoga{ go promeni sfa}aweto za
`enskoto u`ivawe. . .
I ovaa najnova kniga na Slap{ak izobiluva so
sovr{eno doziranata duhovitost, a ekonomi~nosta i
preciznosta na izrazot se dovedeni do ostrina
netipi~na za teoriskiot diskurs. Stanuva zbor za
so~en tekst, `iva prikazna koja, kako i sekoja
naracija so pretenzija na kni`evno - teorisko delo,
ve{to gi odbegnuva zamkite na unificiraniot
diskurs. I na kraj, kako {to bi rekla Svetlana
Slap{ak ostanuva samo da gi do~ekame novite
definicii na polot i polovosta, a te{ko deka }e
uspeeme bez zrnce ludilo - ludilo vo negovoto
kulturno istorisko zna~ewe, kako postojana `elba da
se preskoknuvaat granicite na poznatoto bez osobeno
silna pri~ina, osven u`ivaweto.

Edhe ky, libri më i ri i S. Slapshakut është i pasur me
mendjehollësi në dozë të përkryer, kurse ekonomiciteti
dhe saktësia e shprehjes arrijnë deri në një mprehtësi
jotipike për diskursin teorik. Bëhet fjalë për tekst të
këndshëm, për një rrëfim të gjallë, i cili si çdo narracion
me pretendime të një vepre letrare-teorike, me shkathtësi
u ik kurthave të diskursit të unifikuar. Dhe, në fund, siç
do të thoshte Svetlana Slapshaku na mbetet vetëm ti
presim përkufizimet e reja mbi gjininë dhe seksualitetin,
ndërsa vështirë do të jetë të kemi sukses pa një grimë
çmendurie - çmenduri në kuptimin vet hitoriko-kulturor,
si dëshirë e përhershme për tu kapërcyer kufinjtë e së
njohurës, pa arsye veçmas të fortë, përveç kënaqësisë.
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