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Несомнено голем број читатели ќе бидат непријатно изненадени 
од навидум парадоксалната сериозност на една ваква студија што 
се занимава со хуморот. Бидејќи хуморот и неговата манифестаци-
ја, смеата, се толку позитивни феномени, луѓето се разочаруваат 
од нивната анализа, однесувајќи се кон обидот да се најде логика-
та на смешното како касапење на нешто свето. Но секоја анализа 
на одреден феномен е таква – таа е едноставно научна и нема на-
мера да го имитира објектот на нејзиното истражу вање. На таков 
начин, како што анализата на комедијата не е комична, не е тра-
гична ни анализата на трагедијата. Останува да се надеваме дека 
читателите на оваа студија нема „трагично“ да ја сфатат нејзи ната 
цел. 
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ВОВЕД 

 Хуморот и смеата се појави присутни во човековото секојдне-
вие – до тој степен сме навикнати на нив, што престануваме да ги 
забележуваме, занемарувајќи ја нивната битна улога во животот 
на човекот. Така на пример, и хуморот и смеата имаат значајни 
општествени функции кои ги одредуваат хиерархиските односи 
меѓу луѓето, помагаат при решавањето или создавањето на кон-
фликти и културно ги обележуваат заедниците. Од друга стра-
на,  тие претставуваат значајни фактори за човековото психичко 
здравје, а според некои студии имаат удел и во физичкото здравје. 
Понатаму, хуморот не само што е присутен во секојдневната ко-
муникација меѓу луѓето, туку тој се проткајува низ сите сфери на 
човековиот израз. Како таков, хуморот се појавува во уметностите 
– сликарството, архитектурата, музиката, книжевноста и театарот, 
а со развојот на различните медиуми хуморот најчесто го наоѓа 
своето место на телевизијата, преку различните филмови, драми 
и емисии кои често имаат цел да ја разонодат и расположат пуб-
ликата. 
 Хуморот и смеата се општествени појави, нешто што е потврде-
но со фактот дека кога луѓето се сами се смеат поретко или, пак, со 
помал интензитет. Следствено, тие претставуваат форма на опште-
ствена комуникација која во себе содржи значења специфични за 
контекстот, времето и културата во која се одвива. Бидејќи хумо-
рот и смеата се асоцираат со позитивни емоции, нивната функци-
ја во општеството најчесто се поврзува со ослободувањето од нап-
натост и страв, справување со одредени инхибиции и табуа, како 
и со искажувањето пријателство во општествени ситуации. Всуш-
ност, на хуморот и смеата не можат да им се припишат немен-
ливи, фиксирани функции, бидејќи во зависност од контекстот и 
културата тие можат да комуницираат различни намери. Бергсон 
(Bergson, 1911) можеби ја поставува најпознатата констатација на 
ова поле, а тоа е дека основната улога на смеата – а оттаму и на 
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хуморот – е да служи како општествена поправна мерка. Со други 
зборови, хуморот исмева, но не секогаш со лоша намера, што го 
поттикнува објектот на хуморот и смеата да сфати дека она што 
го направил или кажал е општествено неприфатливо, и на таков 
начин да се поправи. Во таа смисла, хуморот и смеата играат улога 
на нежни укорувачи кои истовремено на публиката ѝ нудат забава 
и задоволство. Во заедничката смеа се гледа и една друга функ-
ција на хуморот, а тоа е формирање на групен идентитет преку 
зајакнување на општествената врска помеѓу луѓето (Palmer, 1994). 
Но како што хуморот има моќ да ги обедини луѓето и кај нив да 
побуди чувство на задоволство и забава, така во исто време има 
и функција некого да исклучи од заедницата. Од таа гледна точка 
хуморот е моќно оружје во воспоставувањето на хиерархиските 
односи меѓу луѓето и во демонстрирањето на сила и надмоќ. Кол-
ку што неговата функција може да биде општествено позитивна, 
толку за одредени групи или поединци таа може да биде еднакво 
негативна. 
 Сè до појавата на технолошките иновации во XX век, една од 
главните форми преку кои хуморот ја вршел својата општествена 
функција била книжевноста. Дел од хуморот содржан во драмите, 
поезијата, романите и расказите имал за цел некого да искрити-
кува, а со тоа и да поправи; тоа најчесто се вршело преку одреде-
ни книжевни техники специфични за ваквата критика, како што се 
на пример сатирата, пародијата или, пак, иронијата. Со појавата 
и подемот на филмот и телевизијата во XX век, овие механизми 
на општествена критика се трансферираат во ваквиот медиум, 
придобивајќи други форми. Но и покрај тоа, хуморот напоредно 
го живее својот живот во литературата, вршејќи одредена улога 
не само во општеството на читателите на текстот, туку исто така 
играјќи улога и во меѓусебните односи на ликовите во текстот. Во 
денешно време една од најподатните форми за анализа во лите-
ратурата е расказот, со оглед на тоа што се работи за кратка при-
казна во која најчесто се одвива интеракција меѓу ликовите, која, 
исто така, е маркирана од употребата на хумор и смеа. Како ми-
нијатура на романот, расказот претставува погодна и практична 
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форма за анализа на еден особено комплексен феномен како што 
е хуморот.
 Но не сите мислители кои некогаш се занимавале со хуморот 
сметале дека тој има битна општествена функција. Неретко пора-
ди типот на хумор кој доминирал во тоа време – а понекогаш тоа 
бил суров хумор кој се исмевал на човековите несреќи и дефор-
митети – авторите кои пишувале за хуморот и смеата ги осудувале 
истите, потцртувајќи ја нивната мрачна страна. Еден од најистак-
натите ставови е оној на Платон, кој смеата и хуморот ги карак-
теризира како малициозни и штетни за државата, предлагајќи 
нивните манифестации да бидат општествено забранети. Многу 
векови подоцна Вилијам Хазлит искажува сличен став за хуморот, 
сметајќи го за продукт на скептичноста, рамнодушноста, горде-
ливоста, мрзеливоста, и генерално човековите слабости (Hazlitt, 
1987: 40). Од друга страна, цитирајќи го Волтер, кој рекол дека 
двете работи кои помагаат да се справиме со многуте мизерии на 
животот се надежта и сонот, Кант додава дека уште еден таков дар 
во животот е и смеата (Kant, 1987: 49). Фројд хуморот го нарекува 
„ретка и скапоцена благодат“ (Freud, 1987: 116).*

 Иако тие претставуваат различни феномени, хуморот и смеaта  
често се поистоветуваат кога е во прашање создавањето, перцеп-
ци јата и реакцијата на комичниот стимул. Покрај овие два терми-
ни, во одредени јазици, култури и научни традиции се прават раз-
лики во нијансите на значењето и на зборови како што се смешно, 
комично, апсурдно, хумористично и духовито. Голем дел од овие 
дискусии произлегуваат од тоа што самиот збор „хумор“ има ком-
плексен етимолошки развој и во одредени периоди од историјата 
означувал концепти кои се различни од денешното поимање на 
овој збор. Така, на пример, во литературата поврзана со хуморот 
која потекнува од Англија, во XVII и XVIII век повеќе се употребу-
вале зборовите „духовитост“ и „исмевање“ отколку „хумор“, со 
оглед на тоа што хуморот кој бил во мода во тој период се засновал 
врз вербални досетливи расправии кои имале за цел да го исмеат 
* –  Сиот цитиран материјал е преведен од авторката на оваа студија, освен онаму 
каде што е поинаку наведено.
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противникот на интелигентен начин. Дури во XX век значењето на 
поимот „хумор“ се стабилизира, и тој придобива значење кое е 
доволно општо за да може да ги опфати сите манифестации на 
смешното, меѓу кои и духовитоста. Сепак, кога се во прашање по-
ими како гротескното и фантастичното, кои пак не се секогаш по-
врзани со комичното, повторно настанува проблем при нивното 
одвојување од сферата на хуморот. Ова не треба да изненадува, 
со оглед на тоа што дефиницијата на самиот поим „хумор“ прет-
ставува преголем предизвик за повеќе научници, меѓу кои и Анри 
Бергсон, кој вели дека не сака да го дефинира комичното бидејќи 
„не сака дa го стави зад решетки“ (Bergson, 1911: 9). Всушност, и 
во денешно време постојат несогласувања во однос на тоа што 
точно означува поимот „хумор“, со оглед на различниот начин на 
кој овој термин бил користен од научници од различни провени-
енции. Постојат и дилеми околу користењето на термините ко-
мично, хумористично и смешно, со тоа што во одредени јазици и 
култури постојат или постоеле разлики во етосот на овие термини. 
Во македонскиот јазик ваквите разлики не се цврсто воспоставе-
ни, па овие термини се користат синонимно. 
 Голем дел од теориите и дискусиите за хуморот имаат англиско 
потекло, со оглед на големото значење што хуморот и духовитоста 
го имале во јавниот и книжевниот живот во Англија по Ренесанса-
та, сè до денешно време. Оваа книжевна традиција на хуморот 
била пренесена и на американско тло, со што хуморот станува зна-
чајно и специфично обележје на американскиот народ, доби вајќи 
поголем интензитет во XIX век. Присуството на хуморот во амери-
канското секојдневие придонело до воспоставување на терминот 
„американски хумор“. Иако зачетоците на американски от хумор 
се книжевни, во современоста овој поим ги опфаќа и манифеста-
циите на хумор во другите медиуми, и тоа посебно во телевизија-
та. Во XX век се појавуваат обемни студии во полето на амери-
канскиот хумор чија основна цел е да се дефинира национал ниот 
хумор и да се поврзе со националната историја и култура; такви 
се делата на Констанс Рурк, Валтер Блер и Џеси Бир, а во поново 
време на Реџина Барека и Дон и Алин Нилсен. Интересен е и фак-
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тот што доминантниот начин преку кој овие дела го дефинираат 
националниот хумористичен дух е преку анализа на книжевни 
дела, иако во поново време хуморот се манифестира и во други 
медиуми.
 Но што е со македонскиот хумор, и дали постои национален 
ху мористичен дух? За жал, за разлика од големиот број студии и 
прегледи на американскиот хумор од XIX и XX век, во Македонија 
културата на хуморот се чини не била или сè уште не е доволно 
развиена за да предизвика појава на такви студии. Сега за сега, 
обидите да се дефинира духот на македонскиот хумор се ретки, а 
ретки се и студиите кои го анализираат хуморот во македонската 
книжевност, уметност, или пак медиумите. 
 Фактот што овој феномен речиси воопшто не е покриен во ма-
кедонската научна мисла и не е толку изненадувачки, со оглед на 
традиционалното место на студиите поврзани со хуморот и смеа-
та во светот. И покрај присутноста и важноста на овој феномен, 
хуморот и смеата традиционално не биле популарни теми во нау-
ката. Една од причините за овој недостиг на истражувања е фактот 
што хуморот и смеата не спаѓаат во психолошките мотивациони 
теории кои се занимаваат со феномените како што се лутината, 
гладот и сексот, кои се поврзани со лишување на човекот од него-
вите основни потреби (Roeckelein, 2002: 1). Поради тоа, хуморот 
се здобил со негативна репутација, па во однос на општествената 
присутност и важност не предизвикувал голем научен интерес. Во 
минатото тој бил сметан за несериозен, минлив и банален фено-
мен кој не заслужува студиозен научен пристап (Chapman and 
Foot, 1976: 2).
 Пресврт во ваквиот негативен тренд за хуморот почнува во 
втората половина на XX век со објавувањето на значајни дела во 
полето на теоријата на хуморот и смеата (Fry, 1963; Goldstein and 
McGhee, 1971; Chapman and Foot, 1976; Morreall, 1983; Apte, 1985) 
и тоа првенствено во полето на психологијата, филозофијата и ан-
тропологијата. Од 1980-тите години се јавуваат и студии во полето 
на лингвистиката (Raskin, 1985; Attardo, 1994) литературата (Lewis 
1989), културолошките студии и социологијата (Davies, 1990; Davis, 
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1993). Истражувањата во полето на хуморот и смеата од страна на 
повеќе различни дисциплини почнуваат да се нарекуваат „студии 
за хуморот“. Големиот интерес што се јавува на ова поле е потврде-
но и со организирањето на конференции посветени исклу чиво на 
овие студии кои од 1976 до 1989 се одржуваат секоја втора годи-
на. Со оформувањето на Меѓународната асоцијација за студи и те 
по хумор (ISHS – International Society of Humor Studies) од 1989 го-
дина па сè до денес Асоцијацијата организира една конференци ја 
годишно. Истовремено оваа Асоцијација се занимава и со обја-
вување на тримесечникот Хумор, списание специјализирано за 
обја вување на статии поврзани со најновите и најрелевантните 
истра жувања во полето на хуморот и смеата, како и промоција 
на новите објавени студии од оваа област. Од 2001. година па сè 
до денес, Меѓународната асоцијација за студии по хуморот исто 
така се занимава и со организација на летен семинар и симпози-
ум каде што предавања од полето на хуморот и смеата држат еми-
нентни стручњаци. 
 Имајќи го сето ова предвид, неминовно е да се запрашаме как-
ва е природата на тој хумористичен стимул, или наједноставно – 
што е тоа хумор? Иако препознавањето и уживањето во хуморот е 
општо и лесно, одговорот на ова навидум просто прашање со ве-
кови ги збунува научниците, при што малкумина се осмелуваат да 
го дефинираат овој „лизгав“ феномен. И покрај тоа што постојат 
бројни дефиниции за хуморот (види во Roeckelein, 2002: 9-24), по-
веќето од нив се однесуваат на одредени сегменти на функциони-
рањето на хуморот. Поради тоа и Бергер (Berger, 1987) хуморот го 
нарекува „енигма“, а антропологот Махадев Апте посочува дека 
хуморот „е една од најтешките теми за проучување“ (Apte, 1985: 
13). Овие неплодотворни обиди за конкретно дефинирање на 
еден таков комплексен и менлив феномен можеби најдобро ги 
опи шува лингвистот Салваторе Атардо: „хуморот не може (и не 
смее) да се дефинира и поткатегоризира. Многумина се обидeле  
и тоа не успева“, тврди тој (Attardo, 1994: 3). Но и покрај тоа, во те-
кот на историјата се развиле неколку теории за хуморот кои про-
бале да навлезат во неговата суштина, обидувајќи се да го раз-
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откријат неговиот внатрешен механизам. Овие теории и нивните 
претставници се детално претставени во оваа студија. 
 Имајќи предвид дека хуморот се манифестира како во секој-
днев ниот живот така и во уметноста, научниците најчесто ги огра-
ничуваат своите истражувања на манифестациите на хуморот 
само во една област. Поради комплексноста на феноменот, по-
веќето студии на хуморот за предмет на анализа ја земаат шегата 
како најмала неменлива хумористична единица (како на пример 
Дејвиз, Раскин, Атардо, Ричи). Оттаму и голем дел од истражува-
њата во ова поле се проблематични бидејќи покрај шегите, хумо-
рот има мноштво различни видови на израз. Меѓутоа, „лизгавата“ 
природа на хуморот го прави многу тежок за емпириска анализа, 
што е дополнителна причина поради која голем дел од студиите 
за хуморот се апстрактни и неаргументирани (Provine, 2000: 12) 
Со оглед на тоа што книжевноста претставува погодна средина за 
истражување на хуморот поради нефлуктуирањето на контекстот 
во кој се одвива хумористичната епизода, таа претставува погод-
но поле за анализа на хуморот. Расказот, како најкратка наратив-
на форма, всушност е една од најпогодните форми за анализа во 
книжевноста. Како што наведува Тризенберг, „за разлика од се-
којдневниот општествен хумор кој наеднаш се појавува и набрзо 
исчезнува, книжевниот хумор може да опстане и опстанува со ми-
лениуми“ (Triezenberg, 2008: 523).
 Иако хумористичните жанрови како комедијата, сатирата и па-
родијата се присутни уште од антиката, науката за книжевноста 
не изобилува со истражувања кои се обидуваат да ги разоткријат 
причините за комичноста на овие жанрови преку употреба на тео-
риите за хумор. И овие теории на хумор ги имаат своите зачетоци  
во антиката, но почнуваат појасно да се дефинираат во XVIII и во 
XIX век, за кон втората половина на XX век да го достигнат зенитот 
на својот развој. Со појавата на студиите за хуморот, се интензи-
вираат и дискусиите во полето на книжевноста, при што се јаву-
ваат интередисциплинарни пристапи кон анализата на книжевни 
дела. Од друга страна, повеќето од овие истражувања во фокусот 
на своите анализи ги земаат традиционално комичните жанрови 
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како што се комедијата, сатирата, пародијата, сатиричниот роман 
(Kronenberger, 1952; Tave, 1960). Следствено, корпусот на студиите 
кои се занимаваат со анализата на хуморот во расказот е прилич-
но  скуден. Ова е зачудувачки факт со оглед на тоа што расказот 
е погоден за анализа токму поради тоа што е краток. Од друга 
страна, расказот претставува едно од обележјата на современата 
американска литература, како и форма во која се изразуваат го-
лем број од денешните тамошни хумористи. Исто така, расказот 
е форма која е во подем во македонската книжевна традиција и 
претставува предизвик за анализа.
 Книжевноста е погодно поле за анализа бидејќи овозможува и 
содржински, и формален пристап кон објаснување на феноменот. 
Така, во книжевноста се очигледни повеќето форми на содржин-
ски хумор, како што се на пример етничкиот и родовиот хумор, цр-
ниот хумор, агресивниот хумор, скатолошкиот хумор, сексуалниот 
хумор, ЛГБТ хуморот, бесмислениот хумор, академскиот хумор и 
многу други типови хумор кои се популарни во одредени култу-
ри. Од друга страна, книжевноста претставува природна средина 
за анализа на техниките преку кои се изразува хуморот, како што 
се на пример пародијата, иронијата, повторувањето, имитација-
та, хиперболизацијата и многу други. Преовладувањето на една 
техника на хуморот над друга, како и користењето на одреден вид 
хумор наспроти друг може да биде силен показател за културните 
и традиционалните вредности на одредена култура. Битно е да се 
напомене дека и покрај тоа што постојат голем број студии што 
го анализираат хуморот во книжевноста на одредена култура, во 
науката не може да се зборува за конкретни книжевни теории на 
хуморот. За жал, современата научна сцена поврзана со хуморот 
не изобилува со книжевни анализи на истиот, па така еден од рет-
ките истакнати истражувачи во ова поле е американскиот крити-
чар Пол Луис (Lewis, 1989).
 Во доменот на истражувањата на хуморот, како во книжевно-
ста така и во другите науки, постои разлика помеѓу создавањето, 
перцепцијата и рецепцијата на хуморот. Имено, една од причини-
те зошто теоретичарите на хуморот сфаќаат дека е речиси невоз-
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можно да одредат дефиниција на хуморот, е токму поради него-
вата субјективност: неговата рецепција зависи од повеќе лични и 
општествени фактори, како на пример емоционалната состојба, 
личниот однос со оној што го искажува хуморот, етичките и рели-
гиозни убедувања, културната и општествената позадина, родот 
и потеклото. Оттаму често се случува анализите на хуморот да се 
темелат само врз намерата тој да биде смешен, отколку неговиот 
успех во тоа. Иако постојат автори кои се обиделе да ги дефинира-
ат условите кои се „мерило“ за успешноста на хуморот (Koestler, 
1964), утврдувањето на „смешноста“ на одредено дело останува 
предизвик во науката. Оттаму произлегува и фактот што корпусот 
на голем дел книжевни истражувања или се сведува на изборот 
на авторот на текстот, или пак од она што традиционално или по-
пуларно се сметало за „смешно“ од страна на широките народни 
маси. 
 Обидите да се анализира хуморот во книжевна смисла, след-
ствено, е традиција која опстојува уште од антиката. Оваа студија 
се надоврзува на ваквата традиција, земајќи го како предмет на 
анализа расказот во современата американска и македонска кни-
жевност. Потребата од еден ваков труд е глобална и национал-
на:  глобална поради тоа што во истражувањата за хуморот ретко 
се среќаваат студии што се занимаваат со хуморот во расказот, а 
национална поради тоа што во Македонија ваквиот труд претста-
вува прв систематски обид да се направи преглед на теориите на 
хуморот и смеата, при што сознанијата и резултатите би се апли-
цирале врз книжевен текст. Оттаму произлегува и потребата од 
студијата: таа претставува придонес кон разбирање на феноменот 
хумор, помага во потврдување и проверка на досегашните созна-
нија во однос на механизмите на функционирањето на хуморот, и 
поставува матрица преку која би можел да се анализира хуморот 
во расказот и други книжевни форми.
 Оваа студија се состои од два дела. Во првиот дел се разрабо-
тува проблематиката на хуморот и смеата, при што се врши пре-
глед  на поимите поврзани со смешното. Потоа се наведуваат кла-
сификациите на теориите за хуморот, по што следи хронолошки 
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преглед на нивниот развој низ согледбите на мислители и теоре-
тичари од антиката до денес. По ваквиот преглед се врши осврт 
на книжевните теории за хуморот, на американските наспроти 
македонските истражувања на хуморот, како и на родовите аспек-
ти на феноменот. Сознанијата од ваквиот преглед водат кон по-
ставување на матрица за анализа на хуморот во книжевноста на 
крајот од првиот дел од студијата. Вториот дел од студијата се сос-
тои од анализа на десет раскази од современата американска и 
десет раскази од современата македонска книжевност со помош 
на воспоставената матрица. При анализата на расказите се врши 
проверка на главните теории на хуморот, а се утврдуваат и главни-
те техники и типови хумор присутни во расказите на овие две кни-
жевни традиции. 


