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Izvleček
Pripoved v literaturi in filmu
Magistrsko delo preučuje pripoved v literaturi in filmu, pri čemer se opira tako na dognanja strukturalistične
naratologije kot tudi na raziskave postklasične naratologije, in sicer predvsem kognitivnih pristopov. Pripoved je
v delu predstavljena glede na širšo terminološko opredelitev, torej kot semiotična reprezentacija oziroma
fenomen onstran medija, pri tem pa so definirani tudi minimalni pogoji pripovednosti. Obenem je glede na ožjo
določitev pripoved obravnavana kot komunikacijsko razmerje s pripadajočimi udeleženci komunikacije, in sicer
z največjim poudarkom na konceptu pripovedovalca v literarni in filmski teoriji. Koncepti orisanih naratoloških
teorij, izhajajočih iz enega ali drugega pojmovanja pripovedi, so v nadaljevanju magistrskega dela aplicirani na
primera filmskih pripovedi – von Trierjeva filma Dogville in Manderlay. Analiza skuša pokazati, kako obe
pripovedi s svojo strukturno oblikovanostjo, z manipulacijo prostora in gibanja kamere ter z vzpostavljanjem
ironije prek nezanesljivega pripovedovalca usmerjata gledalca pri (re)konstruiranju zgodbe in razbiranju
pripovednega pomena.
Ključne besede: pripoved, literatura in film, minimalni pogoji pripovednosti, intermedialnost, (nezanesljivi)
pripovedovalec.

Abstract
Narrative in Fiction and Film
This master thesis examines the narrative in literature and film, relying on the findings of structuralist
narratology, as well as on various researches of postclassical narratology, especially those of cognitive
approaches. The narrative in this thesis is presented according to its broader terminological definition, and thus
as a semiotic representation, or as a phenomenon beyond the media, whilst the minimal conditions of narrativity
are being defined. It is also discussed according to its narrower definition as a communication relationship
between the participants of the communication, with emphasis especially on the concept of the narrator in
literary and film theory. Concepts of the outlined narratological theories, resulting from one or the other
definition of narrative, are in the continuation of the master thesis applied to specific cases of film narrative –
von Trier films Dogville and Manderlay. This analysis is an attempt to demonstrate how both narratives direct
the viewer's (re)construction of a story and his/her comprehension of narrative meaning, especially with their
structural form, manipulation of space and camera movement, and with the establishment of irony through an
unreliable narrator.

Key words: narrative, literature and film, minimal conditions of narrativity, intermediality, (unreliable) narrator.
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1. Uvod
Pripoved oziroma pripovedni vzorci predstavljajo temelj raznovrstnim oblikam kulturnih
pojavov vseh preteklih in vseh sedanjih družb, obenem pa igrajo nadvse pomembno vlogo
tudi pri posameznikovem doživljanju in osmišljanju lastnega življenja in zunanjega sveta, saj
je narativizacija kot način dodajanja reda v posameznikovo izkustvo tesno povezana s
človeško težnjo po osmišljanju življenja – življenja, ki kot zgodba napreduje od začetka do
konca, vsaka njegova faza pa naj bi imela nekakšen pomen, in sicer že glede na notranjo
koherenco, predvsem pa v razmerju do celote. Pripovedne vzorce je tako mogoče najti v
posameznikovih mislih, sanjah in vsakodnevnih pogovorih, s še toliko bolj kompleksnimi
oblikami pa pripoved zaznamuje umetnost v različnih medijih. Pričujoče magistrsko delo bo
obravnavalo pripoved, kot se pojavlja v dveh medijih, v literaturi in filmu. Teorije, ki
obravnavajo pripoved, t. i. naratološke teorije, sicer pogosto izhajajo iz različnih
metodoloških paradigm in pojmovanj pripovedi, se zato pri preučevanju osredotočajo na
različne vidike pripovedi in vzpostavljajo različne povezave med obema medijema, vendar pa
sodobna, postklasična naratologija vsekakor teži k metodološkemu pluralizmu, zaradi česar je
pripoved

pogosto

obravnavana

v

kontekstu

medmedijskosti,

medbesedilnosti

in

meddisciplinarnosti.
V prvem, teoretičnem delu magistrskega dela bodo tako po kratki uvodni predstavitvi
diahronega razvoja teorij pripovedi s poudarkom na značilnostih zadnje, postklasične faze
podane terminološke določitve pripovedi, pri čemer se bom najbolj osredotočila na dve, in
sicer na pripoved kot semiotično reprezentacijo in pripoved kot komunikacijsko razmerje. V
nadaljevanju bom ob orisu implikacij, ki jih imata ti dve pojmovanji za raziskovanje
pripovedi, obravnavala nekatere teorije, ki izhajajo iz enega ali drugega pojmovanja, in
predstavila njihove koncepte, s pomočjo katerih je mogoče analizirati pripoved v obeh
medijih. Drugi del magistrskega dela bo obsegal aplikacijo teh konceptov na izbrani filmski
pripovedi in bo tako predvsem analitičen: obravnava filmskega ustvarjanja danskega režiserja
Larsa von Trierja bo služila kot uvod k naratološki analizi njegovih filmov Dogville (2003) in
Manderlay (2005), s katero bom skušala prikazati, kako sta oblikovani obravnavani filmski
pripovedi in kako gledalec prek njunih sredstev konstruira zgodbo in pomen, obenem pa bom
skušala ugotoviti tudi, kateri od konceptov, predstavljenih v teoretičnem delu, so bolj
produktivni pri preučevanju filmskih pripovedi.
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2. O naratologiji: raznovrstnost teorij pripovedi
2.1. Razvojne faze
Tema magistrskega dela se umešča v naratologijo kot disciplino, ki si jo literarna veda deli z
mnogimi drugimi vedami. Čeprav, kot ugotavlja Alenka Koron, ko skuša orisati dosedanji
razvoj naratoloških raziskav, celovit pregled diahronega razvoja teorij pripovedi še ne obstaja,
bi takšen prikaz omogočil boljše poznavanje »izvornih metodoloških kontekstov« discipline, s
tem pa večjo terminološko jasnost in preciznejšo rabo naratoloških pojmov ter koncepcij, ki
jih dandanes zaradi t. i. pripovednega obrata uporabljajo tako humanistične kot
nehumanistične stroke. Za večji uvid v poudarke, problematiko in rešitve sodobnih raziskav,
za katere je v kar največji meri značilen metodološki pluralizem, je torej nujen pogled v
preteklost oziroma razvojni proces discipline (Koron 2014: 37). Ta proces je mogoče
razmejiti na tri razvojne faze, katerih poimenovanja in datacije med posameznimi teoretiki
pogosto variirajo; Koron kot bolj ustrezno navaja delitev na predstrukturalistično,
strukturalistično in poststrukturalistično obdobje, pri čemer ugotavlja, da se je v zadnjem času
za drugo obdobje, datirano v sredino šestdesetih do konca osemdesetih let, uveljavila
sopomenka klasična naratologija, za zadnjo fazo pa termin postklasična naratologija (38).1
Tega je vpeljal David Herman ob poudarku, da se ga ne sme mešati s poststrukturalističnimi
teorijami pripovedi in da označuje fazo, ki sicer vsebuje koncepte klasične naratologije kot
svoje predhodnice, vendar le-te prevprašuje in se obenem poslužuje obilice novih metodologij
(Alber in Fludernik 2010), kar pomeni, da je poststrukturalistična dekonstrukcija klasične
naratologije zgolj ena od številnih naratoloških usmeritev v diverzificiranem postklasičnem
obdobju.

Izvor (zahodnoevropske) teorije pripovedi oziroma zametki pripovednoteoretske refleksije,
vsekakor še ne sistematizirani, segajo daleč nazaj v antiko, k Platonovemu razločevanju treh
načinov govora in k (primerljivim) Aristotelovim vrstam posnemanja, določitvi sestavin
tragedije in pojmovanju mitosa kot celovite zgradbe dogodkov ter nenazadnje tudi k izročilu
klasične retorike. Elementarne antične vidike analize pripovedi so v svoje teorije vgrajevali in
se nanje navezovali številni kasnejši, tudi moderni in sodobni avtorji, na primer Otto Ludwig,
Franz Stanzel, Henry James, Percy Lubbock in Norman Friedman s sicer različno

1

Takšno okvirno razdelitev v navedenem delu privzema tudi Koron.
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poimenovanimi razmejitvami med pravo pripovedjo in sceničnim prikazo(vanje)m, glede na
Platona, medtem pa je v Aristotelovi opredelitvi mitosa 2 mogoče razbrati dvoravninsko
koncepcijo pripovedi, ki so jo kasneje uporabljali ruski formalisti in Edward Morgan Forster,
številne vidike pa je premlevala tudi neoaristotelska čikaška kritiška šola (npr. Wayne C.
Booth): čeprav so bili torej antični pripovednoteoretski zametki prepoznani, naprej razvijajoči
se in razdelani večinoma šele v 20. stoletju, pa so še vedno v določeni meri vključeni v
sodobne definicije (Koron 2014: 40–43). Na Aristotelove načine posnemanja se pri primerjavi
dveh glavnih tradicij teorij naracije sklicuje tudi David Bordwell, ki na podlagi Aristotelove
distinkcije ločuje mimetične in diegetske teorije naracije: za prve je naracija predstavitev
spektakla, tj. uprizarjanje, druge pa jo pojmujejo kot bistveno jezikovno dejavnost, »kot da
dobesedno ali analoško temelji na verbalni dejavnosti: pripovedovanju, ki je lahko ustno ali
pisno« (Bordwell 2012: 19). Obe vrsti teorij se sicer lahko nanašata na katerikoli medij,
vendar pa sta glavne koncepte mimetične tradicije, iz katere je izhajala filmska teorija naracije
pred letom 1960, vzpostavili Aristotelova Poetika z obravnavo gledališke predstave kot
glavne instance mimesis in zgradba grškega gledališča, povezana s perspektivo in z
glediščem, glavne diegetske koncepcije pa so po Bordwellovem mnenju izšle iz Platonovega
razlikovanja dveh 3 vrst pripovedi, za katerim tiči lingvistična koncepcija, saj obe vrsti
predpostavljata primarnost pesnikovega govora. Čeprav diegetska tradicija teorij naracije s
svojimi začetki sega daleč nazaj v antiko in se nadaljuje v renesansi, so diegetske teorije v
ospredje prišle šele v 20. stoletju, in sicer z ruskim formalizmom, ki je tudi prvi obravnaval
analogije med jezikom in filmom, najbolj pa so se razvile v okviru strukturalizma. (36–38)
Antično izročilo narativnih konceptov se je torej prek srednjega veka nadaljevalo v renesansi,
v kateri so prevladovale normativne poetike, njihov vpliv pa je zaznati v kasnejših
klasicističnih in razsvetljenskih poetikah. V 17. in 18. stoletju je razmah romana močno
vplival na porajanje teoretske refleksije (precej pri romanopiscih samih), ki je v 19. stoletju
postala še bolj razširjena in kompleksna, saj je k temu pripomogel romantični razmah literarne
kritike, teorije in zgodovine, pa tudi razvijanje estetike in filozofije (na primer estetski spisi
nemških klasičnih filozofov). Koron poudarja, da je »za teorijo pripovedi postala relevantna
2

Na mitos se je med drugim v povezavi s filmsko teorijo navezal tudi Jacques Rancière, in sicer pri razlagi
izhodišča koncepta onemogočene kinematografske pripovedi, ki naj bi bila zaradi tehnične narave filmskega
medija oziroma njegovega avtomatizma onemogočena kot pripoved z aristotelsko urejeno zgradbo dejanj
(Rancière 2010: 8).
3
Bordwell tu izpostavlja zgolj dve vrsti oziroma dva načina govora po Platonu, in sicer preprosto ali čisto
pripoved (pesnik govori sam) in mimetično pripoved (pesnik se upodobi v drugih osebah oziroma govori prek
svojih likov), ne omenja pa tretjega, mešanega načina. (36)
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predvsem refleksija romana v obdobju realizma« (Koron 2014: 48), ki je bila s premišljanji o
specifiki pripovednega in pripovedni tehniki romana eno pomembnejših področij teorije
pripovedi, vendar pa si »[i]menovanje teorija /.../ zasluži le pogojno, saj gre večinoma za
nesistematična opažanja ustvarjalcev samih« (49): ti razmisleki so pogosto vključevali pojem
mimetičnosti kot merilo za zanesljivost pripovedi, 4 porajali pa so se torej »postopno in
nesistematično, razpršeno po različnih nacionalnih kulturah in jezikovnih področjih« (Koron
2014: 49). Nacionalne in jezikovne meje niso značilne zgolj za zametke pripovednoteoretske
refleksije 19. stoletja, temveč skupaj z različnimi metodološkimi podlagami precej pogosto
ločujejo tudi kasnejše, t. i. predstrukturalistične pripovednoteoretske koncepte z začetka 20.
stoletja, ki se tako ne spajajo v povezan in skladen tok, ampak se navezujejo na različna
(nacionalna) izročila refleksije o pripovedi – med prvimi in drugimi pa zaradi postopnega
nadgrajevanja ni izrazite ločnice.5
Koron ne glede na razhajanja in različne kontekste nacionalnih izročil izpostavi nekaj skupnih
značilnosti protonaratoloških nastavkov: sočasnost procesa njihovega oblikovanja z
razmahom pripovednih žanrov, obenem pa tudi povezovanje (a ne popolno ujemanje) z
razvojem metodologije literarne vede, h kateremu je pripomogla uveljavitev stroke kot
institucionalizirane akademske vede in ki ga je zaznamovala sprememba paradigme, tako da
se je pozornost s preučevanja okoliščin in zunanjih dejavnikov nastanka literarnega dela
(avtorja, družbe, zgodovine itd.) preusmerila na sam tekst, njegove besedne vzorce, jezikovno
in kompozicijsko strukturiranost, torej na spoznavanje njegovih notranjih značilnosti in
dejavnikov oziroma formalno analizo. (53) Čas od 30. do sredine 60. let je bil zaznamovan z
gospodarsko krizo, ideologijami in nazori totalitarnih režimov, drugo svetovno vojno,
povojnim obnavljanjem in hladno vojno, vsi ti dejavniki pa so močno vplivali na razvoj
stroke, saj sta bila svobodno izražanje in mednarodno sodelovanje v veliki meri
onemogočena, stroka pod okovi ideologije, dobri pogoji za svobodno razvijanje
literarnoteoretskih konceptov pa večinoma le v ZDA. Koron ugotavlja, da so se sicer »[p]roti
Podobno Bordwell (2012: 25): »Z nastankom romana pa je bila tudi proza pojmovana v mimetičnih izrazih.«
Tako so na primer za anglofono teorijo pripovedi odločilne ideje mimetične teorije literarne pripovedi Henryja
Jamesa, za katerega Susana Onega in José Angel García Landa (ur. 1996: 20, 21) ugotavljata, da je pripomogel k
teoretizaciji tranzicije od viktorijanskega realizma k modernizmu; njegove ideje, umeščene v začetek 20. stoletja,
sta v nadaljnjih desetletjih razvijala in sistematizirala Joseph Warren Beach in Percy Lubbock, tej glavni smeri
angleške tradicije pa je sledil tudi E. M. Forster. Jamesova, Lubbockova in Forsterjeva razmišljanja so odmevala
še od 30. let 20. stoletja dalje, med njimi pa tako ni izrazitega reza, ki bi razmejil pripovednoteoretsko zasnovo
od predstrukturalistične faze. Na podoben način – vendar v drugačnem metodološkem kontekstu – je tradicija
19. stoletja v nemškem jezikovnem področju vplivala na razvoj konceptov predstrukturalistične faze; in sicer je
nemško teorijo »močno opredeljevalo izročilo nemške filozofske tradicije ter romantične estetike in poetike«
(Koron 2014: 55).
4
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koncu tega obdobja /.../ pregrade med jezikovno razločenimi literarnovednimi izročili
postopno razklenile, vendar nikakor niso izginile.«6 (63)
Povsem drugačno razumevanje naratologije zavlada v drugi polovici 60. let, ko po objavah
prevodov

protonaratoloških

zamisli

Vladimirja

Proppa

in

ruskih

formalistov

v

zahodnoevropske jezike, posledičnem mednarodnem prepletanju naratoloških konceptov
oziroma internacionalizaciji in predvsem ob izidu prelomne osme številke revije
Communications (leta 1966), podnaslovljene in tematsko popolnoma prežete s strukturalno
analizo pripovedi, 7 postane naratologija paradna disciplina (francoske) strukturalistične
literarne vede. V tej t. i. strukturalistični ali klasični razvojni fazi začne poimenovanje
naratologija za teorije pripovedi sčasoma prevladovati nad drugimi ekvivalenti, obenem pa sta
se v začetku 70. let že jasno nakazali dve smeri, na kateri se je razcepila strukturalistična
naratologija: »ena smer si je prizadevala za določitev in opis pripovedne strukture oziroma
struktur zgodbe, medtem ko se je druga smer na čelu z Genettom osredotočila predvsem na
preučevanje kompleksnosti pripovedne komunikacije oziroma specifike pripovednega
izjavljanja« (79).
Metodološke predpostavke strukturalistične naratologije v precejšnji meri nadaljujejo težnje
ruskega formalizma in se, temelječe na domnevi o veljavnosti in aplikaciji sistemskih
zakonov jezika na druge znakovne sisteme, zgledujejo pri lingvistiki, ki strukturo jezika
opisuje kot sestavljeno iz abstraktnih, nesubstancialnih enot in relacij, ki te enote negativno
določajo, ter tako konstruira sistem binarnih opozicij. Razni viri, ki so poleg formalizma in
strukturalne lingvistike vplivali na klasično naratologijo, imajo skupno izhodišče:
»diferenciranje različnih ravni hierarhično urejene pripovedne strukture in preučevanje
abstraktnih relacij na posameznih ravneh in med njimi. Tudi te relacije je mogoče
formalizirati in navsezadnje lahko posamezne tekste obravnavamo bodisi kot površinske
strukturne uresničitve v globinski strukturi zajetih možnosti bodisi kot transformacije
razmerij, konstitutivnih za model.« (83) Klasični naratološki modeli razodevajo svojo težnjo k
Za ilustracijo je mogoče podati primer na podlagi usmeritev z nemškega jezikovnega področja; kot pravi
Koron, na morfološko poetiko in imanentno interpretacijo v predvojnem obdobju dognanja tujih teoretikov (npr.
ruskih formalistov) niso imela bistvenega vpliva, »po vojni pa so nekateri raziskovalci (npr. Lämmert, Kayser,
Stanzel) že upoštevali dognanja angloameriške nove kritike.« (70)
7
Članke za to številko so prispevali Roland Barthes, A. J. Greimas, Claude Bremond, Umberto Eco, Jules Gritti,
Violette
Morin,
Christian
Metz,
Tzvetan
Todorov
in
Gérard
Genette
(prim.
http://www.persee.fr/issue/comm_0588-8018_1966_num_8_1 [dostop 1. 11. 2016]). Koron meni, da je številko
»mogoče razumeti kot široko začrtan raziskovalni program in svojevrsten manifest strukturalistične
naratologije.« (Koron 2014: 78)
6
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binarnim opozicijam in preučevanju relacij že pri razločevanju med dvema ravnema
pripovedne strukture, vsebino in načinom pripovedi, ki ju označuje t. i. pojmovni par
zgodba/diskurz

(oziroma

pojmovanja

fabula/siže

in

zgodba/obdelava

še

iz

predstrukturalistične faze). Koron ugotavlja, da raznovrstnost naratoloških pristopov ne izhaja
zgolj iz tega osnovnega razločevanja in posledičnega različnega osredotočanja raziskovanja
na posamezno entiteto v dvojici (npr. model za analizo struktur zgodbe Tzvetana Todorova in
Genettov model za analizo pripovednega diskurza), temveč se razlikujejo tudi posamezni
modeli znotraj obeh smeri, veliko pa jih je nastalo tudi s preurejanjem in dopolnitvijo katerega
od predhodnih (84).
Čeprav se je klasična naratologija na nemškem jezikovnem področju uveljavila v dokaj
manjšem obsegu kot postklasična – saj se je strukturalizem po tem področju razširil šele v
poznih 60. letih, bogati predstrukturalistični pripovednoteoretski prispevki pa so bili kljub
približevanju strukturalizmu osnovani na drugačni metodološki paradigmi –, in čeprav je bil
razvoj teorij pripovedi v takratni Sovjetski zvezi »zaradi skromnejših možnosti za svobodno
komuniciranje v mednarodnih okvirih nekoliko specifičen« (80), je naratologija konec 70. let
postala mednarodno gibanje, razmahnjeno po vsej Evropi, prisotno v Sovjetski zvezi,
številnih akademskih središčih v ZDA in v Izraelu.
Zdi se pomembno poudariti, da se posamezna naratološka dela niso posvečala zgolj pripovedi
v literaturi, temveč so svoje raziskovanje širila tudi na druga polja; tako sta na primer kot
pripadnika druge smeri za filmsko naratologijo pomembna Christian Metz in Seymour
Chatman. V svojem poskusu distinkcije med klasično in postklasično naratologijo (z
namenom opredelitve slednje) David Herman omenja knjige Shlomith Rimmon-Kenan
Narrative Fiction: Contemporary Poetics (1983), Chatmanovo Story and Discourse (1978) in
Princeovi Narratology: The Form and Functioning of Narrative (1982) ter A Dictionary of
Narratology (1987) kot dela, ki so najbolj jasno oblikovala podobo naratologije za širšo
strokovno javnost (Alber in Fludernik 2010: 2). Njihovi avtorji sicer črpajo iz ruskega
formalizma in pripovedne semiotike, osnovane na lingvistiki, vendar pa je omenjena
reprezentativna dela klasične naratologije mogoče videti tudi kot začetno oddaljevanje od
strukturalističnega modela, četudi še tako bežno in nezaznavno (2), Koron (2014: 80) pa prav
zanje ugotavlja, da na nek način težijo k združitvi vidikov obeh zgoraj omenjenih
strukturalističnih smeri oziroma usmeritev, saj skušajo kombinirati preučevanje struktur
zgodbe s preučevanjem pripovednega diskurza. Vsekakor so ti popravki in dopolnitve
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strukturalistične naratološke paradigme, in sicer predvsem kritične navezave na Genettova
dela, vplivale tako na popularizacijo njegovega modela in globalizacijo celotne naratologije
kot tudi na nastajanje novih izvirnih modelov (in popravljanje starih, predstrukturalističnih, s
strukturalističnimi dopolnitvami).
V 70. in 80. letih je bila teorija pripovedi – enako kot intenziven razvoj literarne teorije
nasploh – zaznamovana z interdisciplinarnim in transdisciplinarnim povezovanjem,
povezanim z razmahom t. i. Teorije v humanistiki in družboslovju. V tem razgibanem
obdobju, ki so ga oblikovali študentsko gibanje s konca 60. let, gospodarska kriza, politični in
vojaški nemiri ter agresivna globalizacija, so namreč nastajale številne nove smeri v raznih
humanističnih in družboslovnih vejah, ki so težile k prepletu oziroma inter- in
transdisciplinarnosti; njihova temeljna teoretska dela so se tako ob svojem kritičnem
prevpraševanju formalističnih in strukturalističnih predpostavk in metod naratologije pogosto
(vsaj implicitno) dotikala, obenem pa so močno spodbudila tudi nastanek in prispevala k
razvoju novih metodoloških smeri v literarni vedi, četudi sama niso spadala pod njen okvir.
Kot poudarja Koron, so med drugim prav ta temeljna dela »v času siceršnje prevlade klasične,
v bistvu apolitične in scientistično naravnane strukturalistične paradigme, močno vplivala na
diverzifikacijo, dekonstrukcijo in politizacijo pripovednoteoretskih teženj« ter v t. i.
prehodnem oziroma tranzicijskem obdobju

8

»tvorila široko referenčno ozadje, ki je

navdihnilo niz pristopov, metateoretskih pregledov in aplikativnih raziskav s širšega območja
raziskovanja pripovedi, /.../ zato [so] ta dela v marsičem sodoločala razvoj usmeritev
postklasične naratologije.« (98) V tranzicijskem obdobju je tako obstajalo več smeri, ki lahko
z današnje perspektive predstavljajo začetke nekaterih sodobnih postklasičnih naratoloških
teženj, Koron pa sicer pri svoji selektivni predstavitvi smeri te prehodne faze omenja
kontekstualistične oziroma kontekstualne usmeritve (kot so npr. feministična, postkolonialna,
marksistična in novohistoristična naratologija), psihoanalitske teorije pripovedi, pripovedno
poetiko telavivske šole, ki se bolj kot strukturalistični deskriptivnosti približuje
funkcionalističnemu pristopu, poststrukturalizem (pri Barthesu), historiografsko teorijo
pripovedi in Ricoeurjevo filozofsko refleksijo pripovedi. (99–113)
Za približno klasifikacijo sodobnih naratoloških teženj in osvetlitev splošnih lastnosti klasične
ter postklasične naratologije se zdi uporabna orientacijska tabela Ansgarja Nünninga, ki jo je

8

Koron za to obdobje navede poimenovanje, ki ga je Mark Currie uporabil v Postmodern Narrative Theory.
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povzelo več raziskovalcev, npr. Shlomith Rimmon-Kenan (2002: 142), Alber in Fludernik
(2010: 6) ter Koron (2014: 114–115), čeprav opažajo in opozarjajo na njeno strukturno
binarnost, ki naj bi jo avtor pravzaprav želel preseči. Med drugim je namreč tudi sam
poudaril, da tabela, zgrajena na ostrih nasprotjih oziroma binarnih opozicijah, ne more
povsem predstaviti niti neenotnosti strukturalistične naratologije, še manj pa kompleksnosti
postklasičnih naratoloških pristopov in njihovih popravkov predhodnih koncepcij, tako da
svoje protistave ni razumel v smislu neprehodne, zaprte opozicije, temveč kot proces oziroma
premik pozornosti od enega načina in fokusa preučevanja k drugemu (Koron 2014: 115).
Nünningova tabela z dvema stolpcema (v Rimmon-Kenan 2002: 142) opiše klasično
naratologijo kot tekstocentrično, ahistorično in sinhrono, poenoteno (pod)disciplino, ki
pripada formalistični in deskriptivistični paradigmi. Teži k vzpostavljanju pripovedne
slovnice in poetike fikcije, pri čemer jo zanimajo predvsem univerzalne lastnosti vseh
pripovedi, zaprti sistemi in statični proizvodi; glavni fokus njenega preučevanja so tako
»lastnosti« oziroma »značilnosti« teksta. Poudarja teorijo, formalistične opise in taksonomijo
pripovednih tehnik, prednost daje (reduktivnemu) binarizmu in hierarhičnim lestvicam ter se
poslužuje analiz od spodaj navzgor (bottom-up). Izogiba se moralnim vprašanjem in
produkciji pomena. Za razliko od strukturalistične naratologije pa so nove postklasične
naratologije kontekstualno,

historično in

diahrono

orientirane ter

zasnovane kot

interdisciplinaren projekt iz heterogenih pristopov. Pripadajo interpretativni in vrednostni
paradigmi, saj težijo k interpretativni rabi analitičnega instrumentarija, pri čemer se
osredotočajo predvsem na posebne učinke posameznih pripovedi, na odprte in dinamične
procese; glavni predmet njihovega preučevanja je tako dinamika bralnega procesa (bralne
strategije, interpretativne izbire in preferenčna pravila). Postklasične naratologije poudarjajo
aplikacijo, tematska branja in ideološko naravnana ovrednotenja, prednost dajejo holistični
kulturni interpretaciji in »gostim opisom« ter sintezi od zgoraj navzdol (top-down). Prav tako
se za razliko od klasične naratologije v veliki meri posvečajo etičnim vprašanjem in
dialoškemu posredovanju pomenov.
Kot nakazuje Nünningova tabela, je torej za postklasično naratološko fazo značilna velika
heterogenost in diverzifikacija interdisciplinarnih naratoloških pristopov, ki jih skuša avtor
razporediti v osem glavnih skupin naratoloških usmeritev, sicer še dodatno členjenih na
podskupine: prvo skupino tvorijo kontekstualistični, tematski in ideološki pristopi v literarni
vedi, drugo tvorijo čezmedijske in čezžanrske elaboracije naratologije, v tretjo uvršča
pragmatične in retorične vrste naratologije, v četrto kognitivne in recepcijskoteoretično
9

naravnane vrste (meta-)naratologije, peto tvorijo postmoderne in poststrukturalistične
dekonstrukcije klasične naratologije, šesto lingvistični pristopi, v sedmo so uvrščene
filozofske teorije pripovedi, v zadnjo – osmo – pa druge meddisciplinarne teorije pripovedi,
kot so npr. kombinacije s področjem umetne inteligence, antropologije, teorije zgodovinopisja
itd. Ob tej navedbi glavnih skupin iz Nünningovega seznama Koron (2014: 116–120) kritično
opaža, da je le-ta pri razvrstitvi klasičnih in postklasičnih teženj nedosleden ter ne upošteva
kontinuitete med predstrukturalističnimi in postklasičnimi pristopi. Obenem glede časovnega
vidika ugotavlja, da sta bila problematizacija oziroma razkrajanje strukturalistične paradigme
in nastajanje nekaterih postklasičnih pristopov sočasna, saj so se nekateri od njih porodili že v
80. letih (tu so mišljeni predvsem pristopi in teorije iz tranzicijskega obdobja), nekateri pa so
nastali v 60. in 70. letih, kar pomeni, da so bili sočasni s klasično naratologijo (recimo že
omenjena filmska naratologija) ali pa so pripadali konkurenčnim paradigmam.9 Nünningovo
kategorizacijo novih pristopov v osmih glavnih skupinah uporabi tudi Jan Christoph Meister,
ki jo skrči na tri dominantne metodološke paradigme sodobne naratologije, in sicer na
kontekstualistično naratologijo, kognitivno naratologijo ter čezžanrske in medmedijske
pristope.10 Zadnji pristopi, ki svoje raziskovanje širijo čez okvire tradicionalnega področja
literarne pripovedi in reformulirajo tradicionalne naratološke pojme za možno aplikacijo na
druge medije, bodo torej tisti, ki nas bodo zanimali pri preučevanju filmske pripovedi.
Ob koncu prvega desetletja tretjega tisočletja Alber in Fludernik v svojem uvodu k zborniku
postklasične naratologije (2010: 1–23) predlagata možno delitev postklasičnega obdobja na
dve fazi, od katerih naj bi prvo fazo označevali predvsem že omenjeni preusmeritev in
diverzifikacija teorij pripovedi, ki sta povzročili nastanek številnih poddisciplin, pri tem pa
tudi Hermanov množinski termin »naratologije«. V drugi fazi postklasične naratologije v
ospredje prihaja vprašanje, kako se vse te razne naratologije med seboj prekrivajo in
povezujejo ter kakšen je obseg njihovih nezdružljivosti; za to fazo naj bi bila tako po eni
strani značilna delna združitev brez neprimernega seganja po enkratnosti, po drugi strani pa so
trendi proti skupnim lastnostim deloma oteženi z nadaljevanjem diverzifikacije, s številnimi
pristopi in sodelovanji s partnerskimi disciplinami. Tako pri postklasičnih težnjah obstaja
Za zadnje desetletje v naratologiji opaža, da določene smeri iz tranzicijskega obdobja niso bile ponovno
aktualizirane, nasprotno pa so trenutno v vzponu predvsem »feministična naratologija, kulturna in historična
naratologija, prekžanrske in prekmedijske aplikacije naratologije, kognitivna in "naravna" naratologija,
prispevki aktualnih lingvističnih usmeritev, teorija možnih svetov in raznovrstne interdisciplinarne povezave.«
(120)
10
Prim. geslo »Narratology« v spletnem priročniku The Living Handbook of Narratology
na
http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/narratology (dostop 1. 11. 2016).
9

10

nekakšen konsenz glede naratologije kot čezžanrskega, čezdisciplinarnega in čezmedijskega
podviga, ki goji širok koncept pripovedi, saj sedaj vključuje tudi film, dramo, risanke, precej
uprizoritvene umetnosti in nekaj slikarske kot pripovednih zvrsti – meja se je namreč od
tradicionalnega romana premaknila k sivemu območju poezije, glasbe in znanosti. Pripoved
kot objekt naratološke analize od 80. let dalje torej vključuje precej širši spekter »tekstov«,
razširitev na druge medije pa obenem spremlja več drugih dejavnikov; eden od njih je že
omenjeni obrat od tekstocentrične analize h kontekstualno naravnanim kulturnim študijam.
Glavni poudarek raziskovanja leži na vprašanju, kaj te razne pripovedi dosegajo v
komunikaciji, kakšna ideološka sporočila prenašajo, kakšno kulturno delo opravljajo in
kakšne možne učinke lahko povzročijo v dejanskem svetu. Poleg tega Alber in Fludernik
trdita, da je raznim sodobnim postklasičnim naratološkim pristopom skupno opiranje na
kognitivne in konstruktivistične principe oziroma koncepte, 11 ki je prav tako povezano z
razširitvijo na druge medije, saj je ob nezadostnosti klasičnega modela za raziskovanje vseh
novih tipov pripovedi kognitivni pristop ponudil model, ki lahko poleg lingvističnega
pripovedovanja zgodb preučuje tudi druge oblike pripovedi. Kognitivni model se tako počasi
vzpostavlja kot nova osnova za konstantno povečujoča se polja naratološkega raziskovanja in
vpeljuje v teorije pripovedi novo terminologijo in koncepte.
Čeprav ne izgleda, da bi postklasične pristope družila povsem enaka metodologija, pa Alber
in Fludernik (2010: 23) menita, da so zgoraj omenjene skupne značilnosti dovoljšen razlog,
da bi se na sodobno naratološko raziskovanje referiralo s terminom v ednini (postklasična
naratologija) – da torej njegove raznovrstnosti ni treba poudarjati s terminom v množini
(postklasične naratologije), kot to počne npr. Herman. Množinskemu terminu je bolj
naklonjena Koron, ki izraz naratologija/-e v najširšem smislu izenači s teorijo/-ami pripovedi
(v ožjem ga sicer uporablja za strukturalistično teorijo pripovedi) in izraz postklasična
naratologija razume »bolj kot skupno ime za vrsto specializiranih naratologij in ne kot
samostojno in samozadostno metaznanost«, obenem pa se sklicuje tudi na Fotisa Janidisa, ki
je množinski termin »utemeljeval z ireduktibilno povezanostjo pripovedi z medijem, v katerem
je pripoved posredovana«, ter poudarja prednost termina, češ da nakazuje na raznolikost
pristopov in temeljno prerazporeditev poudarka raziskovanja v primerjavi z dokaj poenoteno
strukturalistično naratologijo (Koron 2014: 119).

Podobno Koron meni, da je prav »kognitivna naratologija /.../ trenutno dejansko ena najobetavnejših smeri
postklasične naratologije.« (Koron 2014: 124)
11
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2.2. Metodološki pluralizem
Kratek zgornji pregled zgodovine teorij pripovedi s poudarkom na zadnji fazi nudi torej
vpogled v izredno pester in bogat spekter naratološkega raziskovanja. Glede na obilico teorij,
tako iz predstrukturalistične in klasične faze kot tudi iz postklasične, ki so različno
pripomogle oziroma vplivale na razvoj naratološkega orodja, predvsem pa glede na
poudarjeno diverzificiranost postklasičnih pristopov, se bom v pričujočem magistrskem delu
za razlago naratoloških konceptov omejila na tiste teorije, ki so poleg literarne pripovedi
obravnavale tudi pripoved v filmu (tj. čezmedijske) ali pa so vsaj pomembno prispevale k
razvoju naratoloških konceptov v filmski teoriji. Pričakovati gre, da bodo teorije, s katerimi
bom skušala razložiti posamezne koncepte, sicer zaznamovane s sodobnim metodološkim
pluralizmom, hkrati pa bodo prevladovale tiste, ki se med drugim poslužujejo tudi
kognitivnega in konstruktivističnega modela.

Na kognitivno naratologijo se pri svojem raziskovanju likov v literaturi in filmu opira tudi
Barbara Zorman (prim. 2009: 36–41), ki za preučevanje filmskih adaptacij literarnih del
poudarja primernost naratoloških obravnav, obogatenih z novimi spoznanji drugih
humanističnih in družboslovnih strok; torej obravnav v kontekstu medbesedilnosti,
medmedijskosti in meddisciplinarnosti, ki bi presegle koncept zvestobe in povzdigovanje
literarnega izvirnika nad filmsko adaptacijo oziroma implicirano umetniško neenakost obeh
medijev. Na metodološki pluralizem kot na »najprimernejše in najplodovitejše orodje pri
proučevanju [filmskih] adaptacij« prisega tudi Matevž Rudolf (2013: 141), pri čemer se med
drugim sklicuje na Lindo Hutcheon, ki pri svojem raziskovanju uporablja številne pristope, ne
da bi pri tem povzdigovala kateregakoli od njih, in na shemo prepleta sodobnih pristopov
avtoric Deborah Cartmell in Imelde Whelehan, iz katere je razvidno, da se študije o
adaptacijah poleg naratologije poslužujejo še številnih drugih teorij in konceptov, npr.
intertekstualnosti, recepcijske teorije, novih konceptov potrošništva, kulturno-zgodovinskega
konteksta itd. (142–143). Sicer pa, kot pravi Rudolf (2013: 90), naratologija sama
»predstavlja primerno izhodišče za proučevanje razmerja med literarno predlogo in filmsko
adaptacijo« prav zaradi svojega osnovnega metodološkega izhodišča, »ki razlikuje med
fabulo in sižejem, ter predpostavko, da lahko siže fabulo oblikuje v različnih medijih«.
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3. Pripoved
3.1. Terminološka določitev
Kljub temu, da je strukturalizem skušal oblikovati univerzalni model pripovedi, so s časovno
distanco od te naratološke faze, predvsem pa z internacionalizacijo in interdisciplinarnostjo
teoretskega razvoja, nastale številne različne definicije pripovedi, tako da koncept pripovedi
ni trdno določen, večpomenskost termina pa se lahko vzpostavlja tudi zaradi nenatančne rabe
pojmov, ki jih je oblikoval strukturalizem. Ob tem opažanju Koron (2014: 25–30) ugotavlja,
da ima pojem pripovedi več pomenov oziroma terminoloških opredelitev:
1. pomen je vezan na »genološko klasificirano literarno produkcijo«, in sicer v širšem
smislu pripoved lahko pomeni pripovedni žanr oziroma katero od oblik epske
literature, ki je krajšega ali srednjega obsega (npr. kratka zgodba, novela, tudi krajši
roman z malo dogajanja), v ožjem pa tisto specifično epsko obliko, ki ima manj strogo
zgradbo od novele (pri tem je med daljšo pripovedjo in kratkim romanom težko
razlikovati);
2. pomen vključuje širši obseg pojma pripoved in je vezan na aristotelovsko opredelitev
mitosa, ne glede na razne variacije opredelitev tega pomena, pa sta zanj glavni
reprezentacija (tj. predstavitev/prikaz neke vsebine) in posebna razporeditev dogodkov
oziroma dogajanja, pri čemer definicije pogosto omenjajo časovno in včasih kavzalno
ureditev (fiktivnih ali realnih) dogodkov;
3. vključuje ožji obseg pojma in je za razliko od širšega osnovan na načinu
reprezentacije, tako da je le-ta ponovno pomensko vključena v opredelitev, in sicer:
»[p]ripoved je v tem primeru opredeljena kot komunikacijsko razmerje med
pripovedovalcem in sprejemnikom (recipientom), v katerem prvi drugemu posreduje
realna ali fiktivna dogajanja.« (27) Pripoved naj bi torej v tem ožjem smislu
vključevala pripovedovalca (po nekaterih strožjih opredelitvah pa celo referente, tj.
tiste, na katere pripoved referira), zaradi česar je označena kot ekskluzivno jezikoven
fenomen, kot besedna komunikacija oziroma govorjen/pisan besedni tekst, v okviru
literarne vede pa je omejena na pripovedne žanre. Pripovednoteoretska analiza se
osredotoča predvsem na razne aspekte produkcije besednega teksta, njegove strukture
in recepcije.
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4. Vedno pogostejši pomen pojma pripovedi kot nadrejenega pojma za vse literarne
pripovedne tekste se v sodobnih razpravljanjih pojavlja kot posledica njegove
teoretske konceptualizacije; pripoved v tem pomenu je sinonim za pripovedništvo, ki
vključuje tudi neznačilno pripovedne tekste (npr. moderne literature).
5. Termin pripoved se lahko »v paru s terminoma pripovedovanje in naracija, ki
označujeta sámo dejanje pripovedovanja ali pripovedno dejanje« (28), uporablja tudi
za tisto, kar je pripovedovano (tj. vsebina pripovedi ali zgodba oziroma pri ruskih
formalistih fabula, pri anglofonih teoretikih story, nemških Geschichte in pri
francoskih strukturalistih histoire). Pripoved v opoziciji s pripovedovanjem pomeni
torej rezultat pripovedovanja oziroma narativizacije.
Razlike v definicijah pripovedi skupaj z različnimi pomenskimi obsegi prinašajo tudi
raznolike smernice in metode za preučevanje. Kot ugotavlja Koron, »[t]eoretska omejitev
raziskovalnega polja in predmeta /.../ pogosto sovpada z izločitvijo [pripovednih] potez, ki se
zdijo v drugačni perspektivi morda osrednje ali vsaj nepogrešljive.« (32) Kljub temu, da se
določene značilnosti v definicijah pripovedi ponavljajo, saj so te v veliki meri še vedno
»usmerjene k "tekstnim" ali celo "znotrajtekstnim" potezam pripovednosti«, pa se zdi Alenki
Koron najproduktivnejši postopek, ki bi poleg teh tekstualnih vidikov konstruiranja pripovedi
upošteval tudi načine razbiranja teksta, tj. rekonstruiranja pripovedi oziroma recepcijsko
prakso, ter tako »v pluralističnem duhu tvegal integracijo tradicionalnih definicijskih prvin s
sodobnimi (postklasičnimi) naratološkimi pobudami.« (32)
Poleg tega je glede zgornjih razhajanj v opredelitvah termina pripoved mogoče opaziti
bistvene implikacije razlikovanja med drugim in tretjim pomenom: če je navedeni tretji
pomen, ki vključuje komunikacijsko razmerje med pošiljateljem in sprejemnikom, rezerviran
predvsem (vendar ne povsem) za jezikovne pripovedne manifestacije in tako pod raziskovalno
lupo v kar največji meri postavlja literaturo z njeno umetniško oblikovano pripovedjo, pa
drugi pomen bolj omogoča preučevanje vseh oblik in načinov pripovedi, ne glede na medij, v
katerem se le-ti pojavljajo.
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3.2. Pripoved kot semiotična reprezentacija in pogoji pripovednosti
Koron (2014: 26–27) za širši pomen pojma pripovedi navaja pomembno Barthesovo
opredelitev, po kateri je pripoved opredeljena kot semiotični pojav, pri čemer ni vezana zgolj
na različne oblike jezika (ustnega ali pisnega), temveč je lahko podprta tudi s fiksno ali
gibljivo sliko, z gibom ali z mešanico vsega naštetega, tako da se lahko manifestira tako v
besedni obliki (npr. v kateri od literarnih zvrsti ali v vsakdanji konverzaciji) kot tudi v
nebesednih medijih (npr. v likovni umetnosti ali filmu); pripoved ima po Barthesu neskončne
oblike in je mednarodna, čezzgodovinska ter čezkulturna, kar pomeni, da obstaja v vseh
različnih socialnih skupinah, v vseh različnih kulturah vseh preteklih in vseh sedanjih družb.
Podobno Onega in García Landa (1996: 3) pripoved v širšem smislu definirata kot semiotično
reprezentacijo zaporedja dogodkov, smiselno povezanih na časoven in kavzalen način.
Pripovedi so tako lahko konstruirane z uporabo različnih semiotičnih medijev: katerikoli
semiotični konstrukt, karkoli, narejeno iz znakov, je lahko tekst, bodisi jezikovni bodisi
gledališki, slikovni ali filmski. Na tej točki Onega in García Landa dodajata, da vsaka
reprezentacija vključuje gledišče (point of view), izbiranje (selection), perspektivo na
reprezentirani objekt, kriterije relevantnosti in domnevno še implicitno teorijo realnosti.
Čeprav se zdi pripovedno strukturiranje najbolj izpopolnjeno v literarnih tekstih, pa je
narativizacija eden od najpogostejših načinov dodajanja reda in perspektive v izkustvo.

Tudi Seymour Chatman se je, kot ugotavlja Koron (2014: 27), navezal na Barthesovo
definicijo in – pod vplivom strukturalistične naratologije, koncepte katere je skušal dopolniti
in popraviti – pripoved v svojem delu Story and Discourse (1978: 22–26) opredelil kot
semiotično strukturo, njene komponente pa predstavil v shematičnem prikazu: pripoved
temelji – kot je razvidno že iz samega naslova dela – na dveh ravneh, na zgodbi (story), ki je
vsebina (content) pripovedi, in diskurzu (discourse), ki predstavlja njeno izrazno plat
(expression), vsaka od teh dveh ravni pa ima tudi svojo formo (form) in svojo substanco
(substance). Medtem ko formo zgodbe predstavljajo dogodki (dejanja in dogajanja) ter
eksistenti (liki in prizorišča), so po Chatmanovem mnenju substanca zgodbe ljudje, stvari ipd.,
kot so jih avtorjevi kulturni kodi predhodno obdelali, torej reprezentacije objektov in dejanj v
dejanskem in zamišljenih svetovih (ki so lahko imitirani v pripovednem mediju), kot so
filtrirani oziroma posredovani skozi kulturne kode avtorjeve družbe. Forma druge ravni,
diskurza, je struktura pripovednega prenosa, njegovo substanco pa predstavlja njegova

15

manifestacija, ki je lahko verbalna, filmska, baletna, pantomimična ipd. Iz tega je vsekakor
razvidno, da Chatman pojem pripovedi razume v širšem smislu, torej kot semiotično
strukturo, ki jo lahko aktualizirajo različni mediji. Tako v omenjenem kot v svojem kasnejšem
delu Coming to Terms (1990), v katerem poleg pripovedi obravnava še druge tipe teksta,
utemeljitev (argument) in opis (description), se ne osredotoča zgolj na jezikovni medij,
temveč v kar največji meri tudi na film,12 v nekoliko manjši pa še na druge medije. Pripoved v
širšem smislu namreč ne zajema le diegetskih oblik (npr. romana in kratke zgodbe), ki bi jih
zajel ožji smisel pojma, temveč tudi mimetične oblike (npr. drame, filme, balet, risanke); za
Chatmana je vsakršen tekst, ki predstavlja zgodbo – zaporedje dogodkov, ki jih izvedejo ali
doživijo liki –, predvsem pripoved. Tako romanom kot npr. dramam je skupno časovnologično zaporedje dogodkov, skupina likov in prizorišče, zaradi česar so na temeljni ravni v
bistvu zgodbe. Dejstvo, da je ena vrsta zgodb pripovedovana (diegetska), druga pa
predstavljena oziroma prikazana (mimetična), je po Chatmanu drugotnega pomena – to
vsekakor ne pomeni, da je razlika med dvema načinoma komuniciranja pripovedi
nepomembna, temveč zgolj to, da stoji nižje v hierarhiji tekstnih razlik kot pa razlika med
pripovedjo in drugimi tipi teksta, torej med pripovedjo, utemeljitvijo, opisom ipd. (Chatman
1990: 115–118)
Če Chatman skuša pripoved opredeliti kot analitično kategorijo, tip diskurza ali tip teksta, pa
Marie-Laure Ryan (2004: 7–9) poudarja, da takšen in podobni pristopi, ki skušajo pripoved
umestiti znotraj modela diskurza, ne razrešijo problema njene definicije, saj ne zmorejo
pozitivno opredeliti drugih elementov predpostavljenega sistema. Ker nimajo jasne ideje in ne
dosegajo konsenza o tem, kateri so tisti elementi, ki bi predstavljali nasprotje pripovedi (npr.
pri Chatmanu utemeljitev in opis, pri Moniki Fludernik 4 drugi tipi itd.), ne morejo definirati
pripovedi po principu Saussurovega sistema razlik. Ryan tako zagovarja alternativno možnost
– semantični pristop, na podlagi katerega pripoved definira pozitivno kot tip pomena, pri
čemer ne zanika, da vsebuje tako označenca kot označevalca, tj. – v Chatmanovih terminih –
zgodbo in diskurz, temveč trdi, da se njena identiteta nahaja na ravni označenca. Namesto, da
bi ta pomen povezala z določenim tipom stavka, predlaga razumevanje pripovednega pomena
kot kognitivnega konstrukta ali mentalne podobe (mental image), ki jo interpret zgradi pri
odzivu na tekst. Značilnosti reprezentacije, ki jo mora tekst obuditi v mislih občinstva, da bi
se kvalificiral kot pripovedni, so po njenem mnenju naslednje: tekst mora ustvariti svet in ga

12

Zagovarjal je npr. koncept filmskega pripovedovalca, o čemer bo več govora kasneje.
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naseliti z liki in objekti, kar pomeni, da je pripovedni tekst osnovan na propozicijah, ki
zatrjujejo obstoj posameznikov, in propozicijah, ki tem eksistentom pripisujejo značilnosti;
ustvarjen pripovedovani svet mora doživeti spremembe stanja, ki jih povzročijo neobičajni
fizični dogodki (bodisi nesreče oziroma pripetljaji bodisi namerna človeška dejanja) in ki
ustvarjajo časovno dimenzijo ter umeščajo pripovedovani svet v tok zgodovine; poleg obeh
naštetih pogojev mora tekst omogočati rekonstrukcijo interpretativne mreže ciljev, načrtov,
vzročnih povezav in psiholoških motivacij glede pripovedovanih dogodkov – ta implicitna
mreža vzpostavlja koherenco in daje razumljivost fizičnim dogodkom ter jih povezuje v
zgodbo. Ko tekst izpolnjuje omenjene pogoje, po mnenju Marie-Laure Ryan ustvari t. i.
pripovedni scenarij (narrative script).

Na podlagi svoje kognitivne naratologije tudi Monika Fludernik v delu An Introduction to
Narratology (2009) izpostavlja podobne minimalne pogoje pripovednosti, ki jih Koron (2014:
33) navaja kot uspešen primer takšnih določitev: v središče pripovedi Fludernik umešča enega
ali več antropomorfnih likov, ki v pripovedovanem svetu (večinoma) izvajajo namerna, tj.
ciljno naravnana dejanja, kar predstavlja dogodkovno dogajalno plat zgodbe, poleg tega pa je,
podobno kot pri Ryan, ključen pogoj pripovedi tudi vzpostavitev časovno-prostorskih
razmerij, v katera je vpet lik oziroma več likov. Pripoved je torej razumljena kot
reprezentacija možnega sveta, ki je lahko podana v jezikovnem in/ali vizualnem mediju (kar
pomeni, da tudi Fludernik upošteva širši obseg pripovedi), bralcem oziroma gledalcem pa
tako omogoča vključitev v drugačen (možen) svet in življenje likov. Obstoj figure
pripovedovalca po Fludernik ni nujen pogoj pripovedi, na ravni teksta pa je pripovedovani
svet oblikovan s (pre)ureditvijo časovnega reda dogodkov in z izbiro perspektive. Če
povzamemo, je skupna točka obeh določitev pripovednosti, opredelitev Monike Fludernik in
Marie-Laure Ryan, obstoj likov v ustvarjenem pripovedovanem svetu in (njihova) dejanja
oziroma dogodki, ki med drugim podpirajo vzpostavitev časovno-prostorskih razmerij;
skupna točka torej leži na ravni zgodbe, ne pa diskurza.

Da bi bil tako zgornji obrazec kompatibilen z nebesednimi oblikami pripovedi, Ryan (2004:
9) pripovednost ne umesti v govorni akt, temveč njeno opredelitev pritrdi na dve različni
področji: po eni strani je pripoved besedilni akt reprezentacije, torej tekst, ki zakodira določen
tip pomena, pri čemer ostaja nedorečeno, kateri tipi znakov so uporabljeni za kodiranje tega
pomena; po drugi strani pa pripoved definira kot mentalno podobo oziroma kognitivni
konstrukt, ki ga glede na tekst oblikuje interpret, pri čemer lahko reprezentacijo prav tako
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sprožajo različni dražljaji. 13 Da bi opisala ti dve modaliteti pripovedi, Ryan predlaga
razločevanje med »biti pripoved« in »imeti pripovednost«: prvo se lahko pripiše kateremukoli
semiotičnemu objektu, ki je bil ustvarjen z namenom, da bi v mislih občinstva (npr. bralcev,
gledalcev) priklical pripovedni scenarij, po drugi strani pa »imeti pripovednost« pomeni imeti
zmožnost priklicati tak scenarij, kot jo imajo npr. glasba, ples in celo življenje, ne da bi bile
pripovedi v dobesednem smislu. Obe modaliteti se lahko križata ali prepletata na različne
načine; če je recimo tekst predviden kot pripoved in obenem vsebuje dovolj pripovednosti, da
bi bil konstruiran kot tak, gre za povsem polno formo pripovednosti, nasprotno pa ima nizko
pripovednost v primeru, če je zgodba tako slabo predstavljena, da občinstvo ne more
rekonstruirati ustreznega scenarija.14

3.2.1. Problematični odnos med jezikom in pripovedjo
Kljub temu, da vpeljano razločevanje med »biti pripoved« in »imeti pripovednost« razširja
koncept pripovedi onkraj besednih del, pa vseeno povsem ne razrešuje problematičnega
odnosa med jezikom in pripovedjo, saj izgleda jasno, da medtem ko naj bi bil od vseh
semiotičnih kodov jezik s svojimi zmožnostmi izražanja propozicij, tj. kazanja na objekte in
zgolj njihove določene značilnosti, izražanja specifičnih pomenov preko slovnice in
sintaktičnih pravil, s svojimi zmožnostmi izražanja verjetnosti, pogojnosti in zanikanja ter
abstraktnih idej (npr. vzročnosti) najbolj ustrezen oziroma primeren za pripovedovanje zgodb,
pa so drugi, nejezikovni mediji, kot so npr. slike in še bolj glasba, pri takih zmožnostih
omejeni. Ne da bi zanikala nepresegljivo pripovedno zmožnost jezika, pa Ryan vseeno
zagovarja bolj raznoliko, manj strogo pozicijo: če je namreč pripoved opredeljena s
kognitivnimi termini, potem ni jezikovni objekt, temveč mentalna podoba, posameznemu
tekstu pa ni treba eksplicitno predstaviti določenih povezav, ki držijo skupaj pripovedni
scenarij (npr. vzročnih povezav), da bi ga občinstvo interpretiralo kot pripoved, saj lahko npr.
gledalec sam priskrbi običajna sredstva in logične povezave oziroma sklepa nanje iz teksta,15
Vendar pa ni potrebna reprezentacija, oblikovana kot pripoved, da bi sprožila kognitivni konstrukt, ki tvori
pripovednost, saj lahko oblikujemo pripovedne scenarije v svojih mislih kot odziv na življenje, ki vsekakor ni
reprezentacija (čeprav ga seveda doživljamo skozi kognitivne procese, ki producirajo mentalne podobe). (9)
14
Ryan ugotavlja, da vprašanje pripovedi postaja še bolj problematično, kadar tekst vključuje umetniško namero,
da bi tako vzbudil kot obenem tudi onemogočal željo po pripovedi. Takšen primer je veliko postmodernističnih
tekstov, ki se sicer predstavljajo kot koščki delov pripovedne podobe, vendar sočasno preprečujejo bralcu, da bi
kadarkoli vzpostavil rekonstrukcijo trdnega in celovitega pripovednega scenarija. (10)
15
Tu se Ryan sklicuje na ugotavljanja teoretikov Kristin Thompson in Davida Bordwella, ki prav tako
uporabljata kognitivni pristop za preučevanje pripovedi v filmu – več bom o razmišljanjih slednjega pisala v
nadaljevanju.
13
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prav tako pa so tudi mentalne podobe zgodb, ki se porajajo pri občinstvu, lahko enako
eliptične kot sami teksti, saj pripovedi občinstvo najverjetneje ne bo ponotranjilo kot
popolnoma povezane mreže logičnih povezav. (10–11)

Ryan ugotavlja, da model, ki definira pripoved kot kognitivni konstrukt, ostaja sicer
neodločen pri vprašanju, iz česa je ta konstrukt narejen, vendar pa kognitivne raziskave kažejo
na to, da mentalna reprezentacija zgodbe vsebuje različne tipe podob (in sicer podob v
najširšem možnem smislu, tj. podoba kot informativen vzorec, shranjen v mislih). Tako
domneva, da so propozicije,16 odvzete iz teksta, verjetno dominanten element kognitivnega
konstrukta, vendar pa so določeni vidiki pripovedi lahko shranjeni kot besede (npr. dobesedne
besede lika skupaj z njihovimi pomeni) ali kot vizualne podobe, obenem pa so lahko določena
razpoloženja in čustva asociirana z ritmi in melodijami, in sicer ne glede na dejanski medij
teksta, preko katerega si občinstvo ustvarja mentalno podobo. Kognitivna reprezentacija,
poimenovana kot pripoved, je zato lahko mentalni ekvivalent multimedijskega konstrukta:
čeprav je njena logična struktura najverjetneje shranjena kot propozicije, ki so lahko
prenesene samo skozi jezik, pa drugi tipi podob – in posledično drugi »mentalni mediji« –
bogatijo končno reprezentacijo na načine, ki so jeziku nedostopni, in edinstveno prispevajo k
oblikovanju pripovednega pomena. (12)
Če se torej želi naratološko raziskovanje razširiti v model, ki bi vključeval vse medije, je po
Ryan prvi korak na tej poti prepoznavanje in priznavanje drugih pripovednih načinov oziroma
drugih načinov priklica pripovednih scenarijev. Teksti, ki na drugačne načine prikličejo
pripovedne scenarije, imajo torej značilnosti, ki pri teoretikih pripovedi še niso tako splošno
sprejete za pripovedne, kot pa so »nezaznamovane« značilnosti standardnih manifestacij
pripovednosti (npr. romanov, kratkih zgodb ipd.). Ti, drugačni pripovedni načini, na katere
opozarja Ryan, so med drugim tudi mimetične oblike pripovedi (v nasprotju z
nezaznamovanimi diegetskimi), 17 ki jih, kot je bilo rečeno, omenjata tudi Bordwell – ko
primerja dve glavni tradiciji teorij naracije – in Chatman,18 njihovo pripovednost pa je po
16

S propozicijami Ryan misli na verbalno-abstraktne reprezentacije besednih pomenov, kot to imenuje Ellen
Esrock, na katero se sklicuje pri dognanjih kognitivnih raziskav. (37)
17
Vsak od obeh načinov, mimetični in diegetski, se lahko na mikro ravni pojavi v naraciji, v kateri sicer
prevladuje drugi; na primer mimetični dialogi v sicer diegetski romaneskni pripovedi ali, nasprotno, fenomen t. i.
glasu čez sliko oziroma off glasu (voice over narration/voiced-over narration) v filmu kot diegetski element v
primarno mimetičnem mediju. (13)
18
Kot pravi Ryan, teoretiki, ki štejejo prezenco pripovedovalca, ki izvaja verbalni akt naracije, za ključni pogoj
pripovedi, mimetične pripovedi pripisujejo nečloveški pripovedni figuri. (13) Taki teoretiki filmske pripovedi so
npr. omenjeni Chatman, Jakob Lothe in tudi Manfred Jahn, ki govori o filmskem urejevalnem mehanizmu (filmic
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Ryan mogoče zagovarjati tudi s tem, da se jih razume kot virtualne zgodbe, pri čemer bi bila
možnost, da jih v verbalni obliki obnovimo kot zgodbe (to retell as a story), pogoj
pripovednosti. Poleg mimetičnega pripovednega načina v paru z nasprotnim, diegetskim, so
omenjeni še: ponazorilni (illustrative) oziroma dodatni (ancillary) v opoziciji s standardnim
avtonomnim (autonomous); participatorni (participatory), npr. pri improvizacijskem
gledališču ali pri določenih računalniških igrah, v opoziciji z receptivnim (receptive);
nedoločni (indeterminate) oziroma virtualni (virtual) način v opoziciji z določnim
(determinate) oziroma dejanskim (actual); in navsezadnje še metaforični (metaphorical)
način, npr. pri pripovedih o konkretnih entitetah, ki nimajo zavesti, ali dramatizacijah, ki
pripisujejo avtonomnost in dejavnost abstraktnim objektom, še radikalneje pa je lahko izražen
pri glasbi ali arhitekturi – ta način stoji v paru z nasprotnim, dobesednim (literal) načinom.
(Ryan 2004: 13–14)
Glede na to, da naj bi bili vsi omenjeni pripovedni načini relevantni in bi jih bilo treba
prepoznati ter upoštevati pri preučevanju pripovedi v različnih medijih, lahko povzamemo, da
Ryan vsekakor opredeli pripoved v najširšem možnem smislu; ne le da je ta lahko katerikoli
semiotični tekst, ki občinstvu prikliče pripovedni scenarij, temveč je glede na kognitivni
pristop tudi mentalna podoba, ustvarjena kot multimedijski konstrukt. Taka opredelitev
pripovedi kot fenomena, ki je onstran medija oziroma je od njega neodvisen, omogoča
preučevanje pripovedi v njenih nebesednih manifestacijah brez nanašanja na komunikacijski
model besednega pripovedovanja, na katerega se sklicujejo teorije, ki pripoved razumejo v
ožjem smislu. Pri tem Ryan (2004: 15) ugotavlja, da le-te poudarjajo, da se pripovednost
najbolj realizira v oblikah, ki so podprte z jezikom, in da je tako raziskovanje pripovedi onkraj
medijev možno le s prenosom parametrov besedne naracije na druge medije, kar pomeni, da
je potrebno najti komunikacijsko strukturo, ki vsebuje pripovedovalca, pripovedovanca in
pripovedno sporočilo, poleg tega pa seveda pošiljatelja (avtorja) in sprejemnika (bralca,
gledalca ipd.). Ker je tudi ta raziskovalna možnost v določeni meri združljiva s preučevanjem
pripovedi v drugih medijih, bom kasneje predstavila koncepte, ki jih uveljavlja s svojo
definicijo pripovedi v ožjem smislu, še prej pa bom obravnavala teorijo filmske pripovedi, kot
jo je razvil in podal David Bordwell.

composition device) (Rudolf 2013: 116–123), medtem pa se Bordwell ne strinja z uvedbo pripovedovalca
diegetskih teorij, saj meni, da »v filmu ni ekvivalentov za temeljne aspekte verbalne dejavnosti«, in želi s svojo
teorijo preseči posamične analogije med reprezentacijskimi sistemi (Bordwell 2012: 49–50). Več o filmskih
pripovedovalcih bo govora v razdelku o pripovedi v ožjem smislu.

20

Naslednje poglavje se torej nanaša predvsem na njegove prispevke k raziskovanju pripovedi v
filmski teoriji, in sicer iz treh razlogov: prvič, Bordwellov funkcionalistični ali kognitivni
pristop vzpostavlja pojmovanje pripovedi, ki ga vsekakor lahko uvrstimo med pojmovanja
pripovedi v širšem pomenu, torej kot semiotične reprezentacije, sploh pa ga je mogoče
navezati na kognitivno obarvana raziskovanja Marie-Laure Ryan in Monike Fludernik, ki so
bila predstavljena zgoraj, saj tudi Bordwell skuša določiti minimalne pogoje pripovednosti in
s svojim konceptom pripovedi sega preko omejitev jezikovnega medija. Drugič, kot bom
skušala pokazati v nadaljevanju, Bordwellova teorija v kar največji meri poudarja gledalca
filma in njegove mentalne procese, kar je mogoče ponovno povezati s pojmovanjem pripovedi
kot kognitivnega konstrukta pri Ryan oziroma s kognitivnimi teorijami, ki se ne omejujejo na
posamezen medij pripovedi. Tretji razlog za obravnavo Bordwellove teorije pred obravnavo
pripovedi v ožjem smislu, tj. pripovedi kot komunikacijskega razmerja, pa se nahaja v
dejstvu, da pri posameznih konceptih oziroma komponentah komunikacijskega modela (npr.
pri pripovedovalcu v filmu) prihaja do velikih razhajanj in polemičnih razprav med
Bordwellom in zagovorniki komunikacijskega modela; prav zato se zdi pomembno prej
spoznati ozadje, na katerem Bordwell podaja svojo kritiko.

3.3. Filmska pripoved in gledalec
Čeprav je pripoved v sodobnih teorijah večinoma razumljena kot čezmedijski fenomen, saj je
zgodba lahko predstavljena ne le z jezikom, temveč tudi s pantomimo, plesom, podobami ali
celo glasbo, in čeprav tako lahko pripoved na določen način razumemo kot predjezikovni
fenomen, pa Bordwell (2008: 3) – podobno kot Ryan – ugotavlja, da pripoved, podana v
jeziku, vseeno deluje kot standardna oblika. Teoretiki, ki takšno obliko pojmujejo kot
praobliko, iz katere izhajajo druge oblike pripovedi in kateri se približujejo drugi mediji, tako
iščejo vzporednice med literarnimi in npr. filmskimi sredstvi oziroma v drugih medijih iščejo
ustrezne ekvivalente za literarna sredstva. Nasprotno pa pojmovanje, da tako verbalne kot tudi
neverbalne pripovedi izkoriščajo oziroma uporabljajo nekatere bolj osnovne pojmovnosti, kot
so ideja delovanja, kavzalnost, čas ipd., ki jih razporejamo, da bi osmislili svet okrog sebe,
privede do spoznanja, da različni mediji aktivirajo različna področja pripovedovanja in se tako
razlikujejo tudi po uporabi različnih sredstev. Bordwell kot minimalne pogoje pripovednosti
omenja dogodke in stanja, ki so časovno razporejeni, ki vsebujejo določene spremembe in
kontinuiteto agensa ter določene kavzalne povezave. Za teorije pripovedi, ki izpostavljajo te
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minimalne pogoje, pravi, da so usmerjene k delovanju (action-centered), seveda pa nekatere
teorije kot osnovo pripovedi izpostavljajo like in njihove zmožnosti ter vidijo dogodke kot
njihove produkte – takšne teorije so torej usmerjene k liku oziroma agensu (agent-centered).
(4–5)
Bordwell predlaga, da je konstruktivne principe in standardne prakse pripovedi mogoče najti
vzdolž treh dimenzij, od katerih se nobena strogo ne nagiba niti k modelu zgodbe,
osnovanemu na delovanju, niti k modelu, usmerjenemu k liku: gre za pripovedovani svet
oziroma svet zgodbe (story world), ki ga sestavljajo agensi, okoliščine in okolje, za strukturo
zgodbe (plot structure) oziroma razporeditev delov pripovedi in za tretjo dimenzijo – naracijo
(narration), ki je po Bordwellu časovno zaporeden tok informacij o svetu zgodbe.
Bordwellovo raziskovanje filmske pripovedi vključuje vse tri omenjene dimenzije pripovedi
in obenem predpostavlja, da film daje gledalcu iztočnice, da bi le-ta izvedel določene
dejavnosti oziroma postopke, katerih glavni cilj je sestavljanje in razumevanje zgodbe. Tako
namesto razumevanja pripovedi kot sporočila, ki ga mora gledalec dekodirati, Bordwell
preučuje filmsko pripoved kot reprezentacijo, ki ponuja izpopolnitev oziroma dodelavo,
osnovano na gledalčevih inferencah; gledalec dano reprezentacijo sprva obdeluje
perceptualno in si jo zatem podrobneje razloži na osnovi shem, ki jih ima na voljo (9).

Gledalca Bordwell seveda ne pojmuje kot posamezne osebe, vendar pa ga prav tako ne
pojmuje kot »idealnega bralca«, ki naj bi bil »najbolje opremljen prejemnik, kar si jih tekst
lahko predstavlja, najbolj dovzeten za vse vidike pomena«, temveč je zanj hipotetična
entiteta, »ki na podlagi filmske reprezentacije gradi zgodbo«, poleg tega je »"realen" vsaj v
tem smislu, da ima določene psihološke omejitve, kakršne imajo tudi navadni gledalci«,
predvsem pa je torej aktiven (Bordwell 2012: 54). Pri orisu gledalčeve percepcije in kognicije
se Bordwell opira na Helmholtzovo konstruktivistično teorijo psihološke aktivnosti, po kateri
sta zaznavanje in mišljenje aktivna procesa, usmerjena k cilju, kar največjo pomembnost pa
daje sklepanju, ki lahko poteka od spodaj navzgor (from the bottom up), če sklepanje temelji
na perceptivnih podatkih, ali pa od zgoraj navzdol (from the top down), če je »organiziranje
čutnih podatkov določeno predvsem s pričakovanjem, ozadnim vèdenjem, s procesom
reševanja problema in drugimi kognitivnimi operacijami« (55). Ti procesi temeljijo na
postavljanju hipotez (pri čemer stavimo na najverjetnejše), v vseh aktivnostih, bodisi
perceptivnih bodisi kognitivnih, pa postavljanje hipotez vodijo t. i. organizirani snopi vednosti
oziroma sheme, ki imajo, kot pravi Bordwell, tudi ključno vlogo pri razumevanju zgodbe.
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Gledanje je tako proces od spodaj navzgor, sklepanje pa poteka nehote in trenutno; »[t]a
avtomatična konstrukcija je povezana tudi s procesi shematiziranja, ki preverjajo hipoteze na
podlagi novih vizualnih podatkov. /.../ Gledanje torej ni pasivno absorbiranje dražljajev,
marveč je aktivna sposobnost, ki obsega naglo preračunavanje, uskladiščene pojme, razne
namene, pričakovanja in hipoteze.« (57) Gledanje filma je po konstruktivističnem pristopu
dinamičen psihološki proces, v katerem so pomembne naše perceptivne sposobnosti (npr.
konstruiranje kontinuirane svetlobe in gibanja), naša prejšnja vednost in izkušnje, ki so nam
vzpostavile določene sheme, na podlagi katerih postavljamo in potrjujemo hipoteze, prav tako
pa sta pomembna tudi material in struktura samega filma, ki nas vodita pri izgrajevanju
zgodbe, saj spodbujata uporabo shem in preverjanje hipotez.
Gledalčev glavni kognitivni cilj je po Bordwellovem mnenju torej gradnja razumljive zgodbe,
pri čemer gledalec teži h kronološkemu redu in išče vzročne povezave med dogodki; »[t]a
usmeritev k pomenu je obenem naravnana k enotnosti. Razumevanje pripovedi predpostavlja,
da ji prisodimo neko koherentnost.« (60) Ob gradnji zgodbe gledalcu, kot rečeno, pomaga
uporaba shem na podlagi njegove prejšnje izkušnje in konteksta. Pri klasifikaciji teh shem
Bordwell sledi tipologiji Reida Hastieja, pri čemer je vsakemu tipu določena njegova vloga v
razumevanju pripovedi. Gre torej za:

-

»centralno tendenco« ali prototipsko shemo, ki »obsega identificiranje posameznih
članov razreda glede na postavljeno normo« (61) in v razumevanju pripovedi torej
igra ključno vlogo pri identificiranju določenih likov, dejanj, lokacij ipd. (z npr.
prototipi, kot so »ljubimec« ali »rop« ali »velemesto«);

-

šablonske sheme ali sistemi razvrščanja – gledalčeve predpostavke o neki osnovni
shemi oziroma abstraktni pripovedni strukturi, ki »razvršča dogodke in jih povezuje v
celoto« po načelu kronološkega reda in linearne vzročnosti, gledalec pa uporablja to
»osnovno shemo kot okvir za razumevanje, spominjanje in povzemanje posamezne
pripovedi« (61) (splošna šablonska shema zgodbe v zahodni kulturi bi tako bila:
ekspozicija – zaplet – izid);

-

proceduralne sheme, v katerih so uporabljene prototipske in šablonske sheme in ki
zbirajo ter urejajo podatke (njihovo delovanje je najbolj izrazito, kadar npr. šablonska
shema ne ustreza in mora gledalec prilagoditi svojo razlago in pričakovanja);

-

stilistične sheme in šablone, katerih uporaba je pri gledanju filma glavnega toka
(mainstream filma) zaradi njegovih stilističnih konvencij postala utečen, skorajda
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avtomatičen proces od zgoraj navzdol (ena takšnih je npr. stilistična figura
kader/nasprotni kader: igralec v prvem kadru gleda nekam izven kadra, drugi igralec v
naslednjem kadru pa gleda nekam izven kadra v nasprotno smer).

Gledalec torej z opisanimi shemami postavlja bolj ali manj trdne predpostavke, sklepa o
potekajočih dogodkih, se spominja in postavlja hipoteze, tj. »uokvirja in preizkuša
pričakovanja glede nadaljnjega poteka zgodbe« (65) oziroma glede prejšnjih in nadaljnjih
dogodkov. »Hipoteze sicer prestajajo nenehno modifikacijo, toda kadar so potrjene, ovržene
ali ostanejo odprte, lahko osamimo kritične trenutke. Ves ta proces poteka v pogojih vsake
posamezne pripovedi, gledalčeve perceptivno-kognitivne usposobljenosti, okoliščin recepcije
in prejšnje izkušnje.« (67)
Iz celotnega orisa gledalčeve aktivnosti je do določene mere razvidno, da Bordwellova teorija
skuša obravnavati celotne filme z vidika njihovega spodbujanja, vzdrževanja in oviranja te
gledalčeve aktivnosti oziroma njegove konstrukcije zgodbe ter filmsko naracijo razume kot
oblikovno dejavnost oziroma kot dinamičen »proces, ki v svojih osnovnih ciljih ni specifičen
za določen medij« ter »uporablja materiale in postopke vsakega medija v svoje namene« (80).
Bordwell se pri definiciji treh pripovednih dimenzij, fabule, sižeja in stila, sklicuje na ruske
formaliste, in sicer se mu njihov razloček med fabulo in sižejem zdi bistvenega pomena za
pripovedno teorijo. Fabula je torej imaginarni konstrukt, ki ga gledalec ustvari progresivno ali
retroaktivno s svojimi predpostavkami in sklepanji na podlagi prototipskih, šablonskih in
proceduralnih shem, obsega pa »dogajanje kot kronološko, vzročno-posledično urejeno
zaporedje dogodkov, ki se pripetijo v določenem času in na določenem kraju« (80). Pri tem
Bordwell poudarja, da fabula ali zgodba ni profilmski dogodek, saj je že sama uprizoritev
dogajanja reprezentacijsko dejanje, siže pa pojmuje kot dejansko ureditev in reprezentacijo
fabule v filmu. Siže je sistem, ki ureja komponente fabule, tj. fabulativne dogodke in stanja,
na določene načine in jih predstavlja. Prav tako kot siže je po Bordwellu sistem tudi stil, saj
»oblikuje komponente, razne filmske tehnike, v skladu z organizacijskimi načeli« – v tem
kontekstu je stil sistematična uporaba »filmskih postopkov v posameznem filmu. Stil je torej
notranja sestavina samega medija.« (82)
Razločevanje med fabulo in sižejem presega posamezen medij, saj so tako ista fabula kot isti
modeli sižeja lahko uporabljeni v različnih medijih. Koncept sižeja namreč ni zaznamovan s
kategorijami, kot so lingvistične kategorije osebe, glagolskega časa in metajezika, temveč se
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naslanja na temeljne principe vsake pripovedne reprezentacije in daje podlago za oblikovanje
povezav med fabulativnimi dogodki. Kakor pravi Bordwell, siže s fabulo povezujejo trije
principi: pripovedna logika, na podlagi katere gledalec vzpostavlja odnose med dogodki, in
sicer glede na načela vzročnosti, učinka in paralelizma (podobnosti ali razlike); pripovedni
čas, katerega vidike je analiziral že Genette in izpostavil red, trajanje in frekvenco; ter prostor.
Namen sižeja ni, da bi gledalec čim lažje konstruiral fabulo, temveč da ga k tej konstrukciji
»vodi na poseben način, npr. tako, da vzbuja pričakovanja, spodbuja našo radovednost ali
suspenz in na vseh koncih pripravlja presenečenja.« (84) Siže je na različne načine v
interakciji s stilom, pri čemer filmska tehnika običajno podpira sižejsko podajanje informacij
in spodbujanje k sklepanju oziroma postavljanju hipotez – vsaj pri filmih glavnega toka
(mainstream filmih) se tako stilistični vzorci ujemajo z modelom sižejske predstavitve zgodbe
(možna pa so seveda tudi neskladja med obema sistemoma). Filmski stil pa ima kljub temu
pomembno vlogo, saj imajo različne izbire raznih stilističnih sredstev lahko izredno raznolike
učinke na gledalčevo percepcijo in kognicijo. Glede na opisana razmerja med fabulo, sižejem
in stilom, Bordwell definira naracijo kot »proces, v katerem filmski siže in stil sodelujeta pri
vodenju gledalčeve konstrukcije fabule. Film torej ne pripoveduje le tedaj, ko siže ureja
informacije fabule. Naracija vključuje tudi stilistične procese. /.../ Naracija je dinamična
interakcija med sižejskim podajanjem informacij zgodbe in tem, kar Tinjanov imenuje
"gibanje, dviganje in upadanje stilističnih mas".« (86)
Kar se tiče Bordwellove koncepcije naracije, se zdi zanimiva Chatmanova kritika (1990: 128),
češ da je status naracije v Bordwellovi pripovedni hierarhiji precej nejasen, saj jo v
določenem trenutku obravnava kot sinonim za siže (Chatman za to navede primer), po drugi
strani pa jo definira kot siže in stil skupaj. Tako Chatman meni, da je nejasno, ali Bordwell
naracijo obravnava na isti ravni s fabulo ali na višji ravni. Čeprav se je med Chatmanom in
Bordwellom razvila polemična debata glede raznih pripovednih konceptov, sploh koncepta
filmskega pripovedovalca, pa oba poudarjata, da film pripada splošni naratologiji, saj je
pripoveden, in da filmi niso nujno pripovedni zaradi človeškega glasu, temveč zaradi drugih
sredstev, ki so lastni njegovemu mediju. Kot bo razvidno iz nadaljevanja, pa Chatman pri
svojem preučevanju filmske pripovedi uporablja komunikacijski model in se s tem razlikuje
od Bordwella.
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3.4. Pripoved kot komunikacijsko razmerje
Kot ugotavlja Koron (2014: 27), so pripoved v ožjem smislu opredelili npr. Genette, Stanzel
in Prince. To pomeni, da so jo opredelili kot zgodbo, ki jo pripoveduje (vsaj en)
pripovedovalec, npr. del Princeove (1988: 58) definicije pripovedi se v prevodu glasi:
»Poročanje (kot produkt in proces, objekt in akt, struktura in strukturiranje) o enem ali več
realnih ali fiktivnih DOGODKIH enega, dveh ali več (bolj ali manj razkritih)
PRIPOVEDOVALCEV

enemu,

dvema

ali

več

(bolj

ali

manj

razkritim)

PRIPOVEDOVANCEM. /.../ Dramska uprizoritev, ki predstavlja (številne fascinantne)
dogodke, ni pripoved, saj ti dogodki niso poročani, temveč se dogodijo neposredno na odru.
/.../ Pripovedni mediji reprezentacije so raznoliki (govorjeni, pisani in znakovni jezik, npr.
slike ali filmi, geste, glasba ali katerakoli urejena kombinacija le-tega /.../«.19
Čeprav Prince torej dramske uprizoritve, ki bi sicer veljala za mimetični pripovedni način
(prim. Chatman, Ryan), ne šteje za pripoved, pa kot pripovedne priznava različne medije
reprezentacije, in sicer ne samo tistih, ki temeljijo na jeziku, temveč tudi tiste, ki temeljijo na
drugih (posameznih ali kombiniranih) znakovnih sistemih – tako npr. tudi glasbo, za katero
Ryan pravi, da jo lahko razumemo kot metaforični pripovedni način, čeprav so njene
umetniške oblike same po sebi prikrajšane za semantično vsebino. Vsekakor je v Princeovi
opredelitvi izpostavljen dogodek oziroma več dogodkov, pri čemer skuša pripoved razmejiti
od navadnega opisa dogodkov z dodatno določitvijo, češ da je poročanje o vsaj dveh (realnih
ali fiktivnih) dogodkih ali o eni situaciji in enem dogodku, pri tem pa nobeden od njiju
logično ne predpostavlja drugega ali sledi iz njega.20 Glede na dvostopenjski strukturalistični
model Prince ugotavlja, da ima pripoved kot struktura oziroma produkt dva dela, zgodbo in
diskurz, pri čemer so najznačilnejša lastnost zgodbe že prej omenjene časovne povezave med
dogodki in situacijami, možne pa so tudi vzročne. Odnos med zgodbo in diskurzom je lahko
raznolik: ista zgodba si lahko prisvaja različne diskurze oziroma je lahko upovedena v

19

V izvirniku: »The recounting (as product and process, object and act, structure and structuration) of one or
more real or fictitious EVENTS communicated by one, two, or several (more or less overt) NARRATORS to one,
two, or several (more or less overt) NARRATEES. /.../ [A] dramatic performance representing (many
fascinating) events does not constitute a narrative /.../, since these events, rather than being recounted, occur
directly on stage. /.../ The narrative media of representation are diverse (oral, written, and sign language, for
example, still or moving pictures, gestures, music, or any ordered combination thereof) /.../«.
20
Koron (2014: 32) trdi, da se mu je pri tem »neogibno izmaknila na primer pripoved kot prikaz psihičnega
stanja, v kateri je težko ali nemogoče govoriti o dogodkih.«
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različnih diskurzih, prav tako pa lahko en sam diskurz predstavi različne zgodbe, npr. z enako
časovno razporeditvijo dogodkov, z enako fokalizacijo, frekvenco, hitrostjo in distanco, pa
tudi z enako vrsto vpisa pripovedovalca in pripovedovanca v tekst. (Prince 1988: 58–59) Prav
ta vpis oziroma upodobitev pripovedovalca, ki poroča o dogodkih in situacijah
pripovedovancu, je po Princeovi opredelitvi poleg samih dogodkov ključni faktor oziroma
pogoj pripovedi, ki sicer dodatno zožuje širšo opredelitev pripovedi kot reprezentacije
dogodkov, vendar pa – po Princeovem mnenju – poudarja dejstvo, da pripoved ni zgolj
produkt, temveč tudi proces, ne le objekt, temveč tudi dejanje, ki obstaja v določeni situaciji,
kar pomeni, da je pripoved izmenjava med dvema sodelujočima stranema, zaznamovana s
svojim kontekstom. Obstoj pripovedi torej temelji na dogovoru med pripovedovalcem in
pripovedovancem, na njeno obliko pa vplivata situacija, v kateri se pojavi, in cilj, ki ga skuša
doseči, pri čemer pošiljatelj določene vrste informacij podaja na določen način, npr. z uporabo
določene vrste fokalizacije, s poudarjanjem določenih informacij oziroma podrobnosti ipd.,
tako da sprejemnik dane informacije lahko procesira v določenem okviru. (60)

3.4.1. Sodelujoči v pripovednem komunikacijskem modelu
Čeprav je mogoče konstitutivne elemente modela najti že v antičnem izročilu, pa je
pomemben del za njegovo osnovanje doprinesel predstrukturalistični nemški teoretik
Wolfgang Kayser, ki je v svojem delu Das sprachliche Kunstwerk (Jezikovna umetnina,
1948) predstavil koncept t. i. prasituacije pripovedovanja (die epische Ursituation):
pripovedovalec pove poslušalstvu o nečem, kar se je zgodilo, pri čemer je med
pripovedovalcem in pripovedovano zgodbo vzpostavljena distanca. Ker se prasituacija
pripovedovanja nanaša na izvorno pripovedno situacijo, pri kateri je zgodba posredovana
ustno, koncept tako sicer ne opredeljuje odnosa med avtorjem in pripovedovalcem, niti med
tekstom in bralcem, vendar pa Kayser v drugem kontekstu poudari, da avtor oziroma pisec
ustvari fiktiven svet, v katerem je vključen pripovedovalec, in s tem razmeji ustvarjalni akt
pisanja od ustnega akta pripovedovanja. (Lothe 2000: 14)
Glede na številne aplikacije lingvistike na literaturo, s katerimi so se ukvarjali ruski formalisti,
ni presenetljivo, da so Kayserjeve prispevke h komunikacijskemu modelu uporabno dopolnili
koncepti Romana Jakobsona. Njegov komunikacijski model, po katerem pošiljatelj pošilja
sporočilo prejemniku, naj bi se nanašal na vsa verbalna komunikacijska dejanja in poleg
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omenjenih komponent izpostavlja še tri druge, ki so potrebne, da bi bilo sporočilo uspešno
preneseno in učinkovito sprejeto: kontekst, ki je dosegljiv naslovniku in je bodisi verbalen
bodisi ima zmožnost biti verbaliziran; stik, tj. fizično pot prenosa in psihično povezavo med
pošiljateljem in prejemnikom, ki obema omogoča, da vstopita in ostaneta v komunikaciji; in
kod – sistem pravil in norm, ki je popolnoma ali vsaj delno skupen pošiljatelju in prejemniku.
Vsaka od teh šestih komponent lahko nadalje predstavlja enega od šestih načinov uporabe
jezika oziroma eno od šestih jezikovnih funkcij: v posamezni realizaciji komunikacijskega
modela bo ena od funkcij po Jakobsonu dominantna, kar pomeni, da bo igrala ključno vlogo
pri določanju in oblikovanju pomena sporočila, ki ga pošiljatelj pošilja prejemniku.21 Lothe
ugotavlja, da je sicer Jakobsonov model mogoče povezati s Kayserjevo prasituacijo
pripovedovanja, če pošiljatelja, sporočilo in prejemnika nadomestimo s pripovedovalcem,
zgodbo in poslušalcem, vendar pa njuni koncepti niso povsem podobni, saj je npr. Jakobsonov
koncept pošiljatelja tako splošen, da lahko vključuje tako avtorja kot pripovedovalca, poleg
tega pa se najbolj neposredno nanaša na govorjeni jezik. Vsekakor pa sta tako Kayserjev
koncept kot Jakobsonov model pripomogla k oblikovanju pripovednega komunikacijskega
modela. (15)
Na dodatno razširitev modela so močno vplivala dognanja angleškega predstrukturalističnega
teoretika Wayna C. Bootha, ki je v Retoriki pripovedne umetnosti (Rhetoric of Fiction, 1961)
zagovarjal pripovedne strategije, ki so bile tedaj v strokovni javnosti zavračane zaradi splošne
rabe Jamesovih in Lubbockovih konceptov oziroma pogledov, ki so izpostavljali prikazovanje
(namesto pripovedovanja) brez »vmešavanja« avtorja in brezosebnost. Booth je »izrazito
privilegiral avtorjevo vlogo v procesu sporazumevanja z bralcem. Formalno-estetski
premislek o vrednotah oziroma interesih, prepričanjih in presojah, ki jih tako avtor kakor
bralec fikcije neogibno vnašata v umetniški tekst, je izhodišče njegove obravnave načinov
pripovedovanja – usmeril se je namreč v klasifikacijo pojavnih oblik avtorjevega glasu«.
(Koron 2014: 68) Njegova klasifikacija tako vpeljuje pomembno razlikovanje med
implicitnim (oziroma nakazanim) avtorjem (implied author) in pripovedovalcem, pri čemer so
slednji po Boothu lahko: zanesljivi (reliable) ali nezanesljivi (unreliable); dramatizirani (v
tekstu prikazani kot osebe) ali nedramatizirani; zgolj opazovalci poteka dogodkov ali delujoči
Če bo fokus postavljen na pošiljatelja sporočila, bo dominantna emotivna funkcija, kar pomeni, da bo
posredovan pošiljateljev odnos do tega, kar govori; nasprotno pa dominantna konativna funkcija izraža
usmerjenost k prejemniku. Kontekst se povezuje z referencialno funkcijo, stik s fatično in kod z metajezikovno,
dominantna poetska funkcija pa izraža usmerjenost na samo sporočilo oziroma osredotočenost sporočila na
njegovo lastno obliko in jezikovno organizacijo ter je tako najbolj razvidna pri umetniških delih.
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pripovedovalci (narrator-agents); zavestni (self-conscious) ali pripovedovalci, ki svojega
pripovedovalskega početja ne tematizirajo. (68) Opazen prispevek k pripovednemu
komunikacijskemu modelu je prav tako Boothova uvedba implicitnega oziroma nakazanega
(implied) bralca. Prav na Boothova dognanja se je skliceval tudi Chatman (1978: 147–151),
ko je predstavil svoj diagram celotne pripovedno-komunikacijske situacije,22 ki bi v prevodu
izgledal takole:

Pripovedni tekst
Realni

Implicitni avtor→(Pripovedovalec)→(Pripovedovanec)→Implicitni bralec

avtor ---->

Realni
----> bralec

Kot ugotavlja Rimmon-Kenan (2002: 87), sta realni avtor in realni bralec v pripovednem
tekstu predstavljena z nadomestnima predstavnikoma, z implicitnim avtorjem in implicitnim
bralcem, pri čemer naj bi bil v skladu z Boothovim konceptom implicitnega avtorja kot
antropomorfne entitete, imenovane za »avtorjev drugi jaz«, implicitni avtor vodilna zavest
dela kot celote oziroma vir vseh norm, ki jih vključuje delo. Implicitni avtor vsekakor ni
identičen z realnim, saj medtem ko lahko realni avtor v različna svoja dela vključuje različne
ideje in prepričanja, mogoče celo popolnoma drugačna od tistih, ki jih ima v realnem
življenju, pa je implicitni avtor določenega dela zamišljen kot stabilna entiteta, znotraj dela
idealno konsistentna sama s seboj.
Po drugi strani se implicitni avtor ne razlikuje zgolj od realnega avtorja, temveč tudi od
pripovedovalca, saj – kot poudarjata Chatman (1978: 148) in Rimmon-Kenan (2002: 88) – za
razliko od njega, t. i. pripovednega »glasu« oziroma »govorca« teksta, sam nima glasu
oziroma direktnih sredstev za komuniciranje, temveč bralca poučuje in vodi tiho, s
konstrukcijo kot celoto, z vsemi izbranimi glasovi in sredstvi. Tako Rimmon-Kenan meni, da
mora biti implicitni avtor v tem smislu razumljen kot konstrukt, na katerega bralec sklepa in
ga razbira iz vseh komponent teksta, ne pa kot personificirana zavest ali »drugi jaz«. Enako
kot implicitni avtor je tudi implicitni bralec konstrukt, ki se razlikuje od realnega bralca in
pripovedovanca. Lothe (2000: 19) opozarja, da ta koncept predstavlja mejno območje med
teorijami pripovedi in teorijami estetskega učinka, ki ga med drugim zastopa delo Wolfganga
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Izredno podoben Chatmanovemu je diagram Jakoba Lotheja (2000: 16), in sicer s to razliko, da realnega
avtorja in realnega bralca poimenuje kot historična oziroma zgodovinska (historical).
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Iserja. Zanj literarno delo nastaja skozi interakcijo med tekstom in bralcem; implicitni bralec,
ki vstopa v to interakcijo, je vloga ali vidik, ki realnemu bralcu dovoljuje razbrati pomen
teksta – tako je implicitni bralec aktiven, obenem pa tudi pasiven, glede na to, da so premise
produkcije tekstualnega pomena že dane z diskurzom in naracijo. Po Iserju ima avtor določen
nadzor nad načinom, na katerega bralec bere, vendar pa je ta oblika nadzora indirektna in
osnovana na skupnih socialnih, zgodovinskih in kulturnih normah oziroma konvencijah.
Pomen teksta nastaja v produktivni napetosti med vlogo ali modelom bralca, ki ga predstavlja
tekst, in dispozicijami ter interesi realnega bralca; dejavnost implicitnega bralca je namreč
strukturirajoč proces, v katerem realni bralec poskuša vzpostaviti povezavo med t. i. praznimi
mesti teksta, kar pomeni, da z ustrezno razbranimi in dopolnjenimi praznimi mesti
konkretizira delo. (19)

Glede na to, da Chatman pripovedovalca in pripovedovanca v svojem diagramu postavi v
oklepaj, to pomeni, da sta v tekstih neobvezna, medtem ko vsak tekst vsebuje tako
implicitnega avtorja kot implicitnega bralca: ko sta pripovedovalec in pripovedovanec v
tekstu odsotna, komunikacija ne napreduje preko njiju, temveč naj bi bila omejena na
implicitna avtorja in bralca. S tem se Rimmon-Kenan (2002: 89) ne strinja, saj – kot prvo –
pravi, da če je implicitni avtor razumljen kot konstrukt, ki nima glasu oziroma direktnih
sredstev za komuniciranje, potem je samo po sebi protislovno, da bi se mu dodeljevala vloga
pošiljatelja v komunikacijski situaciji. Namesto tega mora ideja o implicitnem avtorju
vključevati njegovo razosebljenost, tako da je le-ta razumljen kot skupina implicitnih norm,
ne pa kot subjekt (govorec ali glas), ki bi bil udeleženec v pripovedni komunikacijski situaciji.
Čeprav se z njenim pogledom strinja tudi Lothe (2000: 19), je implicitnega avtorja vseeno
vključil v model: ta koncept namreč razume kot podobo avtorja v tekstu in kot izraz
tekstualnega namena, pri čemer implicitni avtor postane praktično sinonim za ideološki sistem
vrednot, ki ga indirektno in s kombiniranjem vseh svojih sredstev predstavlja tekst.

Za razliko od Chatmanovega diagrama Manfred Jahn (2005: N2.3.) predstavi nekoliko
drugačno shemo pripovedne komunikacije, ki vključuje (vsaj) tri ravni komunikacije, od
katerih ima vsaka svojega pošiljatelja in prejemnika. Njegov model tako razločuje dve
znotrajbesedilni ravni, raven dejanja,23 na kateri sta tako pošiljatelj kot prejemnik lika v delu,
in raven fiktivnega posredovanja, na katero uvršča pripovedovalca in prejemnika oziroma
23

To raven Jahn poimenuje raven dejanja (level of action) zato, ker predpostavlja, da se govorna dejanja
kategorično ne razlikujejo od ostalih dejanj.
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prejemnike, ter poleg teh dveh še zunajbesedilno raven nefiktivne (ali realne) komunikacije
med avtorjem in bralcem. Jahn torej v svoj model doda raven komunikacije, ki se vrši v
pripovedovanem svetu med samimi liki, vendar pa med zunajbesedilno ravnijo in ravnijo
fiktivnega posredovanja izpusti vmesno t. i. raven implicitne fiktivne komunikacije, ki jo
sestavljata implicitni avtor in implicitni bralec, kot npr. pri Chatmanu. Kot glavni razlog za
uvedbo te ravni tako Jahn kot Rimmon-Kenan navajata nezanesljivo naracijo; kot je bilo
rečeno, slednja sicer ne priznava vloge implicitnega avtorja kot pošiljatelja v komunikaciji,
vendar pa vseeno poudarja, da je sam koncept pomemben in pogosto ključen pri določevanju
bralčevega odnosa do pripovedovalca, večinoma torej v primerih nezanesljivosti, ko se
pripovedovalčeve norme in vrednote razlikujejo od norm in vrednot implicitnega avtorja.
Poleg te izključitve implicitnega avtorja in implicitnega bralca iz pripovedne komunikacijske
situacije Rimmon-Kenan podaja še drugi pomislek glede Chatmanovega modela, usmerjen na
pripovedovalca in pripovedovanca, ki po njenem mnenju ne bi smela biti zgolj izbirna
oziroma neobvezna, temveč bi v model morala biti vključena kot konstitutivna faktorja v
komunikaciji. Kot pravi, vsak izrek oziroma izjava ali zapis izjave predpostavlja nekoga, ki jo
je izrekel, zato ima vsaka zgodba nekega pripovedovalca; četudi je sestavljena iz čistega
dialoga, obstaja poleg govorcev tega dialoga še nekakšna »višja« pripovedna avtoriteta, ki je
odgovorna za njegovo navajanje. Pripovedovalec je tisti, ki vsaj pripoveduje ali se vključuje v
nekakšno aktivnost, ki služi potrebam naracije; namesto Chatmanove dihotomije med
odsotnimi in prisotnimi pripovedovalci pa Rimmon-Kenan predlaga razlikovanje oblik in
stopenj zaznavnosti pripovedovalca v tekstu. Na drugo stran pripovedne komunikacije je
postavljen pripovedovanec – tisti, ki ga pripovedovalec vsaj implicitno naslavlja. (89–90) Če
je v tekstu dejansko naslovljen zgolj implicitno, je vedno impliciten, četudi pripovedovalec
postane sam svoj pripovedovanec, v nekaterih tekstih pa se njegova funkcija približuje vlogi
implicitnega bralca. Nasprotno v primeru, da je pripovedovanec naslovljen eksplicitno,
pripovedna situacija po Lothejevem mnenju (2000: 20) površinsko spominja na ustno
prasituacijo.
Tako so za koncepcijo pripovedi, kot jo razvija Rimmon-Kenan, relevantni samo štirje od
Chatmanovih šestih udeležencev. Kot je mogoče videti, ima pripovedni komunikacijski model
kljub

dodajanju

ali

odvzemanju

posameznih

členov

z

utemeljevanjem

njihove

(ne)relevantnosti pri posameznih teoretikih načeloma isto strukturo in vsekakor več ravni
komunikacije. Čeprav Chatman postavlja pripovedovalca in pripovedovanca v oklepaj, ker se
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mu njun obstoj v tekstu ne zdi obvezen, pa je koncept pripovedovalca, kot je bilo že opisano
zgoraj, ključen za opredelitve pripovedi v ožjem smislu, kakršna je npr. Princeova definicija.
Prav zato in obenem tudi zaradi nestrinjanja ter razhajanj, ki jih je koncept povzročil v filmski
teoriji, se zdi smiselno pogledati, kakšne implikacije ima torej v literarni vedi in v filmski
teoriji; ali drugače: kakšne naj bi bile značilnosti pripovedovalca v literaturi in kakšne v filmu.

3.4.2. Pripovedovalec v literaturi
Pripovedovalec (ali kombinacija več pripovedovalcev) je, kot pravi Lothe, pripovedno
sredstvo, ki ga avtor uporabi, da bi predstavil in razvil tekst, tvorijo pa ga dejanja in funkcije,
ki jih pripovedovalec izvaja oziroma opravlja (20). 24 Prince ga v svojem naratološkem
slovarju (1988: 65–66) opredeli kot tistega, ki pripoveduje in je vpisan v tekst, kar pomeni, da
je znotraj teksta, postavljen na isto diegetično raven kot pripovedovanec, ki ga naslavlja.
Čeprav mora po Princeu pripoved vsebovati vsaj enega pripovedovalca, pa se v njej seveda
lahko pojavi več pripovedovalcev, ki naslavljajo istega ali drugega pripovedovanca.
Pripovedovalec je lahko opisan glede na diegetično raven, na kateri se pojavlja, in je tako
lahko ekstradiegetičen (če ni del nobene diegeze, tj. pripovedovanega sveta, v katerem se
dogajajo situacije in dogodki, o katerih se pripoveduje), intradiegetičen (če pripada diegezi, ki
jo predstavlja ekstradiegetični pripovedovalec v primarni pripovedi) ali metadiegetičen
oziroma hipodiegetičen (če je v pripovedi, ki je vložena znotraj intradiegetične pripovedi),
prav tako pa je pripovedovalec lahko karakteriziran glede na svojo vlogo, ki jo ima ali nima v
diegezi, ki jo predstavlja; lahko je homodiegetičen (če je lik v situacijah in dogodkih, o
katerih pripoveduje) ali heterodiegetičen (če ni lik v dogodkih, o katerih pripoveduje). (20)
Poleg teh določitev glede na diegetično raven oziroma diegezo je mogoče pripovedovalce
dodatno opredeliti in jih na primer deliti na bolj ali manj: odkrite, prisotne oziroma navzoče,
vedne oziroma obveščene (glede na to, v kolikšni meri posedujejo znanje in informacije o
pripovedovanem svetu), zavedajoče se samih sebe in zanesljive. V ozir se lahko vzame tudi
večjo ali manjšo (časovno, diskurzivno, intelektualno, etično ipd.) distanco, ki jo ima
pripovedovalec lahko do pripovedovanega objekta, dogodkov, situacij in likov, ter do
pripovedovanca. (65) Podobno tipologijo pripovedovalcev opiše Rimmon-Kenan (2002: 95–
Jahn (2005: N3.1.1.) se pri svoji definiciji sklicuje na Genetta; pripovedovalec je po njegovem mnenju namreč
govorec ali glas pripovednega diskurza. Je tisti, ki vzpostavlja komunikacijski kontakt s prejemnikom (tj.
pripovedovancem), ki vodi in organizira razlago, ki se odloča, kaj in kako bo povedano ter kaj bo izpuščeno.
24
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104), ki meni, da so pripovedna raven (tj. diegetična pri Princeu), h kateri spada
pripovedovalec, obseg njegovega sodelovanja oziroma udeležbe v zgodbi (tj. glede na vlogo,
ki jo ima ali nima v diegezi), stopnja zaznavnosti njegove vloge (tj. pripovedovalčeva večja
ali manjša odkritost oziroma zakritost) in njegova zanesljivost ključni dejavniki pri bralčevem
razumevanju zgodbe in njegovem pogledu nanjo. Ti kriteriji torej uvajajo podobno
klasifikacijo različnih pripovedovalcev, kot jo je zaobjel Prince, obenem pa Rimmon-Kenan
poudarja, da se medsebojno ne izključujejo in da so mogoče kombinacije med različnimi
tipi.25
Omenjene razdelitve pripovedovalca in različni načini njegove klasifikacije, o katerih govori
Prince, pričajo o tem, da je sam koncept produktiven za razumevanje pripovedi in tako
uporaben za pripovedne analize, številni raziskovalci pa menijo, da je sploh najosrednejši
koncept v analizah pripovednih tekstov – med drugim tudi Janko Kos, ki je vprašanja o
pripovedovalcu postavil za »poglavitni predmet t. i. naratologije« (Kos 2001: 102), svojo
dopolnjeno in sistematično izvirno tipologijo pa je v celostni obliki podal v razpravi Novi
pogledi na tipologijo pripovedovalca (1998). Kos je sicer izhajal iz tipološkega modela
Franza Stanzla, ki je vseboval tri tipe pripovedovalcev (vse na isti ravni), avktorialnega,
personalnega in prvoosebnega (jazovega), in tipologij nekaterih njegovih kritikov, vendar pa
je skušal z upoštevanjem Boothovih konceptov (npr. vidika nezanesljivega pripovedovalca)
»podpreti Stanzlovo razmeroma formalnoanalitično zasnovano tipologijo z idejnimi in
spoznavno-vrednostnimi komponentami« (Koron 2014: 162), tako da se metodološko gledano
njegova izvirna tipologija sklada z njegovo usmerjenostjo k povezovanju znanstvene
empiričnosti in filozofske pojmovnosti: opazna sta »odmik od strukturalne obravnave
pripovednoteoretskega sklopa in izrazita težnja k povezovanju formalnoanalitičnega pristopa
s historičnim in duhovnozgodovinskim« (164).

Intradiegetičnega pripovedovalca Rimmon-Kenan poimenuje tudi kot drugostopenjskega, obenem pa pravi, da
obstajajo tudi tretjestopenjski (tj. hipodiegetični), četrtostopenjski (hipo-hipodiegetični) ipd. Pripovedovalcem, ki
so hkrati ekstradiegetični in heterodiegetični, se pogosto podeljuje t. i. vsevednost, ki je po njenem mnenju
pretiran termin, še posebej za moderne ekstradiegetične pripovedovalce. Podrobneje je o koncepciji vsevednega
pripovedovanja med drugim pisala Koron (2014: 171–187). Kar se tiče pripovedovalčeve zanesljivosti, je
zanesljivi pripovedovalec tisti, katerega interpretacijo in komentar zgodbe lahko bralec domnevno jemlje kot
avtoritativno mnenje o fikcijski resnici, nasprotno pa lahko v interpretacijo in komentar nezanesljivega
pripovedovalca bralec upravičeno podvomi, pri čemer se nezanesljivost lahko pojavi v različnih merah, glede na
pripovedovalčevo omejeno znanje, osebno udeleženost ali/in njegovo problematično vrednotenje oziroma
vprašljivo shemo vrednot, ki se ne ujemajo z vrednotami implicitnega avtorja. (Rimmon-Kenan 2002: 101–102)
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Kos je svojo tipologijo s trikrat po tremi tipi pripovedovalca (tj. tri tipologije s po tremi tipi)
vstavil tudi v Literarno teorijo (2001), prenovljeno in dopolnjeno izdajo Očrta literarne
teorije. Prvo tipologijo oziroma prvi pripovedovalski niz sestavljajo prvoosebni, drugoosebni
in tretjeosebni pripovedovalec, pri čemer se ti trije tipi očitno razlikujejo glede na to, v kateri
osebi govori pripovedovalec; čeprav se oseba v njegovem govoru lahko spremeni, pa v vsaki
pripovedi prevladuje zgolj ena. Ta niz je ahistoričen in formalen, saj je uporaba določenega
pripovedovalca iz niza odvisna od npr. številnosti likov in dogodkov, obsega snovi in
razčlenjenosti zgodbe, ne pa od zgodovinskega razvoja in duhovnozgodovinskih podlag
pripovedništva. Nasprotno je drugi niz historičen in izhaja iz različnih spoznavno-vrednostnih
gledišč pripovedovalcev: »[t]o pomeni, da so za prepoznavnost posameznega tipa bistvena
pripovedovalčeva razmerja do "resnice" oziroma resničnosti, in s tem njegove temeljne
metafizične in gnoseološke opredelitve in duhovnozgodovinske umestitve« (Koron 2014: 162).
Avktorialni, personalni in virtualni pripovedovalec v tem nizu, ki se sicer povezujejo s
prvoosebnim, drugoosebnim in tretjeosebnim pripovedovalcem iz prvega niza, se torej
ločujejo po tem, kaj vejo, kaj lahko povejo o pripovedovanih osebah in dogodkih, in po tem,
kakšno vrednost imajo njihove pripovedne izjave.

Termin avktorialni pripovedovalec je Kos prevzel od Stanzla, vendar pa mu je v svoji
tipologiji dodelil drugačen obseg in s tem tudi drugačne implikacije, saj ga je označil kot
avtoritativnega pripovedovalca, ki poseduje popolno resnico (sicer potencialno različno in
zgodovinsko spremenljivo) o svojem svetu: »[a]vktorialni pripovedovalec pripoveduje tako,
kot da vé za pravi smisel, pomen in s tem za resnico o resničnosti, ki jo ustvarja s svojo
pripovedjo. To ne pomeni, da je "vseveden", pač pa da ima njegova pripoved trdno podlago v
nekem splošnem pojmovanju, kaj je resnica, ki zaobjemlje človeško življenje in mu daje
nespremenljiv smisel.« (Kos 2001: 104) Tako je vse, o čemer pripoveduje avktorialni
pripovedovalec, postavljeno v okvir zaokrožene, trdne in dokončne resnice, zato bralec
pripovedovanega sveta, dogodkov in oseb ne more razumeti na drugačen način od tistega, ki
mu ga je podal pripovedovalec, iz pripovedi pa je vedno razvidno, kaj je resnično in kaj lažno,
kaj je dobro in kaj zlo – to je bistvena značilnost avktorialnega pripovedovalca, ne pa dejstvo,
da je njegova pripoved dvignjena nad dogajanje. Čeprav se ta pripovedovalec najpogosteje
povezuje s tretjeosebnim, tudi v primerih povezave s prvoosebnim o sebi in svojih prigodah
izreka nedvoumno in trdno resnico, možna pa je tudi povezava z drugoosebnim. Od Stanzla
prevzeti termin personalni pripovedovalec v Kosovi tipologiji označuje pripovedovalca, ki
pripoveduje z vidika osebe v pripovedni realnosti, njenega izkustva oziroma horizonta, njenih
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zaznav in predstav: njegovo gledišče je torej v posamezni zavesti pripovedne osebe, »biti
mora del resničnega, izkustvenega in verjetnega sveta, resničnost, kakršno s svojim
pripovedovanjem ustvarja, pa nima podlage v resnici kot kateri od možnih nadosebnih,
presežnih perspektiv, ki bi eksistencialno osmišljala doživljanje in delovanje pripovednih
oseb.« (Koron 2014: 162) Personalni pripovedovalec se lahko povezuje z vsemi tipi iz prvega
niza, podobno kot avktorialni pripovedovalec in kot zadnji v tem nizu – virtualni. Izraz
virtualni označuje nekaj, kar je samo navidezno, izmišljeno in/ali simulirano, in tako naj bi tak
pripovedovalec zgolj simuliral avktorialnega ali personalnega, se samo na videz postavljal v
njuno vlogo, pri tem pa naj bi po Kosovem mnenju bralec vedel ali vsaj čutil, da gre za
pretvarjanje in simulacijo. Tako virtualni pripovedovalec sicer konstruira možne svetove,
vendar pa ti niso oprti niti na trdno in zaokroženo resnico niti na izkustvo subjektivne zavesti,
»ki bi ji lahko pripisali veljavo nečesa empirično resničnega v smislu dejanske zavesti,
subjektivnosti, njene psihološke ali psihoanalitične veljavnosti« (Kos 2001: 105), zaradi česar
tak pripovedovalec obenem nakazuje na negotovost, dvoumnost same resnice. Glede na to, da
avktorialni

tip

pripovedovalca

ustreza

tradicionalnemu

pripovedništvu,

personalni

modernističnemu, virtualni pa postmodernističnemu, so torej ti tipi določeni z njihovo
duhovnozgodovinsko podlago in tako medsebojno kronološko-zgodovinsko nezamenljivi.
Za razliko od druge tipologije oziroma drugega niza je tretji ponovno ahistoričen, sestavljajo
pa ga lirski, dramski in epski pripovedovalec, in sicer glede na to, koliko se pripoved
približuje liriki ali dramatiki ali pa v njej prevladujejo značilnosti pripovedništva kot takega:
tako lirski pripovedovalec epsko strukturo pripovedi v določenih aspektih prilagaja liriki,
dramski se deloma približuje govoru dramskega subjekta, epski pa ohranja funkcije
pripovedništva. Čeprav Kos poudarja, da je na te tri tipe pripovedovalcev in pripadajoče vrste
pripovedi (tj. čisto, mimetično in mešano) deloma nakazal že Platon v Državi, pa se je tako pri
svoji tipologiji kot pri samem razločevanju literarnih nadvrst (nadzvrsti) oprl na Heglovo
opredelitev lirike kot samopredstavljanja čiste subjektivnosti. Po Kosovem mnenju je lirski
govor »predvsem tihi notranji samogovor subjekta o lastni notranji resničnosti«, pripoved pa
je lirska, če je v ospredju ta notranja resničnost lika, njegova zavest ali subjektivnost – ali
povedano drugače: če ima »tako pojmovana čista subjektivnost v pripovedovalčevi pripovedi
večji delež od objektivirane subjektivnosti, povnanjene v glasni dvogovor ali samogovor«
(Koron 2014: 163). Dramski pripovedovalec opušča pripovedne opise in poročila, v ospredju
pa je samogovor oziroma dvogovor pripovednih oseb, ki ni zgolj notranji oziroma tihi, temveč
je lahko razumljen tudi kot zunanji oziroma glasni. Tako je na mesto opisov in orisov
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zunanjega sveta ter tudi na mesto neposrednega predstavljanja notranje resničnosti oseb
postavljen glasni govor oseb, v katerega je objektivirana njihova subjektivnost. Epski
pripovedovalec za razliko od prvih dveh tipov lahko pripoveduje o vseh možnih plasteh
resničnosti (in to vsestransko, enakovredno in sočasno ali zaporedno): »o notranji resničnosti
pripovednih oseb, o njihovi subjektivnosti, kadar se objektivira v zunanji monolog in dialog,
ter končno o zunanji stvarnosti, v katero so te osebe s svojimi dejanji in stanji postavljene« in
ki jo druga dva tipa izpuščata (Kos 2001: 106). Epski pripovedovalec tako lahko realizira vse
možnosti pripovedništva (medtem ko sta lirski in dramski pri tem omejena in predstavljata
skrajnost), v konkretnih tekstih se sicer lahko spreminja in prehaja k lirskemu ali dramskemu,
povezuje pa se lahko z vsemi tipi pripovedovalcev iz prvih dveh nizov.
Čeprav bi bilo pri nekaterih tekstih možno prenesti pripovedovalčev govor iz ene osebe v
drugo oziroma menjati tip pripovedovalca znotraj prve tipologije, ne da bi bili pri tem
umetniško okrnjeni vsebinska sestava in notranja forma dela, in čeprav v posameznih tekstih,
kot že rečeno, prihaja do prekrivanj in prepletov znotraj vsake od ahistoričnih tipologij, torej
tako med tipi prvoosebnega, drugoosebnega in tretjeosebnega pripovedovalca kot med
lirskim, dramskim in epskim pripovedovalcem, pa Kos opozarja, da te možnosti ni mogoče
posploševati na vse tekste, saj številni od njih dokazujejo, da bi določena sprememba
pripovedovalca bistveno posegla v vsebino in notranjo formo teksta, vsekakor pa razne
nadomestitve oziroma menjave pripovedovalcev in prepleti oziroma prehajanja nikakor niso
mogoči znotraj historične tipologije, ker bi popolnoma spremenili tekst in celo ogrozili njegov
pomen, koherenco in enotnost. Pri tem je zanimiva Rudolfova ugotovitev, da še bolj zapleten
postane prenos pripovedovalca v primeru filmske adaptacije literarnega dela; gre namreč za
prenos iz enega medija v drugi, in tako je pripovedovalec v vsakem od medijev lahko
zastopan na povsem drugačne načine, poleg tega pa je sam koncept v filmski teoriji povzročil
številna razhajanja glede tega, ali film sploh lahko vsebuje pripovedovalca. Rudolf tako
domneva, da pri filmskih adaptacijah (podobno kot pri literarnih tekstih) nastajajo spremembe
večinoma le v tipih pripovedovalca prve in tretje tipologije, spremembe pripovedovalca iz
druge tipologije pa niso pogoste. (Rudolf 2013: 108–109)
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3.4.3. Pripovedovalec v filmu
Preden se posvetimo konceptu pripovedovalca v filmu, se zdi smiselno pogledati, na kakšen
način film sploh lahko vsebuje pripoved kot komunikacijski model, torej na kakšen način
lahko film s svojimi funkcijami in elementi pripovedno komunicira. Čeprav je tudi film kot
literatura pripoveden v smislu, da predstavlja zgodbo, pa jo posreduje s filmskimi sredstvi, ki
temeljijo na njegovi vizualni naravi kombiniranja prostorske in časovne dimenzije. Kot
ugotavlja Lothe (2000: 12), prostorska dimenzija tesno povezuje film s fotografijo, od katere
je sicer film odvisen, a je obenem nenehno ne upošteva in jo prekorači s tem, da se filmski
elementi odkrivajo zaporedno: naravo filma tako določa ta veriga zaporednih podob, pri kateri
je časovna dimenzija filma položena na prostorsko dimenzijo fotografije. Za razliko od
teoretikov, ki so se pri svojem raziskovanju filma osredotočali na njegove prostorske in
fotografske elemente, pa so tisti, ki so izpostavljali njegovo časovno dimenzijo, preusmerili
poudarek na lingvistični in pripovedni vidik filma, saj so njegov zaporednostni proces
primerjali z zaporednostnim procesom jezikovne komunikacije – oba naj bi namreč
producirala določene vrste komunikacijo (med govorcem in poslušalcem oziroma med
režiserjem/producentom/scenaristom/ipd. in gledalcem) ter bila zmožna ustvariti umetniško
delo. Kot je bilo omenjeno na začetku pričujočega dela, Bordwell razlikuje med mimetičnimi
in diegetskimi (filmskimi) teorijami naracije, katerih delitev sicer ne temelji na razlikovanju
med poudarkom na prostorski in poudarkom na časovni dimenziji, vendar pa je vseeno
mogoče opaziti, da lingvistična koncepcija v osnovi diegetskih teorij prav tako v določeni
meri vzpostavlja možnosti za raziskovanje filmske pripovedi kot komunikacijskega procesa.

K temu je pripomogla tudi opredelitev filma kot kompleksnega sistema zaporednih kodiranih
znakov, opredelitev Christiana Metza, semiološko orientiranega strukturalističnega teoretika,
vendar pa je ob tem zanimivo, da je prav Metz sam izredno zadržan do oblikovanja analogij
med filmom in verbalnim jezikom, saj je že na osnovni ravni med drugim nejasno, kaj v filmu
naj bi ustrezalo morfemu, besedi ali stavku v verbalnem jeziku (12–13). Če naj bi bila
osnovna pripovedna enota v filmu podoba, se nadaljnji problem pojavi z vprašanjem, ali naj
bi podoba obsegala eno sličico na filmskem traku ali celotno sekvenco, obenem pa
opredelitev druge strukturalistične generacije, da je osnovna enota filmski kader,
problematizira dejstvo, da je le-ta sam po sebi izredno kompleksen in da je lahko znotraj
enega samega neprekinjenega kadra prikazanih več različnih pripovednih sekvenc. Zdi se, da
nekakšno srednjo pot pri primerjavi ubere Lothe, ki meni, da ima filmska komunikacija očitno
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povezave z verbalno komunikacijo, čeprav se filmski medij zelo razlikuje od verbalne oblike
komunikacije, ki jo je mogoče najti pri pripovednih tekstih. Po drugi strani ni presenetljivo, da
popolnoma nasprotno stališče od Metzovega oziroma strukturalističnega zavzema Bordwell
(prim. 2004) in tako kritizira omenjene koncepte in lingvistične analogije, saj se zavzema za
funkcionalistični ali kognitivni pristop, po katerem medij ni razumljen kot kod znakov z
neločljivo povezanim in stalnim pomenom, temveč kot odprt repertoar sredstev. Bordwell
skuša pri svojem delu filmsko teorijo osvoboditi Saussurove semiotike, lacanovske
psihoanalize, marksizma Louisa Althusserja in teorije tekstualnosti Rolanda Barthesa – med
drugim tako, da s prikazom večnamenskosti kinematografskih sredstev spodbija
strukturalistični projekt vzpostavljanja sistematičnih ujemanj oziroma primerjav med
filmskimi elementi in pripovednimi enotami (Ryan 2004: 196).
Na tem ozadju se je razvila tudi polemična debata med Bordwellom (prim. 2012) in
Chatmanom (prim. 1990) glede koncepta filmskega pripovedovalca. Pripovedovalec v filmu
kot vir naracije je sicer lahko utelešen oziroma poosebljen, če neki lik znotraj diegetskega
sveta povzema dogajanje zgodbe, lahko pa je tudi ekspliciten oziroma nepoosebljen, če je vir
naracije nekdo, ki ne pripada diegetskemu svetu, tj. če je nad njim, na primer nekakšen
komentatorski glas ali pa t. i. glas čez sliko (seveda v primeru, da to ni glas lika). Ob tem se
pojavlja vprašanje, ali film vsebuje tudi implicitnega, nepoosebljenega pripovedovalca, in
sicer Bordwell (2012: 96–97) ta teoretski problem definira na sledeči način: »Ali lahko še
vedno govorimo o pripovedovalcu kot navzočem v filmu, čeprav nobenega glasu ali telesa ne
moremo identificirati kot locus naracije? /.../ [M]ar moramo entiteto, ki je vir procesa
naracije, iskati onkraj tega procesa?« Gledalec filma naj ne bi imel občutka, da film
pripoveduje nekakšna antropomorfna entiteta, zato Bordwell predlaga, »da bi naracijo
razumeli kot organizacijo množice predlogov za konstruiranje zgodbe«, pri čemer ta
opredelitev kot prvo predpostavlja prejemnika sporočila, ne pa pošiljatelja, kot drugo pa lahko
obsega tudi možnost, da pripovedni proces na bolj ali manj popoln način posnema
komunikacijsko situacijo, pri čemer lahko vsebuje znake, ki kažejo na pripovedovalca, ali pa
ne (97). Ker večina filmov ne signalizira pripovedovalca, Bordwell meni, da je splošno
iskanje nekakšnega skritega boga za filmom nepotrebno, enako pa tudi postavljanje
komunikacijske sheme za temeljni proces vse naracije, po drugi strani pa je v primeru
signalizacije pripovedovalca v filmu treba le-tega razumeti kot »konstrukt posebnih
organizacijskih principov, zgodovinskih dejavnikov in gledalčeve mentalne naravnanosti. V
nasprotju s tem, kar implicira komunikacijski model, takšen pripovedovalec ne ustvarja
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naracije, pač pa naracija, opirajoča se na zgodovinske norme gledanja filmov, ustvarja
pripovedovalca« (98).
Iz navedenih Bordwellovih ugotavljanj in predpostavk je razvidno troje: prvič, če so
zgodnejše filmske teorije pripovedovalca v filmu enačile s pogledom kamere in če so kasneje
ob pojavu francoskega novega vala s poveličevanjem »avtorjev« filmov – režiserjev – vlogo
pripovedovalca pripisovali režiserju (lahko pa tudi scenaristu ipd.) filma, ki organizira gradivo
in ga z montažo preureja v koherentno, celovito podobo umetniškega dela, ali celo igralcu kot
organizatorju lingvističnih in prostorskih sistemov in razmerij, pa je po ugotovitvi Richarda
Neuperta veliko teoretikov od 80. let dalje razumelo pripovedovalca kot konstrukt, izdelan iz
namigov, ki jih podaja tekst, oziroma znakov pripovedi in označen kot abstraktna pripovedna
instanca, ne pa kot realno osebo, ki upravlja s prizori (Rudolf 2013: 116–117). Med slednje
teoretike spada torej tudi Bordwell, saj implicitnega pripovedovalca (v primeru, da je ta v
filmu nakazan) razume kot konstrukt več dejavnikov. Drugič, svojo celotno teorijo naracije
kot osrednjega filmskega procesa Bordwell v kar največji meri naslanja na gledalca in
njegove mentalne procese ter tako, kot izpostavlja Chatman, podobno kot recepcijske teorije
dodeljuje prioriteto aktivnemu gledalcu, ki na podlagi številnih narativnih namigov, vizualnih
in slušnih vtisov skonstruira fabulo oziroma zgodbo. Chatman (1990: 127) glede na svoje
teoretsko izhodišče, drugačno od Bordwellovega, gledalčeve dejavnosti ne pojmuje kot
konstrukcije filmske pripovedi, temveč kot njeno rekonstrukcijo, kar kaže na to, da filmska
naracija postavlja osnovo za rekonstrukcijo in jo obenem vodi. Tretjič, kot je deloma razvidno
že tudi iz zadnjega dela zadnjega citata, Bordwell v svoji razpravi o filmski naraciji uporablja
personifikacijo oziroma številne metafore, ki bi bile lahko prav tako pripisane filmskemu
pripovedovalcu (naracijo kot objekt oziroma proces postavlja za subjekt glagolov, ki izražajo
dejanje, ali pa ji pripisuje pridevnike, ki se splošno pripisujejo človeku), zaradi česar je po
Braniganovem mnenju razlika med obema terminoma, naracijo in pripovedovalcem, manj
očitna, kot pa izgleda na prvi pogled. (Lothe 2000: 28) Tudi Chatman opaža, da Bordwell
naraciji kot procesu pripisuje dejanja (npr. z glagoli vedeti, predstavljati, prepoznati,
komunicirati, zavedati se ipd.), zaradi katerih je preveč aktivna, da bi bil njen koncept zgolj
proces; ta dejanja namreč logično implicirajo agens.
Tako na primer Bordwell trdi, »da je v osnovi filmska pripoved skrajno preračunljiva in
kompleksno sestavljena z natančnim načrtom, da doseže točno določeni učinek pri gledalcu«
(Rudolf 2013: 118), in da je mogoče popolnoma brez pomoči koncepta pripovedovalca
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analizirati filmske tehnike, če se preprosto govori o filmski obliki, slogu in seveda učinkih, ki
jih imata na gledalca. Poleg tega je skeptičen tudi do koncepta implicitnega avtorja, ki ga je v
filmsko teorijo med drugim prenesel Chatman, saj po njegovem mnenju ne pomaga pri
razumevanju filmske naracije: vsak vidik, ki bi ga potencialno pripisali implicitnemu avtorju,
bi namreč lahko pripisali tudi naraciji: »ta včasih prikrije podatke, omeji našo vednost, porodi
radovednost, ustvari ton itn. Dati filmu naratorja ali implicitnega avtorja pomeni predati se
antropomorfni fikciji.« (Bordwell 2012: 97) Če je koncept implicitnega avtorja, kot rečeno, v
literarni teoriji uporaben za razbiranje in razločevanje nezanesljivega pripovedovalca, pa
Bordwell meni, da nezanesljivost pripovedi »gledalec preprosto zazna kot neskladnost med
različnimi elementi (na primer med zvokom in sliko), ne pa kot neskladnost med
pripovedovalcem in nakazanim avtorjem« (Rudolf 2013: 118).
Čeprav je Bordwellova teorija naracije splošno dobro sprejeta, pa Lothe (2000: 29) poudarja,
da si je vseeno težko zamisliti, da bi bil film tako urejen, ne da bi bil obenem tudi od nekoga
poslan – kot učinkovit komunikacijski sistem implicira namreč nekakšno obliko pošiljatelja.
Tega vsekakor sestavljajo številne povezave, saj za razliko od literarnega dela, pri katerem je
empirični avtor pisec teksta, produkcija filma obsega veliko ljudi, četudi bi recimo v večini
primerov kot avtorja filma izpostavljali samo režiserja in njegovo poetiko, zato ker nosi
splošno odgovornost za koordiniranje dejavnosti in dodeljevanje prednostnih nalog, ki so del
produkcijskega procesa, obenem pa sodeluje tudi kreativno v povezavi s scenarijem in
izražanjem tematike oziroma vsebine filma preko filmskih sredstev. Vsaj zaradi tega vidika
večstranskega produkcijskega procesa bi za raziskovanje filma prišel v poštev koncept
implicitnega avtorja. Nasprotno od Bordwella Chatman iz literarne vede prevzema
komunikacijsko shemo in jo aplicira tudi na film, pri čemer poudarja, da je enako kot v
literaturi pomembno razlikovati med tistim, ki predstavlja zgodbo in obstaja na ravni
diskurza, tj. pripovedovalcem, in tistim, ki si je izmislil tako zgodbo kot diskurz, vključujoč
pripovedovalca, tj. implicitnim avtorjem – znotrajbesedilnim načelom, ki mu pripisujemo
izmišljanje. Samo za implicitnega avtorja se lahko reče, da poseduje celotno vednost, saj si je
vse sam izmislil, filmski pripovedovalec oziroma pripovedovalci pa predstavijo tisto, kar
implicitni avtor zahteva in želi. Po Chatmanu zgodbe vedno predstavlja (večinoma jih
izključno prikazuje, včasih pa jih delno pove) filmski pripovedovalec (ali več teh), ki ga
pojmuje kot mešanico široke in kompleksne izbire komunikacijskih sredstev. (Chatman 1990:
130–134) Čeprav na prvi pogled izgleda, kot da so ta sredstva primarno vizualna, pa film
izkorišča še druge poti oziroma kanale komunikacije; filmski pripovedovalec je torej
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nekakšna nadrejena instanca, ki predstavlja vsa sredstva komunikacije, ki jih ima film na
razpolago, in tako kot komunikativno orodje ustvarjalca filma vodi gledalčevo percepcijo.
Kompleksnost in številčnost komponent oziroma sredstev, ki sestavljajo filmskega
pripovedovalca, Chatman (sicer, kot pravi, zgolj deloma) prikaže v diagramu (1990: 135), ki
prikazuje dva kanala, zvočnega in vizualnega. Sredstva zvočnega kanala oziroma zvok razloči
glede na vrsto, ki je lahko hrup, glas ali glasba, in glede na njegov izvor, ki je lahko v kadru
(on-screen) ali pa izven kadra (off-screen). Če je izvor zvoka v kadru, to pomeni, da gledalec
lahko ta izvor obenem sliši in vidi, npr. igralca, ki govori, mizo, ki se prevrne in povzroči
hrup, ali glasbeni ansambel, ki igra na inštrumente. Za nasprotni primer, torej če je izvor
zvoka izven kadra, Chatman navaja dve obliki: izvor zvoka izven kadra je lahko v slušni
razdalji (earshot), kar pomeni, da npr. lik oziroma igralec, čigar glas se sliši, sicer ni v kadru
in ga gledalec tako ne more videti, vendar pa ga film predstavlja, kot da je nekje blizu in ga
slišijo tako liki v fiktivnem svetu kakor gledalec; lahko pa je zvok komentatorski
(commentative) – tak je npr. glas čez sliko (voice-over), ki ga liki ne slišijo, gledalec pa.
Sredstva vizualnega kanala Chatman razporedi glede na vrsto podobe (nature of image) in
njeno obdelavo (treatment of image): prvo se deli na rekvizite, lokacijo in igralca, pri katerem
prideta v poštev tako njegov videz kot njegov nastop; drugo pa na fotografijo
(cinematography) in montažo (editing). Pri fotografiji pridejo v poštev npr. sama mizanscena,
osvetlitev, barva in postavitev (razdalja, kot) ter gibanje kamere, pri montaži pa je enako
pomemben njen ritem kot tudi sam tip montaže, recimo rez (straight cut), zatemnitev (fade) in
podobno.
Ne glede na to, ali mešanico vseh teh sredstev po Chatmanu pojmujemo kot filmskega
pripovedovalca ali po Bordwellu kot sredstva filmske naracije, se zdi Chatmanov diagram
sam po sebi vsekakor uporaben za raziskovanje in analiziranje filmske pripovedi, saj vsaj v
določeni meri prikazuje, preko katerih možnih filmskih sredstev in njihovih učinkov bo
gledalec razbiral pripovedni smisel. Seveda pa se je pri tem treba izogniti taksonomičnemu
navajanju sredstev in opisovanju njihovih značilnosti (ali celo vzporejanju z literarnimi
sredstvi), ki ju strukturalistom očita Bordwell, saj imajo ista sredstva (sploh v kombinaciji z
drugimi) lahko različne funkcije in učinke v posameznih filmih: tako se zdi pomembno, da jih
v analizah konkretnih filmov obravnavamo glede na njihovo funkcijo oziroma cilj, shematični
prikaz pa nam lahko pripomore pri ugotavljanju, katere izmed celotne množice naj sploh
izberemo za ožjo obravnavo.
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Filmski pripovedovalec je po Chatmanu torej nekakšno heterogeno nečloveško, neosebno
pripovedno posredovanje, mehanični in tehnični instrument, vsota vseh zgoraj naštetih in še
drugih spremenljivk; njihovo pripovedno sintezo kot pripovedovalca pa vzpostavi gledalčeva
semiotična obravnava, ki ne poteka zgolj na ravni percepcije, temveč so vanjo med drugim
vključeni tudi družbeni oziroma kulturni dejavniki. Različne komponente filmskega
pripovedovalca se večinoma medsebojno skladajo oziroma delujejo v nekakšni harmoniji,
včasih pa lahko med njimi implicitni avtor ustvari ironično napetost, če na primer vizualna
sredstva spodkopavajo pripoved zgodbe, ki jo z glasom čez sliko podaja lik – eksplicitni
pripovedovalec. Ta delna nezanesljivost, kot jo poimenuje Chatman, je značilna zgolj za
medije, ki uporabljajo dva kanala, kot je to film; neskladje se namreč ne pojavi med tem, kar
pravi filmski pripovedovalec, in tem, kar implicira implicitni avtor, temveč med tem, kar pove
ena komponenta filmskega pripovedovalca, in tem, kar prikaže druga. Ta konflikt delno
nezanesljive pripovedi torej eksplicitno vznikne med medsebojno kontradiktornima
komponentama filmskega pripovedovalca in se razlikuje od t. i. popolnoma nezanesljive
pripovedi, pri kateri se konflikt pojavi skozi neskladnosti med vsemi reprezentacijami
pripovedovalca in tem, na kar mora gledalec sklepati iz filma kot celote. Pri delni
nezanesljivosti Chatman poudarja, da je sicer normalno vizualna reprezentacija tista, ki je
zaradi konvencije »videti pomeni verjeti« sprejemljiva, vendar pa bi se teoretično (v praksi to
namreč ni pogosto) lahko zgodilo tudi nasprotno in bi bil zvočni posnetek točen, vizualni pa
nezanesljiv. (135–138) Iz povedanega je razvidno, da se filmskega pripovedovalca ne sme
enačiti s pripovedovalcem, ki ga ponazarja glas čez sliko. Glas čez sliko je namreč lahko ena
od komponent celotnega prikaza, tj. eno od sredstev filmskega pripovedovalca, prispevek
pripovedovalca, ki mu pripada glas čez sliko, pa je po Chatmanu skoraj vedno prehoden – to
pomeni, da redko dominira nad filmom (z obveščanjem o vsaki enoti semiotične
reprezentacije). V nekaterih primerih izgleda, kot da pripovedovalec – glas čez sliko –
nadzoruje tudi vizualno in da tako glas človeškega pripovedovalca prevladuje vsaj v delu
filma, vendar pa nadzor kasneje pogosto prevzame splošni filmski pripovedovalec. Vsekakor
pa sta oba pripovedovalca zgolj sredstvo implicitnega avtorja.
O razmerju med t. i. eksplicitnim pripovedovalcem (glasom čez sliko) in implicitnim avtorjem
govori tudi Jahn, ki slednjega poimenuje filmski urejevalni mehanizem (filmic composition
device), zato ker film po njegovem mnenju ne pripoveduje z govorjenjem, temveč z urejanjem
in sestavljanjem informacij iz različnih virov, pri čemer včasih vključuje tudi pisane
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pripovedne tekste ali dejanske pripovedne glasove. Filmski urejevalni mehanizem je tako
primarna filmska pripovedna instanca, teoretična instanca izza filmske organizacije in
ureditve, ki naj bi jo pri podajanju informacij vodile maksime učinkovitosti, zadostnosti in
relevantnosti; iz različnih virov informacij izbere, kar potrebuje, in le-te razvrsti, zmontira ter
sestavi za pripovedovanje filmske pripovedi. Film torej prikaže, kar je uredil filmski
urejevalni mehanizem. (Jahn 2003: F4.1.2.) Iz te opredelitve in pa dejstva, da Jahn kot razne
alternativne termine za filmski urejevalni mehanizem med drugim navaja tako filmskega
pripovedovalca kot tudi filmskega implicitnega avtorja, sicer ni povsem razvidno, ali naj bi
koncept predstavljal enega ali drugega (če ju recimo razumemo v Chatmanovem smislu),
vendar pa Jahn v nadaljevanju poudari, da je filmski urejevalni mehanizem teoretično
sredstvo, ki se ga ne sme povezovati s katerokoli dejansko osebo ali likom, še posebej pa ne z
režiserjem ali filmskim pripovedovalcem, in poudari tudi raznovrstnost produkcijskega
procesa filma (F4.1.3.), kar lahko implicira, da filmski urejevalni mehanizem ni to, kar
Chatman imenuje filmski (implicitni) pripovedovalec, temveč prej implicitni avtor filma.
Tako Jahn vzpostavi razliko med teoretskimi entitetami, kot so filmski urejevalni mehanizem,
pripovedovalec in liki, vendar pa priznava zgolj eksplicitnega pripovedovalca, saj ga označi
kot neobveznega oziroma manjkajočega v veliko filmih. V svojem diagramu (F4.1.4.)
predstavi meje nadzora in vednosti posameznih entitet: liki, ki so postavljeni na najnižjo
raven, ne vedo, da so liki v zgodbi, ki jo nekdo predstavlja, in se v primeru napačne
reprezentacije ne morejo pritoževati; če ima film eksplicitnega pripovedovalca, se le-ta prav
tako ne zaveda, da je zgolj podrejeni vir informacij med raznimi drugimi, ki jih za svoje
namene uporablja filmski urejevalni mehanizem, postavljen na najvišjo raven kot najvišja
avtoriteta v hierarhiji – informacije tečejo skozi njegovo posredovanje, izbiro in organizacijo.
V primeru, da film vsebuje pripovedovalca, ga Jahn razločuje glede na to, ali je viden na
ekranu ali ne: pripovedovalec v kadru (on-screen narrator) je pripovedovalec, ki je fizično
prisoten na ekranu, prikazan v dejanju produciranja svoje pripovedi; nasprotno je
pripovedovalec izven kadra (off-screen narrator) oziroma glas čez sliko (voice-over narrator)
glas nevidnega pripovedovalca, ki izgovarja pripovedne izjave (F4.2.1.).26 Poleg te razdelitve
po Jahnu obstaja še delitev filmskih pripovedovalcev glede na to, ali so kot liki del zgodbe, ki
jo pripovedujejo, ali ne, torej na homodiegetične in heterodiegetične. Zdi se, da lahko, če
kombiniramo oba razločevalna dejavnika, vzpostavimo podobnost z Bordwellovo delitvijo:
26

Pri tem Jahn poudarja, da ta razdelitev ne pokriva pripovedovalcev napisanih besedil, npr. insertov,
mednaslovov, raznih uvodnikov o preteklosti ali napovednikov o prihodnosti likov.
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njegov utelešeni oziroma poosebljeni pripovedovalec bi bil tako ekvivalent za
homodiegetičnega pripovedovalca v kadru, eksplicitni oziroma nepoosebljeni pripovedovalec
pa ekvivalent za heterodiegetičnega pripovedovalca izven kadra. Tako Jahn kot Bordwell
torej priznavata eksplicitnega pripovedovalca – glas čez sliko oziroma off glas, ki po zvočnem
kanalu podaja dodatne elemente pripovedi in se v filmski zgodovini pojavi šele z nastankom
zvočnega filma. Vendar pa glas čez sliko med teoretiki in filmskimi ustvarjalci ni preveč
priljubljena filmska tehnika, precej jih namreč meni, da je izrazni potencial filma na strani
vizualnega, glas čez sliko pa naj bi tako s svojo literarnostjo zmanjševal filmsko izraznost.
Velik nasprotnik t. i. zvočno dosnete pripovedi je na primer Robert McKee, ki v svojem
priročniku scenarističnega pisanja Zgodba (Story) na ekspliciten način poudarja pomembnost
filmskega prikazovanja v nasprotju s pripovedovanjem, ki naj bi bilo značilno za romane:
»/.../ [T]rend uporabe govorjene pripovedi skozi ves film ogroža prihodnost naše umetnosti.
Zmerom več filmov nekaterih najboljših hollywoodskih in evropskih režiserjev je
zaznamovanih s to nemarno prakso. Platno polnijo z razkošno fotografijo in razsipno
produkcijo, nato pa podobe povezujejo z glasom, ki utopi filmsko glasbo in spremeni kino v
tisto, kar so včasih imenovali klasični strip. /.../ To je dobro za otroke, ne pa za kino. Filmska
umetnost prek montaže, kamere ali gibanja objektiva povezuje podobo A s podobo B in
posledica so pomeni C, D in E, izraženi brez pojasnjevanja. /.../ Če se bo tak trend nadaljeval,
se bo film spremenil v ponaredek romana in naša umetnost bo zamrla.« (McKee 2008: 335–
336)
McKee prav tako opozarja, da se s prikazovanjem spoštujeta tudi inteligenca in občutljivost
občinstva, za razliko od zvočnega pripovedovanja, ki je po njegovem mnenju, kot je razvidno
iz zgornjega navedka, v filmu manj vreden in manj kreativen postopek, njegova pretirana
uporaba pa ni samo malomarna, temveč tudi pokroviteljska do gledalca. Čeprav ne priporoča
uporabe zvočno dosnete pripovedi (med drugim tudi zaradi večje ekonomičnosti in s tem
večje učinkovitosti), pa meni, da vendarle lahko dobro služi edino kot »kontrapunkt«, tj.
idejno oziroma vsebinsko nasprotje, ki vzpostavlja duhovitost in/ali ironijo. McKeejev pogled
je sicer nekoliko pretiran, saj glas čez sliko lahko funkcionira kot sredstvo distance, ironije,
nezanesljivosti ipd. ter tako ne nujno pojasnjuje in poenostavlja filma, temveč ga – nasprotno
– dela bolj kompleksnega z dodajanjem novih pomenskih ravni. Vsekakor pa bi se lahko
strinjali z Rudolfom (2013: 125), da je v praksi zaradi producentskih pritiskov, da bi film s
svojo popolno razumljivostjo pritegnil čim širšo množico, tehnika glasu čez sliko pogosto
44

zlorabljena. Po njegovem mnenju je eksplicitni pripovedovalec lahko znotrajdiegetični ali
zunajdiegetični, pri čemer najočitnejši primer za slednjega predstavlja pripovedovalec v
dokumentarnem filmu. Tako eden kot drugi imata lahko zelo omejeno vedenje ali pa vesta
več, kot naj bi bilo v njuni pristojnosti; obenem je zunajdiegetični lahko strogo objektiven ali
pa s podajanjem notranjih misli likov na več ravneh subjektiven. Kot pravi Rudolf, lahko te
»različne možnosti eksplicitnega pripovedovalca /.../ razumemo v povezavi s pojmoma
fokalizacije in okularizacije.« (126)

3.4.4. Fokalizacija in okularizacija
Genettova teorija o pripovednem gledišču (point of view) in fokalizaciji (focalisation; v
slovenskem prevodu tudi žariščenje ali žarišče pripovedovanja) se je za razliko od večine
drugih takratnih in starejših preučevanj gledišča vzpostavila na njegovem razlikovanju med
vprašanjema »kdo govori« in »kdo vidi«, prej pogosto teoretsko zamenljivima, pri čemer je
sicer ti dve kategoriji obravnaval v okviru problematike pripovednega glasu (voice) in
problematike pripovednega načina oziroma naklona (mood). To osnovno razločevanje
predpostavi razliko med pripovedovalcem in glediščem pripovedne osebe, ki določa
pripovedno perspektivo oziroma preko katerega so bralcu posredovane informacije o
pripovedovanem svetu. (Mozetič 2000: 24) Pri vprašanju »kdo vidi« Genette z uvedbo novega
pojma fokalizacije nadomesti tradicionalne pojme gledišče (point of view), videnje (vision),
polje (field), perspektiva ipd., da bi se z določeno stopnjo abstraktnosti pojma izognil
njihovim specifično vizualnim konotacijam.

Kljub temu, da je Rimmon-Kenan mnenja (2002: 72), da tudi termin fokalizacija ni
popolnoma osvobojen optično-fotografskih konotacij in bi bilo treba z namenom vključitve
kognitivnih, emotivnih in ideoloških usmeritev njegov čisti vizualni pomen razširiti, pa
vseeno izbere pojem fokalizacije, saj Genettova obravnava po njenem mnenju razjasnjuje
zmedo med perspektivo in pripovedovanjem, ki se pogosto pojavi ob uporabi termina gledišče
in podobnih terminov. Mozetič (2000: 25) nekoliko nasprotno ugotavlja, da Genettova
nadomestitev pojma pripovednega gledišča s kategorijo fokalizacije v tehničnem smislu
pomeni predvsem »očiščenje vsakršnih psiholoških dimenzij in konotacij, ki jih vsebuje
pripovedno gledišče«, zaradi česar je pojem fokalizacije uporaben za katerikoli predmet
gledanja – bodisi za osebo, dogajanje ali lokacijo; ta širitev funkcije fokalizacije pa sicer
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poraja določene ugovore in pomisleke, česar se je zavedal tudi Genette. Genette tako vpelje
trojno tipologijo fokalizacije:

-

ničto fokalizacijo (nefokalizacijo), pri kateri je »zgodba ugledana z nedoločenega in
nedoločljivega položaja« (Koron 2014: 90), oziroma v Mozetičevem prevodu (2000:
24) t. i. pripoved brez žarišča, pri kateri pove pripovedovalec več, kot pa ve katerakoli
pripovedna oseba;

-

notranjo fokalizacijo (stalno, spremenljivo ali mnogotero), pri kateri je zgodba podana
preko perspektive ene ali več pripovednih oseb, zato pripovedovalec lahko pove samo
to, kar ve ta ena ali več določenih oseb, oziroma t. i. pripoved z notranjim žariščenjem;

-

zunanjo fokalizacijo, pri kateri je »zgodba prikazana z zornega kota, umeščenega v
samo zgodbo, vendar zunaj vseh zgodbenih oseb« (Koron 2014: 90) in zato
pripovedovalec pove manj, kot vedo osebe, oziroma pri Mozetiču t. i. pripoved z
zunanjim žariščenjem.

Razlika med notranjo in zunanjo fokalizacijo po Genettovi tipologiji se, kot ugotavlja Mozetič
(2000: 25), v konkretnem tekstu vzpostavi kot razlika med subjektom in objektom
predstavitve: pripoved z notranjo fokalizacijo »posreduje pripovedni svet skozi optiko neke
določene pripovedne osebe, ki ima tako vlogo osebka predstavitve«, nasprotno pa pripoved z
zunanjo fokalizacijo »posreduje pripovedni svet skozi optiko pripovedovalca, ki ima določen
pogled na sestavine tega pripovednega sveta in jim podeljuje vlogo predmeta predstavitve.«
Pri obravnavi Genettovega modela Mozetič navaja tudi kritiko Marjet Berendsen, ki
problematizira Genettovo podkategorijo ničte fokalizacije oziroma brezžariščne pripovedi, saj
meni, da je termin oziroma koncept sam po sebi kontradiktoren, in sicer glede na to, da naj bi
vsako pripovedovanje predpostavljalo tako pripoved kot fokalizacijo. Genettov model je sicer
že v sedemdesetih letih analizirala Mieke Bal; njena kritična revizija je izredno pomembna za
teorijo fokalizacije, saj Genettov koncept razširi z delitvijo na subjekt in objekt fokalizacije,
torej na fokalizatorja in fokaliziranega. Gre namreč za to, da se razloček med drugim in
tretjim tipom (torej notranjo in zunanjo fokalizacijo) po Genettovi klasifikaciji na nahaja na
isti ravni oziroma ni istega reda, saj razloček ni v fokalizaciji, temveč v agensu: pri drugem
tipu je agens oziroma fokalizirana oseba tista, ki vidi, pri tretjem pa ta fokalizirana oseba ne
vidi, temveč je videna. Tako se kriterij razlikovanja med drugim in tretjim tipom ne oblikuje
glede na agens, ki vidi, temveč je »v paradigmi žariščenje na proti žariščenje skozi« (26).
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Genette namreč pripovedni osebi pri zunanji fokalizaciji kot pripovedni osebi pri notranji
fokalizaciji podeljuje status fokaliziranega, namesto da bi ju razločil in jima podelil status
fokalizatorja ter status fokaliziranega.

Poleg tega temeljnega popravka oziroma razlikovanja med osebkom in predmetom
fokalizacije, s katerim pojasni funkcionalno razliko med notranjo in zunanjo fokalizacijo,
Mieke Bal predlaga, da bi pojem fokalizacije postal »analitično orodje za določanje
specifičnih načinov funkcioniranja posameznih pripovedi«, pri čemer tudi fokalizacija –
enako kot pripovedovanje – vsebuje več ravnin, kar pomeni, da bi bilo mogoče vse
tradicionalno obravnavane sledove avtorjevega vmešavanja oziroma implicitnega avtorja
obravnavati kot sledove pripovedovalca in fokalizatorja (26). Pojem fokaliziranega Bal s
pripovednih oseb razširja tudi na stvari, dogodke in lokacije, obenem pa ga po njegovi naravi
deli na zaznavno ali nezaznavno, in sicer glede na to, »kaj zmore hipotetični opazovalec
zaznati s svojimi čutili (zaznavno in omejeno na predstavitev zunanjega žariščenja) in česa ne
more (psihološko in izrecno omejeno na notranje žariščenje)« (27). Glede na to, da Bal torej
poleg različnih pripovednih ravnin razločuje tudi različne ravnine fokalizacije, s tem uvaja v
teorijo nove pojme, kot so fokalizacija, fokalizator, fokalizirano prvega, drugega itd. reda, pri
čemer pa izrazito dinamično pojmovanje omogoča, da je lahko fokalizator drugega reda
obenem tudi sam fokaliziran kot predmet fokalizacije fokalizatorja prvega reda. Skupaj s
premiki pripovednih ravnin se po Mieke Bal torej dogajajo tudi premiki v fokalizaciji, »ki
povzročajo spremembe v pretoku informacij o pripovedovanem«; ti delajo nekatere osebe bolj
zaznavne, druge manj, za bralca pa so »vitalnega pomena, saj je njegovo vrednotenje
pripovedovanega pogojeno prav z njegovo sposobnostjo zaznavanja in razvrščanja
pripovednih vsebin.« (27)
Čeprav je Mieke Bal s svojo teorijo vpeljala precej novih pojmov in dodatno razdelala
nekatere Genettove koncepte, pa Alenka Koron (2014: 95) opozarja, da se je njena kritika
Genettovega nerazločevanja med fokalizatorjem in fokaliziranim »ujela v lastno zanko«, saj
dosledno razločevanje med tema dvema kategorijama »prek ovinka vnovič vzpostavi
pripovedovalca-fokalizatorja, ki "vidi" oziroma "zaznava"; prav dvojnost obojega je položena
že v kritizirani izhodiščni koncept gledišča /.../, ki ga je Genette s svojo intervencijo, torej z
ločevanjem med vprašanjem "kdo vidi?" in "kdo govori?", učinkovito razcepil.«
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Kot ugotavlja Mozetič (2000: 27), se je na Genettovo razlikovanje dvojice »kdo vidi« in »kdo
govori« navezal tudi Chatman, ki pa ga je bolj kot koncept fokalizacije zanimalo »razmerje
med pripovednim gledišč(enj)em in njegovim jezikovnim nadzorom«, pri čemer prvo postavlja
v samo zgodbo, za drugo – tj. za pripovedni glas – pa meni, da je vedno umeščen zunaj
zgodbe, torej v diskurzu. Mozetič kot pomembno Chatmanovo uvedbo na področju gledišča
navaja njegovo vpeljavo dveh pojmov, zaznavnega gledišča (perceptual point of view) in
konceptualnega gledišča (conceptual point of view), pri tem pa poudarja, da kljub psihološki
motiviranosti obeh pojmov, ki širi semantično polje glediščenja in žariščenja, »lahko njuno
medsebojno razmerje v nekem smislu razumemo kot razmerje med notranjim in zunanjim
žariščenjem Genetta ali M. Bal« (27). Chatmanova tipologija je po Mozetičevem mnenju
najbolj relevantna pri preučevanju gledišča v retrospektivni prvoosebni pripovedi, ko je
pripovedovalec sicer hkrati tudi pripovedna oseba, vendar pa se njuni videnji dogajanja
razlikujeta po dveh različnih perspektivah, ki ju pogojujeta: ena je namreč časovno
zamaknjena od druge. Konceptualno gledišče pripovedovalca tako sestavljata časovna
distanca do pripovedovanih dogodkov in zmožnost samorefleksije, ki mu povečujeta mero
informativne verodostojnosti in mu pri bralcu povečujeta kredibilnost ter ga tako (razen
takrat, ko je pripovedovalec nezanesljiv) postavljata nad zaznavno gledišče pripovedne osebe,
ki nima nikakršne distance do dogajanja, saj vidi in doživlja sočasno s samim potekom. (28)
Chatman se, kot je bilo rečeno, pri svoji tipologiji posveča gledišču – in ne fokalizaciji, ki se
mu zdi problematičen koncept. Koron (2014: 96) ugotavlja, da v Coming to Terms z
namenom nadomestitve koncepta fokalizacije uvaja razlikovanje med dvema pojmoma,
vidikom (slant) pripovedovalca in filtrom (filter), ki se povezuje s pripovedno osebo: prvi
termin vpelje »za pripovedovalčeve poglede in stališča, filter pa za odsevnikove mentalne
procese«. Pri tem Koron dodaja, da je bil Chatmanov poskus, »da bi ločil ideološke od
percepcijsko zasnovanih tipov gledišča, /.../ razmeroma odmeven v nadaljnjih obravnavah
fokalizacije in pripovedovalčeve nezanesljivosti, kritizirali pa so ga na primer kognitivni
naratologi« (96).
Za razliko od opisanih naratoloških raziskovanj fokalizacije v literaturi pa se v filmski teoriji
pojem fokalizacije ne pojavlja pogosto oziroma je nadomeščen z drugimi pojmi. Tako sta, kot
ugotavlja Rudolf (2013: 114), André Gaudreault in François Jost skušala pojem nadgraditi, da
bi bil uporaben tudi za filmski medij, saj ta s svojima dvema kanaloma posredovanja
pripovednih informacij lahko simultano prikazuje; vizualno tisto, kar lik vidi, obenem pa po
zvočnem kanalu tudi likove notranje misli. Tako Jost uvaja pojem okularizacije, pri katerem
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je za razliko od določene utemeljenosti fokalizacije na tem, kar oseba ve, pomembno to, kar
oseba vidi – natančneje, gre za razmerje med tem, kar naj bi lik videl, in tem, kar prikazuje
kamera. Jostova tipologija okularizacije razlikuje dva osnovna tipa, notranjo in ničelno. Pri
prvem tipu je »pogled kamere "zasidran" v nekem liku znotraj pripovedi, se pravi, da se zdi,
da je kamera na mestu očesa neke osebe«, pri drugem pa se nasprotno zdi, »da je pogled
nevtralen« (114). Notranja okularizacija je lahko primarna, če je »v podobi čutiti navzočnost
očesa, ki neposredno sugerira, da gre za pogled določenega subjekta, čeprav podoba ni
zaznamovana z nobenim elementom opazujočega subjekta« (prav zato je mogoče, da gledalec
ne pozna identitete opazujočega subjekta in je tako njegovo vedenje manjše od vedenja
gledajočega lika); notranja okularizacija pa je po drugi strani sekundarna takrat, »ko je
subjektivna podoba skonstruirana s pomočjo montaže«, kot npr. pri montaži kadra z gledajočo
osebo in kadra z gledanim objektom, ki je prikazan s točke, od koder naj bi ga oseba gledala
(114–115). Rudolf poleg te Jostove tipologije omenja še posebno obliko notranje
okularizacije, ki jo Zdenko Vrdlovec poimenuje halucinirana okularizacija, predstavljajo pa jo
lahko filmske tehnike, kot so npr. zamegljena oziroma neostra slika, nenavaden kot kamere,
dvojno ekspozinirana slika, ki implicira razna mentalna stanja, npr. sanje, privide, drogiranost.
Če je klasični film gledalca vselej opozarjal na spremembo stanja lika, pa so pri modernem
filmu lahko ti znaki zabrisani, »kar pomeni, da izgine razlikovanje med domnevno realnimi in
domnevno imaginarnimi podobami ali pa je razlika določljiva le prek konteksta oz.
fokalizacije« (Rudolf 2013: 115).
Če tako določeni teoretiki uvajajo nove pojme, kakršen je okularizacija, s katerimi skušajo
opisati nekatere filmske tehnike, določujoče gledajoče osebe in način posredovanosti
informacij, pa kognitivni ali funkcionalistični pristop Davida Bordwella iz svojega
obravnavanja pripovedi ne izločuje samo pojma pripovedovalca, kot je bilo omenjeno v
prejšnjem poglavju, temveč tudi pojem fokalizacije: oba sta nadomeščena s pojmom naracije,
ki lahko vsebuje večjo ali manjšo stopnjo sporočilnosti, samozavedanja in vednosti – to so
sicer tri kategorije, ki jih je, kot pravi Bordwell (2012: 91), iznašel Meir Sternberg, in prav za
slednjo se zdi, da v Bordwellovi teoriji najbolj nadomešča pojem fokalizacije. Gre namreč za
to, da filmska naracija lahko več ali manj ve o fabuli, ki jo predstavlja, pri čemer se film
zanaša na določeno normativno vednost, ki se med drugim oblikuje z žanrskimi
konvencijami, saj so določene informacije glede na žanr določenega filma pomembnejše od
drugih. Poleg tega sta za vednost naracije odločilna dva dejavnika, njen obseg in njena
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globina: glede na obseg vednosti, s katerim razpolaga naracija, je le-ta lahko bolj ali manj
omejena ali neomejena.

Bordwell (2012: 92) ugotavlja, da za razliko od romana »igrani film naracijo redko omeji na
to, kar ve le en sam lik. Pogosteje je tako, da so deli sižeja povezani z vednostjo enega lika,
drugi deli pa z vednostjo drugega. Takšne omejitve in delitve nujno ustvarijo vrzeli v fabuli.«
V primeru, da je naracija neomejena, gledalec ve in vidi več, kot vedo in vidijo filmske osebe,
kar je pogosto še posebej značilno za filme s širšim družbenim dogajanjem; po Rudolfovem
mnenju (2013: 112) se neomejeno naracijo tako lahko enači z Genettovim tipom ničte
fokalizacije, nasprotno pa naj bi bila omejena naracija izenačena z Genettovo zunanjo
fokalizacijo in naj bi bila npr. bolj značilna za filme z intimnimi zgodbami, saj pri njej
gledalec ne ve in ne vidi toliko kot filmski lik. Ob tem lahko sklepamo, da gre pri omejeni
naraciji lahko v primeru nekoliko manjše omejenosti tudi za to, da gledalec ve in vidi ravno
toliko, kot ve in vidi filmski lik, kar bi na nek način lahko vzporejali z Genettovo notranjo
fokalizacijo. Čiste oblike neomejene ali omejene naracije so v filmih sicer redke; prej je
načeloma splošno uporabljena določena oblika, ki jo film v nekaterih trenutkih kombinira z
drugo obliko. Rudolf ob tem navaja Bordwellovo ugotovitev, da »[r]azlični vrsti naracije
ustvarjata različno hierarhijo védenja« (112), pri čemer imajo vsakršne spremembe v tej
hierarhiji bistveno drugačne učinke; tako Branigan na primer meni, »da imajo načrtovane
spremembe v hierarhiji védenja lahko velik učinek na žanrske vzorce in sam slog pripovedi«
(113). Če je namreč vednost gledalca večja od vednosti filmske osebe, je filmski učinek
suspenz, če je vednost gledalca izenačena z vednostjo filmske osebe, film dosega in poudarja
skrivnost, v primeru, da je gledalčeva vednost manjša od vednosti filmske osebe, pa film cilja
na gledalčevo presenečenje.

Kar zadeva drugi dejavnik pri obravnavanju vednosti naracije, tj. globino vednosti, Bordwell
razlikuje različne stopnje subjektivnosti in objektivnosti naracije, in sicer glede na to, v
kolikšni meri – če sploh – naracija razkriva psihološko stanje filmskega lika oziroma likov.
»Naracija lahko predstavi vse mentalno, tako zavestno kot nezavedno življenje kakega lika;
ali pa se omeji le na njegovo vidno in slušno izkušnjo; lahko se ogne vsem drugim indikacijam
psiholoških stanj razen vedenjskim, pa tudi te lahko minimalizira.« (Bordwell 2012: 92) Če
torej film ne podaja nikakršnih informacij o psihičnih stanjih lika oziroma likov ali jih vsaj
minimalizira, tako da se osredotoči na prikazovanje tega, kar lik govori in dela, torej na tisto,
kar je vidno na zunaj, je filmska naracija objektivna. V nasprotnem primeru, če so torej
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gledalcu ponujene tudi informacije o tem, kar filmski lik vidi in sliši, mogoče celo globlje
informacije o njegovem mentalnem oziroma psihičnem stanju, pa je naracija subjektivna in po
Rudolfovem mnenju (2013: 113) izenačljiva z Genettovo notranjo fokalizacijo: »[p]ri tem je v
filmu največkrat uporabljen subjektivni posnetek ali pa so v obliki notranjega govora ter
sanjskih in haluciniranih podob predstavljene tudi notranje misli lika.« Vpogled v psihično
stanje filmskega lika sicer lahko poveča gledalčevo simpatijo in empatijo, vendar pa po drugi
strani objektivna naracija z nepodajanjem globljih informacij lažje povečuje napetost;
podobno kot pri omejeni oziroma neomejeni naraciji tudi objektivna in subjektivna naracija
torej dosegata različne učinke in se v posameznih filmih prepletata na različne načine. Na
različne načine pa sta, kot ugotavlja Bordwell (2012: 92), povezana tudi oba glavna dejavnika
pri vednosti naracije, obseg in globina: »[n]a vednost lika omejena naracija ne zagotavlja
nujno večje globine, kakor tudi globina ne zagotavlja, da bo naracija vselej omejena. /.../
Pripovedni filmi na sploh nenehno modulirajo obseg in globino vednosti naracije.«
Tudi na tem mestu je mogoče vsaj mimogrede omeniti Chatmanovo kritiko (1990: 128–129)
Bordwellove personifikacije naracije: glede na to, da se Bordwell sprašuje, kakšen obseg
vednosti ima naracija na razpolago – omejenega ali neomejenega, kar se po Chatmanovem
mnenju sicer sklada z razločevanjem med »omejenim« in »vsevednim« glediščem ali tistim,
kar sam imenuje vidik (slant), pa naj pri tem ne bi bilo jasno, od kod prihaja vednost. Ker
Bordwell zavrača koncept implicitnega avtorja, naj bi tako naracija sama odločala, koliko si
bo dovolila vedeti. Chatman meni, da je že tako nerodno pripisovati vednost literarnemu
pripovedovalcu, še toliko bolj čudno pa jo je pripisovati samemu procesu, tj. naraciji: če je
govora o vedenju, bi se bilo po njegovem mnenju bolj smiselno nanašati na tekstualni namen
oziroma – implicitnega avtorja.

Z orisanima koncepcijama fokalizacije in okularizacije, njunimi implikacijami in
problematizacijo zaključujem teoretični del pričujočega magistrskega dela. Predstavljene
teorije in nekatere izbrane njihove koncepte, izhajajoče iz različnih pojmovanj pripovedi, bom
v naslednjem delu skušala aplicirati na izbrani filmski pripovedi in ugotoviti, kateri od njih pri
preučevanju in analizi teh določenih primerov ponujajo večji uvid v filmsko pripoved, njeno
strukturo, tematiko in problematiko. S tem naratološkim orodjem bom torej skušala analizirati
filme danskega režiserja Larsa von Trierja, in sicer predvsem Dogville (2003) in Manderlay
(2005), ter ugotoviti, na kakšne načine sta oblikovani njegovi filmski pripovedi in kaj
predstavljata gledalcu.
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4. Filmsko ustvarjanje Larsa von Trierja: Trier kot auteur, pisec
manifestov in ustvarjalec trilogij
Koncept avtorja oziroma auteurja, ki se je v filmsko teorijo uvajal v 50. in 60. letih prejšnjega
stoletja, je skušal preseči pojmovanje filma kot rezultata številnih kolektivnih prispevkov
oziroma filmske realizacije kot procesa, katerega produkcija sloni na kolektivnosti, tj.
uskladitvi več produkcijskih dejavnikov, pri čemer naj bi nenavsezadnje pojasnil tudi, čigava
je odločujoča moč izza ustvarjalnega procesa posameznega filma – kdo je torej tisti, ki bi ga
lahko imenovali za avtorja filma. Kot ugotavlja Peter Schepelern (2004: 103), je namreč
problematična kolektivna produkcija ustvarjalno moč avtorstva dodelila režiserju, producentu
in filmski zvezdi (ali vsem trem v kombinaciji), vendar pa k filmu ključno prispevajo tudi
direktor fotografije (cinematographer), scenarist ali avtor adaptiranega literarnega dela, prav
tako pa širše konvencije tradicije posameznega filmskega studia ali žanrske konvencije.

Koncept filmskega avtorja tako izhaja iz t. i. politike avtorjev oziroma auteurjev, na
oblikovanje katere je, kot se zdi, vplival romantični koncept avtorja kot genija in umetnosti
kot dosežka ene same izjemne osebe; na tej podlagi je želela politika glavno kreativno vlogo v
celotnem filmskem procesu prenesti na filmskega režiserja, pri čemer bi s pomočjo avtorske
instance film povzdignila s statusa nekakšnega kolektivnega multimedijskega proizvoda na
status umetniškega dela in okrepila umetniško kredibilnost samega filmskega medija. Kot je
bilo zgoraj že omenjeno, je bil režiser zaradi svoje odgovornosti glede splošnega
koordiniranja produkcije in vpliva oziroma moči glede umetniških odločitev izmed vseh
udeleženih v filmski produkciji najprimernejši za koncept avtorja. Politika avtorjev se je kot
filmsko kritiško gibanje pojavila v okviru revij Cahiers du cinéma, Film Culture in Movie,
njena najbolj vidna kritiška imena, kot sta npr. François Truffaut in Jean-Luc Godard, pa so
kasneje sama postala auteurji svojih umetniških filmov, zato je mogoče reči, da se je
auteurizem porodil in udejanjil s francoskim novim valom in njegovimi najvidnejšimi
režiserji. Koncept auteurja tako predstavlja režiserja, ki ima ne glede na preostalo filmsko
ekipo kar največjo moč, svobodo in izvirnost, ki se razodevajo, ko pri ustvarjanju sledi svoji
osebni viziji in ko s svojo individualno kreativnostjo prepoji umetniško delo – film. Tako se
pogosto zgodi, da auteurji sami napišejo izvirni scenarij za film (ali pa vsaj sodelujejo pri
pisanju) in svoje avtorstvo sami poudarjajo v predstavitvi filma. Avtorski elementi v filmu so
lahko tako tematski, stilski ali tehnični, kot jih lahko predstavlja tudi redno sodelovanje istih
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sodelavcev – istih igralcev, direktorja fotografije, montažerja, skladatelja ipd. (Schepelern
2004: 106).
Schepelern (2004: 110) ugotavlja, da kljub temu, da je pri danski kinematografiji težko
govoriti o auteurjih, saj so se auteurske tendence pogosteje pojavljale šele od 60. let dalje, ko
je vzpon televizije v obratni smeri spodbudil državno podporo danskemu filmu in mu obenem
dodelil višjo kulturno vrednost, je najbolj očiten primer auteurizma v tej kinematografiji poleg
Carla Theodorja Dreyerja prav filmsko ustvarjanje Larsa Trierja, ki je svojo kariero začel v
80. letih. Trier je namreč, kot je sicer običajno za auteurje, že v začetku vzpostavil distanco
do danske kinematografije, tako do njene tradicije kot tudi do njenih novejših oziroma
sodobnih trendov, in izrazil svojo povezanost zgolj z enim danskim režiserjem, ki se prav tako
ni čutil povezanega z dansko kinematografijo, torej z Dreyerjem. Schepelern vidi celotno delo
in kariero Larsa Trierja kot prototip auteurske pobude, pri čemer podlaga zanjo leži v
ustvarjenju umetniškega ega preko njegove osebnosti: tako njegovo delo ni le v celoti prežeto
z izvirnostjo in koherenco glede na njegove lastne kaprice, temveč ga je sam oblikoval kot
življenjsko delo auteurja, pri tem pa seveda skonstruiral tudi Larsa von Trierja – auteurja
(111).27 Von Trier je namreč že od samega začetka svojega ustvarjanja težil k drugačnosti in
izvirnosti ter svojo drugačnost na razne načine tudi tako rekoč arogantno poudarjal. Njegovo
izjavo v zvezi z njegovim filmom Evropa (Europa, 1991), češ da je film narejen, da bo
mojstrovina, in da ni dansko, da se nameriš narediti mojstrovino in to tudi priznati, Schepelern
(2004: 115) navaja kot tipični komentar zavestnega auteurja. Podoben, če ne še bolj
provokativen, je tudi von Trierjev komentar na tiskovni konferenci ob premieri filma Antikrist
(Antichrist, 2009) na filmskem festivalu v Cannesu leta 2009: »Jaz sem najboljši filmski
režiser na svetu.«
Poleg tega se za auteurja značilna koherenca skozi dela režiserja oziroma konsistenca tematik
in splošna povezanost del razodevata tudi v von Trierjevem ustvarjanju, in sicer le-to pogosto
tematizira idealistovo soočenje s sistemom, trpljenje ali mučeništvo (ženske) na alegoričnem
prizorišču (preteklosti), uničenje in pogubo, človeško zlo, nasilje in seksualnost, prav tako pa
pogosto uprizarja nekakšen test oziroma preizkus za junaka npr. v Evropi, za skupnost v
Idiotih (Idioterne, 1998) ali za človeštvo v Dogville in Manderlay, pogojno tudi v Melanholiji
Prav zato bi se po mnenju Schepelerna režiserjevo ime moralo pisati brez »von« (113). Glede na to, da je torej
izvor te besede v njegovem priimku tesno povezan s Trierjevimi umetniškimi tendencami in ambicijami ter tako
izraža tudi avtorsko poetiko, obenem pa se Trier pod svoje filme sam podpisuje s tem priimkom, se sama ne
zavzemam strogo za to stališče.
27
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(Melancholia, 2011). Kljub temu, da v svojih delih preiskuje temačne izvore, perverzne
duhovne univerzume in privlačna podzemlja človeške psihe ali družbe, pa njegova dela vedno
prežema bolj ali manj eksplicitna ironija. (115) Tematsko povezanost zaokrožuje tudi stilna,
pri čemer von Trier že od samega začetka poudarja svojo filmsko tehniko, ki v vsaki njegovi
produkciji sledi posameznim sistemom ali določenim pravilom – nekakšnim omejitvam,
osnovanim na predpostavki, da so takšne komplikacije in ovire produktivne za umetniški
projekt, saj umetniku preprečujejo uporabo konvencij in ponavljanje starih navad (117). Tako
von Trierjevi eksperimenti s formo dobijo auteuristično zaledje, obenem pa razširjajo njegov
nabor različnih tehnik in omogočajo razne izvirne, kreativne inovacije. Stilna oblikovanost
oziroma predpisi in pravila, na katerih je osnovana, so v veliki meri jasno poudarjeni v von
Trierjevih filmskih manifestih.

Von Trierjevo postavljanje pravil in omejitev je svoj vrhunec najverjetneje doseglo v t. i.
Zaobljubi čistosti oziroma manifestu Dogme 95, avantgardnega filmskega gibanja, ki sta ga
spomladi 1995 v Kopenhagnu začela Lars von Trier in Thomas Vinterberg. Vključujoč tudi
nekatere druge danske režiserje, si je ta kolektiv filmskih režiserjev, kot je zapisano v
Manifestu Dogme 95, za svoj cilj postavil »kljubovanje "določenim težnjam" v sodobni
kinematografiji«, češ da je sam »antiburžoazni film /.../ postal buržoazen, ker je bil temelj, na
katerem so slonele njegove teorije, buržoazno dojemanje umetnosti. Auteur kot pojem je bil
od vsega začetka buržoazna romantika in zatorej ... zlagan! Za DOGMO 95 film ni
individualen!« (Björkman 2007: 187) V času tehnološkega vzpona in posledične
demokratizacije kinematografije, ko lahko vsakdo snema filme, je Dogma 95 želela kljubovati
individualnemu filmu in filmskim iluzijam patosa in ljubezni, ki jih t. i. dekadentni filmski
ustvarjalci oblikujejo s pomočjo raznih sodobnih tehnoloških trikov ter tako prekrijejo plitko
in predvidljivo zgodbo s površno akcijo in vizualnimi učinki. Zato je Dogma 95 sestavila in
predstavila niz pravil, poimenovan Zaobljuba čistosti, ki so filmskemu ustvarjalcu narekovala
način snemanja filma: da mora snemati na lokaciji, in sicer samo z rekviziti in sceno, ki se že
nahajajo na tej lokaciji; da smeta biti zvok in slika posneta zgolj skupaj, ne pa ločeno;
obvezno ročno snemanje, torej uporaba ročne kamere; film mora biti v barvah, prepovedana
pa je posebna osvetlitev; nesprejemljivi so filtri, optična obdelava, prav tako pa tudi plehka
akcija, ponazorjena z umori ali orožjem, časovni in zemljepisni odmiki ter žanrski filmi;
obvezen je 35-milimetrski filmski format; režiser filma pa ne sme biti naveden v začetni ali
odjavni špici in se mora vzdržati svojega osebnega okusa ali kakršnihkoli estetskih
pomislekov, s tem pa se odpoveduje tudi vlogi umetnika. (187–188)
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Glede pravil Dogme 95 Schepelern ugotavlja (2004: 117), da so z von Trierjevega vidika
predstavljale nekakšen sadomazohističen projekt, ki naj bi umetnika kaznoval na najbolj boleč
način in ga obenem izzval s svojimi prepovedmi; glede na to, da je von Trier takrat filmsko
zgodbo najraje umeščal v preteklost in na oddaljeno alegorično lokacijo, mu je Dogmino
pravilo onemogočilo izbiro kateregakoli kraja in časa – razen tukaj in zdaj; glede na njegov
zelo preračunan formalistični filmski stil pa so ga pravila omejila z načinom ročnega
snemanja z direktnim zvokom in brez dodatne osvetlitve. Čeprav se zdi, kot da bi bila pravila
Dogme 95 v paradoksalnem razmerju s von Trierjevimi auteurističnimi težnjami, saj zadnje
pravilo izrecno prepoveduje kakršnokoli navajanje ali poudarjanje režiserja, manifest sam pa
celo jasno kritizira pojem auteurja in individualistični film, pa Schepelern (glede na von
Trierjev komentar, češ da so enotna pravila edini protest proti konceptu auteurja in da naj bi
bilo samo delo pomembnejše od svojega ustvarjalca) poudarja, da je tudi projekt Dogme del
von Trierjevega lastnega konteksta, in sicer kot nekakšna samoterapija, zdravilo proti
(njegovi) auteurski egocentričnosti, proti občudovanju in slavljenju samega sebe – in samo
pravi auteur potrebuje takšno antiauteursko zdravilo (122).
Kar se tiče oblikovanja pravil in predpisov, Björkman v intervjuju z von Trierjem (2007: 307)
poleg manifesta Dogme izpostavi 100 video kamer, ki jih je von Trier uporabil v glasbenih
točkah v filmu Plesalka v temi (Dancer in the Dark, 2000). Tudi ta film je opremljen z
manifestom, in sicer z manifestom o Selmi – osrednjem liku filma, ki jo igra pevka Björk –, v
katerem je med drugim pojasnjena uporaba filmske glasbe, plesa, pesmi in scenografije ter
sama ideja filma. Kot je razvidno iz dodatka v Koutsourakisovi obravnavi oblike in njenih
političnih implikacij v von Trierjevih filmih (2013: 207–217), je von Trier ob svojih filmih
napisal precej manifestov; prvega že leta 1984 ob danski premieri svojega prvega
celovečernega filma Element zločina (Forbrydelsens element), drugi je sovpadel s premiero
filma Epidemija (Epidemic) 1987 na filmskem festivalu v Cannesu, tretji, v katerem se je
razglasil za pristnega onanista filmskega platna, pa z nastankom Evrope konec leta 1990.
Istega leta je bil objavljen tudi Manifest dimenzija (The dimension manifesto), ki ga je von
Trier napisal skupaj z Nielsom Vørselom, soavtorjem številnih scenarijev njegovih filmov,
npr. omenjenih prvih treh celovečernih in televizijske miniserije Kraljestvo (Riget), skupaj pa
sta tako začela delati tudi na projektu, ki naj bi trajal približno 30 let – na filmu Dimenzija
(Björkman 2007: 50–53). Sledila sta že omenjena manifesta, verjetno najvplivnejši Manifest
Dogme 95 in Selmin manifest leta 2000 – zdi se, da je prvega von Trier nekako dopolnil z
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manifestom o dokumentarnih projektih z naslovom, ki združuje Dogmo in dokumentarnost,
torej s t. i. The Dogumentary manifesto, ki je bil objavljen oktobra 2011.
Kot je tako mogoče videti, je von Trierjevo filmsko ustvarjanje v veliki meri načrtovano in
osvetljeno tudi z njegovimi manifesti. Zaradi naratološke obravnave oziroma analize filma
Dogville v pričujočem delu se zdi pomembno omeniti, da kljub izredno specifični obliki
omenjenega filma in filma Manderlay von Trier ni napisal manifesta, temveč se je tega, kot je
poudaril sam, domislil šele, »ko je bilo snemanje že končano« (288). Poleg številnih pravil in
omejitev, ki jim sledi pri ustvarjanju filmske forme, so nekakšni predpisi in rituali tisti, ki
zaznamujejo tudi vsebinsko plat njegovih filmov; filmski liki se tako morajo držati npr.
določb o spalnikih v Evropi, skrivnih ritualov redov v Kraljestvu, delovnega urnika v
Dogvillu ali pa Mamine zakonodaje v Manderlayu. (307)

Zgoraj omenjena konsistenca tematik oziroma tematska povezanost von Trierjevih filmov,
včasih pa tudi stilna, se razodevata tudi v njegovem povezovanju filmov v trilogije (med
drugim tudi po Bergmanovem vzoru), s katerim dosega nekakšno veličastnost oziroma
monumentalnost, obenem pa omogoča umeščanje filmov v širši kontekst oziroma
osvetljevanje teme z različnih zornih kotov (303–304). Njegovi prvi trije filmi, Element
zločina, Epidemija in Evropa, so tako povezani v t. i. Trilogijo o Evropi (Europa trilogy), ki
sicer ni pripovedna trilogija v smislu nadaljevanj, temveč glede na tematsko in stilno
povezanost filmov, ki alegorično osvetljujejo evropske travme in socialne krize, tako pretekle
kot prihodnje. V Elementu zločina tako razsaja serijski morilec, Epidemija kot distopija
tematizira nekakšno moderno oziroma futuristično smrtonosno epidemijo, podobno kugi,
Evropa pa se dogaja v povojni Nemčiji, ki jo je okupirala Amerika in v katero prispe glavni
junak, kmalu nehote zapleten v pronacistično zaroto in sprevržene strukture oblasti. V vsakem
od teh treh filmov prav idealistična dejanja glavnega junaka ohranjajo problem, ki ga le-ta
skuša rešiti, in se končajo v katastrofični oziroma neobvladljivi situaciji, poleg tega pa vsi
trije filmi na nek način tematizirajo hipnozo, raziskujejo odnos med resničnostjo in
neresničnostjo ter eksperimentirajo s konvencijami filma noir.
Drugo filmsko trilogijo, poimenovano Trilogija o Zlatosrčnici (Golden Heart trilogy),
sestavljajo filmi Lom valov (Breaking the Waves, 1996), Idioti in Plesalka v temi. Gre za
trilogijo o dobroti, saj v vsakem od filmov naivna junakinja ohrani svoje čisto, dobro srce, ne
glede na to, skozi kakšne preizkušnje mora in kakšne tragedije doživlja – filmi tako med
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drugim prikazujejo trpljenje in žrtvovanje ženske (za moškega, idejo ali nalogo), ki ponekod
prehaja v mučeništvo. Poleg te tematske povezanosti jih stilno družijo značilnosti Dogme 95
(npr. uporaba ročne kamere), vendar pa so samo Idioti uradno upoštevali vsa pravila
Zaobljube čistosti in so tako v tej trilogiji edini potrjeni film Dogme 95, znan kot Dogma #2.
Intervencija idealističnih ali humanističnih posameznikov, ki ne obrodi nič dobrega in se
sprevrže v družbeni propad, pa ne zaznamuje zgolj Trilogije o Evropi in deloma – vsaj v
smislu idealizma – tudi Trilogije o Zlatosrčnici, temveč je prav tako značilna za zaenkrat še
ne v celoti realizirano trilogijo o Ameriki, t. i. ZDA – dežela priložnosti (USA – Land of
Opportunities), ki vsebuje filma Dogville in Manderlay; Trier si je sicer zamislil, da bi kot
tretji del posnel še film Washington, vendar do sedaj tega še ni storil, o trilogiji pa meni, »da
opisuje pot neke ženske k zrelosti« (301). Za razliko od ostalih trilogij je trilogija o Ameriki
povezana tematsko, stilno in tudi pripovedno, saj se drugi film začne na točki, kjer se je prvi
končal, hkrati pa njegov konec implicira ali vsaj omogoča pripovedno nadaljevanje. Oba
filma se dogajata v Ameriki in spremljata isto glavno junakinjo (ki jo sicer igrata dve različni
igralki – Nicole Kidman v Dogville in Bryce Dallas Howard v Manderlay), ki se po
nekakšnem naključju znajde v dveh majhnih skupnostih in se želi vanju vključiti, vendar pa
kljub temu in kljub enaki izraziti stilni oblikovanosti obeh filmov vsakega zaznamuje
drugačna splošna tematika ali, bolje rečeno, vsak izpostavlja drug (ameriški) socialni
problem.
Četrta filmska trilogija vključuje (trenutno) zadnje tri von Trierjeve filme, in sicer Antikrista,
Melanholijo in Nimfomanko (Nymphomaniac, 2013), poimenovana pa je Trilogija o depresiji
(Depression trilogy), saj predstavlja filmske like, ki so na takšen ali drugačen način zapadli v
depresijo ali globoko žalost – le-to naj bi von Trier sam izkusil, prav ustvarjanje Antikrista pa
naj bi učinkovalo kot nekakšna samoterapija. V vseh treh filmih igra glavno vlogo Charlotte
Gainsbourg (v Melanholiji si to sicer deli s Kirsten Dunst, saj film obe glavni junakinji, sestri,
predstavlja enako količino časa), tako da je podobno kot v večini von Trierjevih filmov glavni
filmski lik ženska. Poleg tematike depresije vsi trije filmi raziskujejo tudi naravo v različnih
pomenih, vendar pa vedno v povezavi z zlom: kot kaotično in demonično naravo (izraženo
tudi v ženski) v Antikristu, v Melanholiji kot vesoljni svet in sile, povzročujoče katastrofe in
obdajajoče človeka, ki nanje nima nikakršnega vpliva, in v Nimfomanki kot človeško naravo,
ki jo bolj kot družbenost in socialne konvencije vodijo temačne oziroma sebične naravne sile
in nagoni, bistvenega pomena za človeško eksistenco. V celotni psihološko obarvani trilogiji
se pojavlja tudi motiv seksualnosti, v zadnjem filmu razširjen v eno od osrednjih tem, po stilni
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plati pa filmi raziskujejo nove tehnike snemanja, ki jih omogoča sodobna tehnologija. Iz
povedanega je tako razvidno, da je splošna tematska in stilna povezanost večine von
Trierjevih filmov (sicer značilna za ustvarjanje auteurjev) izražena tudi preko njihove
vključenosti v trilogije.

Kot ugotavlja Schepelern (2004: 118), ko povzema von Trierjev auteurski pristop k
ustvarjanju filmov, njegovo avtorstvo njegovih filmov sploh ni vprašljivo, saj jih je oblikoval
natanko tako, kakor je želel, in je bila njihova produkcija v celoti pod njegovim nadzorom ter
brez kakršnihkoli pritiskov studia. Kot je bilo omenjeno, je za auteurje značilno, da težijo k
temu, da bi nadzorovali razne dele produkcije, kot je npr. domnevno najpomembnejše pisanje
scenarija, nadzorovanje igralcev in preostale filmske ekipe, včasih pa celo oblikovanje
fotografije ali skladanje filmske glasbe. Von Trier je tako, sledeč tej tradiciji, za vse svoje
filme 28 sam napisal izvirne scenarije ali pa je pri tem vsaj sodeloval (pri svojih zgodnjih
filmih, kot rečeno, z Nielsom Vørselom). Poleg tega je leta 1992 ustanovil svojo lastno
produkcijsko hišo Zentropa, s čimer si je prek tesnega sodelovanja z ostalimi producenti
zagotovil popoln nadzor nad filmsko produkcijo, obenem pa je nase prevzel tudi vso
odgovornost glede filmske ekipe in igralcev (119). Ti skozi njegove filmske projekte v veliki
meri ostajajo isti; če npr. izpostavimo nekaj igralcev: Udo Kier je igral v desetih von
Trierjevih filmih, Jean-Marc Barr v sedmih, Stellan Skarsgård v šestih, Jens Albinus v štirih,
precej ostalih pa je sodelovalo pri treh ali vsaj dveh filmih. Ne samo, da von Trier večinoma
sam piše scenarije za filme (pri Dogvillu npr. že z ozirom na Nicole Kidman v glavni vlogi),
temveč pogosto tudi sam upravlja s kamero, da bi s svojo bližino igralcem pridobil ustrezne
nastope oziroma izvedbe in posnetke.
Če povzamemo, bi lahko rekli, da z vsem omenjenim – s prevzemanjem nadzora nad filmsko
produkcijo in odgovornosti nad izvirnim zasnovanjem ter oblikovanjem filma; z ustvarjanjem
svojega umetniškega ega in podobe, tudi prek številnih manifestov in komentarjev o svojem
delu (podobno kot režiser novega vala Godard) ali knjige intervjujev (podobno kot Bergman
ali Hitchcock); in nenazadnje s tematsko in oblikovno povezanostjo oziroma medsebojno
prepletenostjo svojih filmov – glede na vse to je torej avtorstvo v primeru von Trierjevih
filmov nedvoumno: von Trier uspešno gradi svojo auteursko podobo in nastopa kot auteur.
Vprašanje, ki se torej pojavlja, torej ni toliko v samem avtorstvu, temveč prej v njegovi

28

Razen za TV film Medeja (Medea, 1988), ki je bil osnovan na Dreyerjevem scenariju (118).
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povezavi z analitičnimi kategorijami. Glede na to, da se zaradi kolektivnosti produkcije, na
katero naj bi s svojo splošno odgovornostjo in nadzorom nad kreativnim delom najbolj vplival
režiser, po konvenciji prav njega določa oziroma razume kot avtorja filma, je v von
Trierjevem primeru (in verjetno tudi v primeru ostalih auteurjev) to še toliko bolj poudarjeno.
Po drugi strani je bilo ugotovljeno, da se ta biografska oseba, realni oziroma empirični avtor
razlikuje od implicitnega, ki je razumljen kot tekstualni konstrukt, na katerega sklepa bralec
oziroma gledalec, ne pa kot nekakšna personificirana zavest ali drugi jaz realnega avtorja –
Rimmon-Kenon, kot je bilo rečeno, tako celo poudarja razosebljenost implicitnega avtorja kot
skupka implicitnih norm. Zdi se, da se nekoliko bolj k personifikaciji nagiba Lothe, ki
koncept sicer resda razume kot konstrukt in izraz tekstualnega namena, vendar pa je vanj po
njegovem mnenju vključena tudi podoba avtorja, tako da je implicitni avtor izenačen z
ideološkim sistemom vrednot, ki ga predstavlja tekst. Če privzemamo komunikacijski model
in pri analizi von Trierjevih filmov uporabljamo koncept implicitnega avtorja, ne toliko zaradi
večstranskega produkcijskega procesa filma, kot pa zaradi analitičnega vzpostavljanja in
prepoznavanja morebitnega nezanesljivega pripovedovalca, bi lahko z ozirom na von Trierjev
izjemni vpliv zagovarjali Lothejevo mnenje in v konstrukt implicitnega avtorja zajeli tudi
avtorjevo podobo. Vsekakor pa bo zavoljo doslednega ločevanja med različnima kategorijama
realnega in implicitnega avtorja v naratološki analizi implicitni avtor – v kolikor bo omenjen
– poimenovan kot implicitni avtor, ne kot von Trier.

Pri analizi filmov se bom torej oprla na komunikacijski model in koncept filmskega
pripovedovalca, da bi ugotovila, na kakšen način prihajajo do izraza posamezne komponente
pripovedne komunikacije v obravnavanih filmih in prek katerih sredstev se razodeva filmski
pripovedovalec, pri tem pa se bom sklicevala predvsem na Chatmana. Po drugi strani se bom
po Bordwellovem zgledu skušala vsaj do neke mere osredotočiti na gledalca in njegovo
aktivno konstruiranje zgodbe, pri čemer me bo zanimalo, s katerimi sredstvi pripoved usmerja
gledalca, obenem pa bom uporabila tudi Bordwellovo razločevanje med fabulo in sižejem, ki
sicer izvira iz ruskega formalizma, ter njuno povezavo prek treh principov; pripovedne logike,
pripovednega časa in prostora. Pri svoji analizi se bom ob preučevanju prostora in gibanja
kamere naslonila tudi na analizi Angelosa Koutsourakisa in Linde Badley, ob obravnavi
nezanesljivosti pripovedovalca pa tako na Bordwella in Chatmana, kot tudi na nekatere
ugotovitve Aljoše Harlamova, saj le-te dodatno osvetljujejo nezanesljivost v povezavi z
ironizacijo.
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5. Analiza filmov Dogville in Manderlay
5.1. Fuzijski film
Dogville je po opredelitvi Larsa von Trierja fuzijski film, s katerim skuša oporekati
obvladovanju in omejevanju filma: fuzija med filmom, gledališčem in literaturo. Glede na
formalno podobnost obeh filmov in njune neposredne povezave preko pripovedi, bi lahko
rekli, da ta fuzija zaznamuje tudi Manderlay. Pri tem ne gre za snemanje gledališke
uprizoritve, temveč za nekakšen žanr, ki prvine oziroma elemente, vzete iz gledališča in
literature, učinkovito pomeša in temeljito spoji z izraznimi oblikami, ki jih nudi film.
(Björkman 2007: 287–288) In zares je gledalec že takoj, ko se Dogville začne, opozorjen na to
nenavadno mešanico z nediegetskim napisom,

29

ki bi se v prevodu glasil: »Film

"DOGVILLE", pripovedovan v devetih poglavjih in predgovoru«. 30 Namesto z običajno
začetno špico ali kar filmskimi podobami je gledalec torej soočen z nekakšnim romanesknim
napisom, ki sicer oznanja, da gre za film, a obenem takoj vzpostavlja vzporednico s
tradicionalno pojmovano pripovedjo, razdeljeno na poglavja, kakršno je mogoče najti v
literaturi. Napis se pojavi na ozadju velike črke U, ki ponazarja prvo črko trilogije »USA –
Land of Opportunities«, vendar pa gledalec brez poznavanja konteksta oziroma
transtekstualne motivacije ne more razbrati implikacije, da gre za prvi del trilogije; to je
mogoče šele tedaj, ko ob ogledu Manderlaya, pri katerem se na enak način vzpostavi podoben
napis na ozadju črke S, in ko na podlagi dogajalnega kraja ter tematike lahko oba filma umesti
v širši kontekst. Da bo film dejansko vseboval elemente romaneskne tradicije in da ne gre
zgolj za inovativen zapis naslova, se deloma potrdi že v naslednji črkovni podobi, ki – kot bi
obračali strani v knjigi – napove prej omenjeni prolog: »PREDGOVOR (ki nam predstavi
mesto in njegove prebivalce)«. 31 Obenem se zasliši nediegetska glasba, s katero gledalec
končno vstopi v diegetski svet zgodbe, vendar pa sta glas, ki ga sliši, in podoba, ki jo vidi,
29

Nediegetski napis v smislu, da ni del prikazanega oziroma pripovedovanega sveta, niti del misli ali predstav
filmskih likov. Pri tem pojmovanju se sklicujem na Princeovo pojmovanje diegeze kot pripovedovanega sveta, v
katerem se dogajajo situacije in dogodki, o katerih se pripoveduje. Na ta način so v filmu nediegetski npr.
naslovi, podnaslovi, lahko pa tudi filmska glasba (če se pojavi kot nekakšna spremljava zgodbe in je tako filmski
liki ne morejo slišati, sliši pa jo gledalec) ali glas čez sliko (če ne pripada nobenemu filmskemu liku). Nasprotno
Ryan (2004: 13), kot je bilo rečeno, opredeli glas čez sliko kot diegetski element v primarno mimetičnem
mediju; pri tej opredelitvi namreč izhaja iz nasprotja med dvema pripovednima načinoma, diegetskim in
mimetičnim.
30
V izvirniku: »The film "DOGVILLE" as told in nine chapters and a prologue«. Vsi nadaljnji navedki iz filmov
bodo (enako kot prvi) v mojem lastnem prevodu postavljeni v glavno besedilo, pod opombo pa bodo navedeni v
izvirniku, torej v angleščini. Zaradi večje preglednosti filmski citati niso označeni s poševnim tiskom, s čimer se
torej razlikujejo od navedkov iz literature in ostalih virov.
31
»PROLOGUE (which introduces us to the town and its residents)«.
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ponovno precej neznačilna za filmske pripovedi. Glas čez sliko pripada eksplicitnemu,
nepoosebljenemu pripovedovalcu, ki pravi:
»To je žalostna zgodba mesteca Dogville. Dogville se je nahajal v Skalnem gorovju v ZDA;
tu zgoraj, kjer je bilo konec ceste, blizu vhoda v stari zapuščeni rudnik srebra. Prebivalcem
Dogvilla, dobrim, poštenim ljudjem, je bilo njihovo mestece všeč. In čeprav je sentimentalna
duša z vzhodne obale poimenovala njihovo glavno ulico Brestova ulica, v Dogvillu pa ni bilo
niti enega samega bresta, se jim ni zdelo, da bi karkoli spreminjali. Večina zgradb je izgledala
precej klavrno, bolj kot barake, iskreno povedano. Hiša, v kateri je živel Tom, je bila
najboljša in svoj čas mogoče celo dostojna. Tisto popoldne je radio igral nežno, saj je v svoji
senilnosti Thomas Edison starejši razvil navdušenje za glasbo lahkotnejše vrste.«32
Pripovedovalčeva pripoved o zgodbi mesteca Dogville deluje objektivno, verodostojno in
vsevedno, saj pripovedovalčev glas poznavalsko predstavlja zgodovinska dejstva, domnevno
iskreno opisuje pripovedovani svet in celo nakazuje na vedenje o koncu zgodbe (s tem, ko
poudari, da je zgodba žalostna), njegova distanca do diegetskega sveta pa je vzpostavljena
tako z besedami, ker z ničimer (npr. s kakšnimi slovničnimi sredstvi, kot so zaimki) ne
nakazuje, da bi mu pripadal oziroma bil del njega, kot tudi s podobo, ki ne prikaže
govorečega. Če je nepoosebljeni oziroma eksplicitni pripovedovalec nekdo, ki je nad
diegetskim svetom, je ta pozicija vsekakor močno poudarjena s pozicijo kamere, ki je
dvignjena visoko nad prizoriščem, tj. »mestecem Dogville«, in se tekom pripovedi počasi
spušča ter optično približuje t. i. hišo Thomasa Edisona, dokler povsem ne zumira na radio, ki
sprva igra glasbo (ko je na to opozorila tudi pripovedovalčeva pripoved), potem pa se iz njega
zasliši glas radijskega napovedovalca (ko eksplicitni pripovedovalec utihne). S takšnim
pripovedovalcem, ki spominja na pripovedovalce v anglosaški književnosti, je prej nakazana
povezava z literaturo utrjena, obenem pa se prek vizualnega kanala oziroma podobe vzpostavi
tudi vez z gledališčem.

32

»This is the sad tale of the township of Dogville. Dogville was in the Rocky Mountains in the US of A; up
here, where the road came to its definitive end near the entrance to the old abandoned silver mine. The residents
of Dogville were good, honest folks, and they liked their township. And while a sentimental soul from the East
Coast had once dubbed their main street Elm Street, though no elm had ever cast its shadow in Dogville, they
saw no reason to change anything. Most of the buildings were pretty wretched, more like shacks, frankly. The
house in which Tom lived was the best though, and in good times might almost have passed for presentable. That
afternoon the radio was playing softly, for in his dotage Thomas Edison Senior had developed a weakness for
music of the lighter kind.«
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Visoko postavljena kamera pod seboj namreč razkrije ogromen prostor oziroma zvočni oder
(soundstage), na katerem je mesto Dogville razpostavljeno kot zemljevid, na tla narisan s
kredo, brez kakršnihkoli dejanskih streh ali zidov pri tlorisih hiš. Ne le, da je s tem začetnim
kadrom ob pripovedovalčevem glasu tudi vizualno vzpostavljena nekakšna vsevednost,
nekakšen božji pogled, ki zaradi pomanjkanja scenografije prodira prav povsod, temveč ta
nerealistična, stilizirana mizanscena s svojo minimalistično estetiko spominja na gledališki
prostor, kjer je scenografija prav tako lahko definirana z oznakami s kredo. Kljub nerealistični
scenografiji pa igralci igrajo zelo realistično; von Trier namreč ni želel, da bi vse skupaj
delovalo kot posnetek gledališkega odra, temveč je določil, da mora biti film po eni strani
sicer stilizacija, ki vzbuja občutek gledališča, po drugi strani pa mora biti stilizirano do te
mere, »da se ne bi moglo dogajati v gledališču« (Björkman 2007: 292). Tako sta kljub
vizualni stilizaciji, izhajajoči iz poenostavljenosti in preprostosti prostora, igra igralcev in
diegetski zvok popolnoma realistična, saj naknadno dodani zvočni učinki nadomeščajo
pomankljivosti scene: gledalec lahko na primer sliši škripanje peska pod nogami igralcev,
čeprav tega ni na tleh studia, ali pa trkanje na vrata, kljub temu, da ne obstajajo nobena vrata,
zidovi ali hiša, hkrati pa pripovedovalec komentira na primer tudi lajež psa ali uspešno rast
kosmuljinega grmovja, četudi sta namesto dejanskega psa in grmovja na tleh le znamenji,
zarisani s kredo, ki označujeta njuno prisotnost oziroma obstoj.
Poleg omenjene stilizacije in očitne vizualne povezave z gledališko umetnostjo, ki se
pomalem zabrisuje v fuziji s filmskimi elementi, pa je mogoče opaziti tudi navezavo na
gledališče, ki je transtekstualna oziroma intertekstualna: številni teoretiki so namreč tako
Dogville kot Manderlay analizirali v navezavi na Brechtove didaktične gledališke komade. Že
s prvim napisom v filmu, ko je jasno poudarjeno, da gre za film, in še posebej na koncu,
zaokroženo s pripovedovalčevim komentarjem, da se film – ne pa zgodba – tako konča, je
dosežen nekakšen potujitveni efekt, ki se skozi film vzpostavlja tudi z drugimi sredstvi
(Björkman 2007: 289). Kot ugotavlja Koutsourakis (2013: 149), manko realistične, podrobne
scenografije podaja očitno referenco na Brechtova dela, in sicer tako, da umešča filmske like
v specifičen kontekst, ki nagovarja gledalce, da secirajo odnose med liki in pobližje
analizirajo njihove fizične položaje. Tako se asketsko prizorišče spremeni v nekakšen
laboratorij, ki meri na ponovno aktiviranje odnosa med produkcijo in recepcijo; z
omejevanjem dogajanja na golem odru oba filma vsaj do določene mere preprečujeta
gledalcu, da bi bil popolnoma zatopljen v zgodbo, in ga namesto tega spodbujata, da se
osredotoča na preiskovanje prikazanih odnosov in njihove domnevne spremenljivosti (151).
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Samo zastavljanje Dogvilla in Manderlaya kot fuzijskih filmov ter njuna minimalistična
estetika po Koutsourakisovem mnenju izhajata iz zoperstavljanja težnjam kinematografske
institucije, da bi gledanje filmov omejila na proces proizvodne uporabe oziroma
konzumiranja, in podcenjevanju gledalčevih zmožnosti za kritično refleksijo, in sicer kot
eksperiment z raznovrstnostjo medijev, ki izziva specifičnost posameznega medija in
preoblikuje konvencije z ozirom na filmski jezik in navade gledanja, značilne za nekritično
konzumiranje. Na podlagi Brechtovega pojmovanja eksperimentalnega mišljenja kot sredstva
za spreminjanje funkcije medija in tako samega eksperimenta kot sinonima za novo metodo
produkcije, ki ne ohranja ustanovljene institucije gledališča oziroma kinematografije, vidi
Koutsourakis von Trierjevo eksperimentiranje v Dogvillu in Manderlayu kot sredstvo upiranja
komodifikaciji medija. Brechtovska sinteza materialov iz različnih medijev postane način za
spodbujanje bolj produktivnega gledalstva; po Brechtu namreč v procesu »literalizacije«
gledališča medij eksperimentira in vzpostavlja kontakt z drugimi institucijami, da bi
produciral t. i. »kompleksno videnje« oziroma spodbujal občinstvo, naj eksperimentira z
materialom in privzame »bralski odnos«, ki v nasprotju s težnjo gledališke institucije
homogeniziranja percepcij in reakcij občinstva omogoča svobodo misli in prevpraševanje
družbenih oblik. Na podoben način, meni Koutsourakis, von Trierjeva oblikovna organizacija
in stilizacija obravnavanih filmov kot fuzija gledaliških elementov, za literaturo značilne
strukturiranosti (na poglavja) in pripovedovalca spodbuja bralski odziv, ki povzdiguje vlogo
občinstva pri konstrukciji pomena, trki posameznih elementov pa zanikajo poenostavljanje
oziroma singularnost pomena: pripoved kot fuzija podobe, govorjene oziroma zapisane
pripovedi in stalnega pripovednega prostora postane reprezentacija, ki je naklonjena
večpomenskosti. Filmska navezava na gledališče tako producira učinke, ki so nasprotni
spektaklu in gledalčevo pozornost osredotočajo na »dialektična protislovja«, obenem pa ti
heterogeni učinki motijo reprezentacijski tok filma in izzivajo dominantni kinematografski
jezik. (149–152)
Če povzamemo, gre z Koutsourakisovega vidika pri obravnavanih von Trierjevih filmih torej
za filmski pripovedi, ki omogočata gledalčevo aktivno produkcijo pomenov, in ne zgolj
njihove reprodukcije, kakršno naj bi vzpostavljalo gledanje kot proizvodno konzumiranje v
okviru ustanovljene kinematografske institucije. Čeprav ta vidik izhaja iz povsem drugačne
metodološke osnove od tiste, na kateri se vzpostavlja naratološka analiza, pa je mogoče
vseeno opaziti, da tako Koutsourakis kot Bordwell izpostavljata aktivno vlogo gledalca; če
prvi predvsem v brechtovskem smislu »bralskega odnosa« kot eksperimentiranja z danim
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materialom, prevpraševanja družbenih oblik in preoblikovanja določenih institucij kot mest
reprodukcije v mesta produktivne komunikacije in diskusije, pa slednji – kot je bilo opisano v
teoretskem delu pričujoče naloge – na podlagi konstruktivističnega pristopa gledanje
(kateregakoli) filma pojmuje kot dinamičen psihološki proces, pri katerem je gledalčev glavni
kognitivni cilj gradnja razumljive zgodbe. Če Bordwellovo pojmovanje vsekakor (seveda pa
ne v zgodovinskem zaporedju) predhodi Brechtovemu v smislu, da je aktivno gledanje,
vključujoče percepcijo in kognicijo, pogoj tako za konstruiranje zgodbe kot za analitično
seciranje dialektičnih protislovij v prikazanih pojavih, pa sta si na nek način vsaj malo
nasprotna: in sicer na način, na katerega konstruiranje zgodbe in njena vpetost vanjo gledalcu
onemogočata preiskovanje prikazanih pojavov in njihovih odnosov ter kritično razmišljanje
izven okvira samega dramatičnega dogajanja oziroma teoretizacijo. Glede na to, da po
Koutsourakisovem mnenju preprosti prizorišči in omejeno dogajanje Dogvilla in Manderlaya
preprečujeta gledalcu, da bi se zatopil v zgodbo, in ga usmerjata v analizo odnosov, je
mogoče predvidevati, da filmski pripovedi potek same zgodbe podajata jasno, da torej njeno
konstruiranje ne bi bilo v središču gledalčeve pozornosti in mentalne aktivnosti, temveč bi se
odprl prostor za produkcijo več pomenov, nakazanih s samo obliko pripovedi. V naslednjem
poglavju se bom tako posvetila analizi sižejske oblikovanosti oziroma strukture pripovedi v
obravnavanih von Trierjevih filmih.

5.2. Struktura filmske pripovedi
Ob gledanju Dogvilla in Manderlaya je mogoče ugotoviti, da imata oba filma precej
enostavno strukturo, saj se sižejska ureditev fabule ne razlikuje precej od same fabule: če
fabula obsega dogajanje kot kronološko in kavzalno urejeno zaporedje dogodkov, je tudi sama
reprezentacija te fabule v filmih zgrajena v linearnem časovno-kavzalnem zaporedju.
Razbiranje linearne pripovedi je še toliko bolj enostavno, ker je vsaka večja fabulativna
oziroma sižejska enota ločena od drugih in nakazana z napisom poglavje, obenem pa je vedno
zraven še kratek opis oziroma namig, kaj naj bi se v poglavju zgodilo. Von Trier je v
intervjuju poudaril, da je pri uporabi takšnih namigov, ki naj bi spodbujali gledalčevo
domišljijo, izhajal iz Milneovega Medvedka Puja: »Gledalcem daš neka pričakovanja v zvezi
s tem, kaj se bo zgodilo, potem pa se zgodi nekaj drugega od tistega, kar pričakujejo. Uvodne
besede pomagajo graditi lok, ki ga moraš postaviti, če nameravaš pričarati filmsko izkušnjo.
To postane del okvira.« (Björkman 2007: 288)
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Dogville tako sestoji iz že omenjenega predgovora in devetih poglavij, pri čemer namigi pri
posameznih poglavjih gledalcu dejansko predstavljajo nekakšen okvir dogajanja, vendar pa se
obenem včasih izkažejo za nezanesljive oziroma vodljive v zmoto: opis četrtega poglavja
»Srečni časi v Dogvillu« 33 gledalcu recimo nakazuje, da se je glavna junakinja Grace v
Dogvillu ustalila in z njegovimi prebivalci zaživela v srečni simbiozi, vendar pa se ob koncu
poglavja izkaže, da prihod policije, ki išče Grace, vsaj deloma negativno vpliva na
razpoloženje skupnosti, ki bo v nadaljnjem poteku korenito spremenila svoj odnos do
prišlekinje. To prikrito zavajanje postane gledalcu retrospektivno še bolj očitno v napisu
sedmega poglavja, »[v] katerem je Grace končno dovolj Dogvilla, zapusti mesto in stopi v
novo jutro«. 34 Če gledalec na podlagi napisanega tekom samega prizora pričakuje, da bo
Grace uspelo pobegniti iz sovražnega mesta, pa se namesto tega pokaže, da »novo jutro«
oziroma »svetloba dneva« ni bila metafora za novo življenje in pozitivno spremembo, temveč
zgolj dobeseden opis Gracinega prebujenja, s katerim odkrije (prav tako pa tudi gledalec), da
je tovornjak ni odpeljal ven iz mesta; ko se odgrne ponjava, s katero je bila na tovornjaku
pokrita, v dnevni svetlobi ugleda jezne in zgrožene obraze meščanov. Čeprav so napisi pri
osmih zaporednih poglavjih Manderlaya krajši, večinoma manj opisni in s tem tudi
nezavajajoči (ker so bolj interpretativno odprti), pa je mogoče nezanesljivost namigov v
Dogvillu povezati z ironijo in nezanesljivostjo pripovedovalca: v obeh filmih namreč različni
elementi funkcionirajo kot ironična in nezanesljiva pripoved, ki se razodeva tudi v zapisanem
oziroma – v primeru pripovedovalca – govorjenem nediegetskem komentarju. Tako lahko
poglavja poleg tega, da imajo vlogo kot okvirne enote pripovedi in sprožilci gledalčevih
pričakovanj, funkcionirajo tudi kot sredstvo ironije v primeru, da se ta pričakovanja izkažejo
za zavedena oziroma zmotna.
Delitev na poglavja ali vsaj nekakšna drugačna označitev posameznih delov je sicer v von
Trierjevih filmih pogosta: tako je v Lomu valov vsako od sedmih poglavij označeno z
naslovom na ozadju različnih impresionističnih t. i. živih slik (tableau vivant), ki upodabljajo
pokrajino in napovedujejo prevladujoče razpoloženje oziroma atmosfero samega »poglavja«.
Vsako živo sliko, ki prekinja realistično filmsko pripoved, spremlja rock oziroma pop glasba
iz 70. let (npr. glasba Davida Bowieja, Eltona Johna, Leonarda Cohena, Deep Purple ipd.), za
katero se zdi, da se ne sklada niti z upodobitvijo pokrajine niti z upodobljenim diegetskim

V izvirniku: »Chapter FOUR – Happy times in Dogville«.
V izvirniku: »Chapter SEVEN – In which Grace finally gets enough of Dogville, leaves the town, and again
sees the light of day«.
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svetom, čeprav se sicer časovno ujema z dogajanjem filma, ki je postavljeno v začetek 70. let.
Podobne žive slike oziroma nekakšna računalniško obdelana tihožitja v počasnem gibanju so
sicer značilna tudi za Melanholijo, podana na ozadju Wagnerjevega preludija k operi Tristan
in Izolda, sam film pa je razdeljen na dva dela, od katerih se vsak osredotoča na eno od dveh
glavnih junakinj – prvi na Justine (Kirsten Dunst), drugi pa na njeno sestro Claire (Charlotte
Gainsbourg). Oba druga filma iz Trilogije o depresiji sta eksplicitno strukturirana po
poglavjih: štiri poglavja Antikrista, poimenovana po glavnih temah oziroma občutjih (npr.
Bolečina, Obup itd.), obdajata prolog in epilog, Nimfomanka pa je zaradi svoje precejšnje
dolžine trajanja razdeljena na dva dela, ki jih skupaj tvori osem poglavij, pri čemer motivacija
za takšno razdelitev na poglavja v Nimfomanki ni zgolj formalne narave, temveč tudi
vsebinske: okvirna filmska pripoved o starejšem moškem Seligmanu (Stellan Skarsgård), ki
blizu svojega stanovanja najde pretepeno nimfomanko Joe (Charlotte Gainsbourg), namreč
vključuje vloženo pripoved o njeni zgodbi oziroma njenih (spolnih) doživetjih. Prav njena
zgodba je tako glede na posamezna pretekla doživetja in Seligmanove simbolične oziroma
alegorične primerjave, tj. nekakšno analizo teh doživetij, strukturirana na poglavja.
Čeprav je bil scenarij Dogvilla razdeljen na prizore, saj je to besedo von Trier zaradi njenih
številnih pomenov izbral namenoma, pa je kasneje – med drugim tudi zaradi navezave na
romaneskno literaturo – besedo prizor rajši zamenjal s poglavjem (Björkman 2007: 288).
Prizor je po McKeeju »akcija skozi konflikt v bolj ali manj enotnem času in prostoru, ki
znatno spremeni vsaj eno vrednost v vrednostni podobi lika. Idealno je, če je vsak prizor
DOGODEK ZGODBE.« (McKee 2008: 35) Glede na to teoretsko definicijo, osnovano na
aristotelski podlagi, je mogoče opaziti, da so prizori oziroma poglavja v Dogvillu in
Manderlayu res časovno in prostorsko poenotena ter zaznamovana s spremembo v vrednostni
podobi lika in velikokrat tudi s spremembo podobe same skupnosti. Zgodbi obeh filmov sta
zgrajeni po načelih t. i. klasične zasnove; ta zgodbo gradijo okrog dejavnega protagonista
(Grace), »ki se spopada z večinoma zunanjimi antagonističnimi silami« (skupnost Dogvilla in
Manderlaya), »da sledi svoji želji skozi nepretrgan tok časa, v dosledni in vzročno povezani
domišljijski resničnosti, do sklenjenega konca absolutne, nepreklicne spremembe.« (45)
Gracina želja, da bi se vključila v Dogvillovo skupnost in dokazala človeško dobroto ter da bi
vplivala na skupnost Manderlaya, osvobodila bivše sužnje in jih naučila demokratskih
vrednot, se obakrat konča z njenim neuspehom, nasiljem in spremembo, ki pa se ne zgodi
zgolj z izničenjem antagonistične okolice (v Dogvillu), temveč tudi v sami protagonistki.
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Pripoved, ki linearno podaja dogodke zgodbe, v obeh filmih ustvarja skoraj simetrično
petdelno strukturo, ki jo je moč ponazoriti s »Freytagovo piramido« kot modelom za dramski
dogajalni trikotnik (zasnova – zaplet – vrh – razplet – razsnova): v Dogvillu se tako od
prologa in začetnih dveh poglavij, ki igrajo vlogo zasnove, začne dramsko dogajanje zapletati
in doseže svoj vrh s preobratom v osrednjem šestem poglavju, »v katerem Dogville pokaže
svoje zobe«35 in ki se konča s (prvim) posilstvom Grace. Dogajanje se po tem sicer še vedno
dramatično stopnjuje skozi številne, vedno bolj zaostrene konflikte oziroma psihično in
fizično nasilje, ki ga prebivalci Dogvilla izvajajo nad Grace, vendar pa bi se lahko reklo, da
polagoma teži k razpletu s tem, da je na idejni oziroma simbolični ravni vedno bolj
razkrinkano, vedno bolj razkrito: gledalec v večji meri ve, v čem je problem, in samo še čaka,
na kakšen način se bo ta razrešil, tj. na končno sodbo. Tako zadnje, deveto poglavje, v
katerem se pojavi Veliki mož (The Big Man) kot deus ex machina, služi kot razsnova
dogajanja. Tik pred samim vrhuncem oziroma preobratom peto poglavje simbolizira nekakšno
zatišje pred nevihto, trenutek nestabilnega ravnovesja in navideznega konsenza ob
proslavljanju 4. julija, ki sta načeta že ob koncu poglavja, dokončno pa se torej porušita v
naslednjem.
Podobno tudi Manderlay zaznamuje dramatično stopnjevanje, vendar pa je za razliko od
Dogvilla manj simetrično, saj zasnovi sledi daljši zaplet, ki sprva doseže nekakšen vrhunec v
šestem poglavju, naslovljenem »Težki časi v Manderlayu«, 36 in sicer ko preteklo Gracino
uvajanje demokracije privede do »demokratičnega« izglasovanja uboja stare Wilme, ki ga
navsezadnje izvrši prav Grace. Kljub povečanemu čustvenemu naboju in dramatičnosti pa ta
prizor ni zaznamovan s preobratom, ki bi dogajanje popeljal v razplet in razsnovo, temveč to
omogoči šele sedmo poglavje »Žetev«37 z resničnim dramatičnim vrhuncem. Zanimivo je, da
se pred tem trenutkom – sicer v istem poglavju, vendar na enak način kot v Dogvillu –
vzpostavi nekakšna harmonija in navidezno ravnovesje: praznovanje ob uspešni žetvi močno
spominja na praznovanje Dneva neodvisnosti v Dogvillu, Gracino spogledovanje s
temnopoltim Timothyjem pa na njeno predhodno zapeljevanje Dogvillčana Toma. Vendar pa
ima v Manderlayu nedolžno spogledovanje za Grace precej hujše posledice, saj njene
seksualne fantazije vodijo v nekakšno sporazumno posilstvo; ta dramatični vrhunec nasilnega
spolnega odnosa pa, kot ugotavlja Badley (2011: 129), prikrije še drugo nasilje, katerega

V izvirniku: »Chapter SIX – In which Dogville bares its teeth«.
V izvirniku: »Chapter SIX Hard times at Manderlay«.
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V izvirniku: »Chapter SEVEN "Harvest"«.
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rezultat v sledečih kadrih razkrije kamera, ko z oddaljitvijo pokaže požar, podivjanega
Timothyjevega konja in Wilhelma, gledajočega na Sammyjevo truplo. Temu dramatičnemu,
kaotičnemu razkritju v predzadnjem poglavju sledi razkritje motivacije likov (torej na idejni
ravni) oziroma hiter razplet, ki svojo razsnovo doseže z Gracinim pobegom pred podivjanimi
bivšimi sužnji v zadnjem, osmem poglavju. Na tak način sta oba filma dogajalno strukturirana
po načelih dramskega trikotnika in vsebujeta svoj dramatični vrh, zaznamovan s
preobratom.38
Kot je bilo omenjeno v teoretičnem delu, Bordwell ugotavlja, da je siže s fabulo povezan prek
treh principov; pripovedne logike, pripovednega časa in prostora. Če zaradi sižejskega
podajanja fabule v linearnem časovno-kavzalnem zaporedju v obeh filmih težko govorimo o
kakšnih posebnih manipulacijah s časovno ureditvijo, trajanjem in frekvenco, pa toliko bolj
pomembno vlogo pri konstruiranju fabule in njeni analizi igra prostor.

5.3. Prostor in kamera
V Dogvillu enotnost prostora, razgrnjenost celotnega mesta brez zidov kakor na zemljevidu
pred očmi gledalca, izpostavlja – kot ugotavlja Badley (2011: 103) – ljubosumja, hinavščino
in klavstrofobijo življenja v malem mestu ter predstavlja izolacijo skupnosti, v kateri je
posameznikova identiteta močno zaznamovana z njegovo povezavo s skupnostjo oziroma s
tem, da kljub temeljnemu stanju izolacije posameznik ni nikoli sam: zatiralna, panoptična
transparentnost mizanscene poudarja implicitni nadzor skupnosti oziroma dejstvo, da je
vsakdo konstantno na vidiku vseh. Omejitev dogajanja na enoten prostor po
Koutsourakisovem (2013: 160) mnenju poleg problematizacije identitete ponuja tudi
analitični prikaz položajev, poz in gest filmskih likov. Ob sklicevanju na Mieke Bal, češ da
prostor sam lahko postane objekt reprezentacije, ugotavlja, da je prostorska praznina v
Dogvillu in Manderlayu zapolnjena z analitičnimi gestami in pozami, ki ne razkrivajo zgolj
primata socialnih oziroma upodobljenih dejanj, temveč zabrisujejo meje med notranjim in
zunanjim ter nagovarjajo gledalca k zapolnjevanju določenih praznin v zgodbi. Ta statični
prostor je močno povezan z delom kamere, njuna kombinacija pa igra ključno vlogo pri
namenih obeh filmov.
Na tej točki se zdi zanimivo dejstvo, da je von Trier prizore za Dogville snemal povrsti, kakor so razporejeni
tudi v filmu; ker se zgodba vedno bolj dramatično zaostruje, sam meni, da je film, kar se tiče igre, »na začetku
šibkejši, v nadaljevanju pa je intenzivnost igranja vse bolj izrazita.« (Björkman 2007: 296)
38
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Kot rečeno, omejitev dogajanja v označenih mejah v Dogvillu predstavlja izolacijo skupnosti,
ki je že na začetku poudarjena s kadrom, v katerem Tom zapušča svojo hišo; z oddaljevanjem
od Toma kamera namreč v ozadju pokaže dejavnosti ostalih likov, katerih stilizirani gibi
delujejo kot mehanične reprodukcije raznih nalog, obenem pa enotnost prostora omogoča
panoptični pogled, ki filmske like razkriva kot del kolektivne realnosti (Koutsourakis 2013:
162). Če tu prostor skupaj s kamero ustvarja občutek nespremenljivosti, ki se tekom pripovedi
navidezno pokaže za lažnega, ko Dogville začne sprejemati Grace in se tako skupnost začne
spreminjati, pa je negativna sprememba skupnosti – ne v njenem bistvu in izolaciji, ki ves čas
ostajata ista, temveč v njenem odnosu do Grace – ponovno nakazana s kamero. Prav v
poglavju, ki predstavlja trenutek pred velikim preobratom oziroma dramatičnim vrhom,
natančneje v prizoru praznovanja Dneva neodvisnosti, sunkoviti premiki kamere že
predhodno nakazujejo spremembo s tem, da filmske like, sedeče za mizo, prikažejo v
različnih pozicijah glede na začetek in konec prizora. Kot ugotavlja Koutsourakis, prekršitev
pravila 180 stopinj oziroma idealne pozicionalnosti v kadru in nasprotnem kadru z nenadnimi
premiki kamere poudarja njeno vprašujočo oziroma preiskujočo funkcijo: kamera po eni
strani predstavi objekt, po drugi pa ga sočasno spreobrača oziroma spodkopava. Gibanje
kamere izziva gledalčev občutek za orientacijo in stabilnost ter gledalca spodbuja k
dinamičnemu aktivnemu gledanju in prek tega k prevpraševanju prikazanih objektov, tj.
socialnega rituala članov skupnosti. Formalna deviacija tako poudari simulacijo dogodka
oziroma neresničnost Dogvilla kot srečne in tolerantne skupnosti, ki se bo dejansko
popolnoma razkrila v naslednjem prizoru ob prihodu policije; ta namreč povzroči, da Dogville
pokaže svoj pravi obraz. (164–165)
Ključna vloga kombinacije prostora in kamere oziroma njenega gibanja se v veliki meri celo
bolj pokaže v šestem poglavju, in sicer ob uprizoritvi Chuckovega posilstva Grace. Ko
njegovo telo prekrije Grace, se kamera odmakne stran in pokaže policista, ki sprašuje o Grace,
sočasno pa so vstavljene tudi podobe Dogvillove vsakodnevne rutine: kot ugotavlja
Koutsourakis, se kamera sunkovito obrača od ene osebe k drugi in tako sopostavlja različne
kadre z gledišč oseb (point-of-view shots), ki zopet ustvarijo občutek zmedenosti in zamajejo
gledalčevo orientacijo. Ker so ti kadri prekinjeni s podobami posilstva, hkrati pa je prizorišče
brez zidov povsem minimalistično, je ustvarjena iluzija, kot da filmski liki lahko vidijo, kaj se
dogaja znotraj Chuckove hiše, in to ignorirajo. (168) Zdi se, da je vtis še toliko bolj
poglobljen s tem, ko gledalec vidi Toma, ki okleva pred navideznimi vrati Chuckove hiše,
potem pa si premisli in ne vstopi, kot da ve, kaj se je zgodilo, in se raje odloči, da bo celotno
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zadevo zaenkrat ignoriral. Koutsourakis poudarja, da kamera v tem prizoru manipulira z
enotnostjo prostora na način, da gledalec dobi vtis, kot da posameznik ne more biti ločen od
kolektiva; neobstoj mej in zidov implicira kolektivno sokrivdo za individualno spolno
zlorabo.

Ker so tako filmski liki postavljeni v vlogo gledalcev oziroma reproducirajo gledalsko
pozicijo, se krivda s tega kolektivnega subjekta po Koutsourakisovem mnenju paralelno
prenese tudi na dejanske gledalce filma, s čimer film problematizira varno razdaljo med
zaslonom in prostorom za gledalce oziroma samo gledalsko pozicijo. Čeprav se gledalec na
zgodbeni ravni identificira oziroma sočustvuje z Grace, pa na formalni ravni preko
posredovanja kamere deli gledišče sokrivcev – ne pa žrtve. (169) Na podoben način, kot je
odkrito posilstvo, ki ga izvede Chuck, je formalno odkrita tudi Benova spolna zloraba Grace,
saj enako kot nevidni zidovi omogočajo gledalcu pogled, tudi prosojna ponjava na Benovem
tovornjaku, s katero je pokrita Grace, sočasno prikriva in razkriva njeno zlorabo. Na tem
mestu se je mogoče torej strinjati s komentarjem Linde Badley (2011: 108), da z izpustitvijo
zidov, preprek in drugih vidnih prekrival film razgalja institucionalne in zasebne videze, ki
prikrivajo strukturno nasilje globlje ležeče politične ekonomije, medtem ko priklicuje podobo
panoptičnega nadzora in preobrača gostoljubnost malega mesta v vizijo zatiranja, v kateri je
seksualnost podana v vedno bolj sadomazohističnih oblikah.
Če je Dogville s svojo alegoričnostjo predstavil mesto Dogville kot katero koli malo mesto in
dosegel nekakšno univerzalnost dogajalnega prostora, pa fotomontaža v odjavni špici ob
zvočni spremljavi pesmi Young Americans Davida Bowieja z refrenom »Ona hoče mladega
Američana«,39 ki zveni kot »Ona je bila mlada Američanka«,40 uperja prst na prevzetno milost
mlade Američanke Grace oziroma na probleme ameriške liberalne demokracije, ponazorjene
tudi s slikovnim gradivom. Ta napetost med univerzalnostjo in specifičnostjo dogajalnega
prostora je v Manderlayu popolnoma odstranjena, saj se film začne s slepeče belim zaslonom,
na katerem je s črnimi črtami narisan zemljevid Združenih držav Amerike, po katerem se
»avtomobili« z Grace in mafijsko družbo njenega očeta pomikajo od Skalnega gorovja v
Koloradu proti Alabami, kjer se nahaja plantaža bombaža – Manderlay.

39
40

V izvirniku: »She wants the young American.«
»She was the young American.«
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Vendar pa ta sprememba dogajalnega prostora ni edina razlika med Dogvillom in
Manderlayem: asketsko pomanjkljiva mizanscena, značilna za oba filma, v Manderlayu
deluje še bolj pusta in s posebno osvetljavo poudarja položaje, drže in geste temnopoltih
igralcev ter ustvarja močan črno-bel kontrast, ki formalno komentira rasno tematiko filma.
Kot ob tem ugotavlja Badley (2011: 118), je za razliko od Dogvillovih pravokotnih in
kvadratnih oblik, z imeni označenih kot hiše ali cesta, Manderlay okrogel, kar je po njenem
mnenju nakazano tudi z oslovo počasno hojo okrog osrednjega vodnjaka in ponazarja krožno
vsebino samega filma, ko novoosvobojeni sužnji sami ponovno vzpostavijo pretekli suženjski
sistem; na tak način torej ironija preveva tudi globljo strukturo filma. V nasprotju z
Dogvillovim preglednim prizoriščem je Manderlay klavstrofobičen in zavit v temo. Tako
Gracin prihod in »osvoboditev«, vizualno omejena z dramskimi žarometi, ki osvetljujejo
umirajočo gospodarico in zakrivajo preostanek plantaže, kot tudi nočni sestanki in pouk
demokracije, ki jih uvaja Grace, so izvedeni v temi. Badley poudarja, da se prvi kader, posnet
z visoke pozicije (overhead shot), pojavi šele v petem prizoru, celotna plantaža pa je razkrita
še mnogo pozneje. Podobno kot vizualna podoba je omejen tudi zvok in skupaj ustvarjata
klavstrofobičen učinek in občutek izolacije. (120)
Če je v Dogvillu kombinacija enotnosti prostora in gibanja kamere prevpraševala odnose
znotraj skupnosti in razkrivala posamezna protislovja, pa v Manderlayu na podoben način
izpostavlja položaje in drže, ki razkrivajo presežek napetosti, in preko njih prevprašuje Gracin
liberalistični projekt v Manderlayu. Koutsourakis (2013: 165) kot primer navaja del četrtega
poglavja, v katerem Grace skuša bivše sužnje poučiti o demokraciji in njenih vrednotah. Prvo
ironično protislovje se pojavi že s kadrom, ki prikazuje gangsterje, kako prisilijo temnopolte
člane skupnosti, da se udeležijo lekcije o demokraciji, in implicira, da je Gracina liberalistična
intervencija zgolj prikrita oblika prisile, ki se ne razlikuje močno od prisile k delu, ki so jo nad
sužnji izvajali prejšnji beli gospodarji. Ta implikacija je dodatno podkrepljena s preiskujočo
vlogo kamere med Gracino učno uro: s konstantnim kršenjem pravila 180 stopinj,
približevanjem in oddaljevanjem kamera ustvarja občutek nestabilnosti. Na podlagi zvočnega
kanala, ki posreduje Gracino govorjenje, vizualni kanal posreduje podobo podrejene
temnopolte skupnosti; ko navsezadnje kamera pokaže Grace, gledalec lahko opazi močno
nasprotje med aktivno govorko in podložno skupnostjo. Gibanje kamere in gestikulacija
igralcev tako v nasprotje postavita dialog in telo ter nakazujeta na ideološke, materialne in
zgodovinske povezave, ki producirajo telesne odnose. Na tak način je gledalec spodbujen, da
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razmisli o konceptu svobode in o totalitarnem vidiku demokratičnega liberalnega mišljenja.
(166–167)
Podobno je Gracina pozicija moči prostorsko poudarjena v prizoru, ko Grace bere Mamino
zakonodajo. Posnetek kamere visoko nad prizoriščem na levi strani razkriva Grace v
sproščeni pozi, ležečo na postelji prejšnje gospodarice Manderlaya, medtem ko bivši sužnji na
desni strani kadra nizko pod Grace stojijo na svojih, z rimskimi številkami označenih mestih,
ki jim jih je odredila zakonodaja. Tako je vzpostavljena povezava med Grace in bivšo
gospodarico, ki se jasneje razkrije na koncu filma, obenem pa je preko te prostorske
razporeditve oziroma višinske razlike problematizirana tudi »superiorna« pozicija Grace kot
tiste, ki poseduje vednost in moč, ter ironizirana njena namera, da bi osvobodila skupnost
oziroma pomagala bivšim sužnjem – namera v slogu (ameriškega) liberalnega
intervencionizma. Če sta prostor in gibanje kamere tista, ki gledalcu razkrivata odnose in
pozicijo filmskih likov ter jih problematizirata, pa ironijo v obeh filmih v veliki meri prispeva
pripovedovalec, ki neprestano komentira dejanja likov.

5.4. Pripovedovalec: ironija in nezanesljivost
Prvo, kar lahko opazi gledalec, ko eksplicitni, nepoosebljeni pripovedovalec začne
pripovedovati zgodbo o Dogvillu, je, da govori z britanskim naglasom, že z drugim stavkom
pa pove, da se bo zgodba dogajala v Združenih državah Amerike. To nasprotje je von Trier
komentiral s tem, da je posebej želel, da bi glas pripovedovalca posnel britanski igralec (tako
v primeru Dogvilla kot Manderlaya je to John Hurt), saj ni hotel »prikriti dejstva, da so ZDA
v tem filmu opazovane od zunaj« (Björkman 2007: 300). Von Trier v svojih filmih pogosto
uporabi pripovedovalca, in sicer včasih glas čez sliko pripada filmskemu liku (npr. v
Elementu zločina), še pogosteje pa eksplicitni pripovedovalec ni del diegetskega sveta: tako je
npr. izredno poudarjen in specifičen drugoosebni pripovedovalec v Evropi (Max von Sydow),
ki s svojim hipnotizirajočim glasom že takoj na začetku filma nagovori gledalca in ga popelje
v nekakšen trans, v »Evropo«. V Epidemiji pripovedovalčeva prisotnost povečuje vtis filmske
dokumentarnosti, v komediji Direktor za vse (Direktøren for det hele, 2006) pa je
pripovedovalec sam von Trier, ki komentira film na metatekstualni ravni. Čeprav, kot je bilo
omenjeno v teoretičnem delu, glas čez sliko ni preveč priljubljena filmska tehnika in je njena
uporaba pogosto posledica slabo napisane zgodbe in/ali podcenjevanja zmožnosti
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gledalčevega dojemanja, pa pri von Trierju funkcionira kot sredstvo dodajanja novih
pomenskih ravni in tako prispeva h kompleksnosti samega filma, in sicer podobno kot
Brechtovi potujitveni efekti, ki prekinjajo odrsko iluzijo oziroma ustvarjajo antiaristotelovsko
gledališče. To je značilno tudi za Dogvillovega in Manderlayevega pripovedovalca, ki s
svojim posmehljivim tonom v veliki meri funkcionira kot sredstvo distance, ironije in
nezanesljivosti ter od gledalca zahteva, da med gledanjem razvija razne odnose do
upodobljenega sveta.
Če pripovedovalčeva pripoved, kot je bilo rečeno, s predstavljanjem zgodovinskih dejstev,
iskrenostjo in vedenjem o koncu zgodbe, še bolj pa z natančno vednostjo o mislih filmskih
likov, na začetku filma deluje kot objektivna, verodostojna in vsevedna, pa se kmalu po tem
uvodu izkaže za sredstvo vzpostavljanja ironije. Tako na primer, ko predstavlja Toma,
pripovedovalec reče: »Resnično, Tom je bil čisto dovolj zaposlen, čeprav, uradno rečeno, ne
še s pisanjem kot takim. In če je bilo komu nejasno, s čim naj bi bil zaposlen, je preprosto
odvrnil: "Z izkopavanjem." Kajti čeprav ni lomil kamna, je prebijal dokaj tršo snov, in sicer
človeško dušo ... prav do lesketajočega se jedra!«

41

Če je ta ironija v začetnih

pripovedovalčevih komentarjih še bolj subtilna, pa se vedno bolj očitno razodeva proti koncu,
ko je na podlagi vizualne reprezentacije samega dogajanja gledalcu razvidno, da Dogvillova
skupnost ni taka, kot jo opisujejo pripovedovalčeve besede. Tako v zaključku prizora, ko
Chuck posili Grace, pripovedovalec komentira: »S pomočjo prebivalcev Dogvilla je Grace
ponovno uspela čudežno ubežati svojim zasledovalcem. Nihče je ni izdal, niti Chuck, ki je
priznal, da je bila verjetno Tomova čepica tista, ki jo je zmotno imel za sumljivo.«42 Podobno
ironična deluje predstavitev Dogvilla, čakajočega na prihod gangsterjev: »V Dogvillu so
morda živeli bogu za hrbtom, a to so bili vseeno gostoljubni ljudje.« 43 Nasprotje oziroma
kombinacija podobe in pripovedovalčevega govora torej vzpostavlja ironijo, ki v celoti
prežema oba filma. Navedena primera sta zgolj dva od nekaterih bolj očitnih, saj Dogville
ponuja kar precej materiala, še toliko bolj pa ga Manderlay.

41

»Indeed, Tom was busy enough, even though formally speaking not yet busy with writing per se. And if a
body found it hard to grasp what profession he was busy at, he'd merely reply: "Mining." For although he did not
blast his way through rock, he blasted through what was even harder, namely the human soul... right into where
it glistered!«
42
»Yet again, Grace had made a miraculous escape from her pursuers with the aid of the people of Dogville.
Everyone had covered up for her including Chuck, who had to admit that it was probably Tom's hat he'd
mistakenly considered so suspicious.«
43
»Dogville might be off the beaten track, but it was hospitable, nevertheless.«
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Badley (2011: 118) namreč ugotavlja, da Manderlay zaznamuje hladno prezirljiv in pogosto
komičen ton: medtem ko je Dogvillova izumetničenost v določenih trenutkih odvrnila
gledalčevo pozornost od kompleksnosti njegovega političnega podteksta, pa Manderlay svojo
temo predstavlja z ironično distanco, emocionalni preobrati v veliki meri umanjkajo, prav
tako pa se tudi večina grozodejstev ne zgodi direktno na ekranu, zaradi česar film deluje bolj
didaktično in ima torej diskurziven ton. Če navedemo dva primera ironizacije, je pri prvem
mogoče izpostaviti ironizacijo Gracinih učnih ur demokracije in banalizacijo demokratičnih
vrednot na splošno. Na že opisanem prizoru sestanka skupnosti, ki ga skliče Grace, se kmalu
za tem, ko po demokratičnem glasovanju glede omejitve Sammyjevega smeha le-ta začudeno
»ugotovi«, kaj je to demokracija, skupnost ne more zediniti glede točnega časa, na katerega bi
nastavili uro. Pripovedovalec tako komentira: »Toda hitro sta se pojavili dve skupini, od
katerih je ena vztrajala pri tem, da je osem minut do, druga pa ni želela slišati nič drugega kot
pet minut do. Tako so imeli možnost, da uporabijo pridobljeno znanje in o tem glasujejo.
Glede na malo večino je bil rezultat pet minut do. In tako je bilo odločeno: uradni čas v
Manderlayu je bil pet minut do dveh.«44
Drugi primer ironizira Gracine seksualne fantazije. Čeprav pripovedovalec že prej
pripoveduje o Gracinih erotičnih sanjah, pa je njegov komentar najbolj ironičen, ko se Grace
samozadovoljuje: »In v trenutku norosti ali čemur bi drugi preprosto rekli pohotnost, se je
vrgla na posteljo na svoj trebuh, za trenutek pozabila vse o sramu in politični korektnosti in
naredila nekaj, česar ni naredila že od otroštva, ko še ni vedela, da je tako neznansko narobe.
/.../ In kdo ve, kako bi se končalo, če se ne bi prav v tem trenutku na Gracino srečo pojavila
oseba, ki jo je vrnila v razumno stanje samoobrambe.«45 S tem je ironizirano tako pojmovanje
samozadovoljevanja kot moralno spornega kot tudi Gracina politična korektnost, saj je, kot
pravi Badley (2011: 128), skozi celoten film implicirano, da ima Gracina osvoboditev
Manderlaya tudi spolno opredeljeno dimenzijo, neločljivo povezano z njeno željo po moči, in
da je nemogoče ločevati politično od seksualnega, ker je želja po nadvladi in podreditvi del
človeških nagonov. Naraščajoča ironija se tako ob koncu obeh filmov sklene s
44

»But rapidly two factions emerged, one which insisted it was eight minutes to, and the other would not hear of
anything but five minutes to. And they were thus able to draw on the day's learning and put it to the vote. The
result was five minutes to, by a small majority. And so it was decided: The official time at Manderlay was five
minutes to two.«
45
»In a fit of madness, or what others would simply call horniness, she threw herself onto her bed on her tummy,
and for a moment forgot all about shame and political correctness, and did what she had not done since her
childhood when she had not yet known it was so infinitely wrong. /.../ And who knows how it would have
concluded, had there not appeared at that very moment, fortunately for Grace, a person shaking her back to a
reasonable state of self-defense.«
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pripovedovalčevim komentarjem – če je v Dogvillu ta še vsaj v določeni meri nekako odprt,
pa je v Manderlayu veliko bolj direktno obtožujoč: »Grace je bila jezna. Manderlay je
okamnel v podobi te dežele, ki je bila vse preveč negativna. Amerika je bila raznovrstna
dežela, o tem ni bilo dvoma. Ampak še vedno nepripravljena sprejeti temnopolte? Tega zares
ne morete reči. Amerika je ponudila svojo roko, diskretno mogoče, ampak če je kdo odklonil
videti roko pomoči ... je res lahko krivil le samega sebe.«46

Kot je bilo ponazorjeno, je v obeh filmih izrednega pomena ironija, ki je sicer prisotna na
vseh ravneh filmske pripovedi, od katerih eno predstavlja tudi pripovedovalec. Aljoša
Harlamov (2010: 39) v svoji razpravi o nezanesljivosti pripovedovalca s povzemanjem Jaussa
ugotavlja, da ironizacija »služi temu, da recipienta iztrga iz nereflektiranega odnosa do
estetskega predmeta in izzove njegovo estetsko in – v primeru nezanesljivega pripovedovalca
še toliko važnejšo – moralno refleksijo«. Poleg tega pa po njegovem mnenju »[m]oralno
refleksijo izzivajo /.../ tudi neskladja med [gledalčevim] in pripovedovalčevim naborom norm
in vrednot.« (39) Na podlagi tega je mogoče ugotoviti, da na podoben način tudi v primeru
obravnavanih filmov pripovedovalčev komentar prek ironije usmerja gledalca k reflektiranju
upodobljenega sveta, zaradi narave same tematike filmov (človeška dobrota, liberalni
intervencionizem, suženjstvo itd.) torej še prav posebej na moralni ravni. Filmska pripoved pa
po drugi strani ne poraja zgolj neskladij med gledalčevim in pripovedovalčevim vrednostnim
sistemom za presojo vizualno prikazanega, temveč je nezanesljiva s tem, da se
pripovedovalčeva pripoved ne sklada s presojo, kakršna se kaže na ravni filma kot celote;
pripovedovalec predstavlja nekaj, kar prihaja v konflikt s sistemom vrednot, ki ga zastopa
film kot celota, tj. z ideološko orientacijo teksta, ki je povezana s tekstualnim namenom,
oziroma implicitnim avtorjem.

Prek te povezave med implicitnim

avtorjem

in

pripovedovalcem je tako nakazano ironično sporočilo.
Kar se tiče koncepta implicitnega avtorja, je bilo že v teoretičnem delu omenjeno, da
Bordwell poudarja, da je nezanesljivost filmske pripovedi pri gledalcu prej kot neskladnost
med pripovedovalcem in implicitnim avtorjem zaznana kot neskladnost med različnimi
filmskimi elementi, npr. med zvokom in sliko. Podobno tudi Chatman (ki sicer prevzema
koncept implicitnega avtorja) meni, da vizualna sredstva lahko prihajajo v konflikt z glasom
46

»Grace was angry. Manderlay had fossilized in a picture of this country that was far, far too negative. America
was a many-faceted place, no doubt about it. But not ready to accept black people? You really could not say that.
America had proffered its hand, discreetly perhaps, but if anybody refused to see a helping hand... he really only
had himself to blame.«
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čez sliko in da takšno neskladje ustvarja ironično napetost. Vendar pa je po njegovem mnenju
to neskladje med vizualnim in zvočnim kanalom le delna nezanesljivost, saj se pojavi med
različnimi komponentami filmskega pripovedovalca, ne pa med tem, kar pravi in pokaže
filmski pripovedovalec, in tem, kar implicira implicitni avtor: Chatman namreč tako sredstva
vizualnega kot sredstva zvočnega kanala razume kot razne komponente reprezentacije
filmskega pripovedovalca.
V Dogvillu in Manderlayu si nasproti stojita pripovedovalčeva verbalna pripoved in
sugestivna moč premikanja kamere, ki v kombinaciji z drugimi filmskimi elementi podaja
drugačno podobo prikazanega sveta, kot pa jo izraža pripovedovalčeva pripoved; to je za
gledalca vsekakor znak, da verbalne pripovedi ne sme jemati kot popolnoma zanesljive. Kot
izrazit primer je mogoče izpostaviti prizor v Manderlayu, ko skupnost trpi pomanjkanje
hrane: kamera razkrije pogled stare Wilme (iz daljave skozi okno), usmerjen na krožnik s
hrano, ki je sicer namenjen bolni deklici Claire. Ta pogled, ki ga predstavi kamera, spremlja
tišina, saj pripovedovalec šele naknadno, po mali spremembi splošne slabe situacije na bolje,
reče: »Ampak najboljša novica od vseh je bila Claire, ki je čudežno pridobila dovolj moči, da
je lahko pojedla svoj krožnik dobre hrane. Vedno sicer sredi noči, ko so vsi spali in nihče ni
gledal, a vseeno ...«47 Tako je gledalcu že predhodno nakazano, kdo je dejansko tisti, ki je
pojedel Clairino hrano, pripovedovalec pa tega ne omeni, tako da se zdi, da je njegova
vednost bodisi omejena ali pa jo sam prikriva oziroma laže; v obeh primerih se s tem njegova
pripoved ponovno izkaže za nezanesljivo.

Diskrepanca, ki vznikne med podobo in glasom, torej razkriva eksplicitnega pripovedovalca
kot nezanesljivega. Čeprav Chatman meni, da je takšna pripoved le delno nezanesljiva in se
razlikuje od popolnoma nezanesljive pripovedi, ki se poraja skozi diskrepanco med vsemi
reprezentacijami pripovedovalca in implicitnim avtorjem, pa se ta razmejitev ne zdi preveč
analitično uporabna v primeru Dogvilla in Manderlaya. Gre namreč za razlikovanje med
filmskim pripovedovalcem kot mešanico raznih filmskih elementov in sredstev in
eksplicitnim, nepoosebljenim pripovedovalcem kot glasom čez sliko. Če bi upoštevali to
delitev kot kriterij nezanesljivosti, bi v primeru Dogvillovega in Manderlayevega
pripovedovalca lahko ugotovili, da prav eksplicitna pripoved prihaja v nasprotje z implicitnim

47

»But the best news of all was Claire, who had miraculously gained so much strength that she could empty her
plate of good food. Always in the middle of the night and when everyone was asleep and nobody was looking,
but even so...«
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avtorjem oziroma sistemom vrednot in ideološko orientacijo celotnega filma, vendar pa bi na
podlagi vizualnih elementov kot komponent celotnega filmskega pripovedovalca težko trdili,
da tudi ta celotni pripovedovalec prihaja v konflikt s tem, kar gledalec razbere oziroma na kar
mora sklepati iz filma kot celote. Tako se zdi, da v obravnavnih primerih ta delitev ni
bistvenega pomena za analizo, temveč da je pomembnejše to, da nezanesljiva eksplicitna
pripoved – naj jo označimo kot delno ali popolnoma nezanesljivo – vsekakor prihaja v
nasprotje s tekstualnim namenom, hkrati pa celoten film prežema z ironijo in tako dodaja
nove pomenske plasti.
Ironičnost pripovedi pa ni zgolj značilnost Dogvilla in Manderlaya, temveč bolj ali manj
eksplicitna ironija prežema večino von Trierjevih filmov, ne glede na to (ali pa prav glede na
to), kako temačni in sprevrženi so upodobljeni svetovi. Glede na svojo tematsko konsistenco
(idealistovo intervencijo in preizkusom za skupnost oziroma človeštvo), ironijo in podajanje
družbene kritike, na podlagi česar se uvrščata v nedokončano Trilogijo o Ameriki, še toliko
bolj pa glede na svojo izvirno stilno oblikovanost, ki se izogiba uporabi konvencij, tako
Dogville kot Manderlay nosita nedvoumen auteurski pečat: von Trier je z eksperimentiranjem
s formo ustvaril izvirni in posebni filmski pripovedi.
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6. Zaključek
V pričujočem magistrskem delu sem obravnavala pripoved v literaturi in filmu, pri čemer sem
se sklicevala tako na dognanja klasične kot tudi postklasične naratologije; potrdilo se je, da so
bile teorije, s katerimi sem razlagala posamezne koncepte, zaznamovane z metodološkim
pluralizmom, značilnim za postklasično naratologijo, v največji meri pa sem se oprla na tiste,
ki se poslužujejo kognitivnega in funkcionalističnega modela. Obravnava pripovedi je v
teoretičnem delu glede na širšo in ožjo opredelitev nekako razdeljena na dva dela: v prvem je
pripoved pojmovana kot semiotična reprezentacija oziroma fenomen, ki je onstran medija, kar
pomeni, da se lahko pojavlja v raznih oblikah v različnih medijih, to pojmovanje pa torej
omogoča preučevanje načinov pripovedi, ne glede na medij, v katerem se le-ti pojavljajo. Ob
sklicevanju na Marie-Laure Ryan, Moniko Fludernik in Davida Bordwella sem skušala
definirati minimalne pogoje pripovednosti, za katere se je izkazalo, da ležijo na ravni zgodbe,
ne pa diskurza: gre namreč za obstoj likov v pripovedovanem svetu, njihova dejanja in stanja
oziroma dogodke, ki podpirajo vzpostavitev časovno-prostorskih razmerij, prav tako pa tudi
kavzalnih povezav. Pripoved je tako po mnenju Marie-Laure Ryan lahko katerikoli semiotični
tekst, ki občinstvu prikliče t. i. pripovedni scenarij, obenem pa tudi mentalna podoba oziroma
multimedijski konstrukt, ki ga ustvari občinstvo. Podobno kot Ryan tudi Bordwell močno
poudarja vlogo občinstva oziroma gledalca (čigar glavni kognitivni cilj je gradnja razumljive
zgodbe), saj je filmska pripoved po njegovem mnenju reprezentacija, ki ponuja dodelavo,
osnovano na gledalčevih inferencah.
Poleg teh pristopov, ki pripoved razumejo v širšem smislu, sem obravnavala tudi teorije, ki se
nanašajo na komunikacijski model besednega pripovedovanja in torej pripoved pojmujejo v
ožjem smislu, kot komunikacijsko razmerje. Komunikacijski model, k osnovanju katerega sta
pripomogla tako Kayser kot Jakobson, je dodatno razširil Booth, nanj pa se pri preučevanju
pripovedi med drugim sklicujejo Chatman, Rimmon-Kenan, Lothe in Jahn ter tako
obravnavajo udeležence v pripovedni komunikaciji; realnega in implicitnega avtorja,
pripovedovalca, pripovedovanca, implicitnega in realnega bralca. Sama sem največji
poudarek namenila konceptu pripovedovalca, saj je njegov prenos iz literarne v filmsko
teorijo sprožil številna nesoglasja in debate; tako sem najprej obravnavala Kosovo tipologijo s
trikrat po tremi tipi pripovedovalca, kot se pojavljajo v literaturi, nato pa sem orisala koncept
filmskega pripovedovalca, in sicer na podlagi polemične debate med Bordwellom in
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Chatmanom, pri čemer sem poudarila analitično uporabnost Chatmanovega diagrama, ki
prikazuje kompleksnost in številčnost komponent filmskega pripovedovalca. Ugotovljeno je
bilo, da se eksplicitni pripovedovalec, ponazorjen z glasom čez sliko, razlikuje od filmskega
pripovedovalca v tem, da je le ena od njegovih številnih komponent; v primeru neskladij med
to zvočno komponento in vizualnimi elementi gre po Chatmanu za delno nezanesljivost
filmskega pripovedovalca, s katero implicitni avtor ustvari ironično napetost. Podobno
ugotavlja tudi McKee, ki meni, da glas čez sliko sicer lahko funkcionira kot sredstvo
vzpostavljanja duhovitosti in ironije, vendar pa je sam načeloma proti uporabi te tehnike, saj
naj bi poenostavljala in pojasnjevala film ter tako podcenjevala gledalčeve zmožnosti. V
zadnjem poglavju teoretičnega dela sem predstavila fokalizacijo, pri čemer sem se sklicevala
predvsem na teorije Genetta, Mieke Bal in Chatmana. V filmski teoriji se pojem fokalizacije
ne pojavlja pogosto: pri nekaterih teoretikih je nadomeščen s pojmom okularizacije, Bordwell
pa pojem podobno kot pojem pripovedovalca popolnoma zavrača in ga nadomešča s
kategorijo vednosti naracije, tj. s kolikšnim obsegom in globino vednosti razpolaga filmska
naracija.
Po tem teoretičnem delu magistrske naloge sem v drugem delu skušala omenjene teorije in
njihove koncepte aplicirati na izbrani filmski pripovedi, tj. na filma Dogville in Manderlay
danskega režiserja Larsa von Trierja. V uvodu k naratološki analizi obeh filmov sem
obravnavala režiserjevo filmsko ustvarjanje, in sicer predvsem skozi vidik auteurizma. Tako
sem s sklicevanjem na dognanja Petra Schepelerna skušala pojasniti, kako von Trier s
prevzemanjem odgovornosti nad kreativnim zasnovanjem in oblikovanjem filmov ter
prevzemanjem splošnega nadzora nad celotno filmsko produkcijo, z ustvarjanjem svojega
umetniškega ega in podobe prek številnih manifestov ter nenazadnje s tematsko in oblikovno
povezanostjo svojih filmov, izraženo tudi s filmskimi trilogijami, uspešno gradi svojo
auteursko podobo oziroma nastopa kot auteur. Čeprav avtorstvo njegovih filmov na tak način
ni vprašljivo, pa se z analitičnima kategorijama realnega in implicitnega avtorja povezuje na
bolj zapleten način; da bi poudarila, da je slednja tekstualni konstrukt, ki se mora nujno
dosledno razločevati od realnega avtorja, sem v analizi uporabljala izraz implicitni avtor, v
primeru realnega avtorja pa avtorjevo ime.

Dogville in Manderlay sta po von Trierjevi opredelitvi fuzijska filma, saj prepletata in spajata
prvine, vzete iz gledališča in literature, z izraznimi oblikami, ki jih nudi film. Če so literarni
elementi predvsem strukturiranost obeh filmov na poglavja, kratki opisi poglavij in uporaba
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eksplicitnega pripovedovalca, pa na gledališče spominja nerealistična, stilizirana mizanscena s
popolnoma minimalistično estetiko. Ta vizualna navezava na gledališče je dodatno
podkrepljena z intertekstualno navezavo na Brechta: tako Dogville kot Manderlay so številni
teoretiki analizirali v povezavi z Brechtovimi didaktičnimi gledališkimi komadi. Sama sem se
pri analizi oprla predvsem na Koutsourakisova dognanja, ki poudarjajo vlogo gledalca, saj naj
bi po njegovem mnenju filmski pripovedi omogočali gledalčevo aktivno produkcijo pomenov
in ne zgolj reprodukcije, značilne za gledanje kot proizvodno konzumiranje. Pri analizi sem
ugotovila, da imata oba filma precej enostavno strukturo, saj je reprezentacija same zgodbe v
filmih zgrajena v linearnem časovno-kavzalnem zaporedju, pri čemer je vsaka večja
fabulativna in obenem tudi sižejska enota ločena od drugih kot posamezno poglavje, obenem
pa sta oba filma strukturirana po načelih dramskega trikotnika, tako da je njuna struktura
petdelna in vsebuje dramatični vrh, zaznamovan s preobratom. Na tak način je potek same
zgodbe gledalcu jasno predstavljen, zaradi česar lahko le-ta svojo pozornost preusmeri k
drugim aspektom pripovedi, prek katerih se odpira prostor za večpomenskost.

Tako sem v nadaljevanju analizirala vlogo prostora in gibanja kamere v obeh filmih. Enotnost
in praznina prostora namreč razodevata številne analitične geste in poze, ki nagovarjajo
gledalca k zapolnjevanju praznin v zgodbi in obenem zabrisujejo meje med notranjim in
zunanjim. Statičnost prostora je povezana s kamero, ki ima vprašujočo oziroma preiskujočo
funkcijo, saj po eni strani predstavi objekt, po drugi pa to predstavitev istočasno spreobrača,
medtem ko njeno gibanje izziva gledalčev občutek za orientacijo in gledalca spodbuja k
dinamičnemu aktivnemu gledanju. Tako je mogoče v primeru obeh filmov ugotoviti, da
prostor in gibanje kamere gledalcu razkrivata odnose filmskih likov ter jih obenem
problematizirata, hkrati pa je problematizacija nakazana tudi preko ironije, ki prežema oba
filma. Ta je sicer prisotna na vseh ravneh filmske pripovedi, vendar pa jo v veliki meri
vzpostavlja eksplicitni pripovedovalec s svojim komentarjem, tako da je gledalec usmerjen k
reflektiranju upodobljenega sveta, in sicer še posebej na moralni ravni. Ker je
pripovedovalčeva verbalna pripoved v obeh filmih v nasprotju s sugestivno močjo premikanja
kamere, ki podaja drugačno podobo prikazanega sveta, kot pa jo izraža verbalna pripoved, je
gledalcu jasno, da slednje ne more jemati za popolnoma zanesljivo.
Čeprav Chatman meni, da je neskladje med sredstvi vizualnega in sredstvi zvočnega kanala le
delna nezanesljivost, ki se razlikuje od popolnoma nezanesljive pripovedi, vzpostavljene z
neskladjem med vsemi komponentami filmskega pripovedovalca (tako vizualnimi kot
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zvočnimi) in implikacijami implicitnega avtorja, pa bi v primeru Dogvilla in Manderlaya
lahko ugotovili, da eksplicitna verbalna pripoved vsekakor prihaja v nasprotje z implicitnim
avtorjem, kar pa bi sicer težko trdili tudi za vizualne elemente (in tako za filmskega
pripovedovalca kot mešanico vseh komponent). Zato se mi Chatmanovo razlikovanje vsaj v
primeru obravnavanih filmov ne zdi bistvenega pomena, vendar pa je kljub temu mogoče reči,
da je pri analizi prišel v poštev komunikacijski model s konceptoma (eksplicitnega)
pripovedovalca in implicitnega avtorja, saj se tudi prek njunega konfliktnega razmerja
vzpostavljata nezanesljivost in ironija, ki odpirata večpomenskost obeh filmov.

Na podlagi povedanega lahko tako sklenem, da Bordwellovo poudarjanje vloge gledalca in
aktivnega gledanja ponuja velik uvid v razumevanje pripovedi, obenem pa tega nudijo tudi
posamezni koncepti teorij, ki izhajajo iz komunikacijskega modela: kot je bilo rečeno, je na
podlagi Chatmanovega diagrama komponent filmskega pripovedovalca (kar bi bila po
Bordwellu sredstva filmske naracije) mogoče ugotoviti, preko katerih sredstev bo gledalec
razbiral pomen in katera je tako smiselno podrobneje analizirati. V primeru Dogvilla in
Manderlaya so bili glede na Chatmanov diagram izpostavljeni elementi fotografije, predvsem
mizanscena in gibanje kamere, in sicer kot sredstva vizualnega kanala, kot sredstvo zvočnega
kanala pa glas čez sliko. To seveda ne pomeni, da ne bi bilo mogoče izpostaviti še drugih
elementov, niti da pri drugih filmskih pripovedih v ospredje prihajajo isti: (filmske) pripovedi
so namreč oblikovane na različne načine, enako kot predstavljajo tudi različne svetove, in šele
podrobnejša analiza omogoči, da vidimo, na kakšen način je vsaka posamezna pripoved
zgrajena in kaj razkriva bralcu oziroma gledalcu.
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