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Izvleček
Tema literature v metaliterarni trilogiji Enriqueja Vila-Matasa
Magistrska naloga se osredotoča na način, na katerega Enrique Vila-Matas v romanih Bartleby
& Co., Mal de Montano in Doctor Pasavento razvija temo literature. Delo na začetku kot
osnovo za nadaljnjo analizo obravnave teme literature, predstavi avtorja romanov, tri
obravnavana dela z analizo dela, protagonista in pripovedovalca ter obdobje postmodernizma.
Pri analizi teme literature se delo osredotoča na področje izčrpanosti literature. Magistrsko delo
predstavi teoretske osnove teme literature in se osredotoči na Vila-Matasov pogled na literaturo.
Tema literature pri Vila-Matasu je v omenjenih delih obravnavana z vidika izčrpanosti literature
in možnih prihodnjih usmeritev. Razmišlja o tišini in prenehanju pisanja ter drugi skrajnosti,
nenehnem pisanju. Obravnava tudi izginotje lika pisatelja in zasebno pisanje, ki ni namenjeno
objavljanju. Vila-Matas trenutno stanje literature predstavlja kot bolezensko in skozi tri
analizirana dela išče najpogostejše simptome bolezni literature in pisateljev.
Ključne besede: izčrpanost literature, tema literature, tema pisatelja, Enrique Vila-Matas,
postmodernizem.
Abstract
The theme of literature in metaliteral trilogy of Enrique Vila-Matas
This master thesis focuses on the ways in which Enrique Vila-Matas develops the theme of
literature in his three novels: Bartleby and company, Montano's Malady and Doctor Pasavento.
The thesis as the base for further analysis of the presented theme firstly introduces the author
of the novels, the three discussed literary works by analyzing them, the narrators and the
protagonists and the period of postmodernism. The analysis of the theme of literature focuses
on the field of the exhaustion of literature. The master thesis further presents the theoretical
basis of the theme of literature and focuses on author’s unique vision of literature. The theme
of literature in the analyzed works is threated from the perspective of the exhaustion of literature
as well as the possibility of future creations. It deals with silence and desistence of writing and
the opposite, continuous writing, the disappearance of the writer as a character and private
writing, that is not intended to be published. The author represent the current state of literature
as a disease and searches for most common symptoms of it.
Key words: exhaustion of literature, theme of literature, theme of the writer, Enrique VilaMatas, postmodernism.
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2. Uvod
V magistrskem delu z naslovom Tema literature v metaliterarni trilogiji Enriqueja Vila-Matasa
se bom posvetila analizi vprašanja, na kakšen način Vila-Matas obravnava temo literature v treh
literarnih delih, ki so nastajala v obdobju med leti 2000 in 2005. Gre za dela: Bartleby & Co, ki
je izšlo leta 2000, Mal de Montano iz leta 2002 in Doctor Pasavento, ki je bilo prvič objavljeno
leta 2005. V slovenski jezik je prevedeno samo prvo delo, Bartleby & Co., medtem ko na
prevoda drugih dveh del v slovenščino še čakamo, posledično je analiza omenjenih dveh del
izvedena na podlagi španskih izvirnikov, prevodi vseh citatov pa so moje delo.
Vsem trem obravnavanim delom je skupno to, da je glavna tema del literatura. Vila-Matas se k
temi literature kar pogosto vrača in ne moremo reči, da so izbrana tri literarna dela s tega vidika
posebnost v Vila-Matasovem opusu, je pa v teh delih izrazito to, da je literatura osrednja in ne
pomožna tema dela. V vseh treh delih Vila-Matas razmišlja o tem, katere bolezni napadajo
literaturo v sedanjosti, in posledično, zakaj je (kvalitetno) literaturo tako težko ustvarjati.
Razmišlja o možnosti konca literature in o mogočih prihodnjih smernicah, po katerih bi
literatura še lahko nastajala. Pripovedovalci vseh treh del so pisatelji, tako da je problematika
predstavljena s pisateljevega gledišča. Gre za dela, ki obravnavajo tišino in pisanje.
Povezava treh literarnih del v skupek ni moja lastna, prav tako tudi ne avtorjeva. Vila-Matas je
namreč dela ustvarjal kot samostojna, nepovezana dela, povezavo med njimi pa je prvi naredil
njegov urednik, Jorge Herralde, kmalu po izidu tretjega romana Doctor Pasavento. Herralde je
dela povezal v trilogijo, ki jo je poimenoval la catedral metaliteraria – metaliterarna katedrala.
Oznaka je postala precej razpoznavna, zato dela pogosto povezujejo v trilogijo. Kljub temu da
dela niso bila načrtovana tako, da bi sestavljala trilogijo, se s povezavo strinja tudi sam avtor,
ki je o temi povedal:
Al ciclo Bartleby-Montano-Pasavento lo ha bautizado mi editor Jorge Herralde como ''La
Catedral Metaliteraria''. Creo que está bien pensado ese título general. Es más, me gustaría que
en el futuro pudieran leerse esas novelas en un solo tomo, que hablaran de ellas diciendo las del
ciclo catedralicio… Aunque últimamente tiendo a querer eliminar lo de metaliterario, porque en
el fondo de lo que hago es pura literatura. En realidad Doctor Pasavento fue el final de un
recorrido muy calculado, un recorrido en tres estaciones (Bartleby, Montano, Pasavento) que
vendría a resumir la evolución histórica de la literatura del yo y que podría enunciarse así: no
mucho después de que en la escritura empezáramos con Montaigne a ''buscarnos a nosotros
mismos'', comenzó a desarrollarse una lenta pero progresiva desconfianza en las posibilidades
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del lenguaje (Bartleby y compañía), y el temor a que éste nos arrastrara a zonas de profunda
perplejidad. A principios del siglo pasado la carta ficticia en la que Hofmannsthal en nombre de
lord Chandlos renunciara a la escritura, precedería a una escritura sin freno (El mal de Montano),
pero también a casos de gran lucidez como en el de Fernando Pessoa que percibió muy pronto
que la materia verbal no podría ser nunca una materia plenamente transparente y consciente de
esto se fraccionó él mismo (Doctor Pasavento) en una serie de personajes heterónimos: toda
una estrategia para poder adaptarse a la imposibilidad de afirmarse como sujeto unitario,
compacto y perfectamente perfilado (Vila-Matas, 2008a: 214).1

Z namenom obravnave teme literature sem v delu najprej jedrnato predstavila Vila-Matasovo
življenje in ustvarjanje, potem pa sem se posvetila splošni analizi in predstavitvi treh
obravnavanih del. Ker je tema literature tesno povezana tudi z likom pisatelja in ker so vsi trije
glavni liki v delih pisatelji, sem analizirala tudi protagonista in pripovedovalca del.
Vila-Matasovo delo je izrazito metaliterarno, tema (konca) literature pa je obravnavana iz
postmodernističnega vidika. Iz tega razloga sem predstavila tudi obdobje postmodernizma,
predvsem značilnosti postmoderne proze in pa duhovno-zgodovinsko ozadje obdobja, saj
menim, da nam pomaga razumeti Vila-Matasov edinstven pogled na literaturo.
Vila-Matasova obravnava teme literature je sicer v kar nekaj zbornikih in člankih posredno
obravnavana, kljub temu pa podrobnejša analiza, posvečena izključno temi literature v
omenjenih treh delih, še ni bila izdana. Iz tega razloga je analiza teme literature v delih Bartleby
& Co., Mal de Montano in Doctor Pasavento, kar predstavlja osrednji del predstavljene
magistrske naloge, moje lastno delo. Najprej sem posamična dela analizirala na podlagi
obravnave teme literature, nato pa še na podlagi tega, na kakšen način je predstavljena tema
pisatelja, ki literaturo ustvarja. V zaključku dela sem tri analize primerjala med seboj ter jih
združila v skupne točke. Na ta način se zelo jasno pokaže, na kakšen način je tema (bolezni)

1

Cikel Bartleby-Montano-Pasavento je moj urednik, Jorge Herralde, krstil za ''metaliterarno katedralo''. Menim,
da je ta splošni naslov dobro premišljen. Še več, želel bi si, da bi lahko v prihodnosti prebrali vsa tri dela v eni
sami izdaji in da bi ta tri dela omenjali kot tista iz katedralnega cikla … V zadnjem času se sicer izogibam oznaki,
da gre za metaliterarna dela, saj je v bistvu vse, kar ustvarim, čista literatura. V resnici je delo Doctor Pasavento
zaključek dobro premišljene poti v treh postajah (Bartleby, Montano, Pasavento), ki povzemajo zgodovino
evolucije literature subjekta, ki se jo lahko povzame na ta način: malo po tem, ko smo pri ustvarjanju literarnih del
z Montaignom začeli ''iskati samega sebe'', se je začelo razvijati počasno, vendar vse večje nezaupanje v zmožnosti
jezika (Bartleby & Co.) in strah, da nas bo nezaupanje pripeljalo v območje globoke zmedenosti. Na začetku
prejšnjega stoletja je Hofmannsthal v imenu lorda Chandosa objavil izmišljeno pismo, v katerem se je odpovedal
pisanju, kar je povzročilo pisanje brez prestanka (El mal de Montano) in tudi trenutke velike jasnosti, kot na primer
pri Fernandu Pessoi, ki je hitro uvidel, da besede nikoli ne morejo biti popolnoma transparentne. V zavedanju tega
je razdelil samega sebe (Doctor Pasavento) na vrsto heteronimnih oseb: gre za strategijo, s katero se lahko
prilagodiš zavedanju, da se posameznik ne more potrditi kot enoten, trden in dokončno oblikovan subjekt.
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literature pri Vila-Matasu obravnavana in kateri so največji poudarki avtorjevega pogleda na
trenutno stanje in prihodnost literature.
Vila-Matasov pogled na literaturo je vsekakor drugačen in izstopa iz trenutnega trenda
ustvarjanja literarnih del. Temo literature pogosto obravnava že skoraj tragično in napoveduje
smrt literature, hkrati pa pogosto prehaja v optimizem in skoraj vzneseno zatrjuje, da kljub temu
da mogoče poti naprej za literaturo še ne vidimo, sama literatura vedno najde pot naprej,
posledično je skrb o koncu odveč. Temo obravnava v svojem značilnem slogu z izrazito ironijo
in smislom za humor, ki sicer težko temo naredi lahkotno in zanimivo. V času, ko se
postmodernizem zaključuje in prehaja v novo, zaenkrat še nedefinirano obdobje, je VilaMatasov doprinos k literaturi svež in sili k razmisleku.
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3. Biografija Vila-Matasa
Enrique Vila-Matas se je rodil 31. marca 1948 v Barceloni. Študiral je novinarstvo in pravo.
Sprva se je posvečal kinu, bil je urednik revije Fotogramas, v letu 1970, pri dvaindvajsetih, je
režiral tudi dva kratka filma. Prvi roman je napisal leta 1973 med služenjem vojske, gre za
roman Mujer en el espejo contemplando al paisaje. Leto kasneje se je preselil v Pariz, kjer je
napisal svoj drugi roman La asesina ilustrada (1977), po vrnitvi v Barcelono pa je objavil še
dva romana. Ta literarna dela sodijo v prvo obdobje Vila-Matasovega ustvarjanja, gre predvsem
za romane s poudarkom na učenju pisanja, eksperimentiranju in jezikovnih igrah. Tu VilaMatas zanika realistično estetiko in tradicionalne načine naracije, uporablja surrealistične
tehnike, tok zavesti, v teh delih se tudi prvič sreča z metafikcijo.
Leto 1985 je bilo zanj prelomno. Objavil je svoje šesto delo Historia abreviada de la literatura
portátil, ki mu je prineslo večjo razpoznavnost. V tem delu se prvič dotakne teme, ki je kasneje
v njegovem delu postala ključna – gre za temo pisateljev, knjig in literature nasploh. Gre tudi
za prvo delo, kjer meša esej z romanom. Z omenjenim romanom se začenja drugo obdobje, ki
je zaznamovano z vprašanjem, kaj je fikcija, na kakšen način obstaja literarno delo in kako je
svet v njem predstavljen. To obdobje se konča v letu 2000, ko Vila-Matas objavi svoje
najpomembnejše delo. Gre za roman Bartleby & Co. (Bartleby y compañía, 2000), ki skupaj z
romanoma El mal de Montano (2002) in Doctor Pasavento (2005) sestavlja trilogijo o boleznih
literature in pisateljev, ki jo je Jorge Herralde poimenoval metaliterarna katedrala (catedral
metaliteraria). To obdobje Vila-Matasovega ustvarjanja se osredotoča na pisanje in prenehanje
pisanja – tišino. Leta 2003 objavi roman París no se acaba nunca, v katerem govori o svoji
odločitvi, da bo postal pisatelj.
Naslednja dela, med njimi izstopajo predvsem romani Perder teorías (2010), Dublinesca
(2010) ter Aire de Dylan (2012), predstavljajo novo poglavje v avtorjevem ustvarjanju, saj
vsebujejo refleksijo avtorjeve lastne literarne poti. Literarne like v teh delih se lahko razume
tudi kot samokritični pregled lastne poetike, hkrati pa odpirajo vrata spremembam.
Med avtorje, ki so najbolj vplivali na Vila-Matasa, lahko štejemo Joyca, Duchampa, Gómeza
de la Serno, Valle-Inclána, Walserja, Borgesa, Calvina, Becketta, Bolaña in Kafko.
Vila-Matas je Katalonec, ki piše v španščini. Znan je po pisanju romanov, kratke proze in
literarnih esejev. Še vedno živi v Barceloni in piše, njegovo zadnje do sedaj objavljeno delo je
iz jeseni 2015, in sicer zbirka kratkih zgodb z naslovom La modestie et autres récits. Gre za
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zelo plodovitega avtorja, ki skoraj vsako leto objavi novo delo, njegov korpus trenutno obsega
38 del. Danes velja za enega najbolj znanih španskih pisateljev, velike uspehe pa dosega tudi v
drugih državah špansko govorečega sveta, na Portugalskem in predvsem v Franciji. Njegova
dela so bila do sedaj prevedena v enaintrideset jezikov, daleč najbolj prevajan roman pa je
Bartleby & co.
Večje zanimanje stroke za avtorja se je začelo relativno pozno, leta 2007. Verjetno najprej z
doktorsko disertacijo Cristine Oñoro Otero, ki se je osredotočala na postmodernizem v
avtorjevem ustvarjanju, ter z delom Irene Andres-Suárez in Ane Casas z naslovom Enrique
Vila-Matas, ki je zbornik kongresa o avtorju v Neuchâtlu leta 2002. Temu je sledil še doktorat
Gonzala Martína de Marcosa iz leta 2009 ter delo José Maríe Pozuelo Yvancosa z naslovom
Figuraciones del yo en la narrativa de Javier Marías y E. Vila-Matas, ki je nastalo leto kasneje.
Sledila sta še dva kongresa v letu 2012, prvi v Perpignanu v Franciji ter drugi v Puebli v Mehiki.
Na teh simpozijih je bilo največ pozornosti namenjene romanu Historia abreviada de la
literatura portátil ter trilogiji, obravnavani v tej magistrski nalogi, torej delom Bartleby & co.,
El mal de Montano in Doctor Pasavento. Kljub dokaj velikem obsegu del pa gre pri večini
objav za kritike ter obnove del, medtem ko teoretska dela obsegajo manjši del.
Glavne značilnosti Vila-Matasovega pisanja so zanikanje realistične estetike, mešanje
resničnosti s fikcijo, resničnih oseb z izmišljenimi in intertekstualnost ter notranje potovanje.
Med opisovanjem njegovega dela se najpogosteje uporabljajo izrazi, kot so hibrid, ironija,
humor ter fragmentarna zgradba, njegovo delo pa je tesno povezano s temami, kot so
metafikcija, postmodernizem, izginotje, literatura. Zaradi pogostega ponavljanja istih izrazov s
strani kritikov je sam avtor postavil termin avtomitografija, besedo, s katero ironično označuje
skupek vseh posebnosti, ki so mu jih določili.
Literarni prijemi pa niso edini vidik Vila-Matasovega opusa, ki se nenehno ponavlja. Na
podoben način se tudi vsa njegova dela vrtijo okoli istih tem. Te teme so izginotje, neuspeh,
literatura in (ne)zmožnost ustvarjanja le-te ter pripovedovanje o pasivnosti in nemoči. Tema
literature in (ne)zmožnosti literarnega ustvarjanja je v delih, ki jih to magistrsko delo
obravnava, najbolj navzoča, zato bo tudi največ pozornosti posvečene ravno tej temi.
Vila-Matas je avtor, ki je prejel veliko nagrad, ki pričajo o njegovi prepoznavnosti in kvaliteti.
Priznanja si sledijo od leta 2001 naprej, ko je v Venezueli dobil nagrado Premio internacional
de Novela Rómulo Gallegos za roman El viaje vertical. Istega leta je prejel tudi nagrado Premio
Ciudad de Barcelona za roman Bartleby & co., kasneje tudi nagrado Prix du Meilleur Livre
8

Étranger in Prix Fernando Aguirre – Libralire za isti roman v Franciji, nagrado Premio
Herralde de Novela za roman El mal de Montano in nagrado Premio de la Real Academia
Española za delo Doctor Pasavento. Za dela El viajero más lento, Exploradores de abismo,
Dublinesca in Aire de Dylan je bil nagrajen tudi v Franciji in Španiji, pomembnejše nagrade pa
je osvojil tudi v Čilu in Italiji. Pogosto ga opisujejo kot enega najbolj izvirnih in zanimivih še
živečih španskih avtorjev. Negativne kritike so sicer redke, najpogosteje gre za obtožbe, da se
tematika v njegovih delih preveč ponavlja, da je preveč obseden z literaturo, da vsebujejo
njegova dela premalo pripovedi ter da njegov diskurz neizogibno vodi v izčrpanje (Gómez
Trueba: 538).
Dela:
 Mujer en el espejo contemplando el paisaje (1973) – roman
 La asesina ilustrada (1977) – roman
 Al sur de los párpados (1980) – roman
 Nunca voy al cine (1982) – zbirka kratkih zgodb
 Historia abreviada de la literatura portátil (1985) – roman
 Una casa para siempre (1988) – zbirka kratkih zgodb
 Suicidios ejemplares (1991) – zbirka kratkih zgodb
 El viajero más lento (1992) – zbirka literarnih esejev
 Hijos sin hijos (1993) – zbirka kratkih zgodb
 Recuerdos inventados (1994) – zbirka kratkih zgodb
 Lejos de Veracruz (1995) – roman
 El traje de los domingos (1995) – zbirka člankov in literarnih esejev
 Extraña forma de vida (1997) – roman
 El viaje vertical (1999) – roman
 Desde la ciudad nerviosa (2000) – roman
 Bartleby & co. (Bartleby y compañía, 2000) – roman
 El mal de Montano (2002) – roman
 Aunque no entendamos nada (2003) – zbirka člankov in literarnih esejev
 Extrañas notas de laboratorio (2003) – zbirka člankov, objavljenih v reviji Letras Libres
 París no se acaba nunca (2003) – roman
 El viento ligero en Parma (2004) – zbirka člankov in literarnih esejev
 Doctor Pasavento (2005) – roman
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 Exploradores del abismo (2007) – zbirka kratkih zgodb
 Ella era Hemingway/No soy Auster (2008) – zbirka literarnih esejev
 Dietario voluble (2008) – zbirka člankov in literarnih esejev
 Y Pasavento ya no estaba (2008) – zbirka člankov
 Perder teorías (2010) – roman
 Dublinesca (2010) – roman
 Una vida absolutamente maravillosa (2011) – zbirka člankov in literarnih esejev
 Chet Baker piensa en su arte (2011) – zbirka kratkih zgodb
 Aire de Dylan (2012) – roman
 Niña (2013) – pravljica
 Fuera de aquí (2013) – zbirka pogovorov z Andréjem Gabastouom
 Kassel no invita a la lógica (2014) – roman
 [escribir] París (2014) – zbirka člankov
 El día señalado (2015) – kratka zgodba
 Marienbad eléctrico (2015) – roman
 Porque ella no lo pidió (2015) – kratka zgodba
 La modestie et autres récits (2015) – zbirka kratkih zgodb
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4. Bartleby & Co.
Bartleby & Co. ni tipičen roman, zgodba je razdrobljena in fragmentarna. Marcelo, protagonist
in hkrati pripovedovalec, že na samem začetku romana razloži vse, kar je za razumevanje tega
literarnega dela potrebno: ''Začenjam pisati ta dnevnik, ki bo obenem zvezek opomb pod črto,
s katerimi bom komentiral nevidno besedilo in s katerimi se bom, upam, izkazal kot
izsledovalec bartlebyjev'' (Vila-Matas, 2006: 13). Gre za delo, ki govori o samemu sebi, za delo
v nastajanju.
Pojavi se vprašanje, kdo so bartlebyji. Marcelo razloži: ''Bartlebyje vsi poznamo; to so tista
bitja, v katerih živi temeljno zanikanje sveta. Imenujejo se po pisarju Bartlebyju, tistem
uradniku iz zgodbe Hermana Melvilla, […] ki še nikoli ni šel nikamor, ker živi v pisarni, celo
nedelje preživlja v njej; tistem, ki na vprašanje, kje se je rodil, ali na prošnjo, da nam pove kaj
o sebi, zmeraj odgovori: ''Raje ne bi.'''' (Vila-Matas, 2006: 13). Vila-Matas se torej v romanu
navezuje na kratko zgodbo ameriškega pisatelja Hermana Melvilla, naslovljeno Bartleby, pisar
(Bartleby, the Scrivener) iz leta 1853. Iz tega lika Vila-Matas izpelje model bartlebyjev, pa tudi
bolezen, ki jo poimenuje bartlebyjev sindrom, ki je ''endemično obolenje sodobne literature –
namreč gon zanikanja, nekakšen ne-gon, težnj[a] k niču, zaradi katere nekateri ustvarjalci kljub
zahtevni literarni zavesti (ali pa ravno zaradi nje) nikoli ne napišejo ničesar ali pa napišejo eno,
mogoče dve knjigi, potem pa se odpovejo pisanju. Ali pa se brez težav lotijo dela, potem pa
nekega dne dobesedno ohromijo za vedno'' (Vila-Matas, 2006: 13).
Marcelo se odloči najti vse pomembnejše literarne Ne-pisce in odkriti njihove vzroke za Nepisanje. Med najbolj znane bartlebyje, ki jih Marcelo navaja, lahko štejemo Arthurja Rimbauda,
Juana Rulfa, Roberta Walserja, Bernarda Atxago, Marcela Duchampa, Jeroma Davida
Salingerja, Johna Keatsa, Oscarja Wildea, Thomasa Pynchona, Guya de Maupassanta in Leva
Nikolajeviča Tolstoja. Vse skupaj Marcelo v svojem dnevniku predstavi več kot petdeset
avtorjev, ki so zboleli za bartlebyjevim sindromom. Te avtorje Marcelo predstavi v svojih
opombah pod črto, s katerimi bo, kot sam pravi, ''komentiral neviden tekst – neviden, ne pa tudi
neobstoječ; znalo bi se namreč zgoditi, da ta duh teksta nazadnje nekako obvisi v zraku
literature prihodnjega tisočletja'' (Vila-Matas, 2006: 15).
Delo je razdeljeno na sedeminosemdeset fragmentov, ki se delijo na: uvod oziroma predgovor,
v katerem Marcelo razloži, o čem bo pisal, in na šestinosemdeset opomb pod črto, v katerih
Marcelo predstavlja bartlebyje. Večinoma govori o njihovih življenjih in delih, občasno pa
govori tudi o sebi in svojem življenju. Skupna tema obeh sklopov je opustitev.
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Marcelo začne pisati roman 8. julija 1999, s tem dnem preneha biti bartleby in postane njihov
raziskovalec. Kljub temu da gre za dnevnik, pa vse opombe niso datirane. Poleg predgovora je
s 17. julijem datirana 17. opomba, s 3. avgustom 52. opomba in s 7. avgustom 81. opomba. V
predzadnji, 85. opombi, pravi, da je naslednji dan (torej zadnji dan njegovega pisanja) popolni
sončev mrk. Ta se je res zgodilo 11. avgusta 1999, tako da lahko predvidevamo, da dogajalni
čas obsega dneve med 8. julijem 1999 in 11. avgustom 1999, skupaj trajanje enega meseca in
treh dni.
Kraj dogajanja je Barcelona, natančneje stanovanje, v katerem biva Marcelo. V času pisanja
stanovanje zapusti le dvakrat. Prvič v 19. opombi, ko gre na ulico spraševat ljudi, zakaj ne
pišejo, drugič pa v 62. opombi, ko odide na večerjo v neko restavracijo. Kljub na prvi pogled
zelo omejenemu prostoru pa se kraj dogajanja z Marcelovim pripovedovanjem premika po
svetu od pisatelja do pisatelja, spreminja pa se tudi glede na Marcelove spomine in fiktivne
spomine.
Roman bi v grobem lahko razdelili na dve pripovedni osi, ki se prepletata. Prva os je dnevnik
oziroma življenje Marcela, ko opisuje svoje doživljanje. Piše o tem, kako preživlja dneve
osame, hkrati pa se spominja preteklosti in ustvarja izmišljene spomine. Druga os pa je pripoved
o bartlebyjih. Tu gre za predstavitev pisateljev, njihovih del in vsebine, njihovega življenja ali
pa samo kakšne zanimive anekdote. Predvsem pa hoče avtor poudariti način, kako so se
bartlebyji odpovedali pisanju in kakšen vzrok so navedli za prenehanje ustvarjanja. Med načine,
kako so se odpovedali pisanju, Marcelo navaja: postati pisar oziroma prepisovalec, popolnoma
spremeniti življenje in se posvetiti drugim stvarem, zapreti se pred svetom in nikoli napisati
ničesar več. Kot najbolj radikalen način Marcelo navaja samomor. Med vzroke za nepisanje bi
lahko navedli: čakanje na navdih, ki ga kar ni in ni; to, da se naučiš novega jezika, s tem pa
postaneš dovzeten za pomenske plati, ki jih prej nisi nikoli opazil in zato preprosto ne moreš
več pisati; smrt strica Celerina, ki je narekoval zgodbe, ki jih je pisatelj pisal; poosebitev
pisatelja s kosom pohištva in zato ne napiše nič, ker pohištvo pač ne piše. Nekateri pa vzroka
za pisanje preprosto niso želeli navesti, zato so se odpovedali javnemu življenju ali pa so celo
izginili v neznano. Vzroki za odpoved pisanju, ki jih Marcelo navaja, so zelo raznoliki in
pogosto komični.
Sam roman bi glede na literarne zvrsti lahko razdelili na tri sestavne dele. Prvi del je esej – esej
o pisateljih, ki so prenehali s pisanjem, razmišljanje o tem, ali lahko literatura sploh še obstaja,
in o tem, da je edini način pisanja, ki še obstaja, pisanje o tem, da ni več mogoče pisati. Že samo
s to temo, brez dodajanja, bi bilo možno ustvariti samostojno delo. Drugi del literarnega dela
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so anekdote, zgodbe o pisateljih. Te zgodbe so včasih tako zaokrožene in celovite, da bi tudi
lahko bile samostojne. Druge so z esejskim delom bolj neločljivo povezane in tako tudi manj
avtonomne. Tretji del romana pa je – roman. Prvoosebna pripoved o Marcelu, osamljenem
pisatelju, obsedenim z Ne-pisanjem ter Ne-pisatelji (Wentzlaff-Eggbert, 2007: 108–109).

4.1.

Protagonist in pripovedovalec – Marcelo

Pripovedovalec v romanu Bartleby & Co. je prvoosebni. Gre za Marcela, ki se že v prvem
stavku romana označi z besedami: ''Nikoli nisem imel sreče pri ženskah, vdano prenašam za
vratom nadležno grbo, vsi moji bližnji sorodniki so že pomrli, skratka, osamljeno revše sem, ki
dela v grozljivi pisarni. Drugače sem pa kar srečen'' (Vila-Matas, 2006: 13). Marcelo je torej
moški srednjih let, grbavec. Ima samo enega prijatelja, ime mu je Juan. Tudi z njim nima veliko
stikov, druži ju pa predvsem ljubezen do literature. Juan za Marcela, poleg dela v pisarni,
predstavlja edini stik z zunanjim svetom. Marcelo je samotar, v 17. opombi pod črto celo pravi,
da se naslaja ''ob svoji abnormalnosti, iztirjenosti, monstruoznosti osamelca. Po svoje kar
uživam v tem, da sem odljuden divjak, da sleparim življenje, da poziram kot radikalen nejunak
literature …'' (Vila-Matas, 2006: 55).
O Marcelu iz romana ne izvemo veliko, saj o sebi ne govori veliko. Tudi za njegovo ime izvemo
šele v 14. opombi, ko je čisto nepomembno omenjeno. Izvemo, da je, ko se je odločil za pisanje
o bartlebyjih, začel hliniti depresijo, tako da čas pisanja preživlja na bolniškem dopustu. V 29.
opombi pod črto omeni, da ga je tlačila nočna mora o tem, da so odkrili, da depresijo zgolj hlini
in ga odpustili. Nato v 62. opombi pove: ''Dopoldne sem prejel sporočilo od gospoda Bartolíja,
mojega šefa. Adijo služba, odpustili so me'' (Vila-Matas, 2006: 141). Takoj po tem nadaljuje z
mislimi o Stendhalu. Marcelo torej med pisanjem vedno bolj tone v literarni svet, ki ga gradi.
Bolj kot piše, manj ga zunanji svet zanima in prizadene.
Enkrat se je močno zaljubil, in sicer v Parizu v Marío Lima Mendes, ki je prav tako zbolela za
bartlebyjevim sindromom. Ko je pred tremi leti hlinil depresijo, je odpotoval v New York, kjer
je na avtobusu naključno srečal Salingerja. Njegova najljubša glasbenika sta Chet Baker in
Tony Fruscello.
Marcelo sam je (bil) bartleby. Pred petindvajsetimi leti je objavil neko knjigo, ki je govorila o
tem, kako je ljubezen nemogoča. Po tej knjigi se je spremenil v bartlebyja in ravno od tu izvira
njegovo zanimanje zanje. V času svojega nepisanja se je posvečal branju, pri tem pa je največ
pozornosti posvetil tistim avtorjem, ki so prav tako kot on pisanje opustili. Ta obširna raziskava
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Ne-pisanja in navdušenje nad svetom Ne-pisateljev spodbudi Marcela, da zopet začne pisati.
Pri njem nepisanje romanov rodi Ne-pisanje o Ne-pisateljih. Obe knjigi, ki jih Marcelo napiše,
govorita o nemogočem – o tem, da je ljubezen nemogoča, in o tem, da je pisanje literature
nemogoče.
Marcelo je zelo podoben Melvillovemu Bartlebyju, je samotar, zaposlen v pisarni, rahlo
depresiven, predvsem pa sta si podobna v odnosu do življenja. Oba lika sta namreč izrazito
pasivna, njun najpogostejši odgovor na vsako vprašanje pa je: ''Raje ne bi'' (Vila-Matas, 2006,
13). Poleg tega pa ima tudi nekaj avtobiografskih elementov Vila-Matasa. Oba živita v
Barceloni, v sedemdesetih letih sta oba živela v Parizu in se leta 1977 vrnila v Barcelono. Oba
sta strastna bralca, veliko vesta o literaturi in med najljubše pisatelje uvrščata Kafko in
Walserja.
Glede na to, kako v ozadju je Marcelo kot protagonist romana, bi lahko za protagonista postavili
tudi kolektivni lik, in sicer skupino vseh bartlebyjev, tako fiktivnih kot tudi resničnih pisateljev,
ki jih Marcelo našteva in opisuje v romanu. Naštetih je več kot osemdeset pisateljev, ki so
prenehali pisati. In glede na to, da je Marcelo tudi sam bartleby, ta pogled na protagonista
romana dejansko zajame vse pomembnejše like, ki se pojavljajo v romanu.
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5. El mal de Montano
Literarno delo El mal de Montano je sestavljeno iz petih poglavij in je vsaj na prvi pogled veliko
bolj podobno romanu kot prejšnje delo, Bartleby & Co., saj ni tako razdrobljeno. Poglavja so
različno obsežna, najkrajše je zadnje poglavje, ki obsega enajst strani, najdaljši pa sta prvi dve
poglavji, ki obsegata okoli sto strani. Poglavja so poimenovana: El mal de Montano –
Montanova bolezen, Slovar sramežljive ljubezni do življenja, Budimpeška teorija, Dnevnik
prevaranega moškega in Rešitev duha.
Prvo poglavje nosi isto ime, kot je ime celotnega dela, El mal de Montano. Pripovedovalec je
literarni kritik, ki živi v Barceloni in se odpravi v Nantes, kjer biva njegov sin po imenu
Montano, ki je pisatelj, a je podlegel pisateljski blokadi in zato ne piše. V Nantes se odpravi,
da bi sinu pomagal premagati blokado, preko tega pa bi tudi sam premagal svojo literarno
bolezen. Sam je namreč obseden z literaturo, nenehno razmišlja o njej, v vsakdanjem življenju
nenehno išče navezave na pisatelje, njihova življenja ter literarna dela. Pravi: ''Me asfixia cada
día más la literatura, a mis cincuenta años me angustia pensar que mi destino sea acabar
convertiendome en un diccionario ambulante de citas''2 (Vila-Matas, 2002: 17).
Poglavje je preplet dogodkov iz pripovedovalčevega življenja, njegovih spominov ter govora o
literaturi sami. Tako govori o Julesu Vernu, ker se je rodil v Nantesu, Andréju Bretonu, ki v
svojem delu Nadja omeni Nantes, pa o Hamletu, saj v sinovem vedenju zazna Hamletove
vzorce. Pripovedovalec, katerega imena še ne poznamo, kmalu ugotovi, da sinu pri njegovi
bolezni ne more pomagati, spor s sinom poslabša še njegovo literarno bolezen, zato odpotuje iz
Nantesa.
Ker se njegovo stanje slabša, ga žena Rosa pošlje v Valparaíso, da bi tam v družbi ljudi, ki z
literaturo niso povezani, pozabil na bolezen. Biva pri pilotki Margot Valerí in spozna njenega
prijatelja, najgršega človeka na svetu, Felipeja Tongoya, s katerim se spoprijatelji. Kmalu po
povratku v Barcelono z Roso in Tongoyem odpotuje na Azore, kjer Rosa snema dokumentarni
film. Že prej pa se je med potovanjem v Valparaíso odločil, da bo narisal zemljevid Montanove
bolezni, bolezni literature. To skrije pred Roso in začne hliniti, da se je literarne bolezni otresel.
Konec poglavja Rosa ugotovi, da je še vedno obseden z literaturo, sam pa začuti, da je bolezen
začela popuščati.

Literatura me vsak dan bolj duši, pri svojih petdesetih letih me skrbi, da je moja usoda to, da postanem potujoči
slovar citatov.
2
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Drugo poglavje postavi prvo poglavje v čisto drugačno luč. Pripovedovalec, tukaj izvemo tudi
njegovo ime: Girondo, pove, da v resnici ni literarni kritik, temveč pisatelj, ter da je prvo
poglavje v bistvu kratka zgodba, v kateri se njegovo resnično življenje prepleta s fikcijo. Njegov
sin Montano tako sploh ne obstaja, pripovedovalec Girondo je nanj le prenesel del svoje
literarne bolezni. Roman torej v prvem poglavju predstavi dejstva, zgodbo, ki jo zgradi do
popolnosti, v naslednjem poglavju pa to zgodbo zanika, razbije fikcijskost. Gre za mise-enabyme, zgodbo v zgodbi.
Odloči se, da bo kratko zgodbo nadaljeval, in sicer da jo bo spremenil v
''… un breve diccionario que contara nada más que verdades sobre mi fragmentada vida y
mostrara mi lado más humano y, en definitiva, me aproximaré más a mis lectores: un diccionario
cuyas entradas vendrían dadas por los nombres de los autores de diarios personales que más me
han interesado a lo largo de muchos años de lectura de libros de ese género literario tan íntimo;
unos nombres de autores que, al reforzar con sus vidas mi autobiografía, me ayudarían a
componer un retrato más amplio y curiosamente más fiel de mi verdadera personalidad''3 (VilaMatas, 2002: 106-107).

Skozi pisatelje, kot so Henry Frédéric Amiel, Salvador Dali, André Gide in druge, pisatelj
opisuje svoje življenje, življenje pisatelja, svoje življenjske izkušnje ter razmišljanja o literaturi.
Tretje poglavje se imenuje Budimpeška teorija. Gre za imitacijo transkripcije govora, ki ga ima
Girondo v Budimpešti na mednarodnem simpoziju o osebnem dnevniku kot literarni zvrsti.
Govori o temi, osebnem dnevniku, a poglavje deluje zelo dramatično in ekshibicionistično, saj
skozi govor na konferenci Girondo razkrije veliko o svojem zasebnem življenju, tako izvemo
celo, da ga Rosa vara z Tongoyem in da jo namerava zapustiti.
Četrto poglavje najbolj sledi obliki dnevnika. Poglavje je razdeljeno v krajše sklope po dnevih.
Girondo pripoved o sebi povezuje z realnimi dogodki, ki so se tisti dan zgodili, omeni na primer
teroristični napad v New Yorku 11. septembra 2001. V tem poglavju se Girondo odloči, da
zapusti Roso, z njo pa tudi vse staro življenje:
''Te abandonan, pero te dicen que no es así, que no es en absoluto verdad que te hayan dejado.

… v kratki slovar, ki bo pripovedoval le resnico o mojem razdrobljenem življenju in bo pokazal moj najbolj
človeški del. Na tak način se bom vsekakor najbolj približal svojim bralcem. Slovar, katerega geselski članki bodo
sestavljeni iz imen pisateljev tistih osebnih dnevnikov, ki so me najbolj zanimali v tem nekajletnem obdobju branja
te tako intimne literarne zvrsti. Pisatelji, ki bodo s svojimi življenji okrepili mojo avtobiografijo ter mi bodo
pomagali sestaviti širok in presenetljivo tudi bolj točen portret moje resnične osebnosti.
3
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«¿Tongoy? Pero, por favor… Es sólo un amigo, estás loco si crees que me acuesto con una
libélula», te dice Rosa.
Entonces decides ser tú quien abandone, pero no lo harás en Budapest, te armarás de paciencia
y esperarás a llegar a Barcelona.
Una mañana, te marchas de repente, sin dejar ni una nota. No te llevas nada, sólo tu diario
personal''4 (Vila-Matas, 2002: 248).

Prekine vse stike in odpotuje najprej v Valparaíso, potem v Budimpešto, pa v Kierling, kjer je
umrl Kafka, od tam na otok Faial na Azorih, v Lizbono, v Sevillo, od tam pa se vrne v Barcelono
k Rosi. Življenje se vrne v ustaljene tirnice tako z vidika ljubezenskega življenja kot tudi z
vidika neprestanega razmišljanja o literaturi.
V zadnjem, petem poglavju, Girondo opisuje potovanje na goro Matz, kjer se udeleži literarnega
srečanja. Tam se dokončno poslovi od Montanove bolezni in spozna, kot že naslov poglavja
pove, rešitev duha.
Kraj dogajanja je, kot je že stalnica v Vila-Matasovih delih, Barcelona, vsaj v večini literarnega
dela. Se pa čisto v vsakem poglavju Girondo spominja ali pa ponovno vrača v ista dva kraja, in
sicer v Valparaíso v Čilu ter na otok Faial na Azorih. Poleg tega se pogosto pojavljata tudi mesti
Nantes in Budimpešta, za krajši čas tudi Kierling, Lizbona in Sevilla. Bi pa lahko kraj dogajanja
še bolj razširili, saj Girondo neprestano govori o pisateljih dnevnikov, v teh opisih pa se kraj
dogajanja pogosto spremeni v kraj bivanja pisateljev, o katerih govori.
Čas dogajanja celotnega romana obsega obdobje od 15. novembra 2000, ko Girondo, bolan od
literature, potuje v Nantes in si tam izmisli kratko zgodbo Montanova bolezen, pa do junija leta
2002. Vsi zapisi v dnevniku niso točno datirani, se pa omemba časa pisanja zelo pogosto
pojavlja, tako da časovnico lahko določimo. Dogajalni čas dela se časovno ujema tudi s časom
Vila-Matasovega ustvarjanja literarnega dela.
Avtor tudi v tem delu ne ustvari samo romana, temveč gre tudi tokrat za mešanico različnih
literarnih zvrsti, in sicer romana, kratke zgodbe, dnevnika, eseja, potopisa, avtobiografije in
literarne kritike. Glede na poglavja bi lahko rekli, da je prvo poglavje kratka zgodba; drugo

4

Zapustijo te, a ti rečejo, da to ni res, da nikakor ni res, da so te zapustili.

''Tongoy? Daj, prosim te … Samo prijatelj je. Nor si, če misliš, da spim s tem kačjim pastirjem,'' ti reče Rosa.
Takrat se odločiš, da jo zapustiš ti, a tega ne boš naredil v Budimpešti. Opremil se boš s potrpljenjem in boš
počakal, da se vrneta v Barcelono.
Nekega jutra se brez napovedi odpraviš, ne pustiš niti poslovilnega pisma. Ne vzameš ničesar, razen osebnega
dnevnika.
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poglavje že sam avtor poimenuje slovar, sestavljen iz geselskih člankov; tretje poglavje bi lahko
opredelili kot esej o dnevniku kot literarni zvrsti; četrto poglavje ima obliko dnevnika; zadnje,
peto poglavje pa kratka kratka zgodba o potovanju na goro Matz. Hkrati pa se skozi celotno
delo prepletajo elementi avtobiografije, literarne kritike ter eseja.
Enako kot v delu Bartleby & Co. tudi tukaj pripovedovalec pove, kakšen je njegov načrt za
zasnovo knjige. V Bartleby & Co. pripovedovalec Marcelo pojasni, da bo delo sestavljeno iz
opomb pod črto, tukaj pa Girondo pove: ''Me propongo trabajar discretamente en el interior de
diarios ajenos y lograr que éstos colaboren en la reconstrucción de mi precaria autobiografía5''
(Vila-Matas, 2002: 107). Ko pojasni, na kakšen način bo delo ustvarjal, začne po abecedi
ustvarjati geselske članke z imeni pisateljev dnevnikov, predstavi elemente iz njihovih del ter
nanje naveže svoje življenje.
Ime Montano se najverjetneje nanaša na Michela de Montaigna, začetnika eseja. Francisco de
Quevedo je namreč Montaigna imenoval kar ''Gospod iz Gore'' (Señor de la Montaña), medtem
ko je katalonska beseda za goro montana, od tod tudi Montano. Vila-Matas se na Montaigna
nanaša tudi skozi celotno delo, večkrat je omenjen tudi, ko omenja obisk gore.
Girondo vzame elemente iz svojega lastnega življenja in jih uporabi za ustvarjanje Montana, na
isti način kot Vila-Matas vzame elemente svojega življenja za ustavljanje Gironda. Sam avtor
prizna, da je veliko dogodkov, ki so se dogajali v njegovem zasebnem življenju v času pisanja
El mal de Montano, tudi vključil v delo. Tudi sam čas ustvarjanja literarnega dela se ujema z
dogajalnim časom.

5.1.

Protagonist in pripovedovalec – Rosario Girondo

Pripovedovalec literarnega dela je prvoosebni in personalni. To velja predvsem takrat, ko
pripoveduje o svojem življenju in doživljanju, medtem ko bi lahko rekli, da občasno prehaja v
virtualnega pripovedovalca, ki se je postavil v vlogo avktorialnega. Ta tip pripovedovalca lahko
najdemo v segmentih, ki govorijo o drugih pisateljih ter literaturi na splošno. V drugem
poglavju pride do spremembe pripovedovalca. Pripovedovalec postane Girondo, ki je pisatelj
prvega poglavja.
Pripovedovalec je hkrati tudi protagonist dela. Predstavi se kot Rosario Girondo, in sicer z
besedami: ''Que otros se escondan en seudónimos o inventen heterónimos. Lo mío siempre ha
5

Nameravam diskretno obdelati vsebino tujih dnevnikov, tako da bodo le-ti sodelovali pri sestavi moje negotove
avtobiografije.
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sido el matrónimo. ¿Existe esa palabra, existe la palabra matrónimo? Yo diría que existe todo
lo que se nombra. Rosario Girondo es como yo firmo mis libros desde siempre, Rosario Girondo
es el nombre de mi madre''6 (Vila-Matas, 2002: 125). Ko govori o sebi, vedno uporablja to ime,
tako da njegovega pravega imena ne izvemo nikoli. Tudi sam matronim izvemo relativno
pozno, šele na 125. strani. Izhajal je iz nefunkcionalne družine, oče je bil neuslišano zaljubljen
v njegovo mamo, ona pa ga je prezirala. Mama je bila pesnica, ves čas je tudi pisala skrivni
dnevnik.
Protagonist je po poklicu pisatelj in je v zunajzakonski zvezi z Roso, ki je literarna agentka.
Otrok nimata in živita v Barceloni. Girondo sam pove, da je po videzu podoben igralcu
Christopherju Leeju, ki je v petdesetih letih prejšnjega stoletja na filmskem platnu upodobil lik
Drakule. Po pisanju knjige o pisateljih, ki so prenehali s pisanjem, je tudi sam zbolel za
boleznijo literature. Njegova bolezen ima dva velika simptoma. Prvi je ta, da je kot pisatelj
obstal, izčrpal svoj navdih in je obstal paraliziran, drugi simptom pa je ta, da je z literaturo
obseden. O njej nenehno razmišlja, v vsaki življenjski situaciji, v vsakem dejanju ali kraju, kjer
je, torej v vsaki stvari, ki ga obdaja, najde literarno referenco, o kateri začne razmišljati. Ko
odide iz Nantesa, pravi: ''me voy a la estación, me iré en el primer tren que salga de esta ciudad,
me iré en el primero. Ya sé que hacer esto es muy literario, ya sé que además los trenes son
muy literarios, pero da igual, en lo primero que encuentre me iré de Nantes, me iré y aquí dejaré
a mi hijo que – siempre que no sea la mía – cave cantando la tumba a quien quiera''7 (VilaMatas, 2002: 38).
Da bi premagal prvi simptom bolezni, se odloči, da bo pognal drugi simptom v skrajnost, da bo
le-ta postal središče njegove nove literature. Zatrdi: ''Es bien sabido que no hay mejor forma de
librarse de una obsesión que escribir sobre ella''8 (Vila-Matas, 2002: 117). Ker ugotovi, da je
stanje literature slabo, se odloči, da bo zanjo najbolje, če jo kar poosebi, torej, če sam postane
literatura sama. Odloči se, da bo ustvaril zemljevid Montanove bolezni, da bo na tak način

Naj se kar drugi skrivajo pod psevdonimi ali si izmišljajo heteronime. Moje ime je vedno bilo matronim. Ali
obstaja ta beseda, obstaja beseda matronim? Jaz menim, da obstaja vse, kar poimenujemo. Rosario Girondo je ime,
s katerim že od nekdaj podpisujem svoje knjige, Rosario Girondo je ime moje mame.
6

Grem na postajo, odšel bom s prvim vlakom, ki bo odpeljal iz tega mesta, šel bom s prvim. Saj vem, da je to zelo
literarno, vem tudi, da so vlaki na splošno zelo literarni, ampak mi je vseeno. S prvim, ki ga bom ujel, bom šel iz
Nantesa. Šel bom in za seboj bom pusti sina, ki naj pojoč kar koplje grob komur ga hoče – samo, da ta grob ni
moj.
7

8

Splošno znano je, da ni boljšega načina, kako premagati obsedenost, kot pisati o njej.

19

odkril, kako je možno bolezen literature pozdraviti. To poslanstvo ga napolni z donkihotovskim
zagonom.
Dicho de otro modo, yo había pasado a disfrutar – disfruto mucho todavía – de mi recién
inaugurada y muy responsable posición moral ante la grave situación de lo verdaderamente
literario en el mundo. Y estaba, y lo sigo estando, encantado de encontrarme al servicio de una
causa noble y superior que de paso me ofrecía en bandeja una perfecta coartada para seguir
teniendo, reforzado incluso, mi mal de Montano personal, que ahora quedaba más que
plenamente justificado por el interés general y además me eximía del engorro de tener que pedir
disculpas por ser ''tan literario''9 (Vila-Matas, 2002: 67).

Protagonist vsak dan vstane ob osmi uri, pozajtrkuje z Roso, potem malo bere, posluša glasbo
in nato začne pisati. Piše približno do štirinajste ure, nato pa gre po pošto in časopise. Kosilo
poje v bližnji restavraciji, potem pa se vrne domov, posluša telefonsko tajnico in odgovori na
tista sporočila, ki so nujna, potem preveri še elektronsko pošto. Zatem piše kolumno za kak
časopis, s tem si zagotovi redne prihodke. Nato odide na sprehod. Po prihodu domov vzame
pomirjevalo, gleda televizijo in bere, povečerja in gre spat. Živi torej zelo enolično in monotono
življenje. Sam zase pravi, da ima življenjski stil gospodinje.
Njegov najboljši prijatelj je Tongoy, ki ga je spoznal med potovanjem v Valparaíso. Tongoy je
igralec in, kot ga Girondo sam poimenuje, najgrši človek na svetu.
Pisati je začel že v šoli. Ko je želel očarati sošolko, ji je napisal pesem. Pravzaprav je le prepisal
pesem španskega pesnika Luisa Cernude ter vanjo vključil nekaj svojih verzov. Dekle mu je
povedalo, da ima velik dar za pisanje, kar ga je spodbudilo k nadaljnjemu ustvarjanju. Sprva je
še naprej povzemal pesmi drugih in vključeval svoje dele, a se je ta tuji, prepisani del manjšal,
dokler ni prišel do lastnega stila. Kot sam povzame, ni začel kot pesnik, temveč kot parazit
dobrih pesnikov.
Svoj literarni slog je razvil kot upor dolgočasnemu govorjenju očeta. Iz tega razloga je bil sprva
njegov stil ekscentričen in avantgarden, v iskanju nečesa novega, drugačnega. Ostro je

9

Če povem drugače, začel sem uživati, in še vedno uživam, v svojem pred kratkim posvečenem in zelo
pomembnem moralnem položaju pred to težko situacijo resnično literarnega v svetu. Bil sem navdušen in še vedno
sem, da sem v službi tako plemenitega in vzvišenega cilja, ki mi nenadoma kot na pladnju ponudi alibi za to, da
še naprej vztrajam ali pa še poglobim svojo osebno Montanovo bolezen, ki je sedaj več kot popolnoma utemeljena
zaradi skupnega interesa. Poleg tega se mi sedaj ni potrebno več opravičevati, da sem ''tako literaren''.
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nasprotoval dolgočasnim družinskim temam in na splošno španskemu realizmu. S časom se je
stil malo umiril, je pa ostala želja, da bi pisal drugače kot ostali, v svojem značilnem slogu.
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6. Doctor Pasavento
Roman je sestavljen iz štirih poglavij. Imena poglavij, kot si sledijo, so: I. Izginotje subjekta,
II. Tisti, ki se ima za izginulega, III. Mit o izginotju, IV. Pisati, da se oddaljiš. Roman je
obsežen, sestavlja ga skoraj 400 strani in gre za Vila-Matasovo najobsežnejše delo. Roman sledi
počasnemu ritmu opisovanja življenja naslovnega junaka Pasaventa. Osredotoča se predvsem
na njegovo notranje dogajanje, medtem ko zunanji svet obstaja kot podpora njegovemu
notranjemu svetu.
V prvem poglavju, poimenovanem Izginotje subjekta, spoznamo naslovnega junaka Pasaventa,
ki je pisatelj. Poglavje opisuje okoliščine Pasaventovega izginotja. Nekega dne se na poti na
literarno konferenco v Sevillo odloči, da si bo ustvaril novo identiteto in izginil. Odloči se, da
bo postal doktor Andrés Pasavento, doktor psihologije.
Drugo poglavje, naslovljeno Tisti, ki se ima za izginulega, opisuje Pasaventovo bivanje na Rue
Vaneau v Parizu. Gre za spominjanje kratkega obdobja, ki ga je po izginotju preživel v Neaplju,
kjer je oživljal resnične spomine na preteklost in začel s sestavljanjem svojih novih spominov
in nove osebnosti. Svoj novi jaz najprej poskusi na nekdanjem sodelavcu, ki je zaprt v
psihiatrični bolnišnici.
V tretjem poglavju, ki se imenuje Mit o izginotju, je Pasavento že tako vpet v novo osebnost,
da pozabi na svoje resnično življenje in se nekega dne zbudi samo z novimi spomini. To ga
prestraši in začne se spraševati, zakaj ga nihče ne išče. Naveže stik z eno od starih prijateljic,
Yvette Sanchez, in odide v Basel, da jo obišče.
V zadnjem, četrtem poglavju, naslovljenem Pisati, da se oddaljiš, je Pasavento zopet sam.
Raziskuje Herisau, kraj, kjer je Robert Walser preživel zadnja leta svojega življenja. Od tam
odide v mesto Lokunowo, kjer se vključi v literarni klub, sestavljen iz starejših psihiatrov in
dokončno prevzame osebnost doktorja Pinchona.
Kraj dogajanja je v delu zelo razvejan, saj Pasavento neprestano potuje. Njegovo potovanje se
začne v Barceloni, domačem kraju, potem pa nadaljuje proti Madridu in Sevilli, kjer se odloči
za izginotje. Ustavi se v Barceloni in vzame nekaj svojih stvari, od tam pa odpotuje naprej na
grad Montaigne, nato pa v Neapelj, Pariz, Basel, Herisau, Lokunowo in Lubango (kraja, ki v
resnici sploh ne obstajata), kasneje zopet za krajši čas Madrid, Sevilla ter ponovno Lokunowo,
kjer se delo zaključi. Število krajev je povezano tudi s številom razpoloženj, osebnosti in
aktivnosti naslovnega junaka. V Neaplju gradi svojo novo osebnost, v Parizu jo utrjuje, v Baslu
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stopi v stik s svojo resnično preteklostjo, v Herisau nadaljuje z novo osebnostjo, ki jo v vseh
naslednjih krajih le še utrjuje. Možnosti torej, da bi se Pasavento vrnil v Barcelono kot
Pasavento, pisatelj; v življenje, ki ga je pred izginotjem živel, ni več mogoče. V delu je fizično
potovanje močno povezano tudi z notranjim potovanjem naslovnega junaka, z razmišljanjem in
razvojem osebnosti.
Čas dogajanja obsega obdobje od okoli 16. decembra 2003, ko pisatelja Pasaventa povabijo na
konferenco v Sevillo, pa do približno 14. februarja 2005, ko je doktor Pinchon nastanjen v
Lokunowem. Roman je sestavljen kot dnevnik, a zapisi večinoma niso datirani. Dogajalni čas
je kljub temu v katerem koli delu knjige zelo lahko določiti, saj so omembe časa pogoste. V
prvem poglavju pogosto omeni, koliko časa je minilo od izginotja. Štetje dni je skozi naslednja
poglavja sicer čedalje redkeje, dokler ne ostanejo samo še redke omembe prve obletnice
izginotja in podobno. Se pa takrat bolj pogosto začnejo omembe aktualnih družbeno-političnih
dogodkov, povezanih predvsem z literaturo, bližnjim vzhodom in Sirijo. Tako sta med drugim
omenjeni osvoboditvi Christiana Chesnota in Georga Malbrunota, omenjena je smrt Rafika
Haririja, teroristični napad na železniško postaji Atocha v Madridu, podelitev Nobelove
nagrade za literaturo Elfride Jelinek ter omemba izida dela El hijo del acordeonista pisatelja
Bernarda Atxage. Poleg dogodkov sicer niso zabeleženi točni datumi, a jih na podlagi resničnih
dejstev lahko določimo.
Pomemben del Vila-Matasovega dela na splošno je profesorica Yvette Sánchez z oddelka za
španski jezik in književnost na Univerzi v San Gallenu. Vila-Matas je Yvette Sánchez spoznal
na Grand séminaire v Neuchâtlu v letu 2002, po tem dogodku sta se pogosto srečevala, kar je
povzročilo prijateljsko sodelovanje. Prijateljstvo je pisatelja tako zaznamovalo, da je
Sánchezovo kot lik celo vključil v delo, kjer dobi vlogo nekega vmesnika, pomoči Pasaventu,
da dokončno zapusti preteklost in začne živeti svoj novi jaz. Mnogi jo opisujejo celo kot muzo
Vila-Matasovih prihodnjih projektov. To priznava celo avtor sam, ko pravi, da bo enkrat
potrebno preučiti vpliv Yvette Sánchez na njegovo delo. Opiše jo celo kot napravo, ki mu
ponuja odkritja ter ideje (Vila-Matas, 2014: 144).
Vila-Matasov diskurz skozi leta vedno bolj teži k temu, da se zunanji svet izloči, v ospredje
postavlja predvsem notranji svet in notranja doživljanja likov. To poudarjanje notranjega pride
do izraza v delu Doctor Pasavento, kjer so vsebina dela, zunanje dogajanje, opisovanje
dogodkov in okolice okrnjeni do ekstrema, v središču ostane samo razmišljanje in doživljanje
naslovnega junaka (Gómez Trueba, 2008: 539).
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Prevladujoča tema romana je izginotje – izginotje glavnega lika, posledično pa tudi izginotje
pisatelja kot lika, literature kot same. Ta tema se dopolnjuje z iskanjem oziroma izgubo
identitete. Naslovni junak se poskuša osvoboditi svoje identitete na ta način, da ustvarja nove
identitete in nove življenjske zgodbe, ki kaotično živijo druga ob drugi – Pasavento, Pynchon,
Ingravallo, vse identitete hkrati obstajajo v pripovedovalcu in se brez vzorca menjajo (RomeroYódar, 2010: 251). Gre tudi za iskanje svoje lastne identitete, ki pa se pri pisateljih, kot je
Pasavento, ki so tako vpeti v fikcijo, zelo hitro spremeni v ustvarjanje izmišljene identitete. V
delu pride do preskoka – namesto, da bi pisatelj ustvaril identiteto svojega literarnega lika in jo
vpel v literarno delo, začne ustvarjati svojo lastno izmišljeno identiteto v resničnem življenju.
Preskoči mejo med fikcijskim, literarnim svetom in resničnim življenjem. Pisanje kot
ustvarjanje literature s pisanjem besedila počasi izginja, prevladovati začne pisanje kot
ustvarjanje literature skozi življenje, tako da se zgodba ustvarja v samem življenju osebe.

6.1.

Protagonist in pripovedovalec – Pasavento

Pripovedovalec v delu je prvoosebni in personalni. Skozi celotno delo imamo samo enega
pripovedovalca, to je Pasavento, ki je hkrati tudi protagonist dela. Rodil se je leta 1948 v
Barceloni. Starša sta naredila samomor v reki Hudson, kar ga je močno zaznamovalo. Na
začetku svoje kariere je tri leta živel v Neaplju, kjer je delal za tamkajšnji Instituto Cervantes.
Kasneje se je poročil in imel eno hčer. Družina ni živela preveč srečno, žena ga je zapustila
zaradi lepšega in mlajšega moškega, hči Nora pa je umrla zaradi predoziranja z mamili.
Pasavento je po poklicu pisatelj. Izda kar nekaj knjig in je v španskih pisateljskih krogih znan,
vabijo ga na konference, druži se z drugimi znanimi pisatelji, ima celo nekaj oboževalcev. Ne
zasebno ne profesionalno življenje ga ne osrečujeta, zato se impulzivno odloči, da bo izginil.
Ozadje za izginotje je pomanjkanje navdiha in smisla pri pisanju, pa tudi želja po tem, da bi ga
kdo pogrešal, da bi začutil, da je zaželen:
'' ... intento imitar los famosos once días en que Agatha Christie estuvo misteriosamente
desaparecida hasta que fue localizada en un balneario del norte de Gran Bretaña, y es patético
porque, aunque sólo llevo cuatro por aquí, voy comprendiendo que puedo ir perfectamente más
allá de los once días sin que, a diferencia de Christie, a la que la buscó todo el mundo, nadie me
eche en falta''10 (Vila-Matas, 2005: 60).

Poskušam posnemati znanih enajst dni, ko je Aghata Christie skrivnostno izginila in so jo kasneje našli v nekem
kopališkem kraju na severu Velike Britanije. Moje dejanje je patetično, ker, kljub temu da sem izginil šele pred
10
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Sprva še pogosto niha med spraševanjem, če ga kdo išče, in uživanjem v novem življenju. Da
bi zares lahko zaživel novo življenje, si ustvari novo identiteto, svoj alter ego. Ni več Andrés
Pasavento, pisatelj, temveč doktor Pasavento, psihiater in ljubiteljski pisatelj. ''Continúo – a
pesar de ser ya otro – siendo escritor, pero sobre todo soy ahora un discreto doctor en
psiquiatría, el doctor Pasavento''11 (Vila-Matas, 2005: 75).
Ustvarjati začne izmišljene spomine in si tako ustvarjati novo identiteto, novo preteklost in
novo življenje, ki obstaja paralelno s starim, ki začenja počasi bledeti:
''El doctor en psiquiatría que se quedó acurrado y después dormido en aquella cama de hotel
tenía cuatro padres, ocho abuelos, dos infancias, dos juventudes y dos edades maduras, dos
padres ahogados, un matrimonio fallido, una hija muerta, un pasaporte, un oso babeante en el
interior de sí mismo, una triple identidad que era una carga pesadísima, una sola escritura
(privada), ningún amor ni alegría alguna, o tal vez sólo una, esa escritura privada, que apuntalaba
la belleza de su desdicha''12 (Vila-Matas, 2005: 189).

Skozi življenje doktorja Pasaventa Vila-Matas nadgrajuje svojo avtomitografijo. Alter ego, ki
ga Andrés Pasavento ustvari, si namreč deli ogromno podobnosti z resničnim življenjem
avtorja. Živel je na ulici Rosselló, se šolal v isti šoli na prehodu Sant Joan v Barceloni,
Pasaventova izmišljena pot v šolo je hkrati pot, ki jo je avtor v resnici vsak dan prehodil do
šole.
Med izginotjem si začne ustvarjati še dodatne osebnosti, kot so doktor Ingravallo – ime
povzame po romanu Tista zagamana godlja na Kosji 219 pisatelja Carla Emilia Gadde, in
doktor Pynchon oziroma Pinchon po pisatelju Thomasu Pynchonu, ki se nenehno trudi za to,
da ohrani svoje življenje popolnoma zasebno, tako da nihče ne ve, kje in kako živi. Vsaki
osebnosti dodeli druge karakterne značilnosti, drug način življenja in drugo preteklost. Ko gradi
nove osebnosti, si občasno izmisli čisto nove zgodbe, pogosto pa se tudi posluži kraje tujih
spominov, prevzame preteklost drugih oseb.

štirimi dnevi, že vidim, da lahko moje izginotje traja veliko več kot enajst dni, saj za razliko od Christie, ki jo je
iskal cel svet, mene nihče ne pogreša.
Še vedno ostajam – kljub temu da sem zdaj nekdo drug – pisatelj, toda bolj kot to sem sedaj nevpadljiv doktor
psihiatrije, doktor Pasavento.
11

Doktor psihiatrije, ki se je potuhnil v posteljo v hotelski sobi in kasneje zaspal, je imel štiri starše, osem starih
staršev, dve otroštvi, dve mladosti in dve odrasli življenji, dva utopljena starša, en razpadel zakon, eno mrtvo hčer,
en potni list, enega sluzastega medveda v svoji notranjosti, trojno osebnost, ki predstavlja neskončno breme, eno
samo (zasebno) pisanje, nobene ljubezni in nobenega veselja, ali pa eno samo, to je zasebno pisanje, ki kaže na
lepoto njegove nesreče.
12
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Sprva še niha med novim življenjem in navezanostjo na preteklost, višek pa doseže, ko ugotovi,
da ga resnično nihče ne pogreša. Takrat še zadnjič naveže stik s preteklostjo, obišče Yvette
Sánchez v Baslu. Za tem pusti preteklost za seboj. Popolnoma prevzame novo osebnost, preseli
se v kraj Lukonowo in tam radikalno spremeni svoj videz. Lase si prebarva na rdeče, pusti si
rasti brado, nenehno nosi sončna očala in klobuk iz filca. Ustvari si nove znance, psihiatre, s
katerimi se druži. O vrnitvi v staro življenje ne razmišlja več, zdi se, da je našel svoj mir.
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7. Značilnosti postmoderne proze
Postmodernizem je literarna smer, ki je nastala po drugi svetovni vojni oziroma okoli leta 1960.
Najprej se je razvil v ameriški literaturi, kasneje pa se je razširil tudi na evropsko literaturo
(Kos, 1995: 5). Obsega med seboj zelo različne smeri pisanja, med katerimi mogoče na prvi
pogled ni možno najti skupnega imenovalca. Zaradi tega in pa tudi zato, ker to obdobje še ni
popolnoma zaključeno in ga ne moremo opazovati s časovne distance, njegova problematika še
ni do konca razrešena. Pojavljajo se različni pomeni in vedno nove razlage.

7.1.

Razvoj pojma in prve definicije

Zgodovina uporabe pojma postmodernizem v literarni vedi je dolga, a se je definicija tega, kaj
postmodernizem je, skozi leta zelo spreminjala. Prvi je pojem postmodernizem v letu 1934
uporabil Federico de Onís v delu Antología de la poesía española e hispanoamericana.
Opredelil ga je kot drugo fazo hispanoameriškega modernizma, ki se nanaša na poetiko Rubéna
Daría, tretja faza, ki jo je poimenoval ultramodernizem, pa se nanaša na pesnike, kot sta
Federico García Lorca in César Vallejo (Lozano Mijares, 2007: 34). Gre za specifično uporabo
pojma, ki se nanaša zgolj na hispanoameriški modernizem in posledično na hispanoameriško
literarno vedo, na literaturo v svetovnem merilu pa tega pojma ne moremo navezati.
Pojem postmodernizem se je dokončno uveljavil v letu 1947 z zgodovinarjem Arnoldom
Toynbeejem, ki je v delu A study of history zahodno zgodovino razdelil na štiri faze: stari,
srednji in novi vek, tej pa sledi postmoderna doba, ki naj bi se začela v letu 1875 (Kos, 1995:
8). To poimenovanje se nanaša zgolj na zgodovinsko dobo, torej ga ne moremo aplicirati na
literarno ustvarjanje.
V literarni vedi pa se pojem postmodernizem začne pogosteje uporabljati v ameriški literarni
vedi v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja, ko so termin skušali definirati Charles Olsen,
Irwing Howe, Harry Levin, Leslie Fiedler in Susan Sontag. Postmodernizem je bil v tem času
pogosto predstavljen odklonilno, definicije so raznolike, avtorje, ki so jih takrat predstavili kot
postmoderniste, pa danes uvrščamo med moderniste. V sedemdesetih letih se pojavijo prve
teorije, ki postmodernizem razumejo kot mednarodni pojav. Pomembnejši teoretiki tega
obdobja so Richard Wasson, Ihab Hassan in John Barth, ki v ospredje postavijo metafikcijska
dela. V osemdesetih in devetdesetih letih je pojem postmodernizem že širše uveljavljen.
Izhajajo številna dela in zborniki, ki poskušajo pojem sistematično in znanstveno opredeliti.

27

Med pomembnejša dela se uvršča delo Davida Lodga z naslovom The modes of modern writing,
ki postmodernizem definira z izrazi protislovje, diskontinuiteta, permutacija, eksces, naključje
in kratek stik, Douve Fokkema z delom Semantična in sintaktična ureditev postmodernističnih
tekstov, ki postmodernizem poskuša definirati slogovno, s pogosto uporabo določenih tem
oziroma besed (zrcalo, labirint, knjižnica) (Kos, 1995: 62), sem sodijo tudi dela Linde Hutcheon
in Patricie Waugh. Zanimiva je tudi definicija Helmuta Lethena, ki razliko med modernizmom
in postmodernizmom utemelji na nasprotjih – hierarhija : anarhija, prisotnost : odsotnost,
uniformnost : polimorfnost, narativnost : protinarativnost, metafizika : ironija, določenost :
nedoločenost, sestavljanje svetovnega modela : dekonstrukcija svetovnega modela, ontološka
gotovost : ontološka negotovost (Lethen, 1986: 235). Med najpomembnejše teoretike lahko
uvrstimo Jeana–Françoisa Lyotarda, Briana McHalea in pa Mateia Calinesca.
Kot postmodernistične prijeme Calinescu našteva ontološki način naracije, pomnoževanje
začetkov in koncev, parodiranje teme avtorstva, parodiranje bralca, ki lahko postane tudi lik,
postavljanje enačaja med dejstvi in fikcijo, resničnostjo in mitom, resnico in lažjo, originalom
in imitacijo, metafikcijo in izpodbijanje verodostojnosti pripovedovalca (Calinescu, 1987: 303–
304).
Ena od značilnosti postmodernizma je tudi brisanje razlik med visokimi in nizkimi literarnimi
žanri, med literarno preteklostjo in trenutno produkcijo. Med eno in drugo skrajnostjo obstaja
nešteto možnosti, kako staro in novo, visoko in nizko kombinirati med seboj in to je eden od
načinov ustvarjanja postmodernistične literature. Značilna je tudi dvojna zakodiranost dela, ki
ga lahko naivni bralec bere kot trivialno literaturo, saj so številne aluzije, citati in ideje skriti v
delu in na voljo samo bralcu, ki ima širše literarno obzorje.
V postmodernizmu se je zamajala tudi Aristotelova definicija resničnosti in verjetnosti.
Resničnost je to, kar nas obdaja, kar se je dejansko zgodilo in ne vsebuje literarne vrednosti. V
primeru, da besedilo govori o resničnosti, potem to ni literarno delo, temveč zgodovinsko,
znanstveno. Verjetno pa je to, kar se ni zgodilo, kar ni resnično, temveč gre za umetniško
izražanje, svet, ki ga pisatelj ustvari v literarnem delu. Do postmodernizma je ta razdelitev
veljala za obvezujočo, nujno, medtem ko se začne v postmodernizmu ta meja brisati. Dela
začnejo združevati resnično z verjetnim in dejstva s fikcijo z namenom, da se meja med
resničnim in verjetnim zameša ter pusti bralca v nevednosti, kaj je resničnost in kaj fikcija.
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7.2.

Pojmovanje postmodernizma po Janku Kosu

Delo Postmodernizem (1995) Janka Kosa je eno pomembnejših, ki obravnavajo
postmodernizem v slovenski literarni vedi. Kos poseben poudarek posveti trditvi, da
postmodernizem nikakor ni enako kot postmoderna ter da je sinonimna raba pojmov napačna.
Postmodernizem je ''tipičen pojem literarne vede, umetnostne zgodovine, muzikologije, vede o
gledališču ali filmu in po potrebi tudi primerjalne umetnostne vede'' (Kos, 1995: 23), medtem
ko lahko pojem postmoderna razumemo ''v pomenu cele epohe, njene družbe in kulture'' (Kos,
1995: 23). Največ pozornosti Kos posveča postmodernizmu v literarni vedi, večjim teoretikom
in pomembnejšim raziskavam. Raziskave, ki so nastale, razdeli na štiri tipe:
1. duhovnozgodovinski in filozofskotipološki pristopi,
2. družbenozgodovinski in sociološki pristopi,
3. empiričnoliterarni pristopi,
4. literarnozgodovinski pristopi: tega pristopa se loti Kos sam. Izhaja iz primerjave med
modernizmom in postmodernizmom. S postmodernizmom je ''odpadla možnost razločevanja
med resničnim in neresničnim, med navideznim in bistvenim […] S tem je za postmoderniste
odpadla tudi nujnost, da ustvarjajo literaturo iz pristnih avtorskih doživljajev'' (Kos, 1995: 73).
Zato se postmodernisti naslanjajo na prejšnjo literarno tradicijo, na primer na realistično,
romantično, simbolistično, razsvetljensko, kjer imajo te prvine zgolj vlogo, da uprizarjajo
navidezno resničnost, da so negotove, dvoumne, simulirane. ''Postmodernizem se vrača k
tradiciji ne zato, da bi jo oživil, ampak da bi z njenim gradivom utelesil svojo novo umetnostno
ideologijo in prakso. V njegovem navideznem afirmiranju literarnoestetske tradicije se skriva
tudi njena negacija'' (Kos, 1995: 78).
Kos ugotovi, da je pripovedništvo glavna literarna vrsta postmodernizma, v kateri ima močan,
a ne prevladujoč delež roman. Za značilnost romana Kos navaja to, da se v njem ''lahko mešajo
polliterarne ali neliterarne zvrsti, kot so esej, avtobiografija, zgodovinopisje, znanstvena
razprava in podobno'' (Kos, 1995: 106).
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7.3.

Intertekstualnost

Med glavni značilnosti postmodernizma se uvrščata metafikcija in intertekstualnost. V
intertekstualnost ali medbesedilnost se uvrščajo postopki nanašanja na literarno tradicijo, na
neko že obstoječe literarno delo, citat iz nekega literarnega dela ali nekega avtorja. V
medbesedilnost se lahko vključi postopke, kot so izrecna omemba nekega drugega dela, pa tudi
citiranje, parafraziranje, imitacija, pastiš in parodija nekega dela ali literarnega sloga, aluzije na
neko delo ali avtorja, predgovor fiktivnih urednikov, najditeljev rokopisa in fiktivne biografije
in bibliografije, imitacija članka, učbenika, enciklopedije.
Dejstvo je, da se je intertekstualnost pojavljala že v prejšnjih literarnih obdobjih. Pomembno
je, da jo ločimo od postmodernistične intertekstualnosti. Obe intertekstualnosti sta uporabljali
podobne postopke, vendar za različne cilje. Cilj intertekstualnosti v prejšnjih obdobjih je bil
utrjevanje avtoritete avtorja, da je bralec še bolj verjel v napisano. Postmodernistična
intertekstualnost ima ravno nasprotni učinek. Njen cilj je rušenje zaupanja v verodostojnost
napisanega, relativiziranje besedilne resničnosti.
Citati, kot jih poznamo iz prejšnjih obdobij, so bili vstavki v originalno delo, katerih namen je
bil ta, da bralcu ponudijo neko dodatno pojasnilo, ustvarjali so dodatno vrednost originalnemu
delu. Avtor citata je bil vedno znan in naveden, prav tako je bil naveden podatek, v katerem
delu se citat pojavi.
Za razliko od tega je v postmodernistični literaturi značilno vključevanje citatov, ki nimajo
navedenega avtorja. Pisatelj citate namenoma vključuje v delo brez navedb, na ta način so citati
skriti v delu in jih mora bralec sam najti. V igri iskanja citatov se pojavljajo še mnoge različice
citatov, kot so resnični citat izmišljenega avtorja, izmišljen citat, pripisan resničnemu avtorju,
lahko sta izmišljena tako citat kot avtor, ali pa je resnični citat nekega avtorja pripisan drugemu,
tudi resničnemu avtorju. Na ta način literarno delo sicer po sebi ponuja možnost, da vse citate
in avtorje bralec vzame za resničnost, s tako imenovanim naivnim branjem, ni pa to njihov
namen. Namen takšnih citatov je postmodernistični, bralca nenehno spodbuja k razmišljanju, k
iskanju resnice ter hkrati zbuja dvom v napisano.
Intertekstualnost je v postmodernistični literaturi tudi izraz odnosa postmodernizma do literarne
tradicije. Ne gre namreč za neko nostalgično vračanje k literarni zgodovini, temveč za njeno
kritiko, nov pristop k stari temi. Postmodernisti se namreč zavedajo, da pisanje, ki ne bi bilo
obremenjeno s preteklo literarno tradicijo, ni mogoče. Možnost ustvarjanja iz niča ni mogoče,
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noben avtor ne more ustvariti ničesar novega, zato začnejo odkrito črpati iz predobstoječega, to
citirajo in predelujejo z namenom, da bi odprli nove pomenske prostore.
Kot pomembno značilnost postmodernističnega romana Kos navaja tudi mešanje literarnih,
polliterarnih in neliterarnih zvrsti. Tako pride do mešanja romana z esejem, avtobiografijo,
zgodovinopisjem, znanstveno razpravo in podobnimi (Kos, 1995: 106).
Barthes postmodernistično delo opiše kot sosledje besed, ki nima samo enega pomena, temveč
je tekst multidimenzionalni prostor, v katerem se prepleta nešteto pisanj. Nobeno besedilo ni
originalno, vsak tekst je zgolj mešanica preteklih citatov. Vse, kar pisatelj napiše, že ima
predhodnika, vse, kar se še da narediti, je mešati tekste drugače, kot so bili sestavljeni do sedaj.
Pisatelj ne more več pisati iz svojih strasti, svojih občutkov in mišljenj, temveč lahko le jemlje
iz zgodovine že napisanega (Barthes, 1995: 21).
V postmodernističnih delih se pogosto pojavlja parodija teme avtorstva, saj po tem, ko avtor
izgubi zmožnost ustvarjanja nečesa novega, izgubi svojo genialnost, svoj prestol. Ostane mu le
drugorazredno mesto prepisovalca.

7.4.

Metafikcija

Metafikcija je literarni postopek, ki zajema komentar o lastni pripovedi, pripoved, ki reflektira
samo sebe, literaturo, ki govori o sami sebi. Gre za fikcijo o fikciji.
Tudi metafikcija se je pojavljala že v prejšnjih obdobjih. Tudi v tem primeru je ločnica med
''staro'' in postmodernistično metafikcijo takšna kot pri intertekstualnosti. Postmodernistična je
samo tista metafikcija, ki ruši verodostojnost in preprečuje identifikacijo s svetom.
Pripovedovalec je v metafikciji pogosto tudi literarni lik, lik pisca romana. Na ta način lahko
pisec poudarja lastno umetnost, govori o delu, ki ga ustvarja in hkrati govori o lastni
izmišljenosti (Oñoro, 2006: 190–191).
Avtor se v postmodernizmu zaveda, da literarno delo brez bralca ne obstaja, avtor to tudi jasno
pokaže in poziva bralca k aktivnemu branju. V to, kar bere, mora bralec nenehno dvomiti,
pogosto mora spremeniti tudi način branja in dojemanja besedila. Del pomena literarnemu delu
dá avtor, pomemben del pa prispeva tudi bralec s svojim razmišljanjem in razumevanjem dela.
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Metafikcija, kot pravi Kos, je ''pripovednost, ki je samorefleksivna, tako da sproti osvešča svoje
postopke, poudarja fiktivnost svojih podob in s tem spodkopava bralčevo naivno zaupanje v
neproblematičnost sveta, ki ga ustvarja literatura'' (Kos, 1995: 65–66). Metafikcija tako
preprečuje bralčevo identifikacijo s svetom fikcije. Metafikcija, ki predstavlja fikcijski svet kot
nekaj fiktivnega in nezanesljivega, pa posredno postavlja tudi resnični svet v takšno podobo.
Pripovedovalec-avtor v literarnem delu pogosto opozarja bralca, da je vse, kar berejo, zgolj
fiktivno, na ta način onemogoča identifikacijo bralca z liki ali zgodbo, ustvarja torej distanco.
Patricia Waugh v delu Metafiction. The Theory and Practice of Self-conscious Ficion predstavi
formalne

značilnosti

metafikcije.

Mednje

uvršča

avktorialnega,

komentirajočega

pripovedovalca, tipografske eksperimente, mise-en-abyme, eksplicitno dramatizacijo bralca,
absurdne sezname, razpad časa in prostora v besedilu, parodijo in parodične dvojnike,
samorefleksivnost, kritične razprave o zgodbi v zgodbi, spodkopavanje posebnih fikcijskih
konvencij, rabo popularnih literarnih žanrov ter eksplicitno parodijo drugih besedil (Waugh,
1993: 21–22).
Kalenič Ramšak v članku Los límites de la ficcionalidad: ejemplos de la autoficción en la
narrativa española actual med značilnosti oz. različice metafikcije navaja: antirealizem,
samozavedanje, samokritično razmišljanje, vključevanje razmišljanja o literaturi v samo
pripoved, igriv značaj dela, poudarjanje pomena recepcije bralca, intertekstualnost ter
avtotekstualnost, zavedanje, da je vsako pisanje poustvarjanje že napisanega, pripovedovalec,
ki samega sebe pripoveduje, razmišljanje in komentar o lastnem literarnem ustvarjanju ter miseen-abyme (Kalenič Ramšak, 2013: 115).
7.4.1. Avtofikcija
Ena od najpogostejših oznak, ki jih Vila-Matasova dela prejemajo, je vsekakor avtofikcija. Izraz
avtofikcija se je prvič pojavil leta 1977 v spremni besedi kratke zgodbe Fils avtorja Serga
Dubrovskyja. Gre za novo literarno zvrst, ki je sestavljena iz dveh pomembnejših epskih vrst:
romana in avtobiografije, ki se med seboj prepletata in ustvarjata hibrid. Gre za delo, ki deluje
kot roman, torej fikcija, hkrati pa vsebuje tudi avtorjeve avtobiografske vložke. V
postmodernizmu se je meja med resničnim svetom in fikcijo zabrisala. Bralec je pogosto
vključen v literarno delo kot aktivni člen, na enak način se v delo aktivno vključuje tudi pisatelj,
ki se postavi v sledečo vlogo: jaz, resnični pisatelj, vam bom povedal zgodbo o meni, ki se ni
nikoli zgodila (Álamo Felices, 2014: 20).
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Avtofikcijo bi lahko uvrstili med podvrste ali različice metafikcije (Kalenič Ramšak, 2013:
114). Razlika med njima je predvsem v tem, da metafikcija kaže na to, kako pisatelj piše,
medtem ko avtofikcija odseva, kako pisatelj upoveduje samega sebe (Gonzáles de Canales
Carcereny, 2014: 17). Pripovedovalec pri avtofikciji je homodiegetski, pogosto prvoosebni.
Protagonist je lahko tudi nekdo drug, se pa dogodki v življenju literarnega lika prekrivajo z
resničnimi dogodki iz življenja avtorja. Avtor kot lik je pri avtofikciji pogosto postavljen v
ozadje, medtem ko je v avtobiografskem romanu postavljen v središče (Fuertes Trigal, 2011:
97–98).
V avtofikciji je resničnost postavljena ob bok fikciji, resnični in izmišljeni dogodki so nanizani
drug za drugim, zato bralca neprestano spodbujajo k iskanju paralel med življenjem avtorja ter
literarnim delom, hkrati pa v vsak resnični dogodek sejejo dvom v to, da gre za fikcijo. Ker gre
za roman, avtor ni zavezan k temu, da piše o resničnih dogodkih, kljub temu pa jih nenehno in
brez reda vnaša v delo. V namišljeno zgodbo so vključene resnične osebe, njihove anekdote, ki
so skrbno izbrane tako, da so dovolj neverjetne, da bralec podvomi, da gre za resničnost. Pisatelj
sebe in svoje življenje postavlja v fikcijo in samega sebe spreminja v literarni lik, osebo, ki ne
obstaja v resničnem življenju.
Vila-Matas tako v svojih delih meša fikcijski svet s svojimi lastnimi spomini, s spomini na
knjige, ki jih je prebral ali z resničnim zgodbami o pisateljih, ki jih omenja v svoji literaturi.
Sam avtor je o avtofikciji v nekem eseju povedal tako:
''Lo que digo está relacionado con la autoficción, pero durante mucho tiempo ignoré la existencia
de esta palabra. Muchos años antes de que oyera yo hablar de autoficción, recuerdo haber escrito
un libro que se llamó Recuerdos inventados, donde me apropiaba de los recuerdos de otros para
construirme mis propios recuerdos personales. Todavía hoy sigo sin saber si eso era autoficción
o no. El hecho es que con el tiempo aquellos recuerdos se me han vuelto totalmente verdaderos.
Lo diré más claro: son mis recuerdos13 (Vila-Matas, 2007).

Nemogoče je sicer z gotovostjo vedeti, ali gre v besedah pisatelja za resnico ali za njegovo
značilno ironijo, kljub vsemu pa je jasno, da je avtor v avtofikciji našel možnost za ustvarjanje
svojega lastnega koncepta tega, kaj pomeni biti pisatelj, kako pisati ter kaj zares pomeni brati
(Gonzáles de Canales Carcereny, 2014: 18). Dogodke iz svojega življenja dopolnjuje s
To, kar pripovedujem, je povezano z avtofikcijo, kljub temu da dolgo časa nisem vedel, da ta beseda obstaja.
Mnogo let pred tem, ko sem prvič slišal za avtofikcijo, sem napisal delo z naslovom Izmišljeni spomini, v katerem
sem si prisvajal spomine drugih, da bi si ustvaril svoje lastne spomine. Še dandanes ne vem, ali je to bila avtofikcija
ali ne. Dejstvo pa je, da so se s časom tisti spomini spremenili v resnične. Bom povedal bolj jasno: tisto so moji
spomini.
13
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fiktivnimi elementi, ki pa jih niza drug ob drugega brez spremembe načina pripovedi ali
kakršnega drugega znaka, ki bi kazal na prehajanje med resničnostjo in fikcijo. Ta enotnost tona
popolnoma poenoti obe dogajanji (Pozuelo Yvancos, 2007a: 393).
Ko so Vila-Matasa ob drugi priložnosti vprašali, kaj je avtofikcija, odgovori drugače: ''Los
franceses, a partir de Philippe Lejeune, llevan mucho tiempo intentando definirla. Pero si tardan
mucho más, ya lo definiré yo. […] el caso es que la autoficción va por un lado en el que tú te
construyes como quieres que te vean los lectores, qué quieres ser… Siempre que no caigas en
eso tan pesado de escribir la vida que hubieras querido tener''14 (Vidal-Folch, 2007: 307).
Pisatelj je z avtofikcijo torej zelo dobro seznanjen in v tem tudi išče eno od možnosti, kako
ustvarjati literaturo v sodobnosti.
Vila-Matas, ki tako pogosto piše o tem, da ni več možno pisati, je ravno v avtofikciji našel
enega od možnih izhodov iz izčrpanosti, v kateri se je literatura znašla v postmodernizmu.
Avtofikcijo Vila-Matas omeni tudi v delu El mal de Montano, ko pojasni, da je iz avtobiografije
prešel na avtofikcijo, pa čeprav to težko prizna (Vila-Matas, 2002: 124).
José María Pozuelo Yvancos je v stiku z literaturo Enriqueja Vila-Matasa ter Javierja Maríasa
postavil še podzvrst oziroma nov koncept, ki ga delno loči od avtofikcije, in sicer ga poimenuje
upodabljanja sebe (figuraciones del yo). Sam avtor ta termin opredeli kot bolj splošen in bolj
razumljiv kot avtofikcija. V avtofikciji imata avtor in lik isto identiteto, medtem ko se pri
upodabljanjih sebe avtor kaže v dogodkih, značilnostih, obrisih likov, ki pa si z avtorjem samim
ne delijo iste identitete (Pozuelo Yvancos, 2010: 20). Gre za pripovedovanje, ki dovoli ustvariti
jaz v okviru diskurza, jaz, ki pripada in ne pripada avtorju ali pa mu pripada na nek drugačen
način, pripada mu kot upodobitev (Pozuelo Yvancos, 2010: 30).

Francozi, s Philippom Lejeunem na čelu, že kar nekaj časa poskušajo definirati avtofikcijo. Če se bodo še malo
obirali, jo bom definiral jaz. […] Avtofikcija je v bistvu to, da sam sebe ustvariš takega, kot si želiš, da bi te bralci
videli, to, kar želiš biti. Pod pogojem, da ne zapadeš v moreče opisovanje življenja, ki bi ga želel imeti, a ga nisi
nikoli mogel.
14
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7.5.

Vila-Matasovo delo glede na postmodernizem

Vila-Matas je brez dvoma postmodernistični avtor, ki pa je razvil prav poseben način pripovedi.
Postmodernizem se pri njem kaže skozi zelo specifične načine naracije in izbire tem, ki jih
obravnava.
Intertekstualnost pri Vila-Matasu:
Glavna tema njegovega ustvarjanja, ki se pojavlja v vseh njegovih delih, ne le treh, ki jih
podrobneje obravnavamo, je vsekakor literatura in to v najširšem pomenu besede. Motivi, ki se
jih v svojih delih Vila-Matas nenehno dotika, so sama literatura, njeno okolje, ljudje, ki v tem
okolju živijo (pisatelji, kritiki, založniki, bralci …), aktivnosti, ki so z literaturo povezane
(pisanje, prepisovanje, branje, interpretiranje …), ter sama znanost o literaturi, literarna teorija,
zgodovina in kritika. Tako je ena najbolj značilnih postmodernističnih značilnosti – nanašanje
na preteklo literarno tradicijo – pri avtorju jasno razvidna. V njegovih delih se reference na
pretekla literarna dela in pretekle avtorje kar množijo. Samo v delu Bartleby & Co. se pojavi
cel spisek avtorjev ter njihovih del, ta obsedenost s preteklo literarno tradicijo se nadaljuje tudi
v delih Mal de Montano ter Doctor Pasavento. Ena glavnih značilnosti intertekstualnosti pri
Vila-Matasu je uporaba lažnih citatov, ki jih prepleta z resničnimi citati, ki si jih prilasti,
prvotnega avtorja pa ne navede. Ne navaja pa le literarnih del, temveč imajo na njegovo
ustvarjanje velik vpliv tudi filmi.
Na splošno lahko intertekstualnost pri Vila-Matasu delimo na dve vrsti. Prva vrsta so direktne
omembe pisateljev in literarnih del, razmišljanje o teh delih ter komentar o avtorjih. Vse to
pisatelj spretno vplete v literarno delo, tako da svet literature postane del zgodbe, ki jo
pripoveduje. Glavni liki so pisatelji, v delu razmišljajo o literaturi, jo prebirajo in ustvarjajo.
Fikcijski svet Vila-Matasa je vedno svet literature.
Druga vrsta intertekstualnosti je bolj skrita, gre za citate, ideje in literarne estetike, načine
opisovanja ter imitacije dogodkov, ki jih avtor povzema v svojih delih. Tukaj avtorji in dela
niso eksplicitno omenjeni, na bralcu je, da namig najde. Obe vrsti intertekstualnosti se v delih
pogosto prepletata.
Metafikcija pri Vila-Matasu:
Čeprav je pri Vila-Matasu intertekstualnost zagotovo vsaj na prvi pogled bolj očitna, tudi
metafikcije ne manjka. Zgolj en od primerov je delo El mal de Montano, ki ima dvojno zgradbo.
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Prvo poglavje je kratka zgodba, ostala poglavja pa so osebni dnevnik avtorja prve zgodbe. Na
začetku drugega poglavja tako Girondo, pripovedovalec, pove:
''No he perdido de vista, en cambio, El mal de Montano, la nouvelle que terminé de escribir en
Faial después de un polvo salvaje, la nouvelle en la que se entrelazan la ficción con mi vida real.
Hay en El mal de Montano bastante de autobiográfico, pero también mucha invención. No es
cierto, por ejemplo – casi no es necesario decirlo -, que Rosa sea directora de cine. Rosa – como
muchos de mis lectores ya saben – es agente literaria y, por encima de todo, es mi novia eterna,
llevamos veinte años viviendo juntos, no nos hemos casado ni por lo civil, no hemos tenido
hijos, tampoco los hemos tenido con terceros. De modo que Montano no existe''15 (Vila-Matas,
2002: 106).

V prvem poglavju torej Vila-Matas ustvari svet, ki ga skrbno in natančno zgradi samo zato, da
ga na začetku drugega poglavja načrtno zruši. Nekaj stvari obrazloži in postavi na svoje mesto,
medtem ko ostane nekaj stvari odprtih do konca dela. Naivno branje je od te točke v romanu
naprej nemogoče, saj je popoln literarni svet v tej točki podrt. Pripovedovalec malo kasneje
zatrdi:
''¡Mi vida! Le sentará bien verse reducida a un diccionario breve, que voy a escribir pensando
en el lector, pensando en el derecho que tiene éste a conocerme mejor. Saturado de tanto mezclar
la invención con lo autobiográfico y crear así textos de ficción, quisiera yo ahora […] ofrecerle
algunas informaciones verdaderas sobre mi vida''16 (Vila-Matas, 2002: 107–108).

Na tej točki je zaupanje, da gre za verodostojno besedilo, že porušeno, tako da nas omenjeno
navdaja le še z več nezaupanja v to, kar se kasneje predstavlja kot ''resnica''.
Na neki točki romana El mal de Montano Vila-Matas združi intertekstualnost in metafikcijo,
ko pripovedovalec pokliče pesnika Pera Gimferrera in mu pove:
''en realidad te he llamado para que aparezcas en el diario que estoy escribiendo y que se me ha
vuelto novela y diccionario y cada vez se parece menos a un diario, sobre todo desde que llevo
días hablando del pasado, por eso quizá te ha llamado, tal vez para tener algo que contar que

Nisem pa izgubil izpred oči Montanove bolezni, novele, ki sem jo dokončal v Faialu po divjem seksu, novelo, v
kateri se prepletata fikcija in moje resnično življenje. V Montanovi bolezni je veliko avtobiografskih elementov,
pa tudi veliko izmišljenega. Tako na primer ni res – čeprav skoraj ni potrebno poudariti – da je Rosa režiserka.
Rosa je – kot večina mojih bralcev že ve – literarna agentka in je moje večno dekle. Že dvajset let živiva skupaj, a
se nisva poročila niti civilno, nisva imela skupnih otrok, prav tako nisva imela otrok z drugimi. Montano torej ne
obstaja.
15

Moje življenje! Kako dobro mu bo delo, ko se bo omejilo na kratek slovar, ki ga pišem z mislijo na bralca, na
to, da ima bralec pravico, da me bolje pozna. Nasičen od vsega mešanja izmišljij in avtobiografije in ustvarjanja
fikcije želim sedaj ponuditi nekaj resničnih podatkov o svojem življenju.
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haya ocurrido hoy, que haya pasado este jueves en la vida real, necesito un poco de presente''17
(Vila-Matas, 2002: 111).

Vsa Vila-Matasova fikcija je v bistvu metafikcija. Glavni liki so pisatelji, ki nenehno
razmišljajo o tem, zakaj sploh pisati, o čem pisati, katere teme so ustrezne in katere ne, o svojem
delu dvomijo, ga popravljajo in poskušajo nove literarne prijeme, ki jih potem za bralca tudi
komentirajo, opisujejo. Vila-Matas je pisatelj izčrpanosti, če sledimo izrazu Johna Bartha in
temi konca literature. Njegovi liki, tudi pisatelji, se počutijo ujete v trenutnem toku literature,
menijo, da je trenutno literatura na poti uničenja, razmišljajo o drugih literatih, ki govorijo o
koncu literature in ta konec tudi sami čutijo. S koncem literature se ne morejo sprijazniti, zato
zbolijo – prenehajo pisati, postanejo obsedeni z literaturo ali pa izginejo in v izginotju poskušajo
ustvariti novo literaturo, ki bi premagala konec. Dela so nenehna refleksija, tako literature na
splošno kot tudi lastne, ravnokar ustvarjene literature, ki jo liki pred očmi bralca ravnokar
pišejo.
Najbolj značilen postmodernistični prijem, če sledimo Calinescujevi definiciji, je pri VilaMatasu vsekakor postavljanje enačaja med dejstvi in fikcijo, originalom in imitacijo. V delu
Bartleby & Co. se z resničnim svetom – resnične anekdote o avtorjih, opisi njihovih življenj in
njihovih del – spaja fikcija, ki ni sestavljena le iz fikcijskega protagonista, temveč je tu potrebno
poudariti predvsem fikcijske anekdote o resničnih avtorjih, dodajanje fikcijskih avtorjev in
dodajanje fikcijskih del resničnim avtorjem. Bralec je tako neprestano v dvomu, ali je to, kar
bere, resnično ali fikcija, saj je resničnost predstavljena tako pogosto, da vsega skupaj ne
moremo predpostaviti kot fikcijo in obratno. Enačaj med dejstvi in fikcijo vpleta tudi skozi
opisovanje življenjskih zgodb likov, ki si pogosto delijo življenje s samim avtorjem ali pa
katerim drugim znanim pisateljem. Bralec, ki pozna Vila-Matasovo življenje, lahko v dogodkih
in potovanjih likov najde avtorjeve lastne spomine, ki pa so seveda spretno pomešani s čisto
fikcijo.
Vila-Matas v svojih delih pogosto spaja različne literarne zvrsti – najpogosteje roman, kratko
zgodbo, kratko kratko zgodbo, avtobiografijo, biografijo, dnevnik ter esej. Literarne zvrsti so
žive ter skozi literarna obdobja doživljajo preporod in spremembe. Dela Vila-Matasa niso le
romani, le biografije ali le eseji, so hibridi. V delih je viden trud, da bi presegel omejitev na

V resnici sem te poklical samo zato, da se pojaviš v dnevniku, ki ga pišem in se spreminja v roman in slovar ter
je tako vedno manj podoben dnevniku, še posebej zato, ker že nekaj dni pišem o stvareh iz preteklosti. Verjetno
sem te poklical zato, da bi mogoče lahko napisal kaj, kar se je zgodilo danes, to sredo, v resničnem življenju.
Potrebujem malo sedanjosti.
17
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samo eno zvrst in vkalupljanje katere koli zvrsti zgolj v njo samo. Sam Vila-Matas je glede
mešanja literarnih zvrsti na podelitvi literarnih nagrad Rómulo Gallegos povedal: ''Hay que ir
hacia una literatura acorde con el espíritu del tiempo, una literatura mixta, mestiza, donde los
límites se confundan y la realidad pueda bailar en la frontera con lo ficticio, y el ritmo borre esa
frontera''18 (nav. po Kalenič Ramšak, 2013: 114).
Kljub temu da Vila-Matas v intervjujih in esejih pogosto govori o literarni teoriji, o
spremembah, ki jih mora narediti literatura v 21. stoletju, in o novih načinih pripovedovanja,
ostaja pisatelj, ki prvenstveno o teoriji vedno govori v in preko literarnega dela. Pogosto avtor
sam pove, da je o literaturi najbolje govoriti kar v literaturi sami, to velja tudi za literarno teorijo,
ki se vedno kaže v njegovem delu.
Četudi je njegovo delo izrazito metafikcijsko in v nenehnem iskanju načinov, kako prenoviti
literaturo in uiti tradicionalnim načinom naracije, je zelo izrazit tudi njegov trud, da ohrani samo
zgodbo. Delo nikoli ne pade v čisti eksperimentalizem, temveč ohrani fabulo.
7.5.1. Avtomitografija
Večina literarnih kritikov pri opisovanju Vila-Matasovega dela nenehno izpostavlja iste
značilnosti. Izrazi, ki se najpogosteje uporabljajo, so: hibrid, intertekstualnost, ironija,
metafikcija, smisel za humor, postmodernizem, izginotje, uporaba lažnih citatov,
fragmentarnost.
To je opazil tudi avtor sam, ki je na konferenci, ki jo je imel 26. aprila 2012 v Nacionalni
knjižnici v Madridu, postavil krovni termin za označevanje lastne literature, poimenoval jo je
avtomitografija (Vila-Matas, 2012).
Gonzáles de Canales Carcereny je kot ključne značilnosti, ki sestavljajo termin avtomitografija,
naštela: uporabo metaliterature in avtofikcije, uporabo intertekstualnosti in poigravanje s tujimi
besedami, transgeneričnost in sloves izobraženega pisatelja (Gonzáles de Canales Carcereny,
2014: 16–31).
Vila-Matas definicije avtomitografije ni nikoli natančno razdelal in definiral. Na ta način avtor
ni samo zbral kvalifikatorjev svoje literature, temveč je tudi presegel preštevilne že poznane
oznake in tako preprečil, da bi ga s preveč ozkimi termini vkalupili.

Potrebno je iti proti literaturi, ki je v skladu z duhom časa, proti literaturi, ki je mešana, kjer se meje pomešajo
in resničnost lahko pleše na meji s fikcijo, medtem ko ritem briše mejo.
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8. Tema literature
Način, na katerega je tema literature obravnavana, lahko analiziramo skozi subjektovo razmerje
do resnice, resničnosti ter transcendence. Vse od romantike naprej je vidno zmanjševanje
veljave resnice in resničnosti, prav tako tudi transcendenca izgublja pomen in verodostojnost.
Pogled na zadnja štiri pomembnejša obdobja kaže na odnos človeka do resnice ter
transcendence ter nakaže pot, ki je literaturo vodila do trenutnega stanja.
V romantiki je središče pozornosti v človekovem notranjem svetu, v njegovem doživljanju
sveta. V naravi so videli odsev lastnih čustev. Poudarjali so individualizem in unikatnost
vsakega posameznika in njegove domišljije. Sanje in fantastičnost so imele zelo veliko vlogo
pri ustvarjanju. Romantiki so poskušali sprožiti epistemološko revolucijo, tako na kognitivni
kot na perceptivni ravni, ki bi ponovno vzpostavila občutek enotnosti in celote, ki so ga ljudje
v času razsvetljenstva izgubili. Poskušali so združiti človeka, naravo in duhovnost v en sam
svet (Travers, 1998: 14). Pisatelji so sami sebe v tem obdobju videli kot genije, junake, v
primerjavi z ostalimi so se imeli za modrejše, plemenitejše, tiste, ki so za razliko od ostalih
videli resnico. Kljub temu da javnega priznanja niso imeli, so menili, da legitimizirajo znanje
in vedenje o svetu (Travers, 1998: 13).
Realizem pomeni premik od notranjega k zunanjemu, k resničnosti, natančnemu opazovanju in
študiju okolja, ki vpliva na človeka. Če je v romantiki narava odsev človekovega doživljanja,
je v realizmu ravno obratno. Človek je odsev narave, družbe in okolja. Pomembna je
objektivnost, resnica, vse subjektivno je potisnjeno na rob. To obdobje večji pomen namenja
epistemološkemu kot metafizičnemu. Realizem in naturalizem sta zadnji tradicionalni,
predmodernistični literaturi, ki resnico in resničnost utemeljujeta v zunanjem, objektivnem
svetu.
V modernizmu je kot resnično definirano to, kar je vsebina zavesti, subjektova notranjost, sanje
ter njegovo doživljanje sveta. Iz objektivnega se fokus premakne izključno na subjektivno.
Velik poudarek je na perspektivi vsakega posameznika. Človeka doživljajo kot kompleksno
bitje, razdeljeno na fragmente, ki je moralno razdvojeno, z nasprotujočimi si željami, vedenji
in doživljanji. Gre za obdobje, v katerem je značilna avtobiografskost, odmik od literarne
tradicije, tok zavesti in notranji monolog.
Postmodernizem se v tem smislu premakne naprej, zanika zavest kot edino resničnost, celo
korak dlje gre – vsako resničnost predstavi zgolj kot konstrukt. Resničnost je fiktivna, je zgolj
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jezikovni konstrukt. Zanikana je možnost, da je svet odsev nas ali da smo mi odsev sveta in
celo to, da bi lahko jezik sploh predstavil oziroma poustvaril resnični svet.
V modernizmu ter postmodernizmu nastopi nihilizem kot stanje mrtvega Boga, človek zato
izgubi prepričanje, da ima njegovo življenje smisel in namen, da njegovo pot vodi neka višja
sila. To povzroči občutek izgubljenosti, pomanjkanja smeri. Človek ne ve več, kako si razložiti
potek svojega življenja, razen na ta način, da vse vodi kaos, naključje. Moralne vrednote
začnejo razpadati, absolutna resnica, absolutno dobro in slabo ne obstajata več. Človek je
postavljen pred izziv novega definiranja svojega pogleda na svet.
Na isti način je obravnavana tudi tema literature. Literatura izgublja svoj smisel in svoj namen,
pisatelji se vedejo, da kar ustvarjajo, ni resnica, je zgolj zgodba. Zdi se, da bolj ko se smisel
literature izgublja, bolj literatura kot tema vstopa v literarni svet. O literaturi se ne razmišlja več
samo v znanastvenih razpravah, temveč pisatelji čutijo vedno večjo potrebo, da bi o literaturi
govorili kar v literarnem delu samem.
Zanimiv pogled na literaturo predstavi tudi Foucalt v svojem delu Besede in reči, ki spremembe
v življenju in literaturi opisuje skozi vidik znanja in jezika ter predstavi spreminjanje episteme
skozi tri obdobja.
Kot prvo obdobje predstavi renesanso, kjer še ni prišlo do razkola med človekom in vsem zunaj
njega. Središče tega obdobja je iskanje podobnosti med človekom in naravo, človek se v naravi
prepoznava.
V začetku 17. stoletja se v klasicizmu pojavi nova epistema. Takrat pride do delitve na človeka
in na vse, kar ga obkroža. Narava tako postane predmet študije, človek pa subjekt, ki svoje
okolje preučuje.
Tretja epistema nastopi proti koncu 18. stoletja, Foucault jo poimenuje moderna epistema.
Foucalt trdi, da človek, kot ga poznamo danes, obstaja le okoli dvesto let. To, kar je sedaj, je
postal z razvojem humanizma. V tem obdobju človek ni več samo tisti, ki raziskuje, temveč
postane tudi tisti, ki se ga raziskuje. Spremeni se iz subjekta, ki preiskuje, v subjekt in objekt
raziskave hkrati. Od oprijemljivega, stvarnega, se fokus premakne proti pojmom, kot so
elektrika, magnetizem in ekonomija. Skozi čas se začne razlika med subjektom in objektom
raziskave zmanjševati, človek počasi izgublja občutek superiornosti, občutek zmožnosti
vedenja in razumevanja sveta, v katerem živi, kar povzroča negotovost in razklanost, kar
spodbudi nastanek modernizma in kasneje postmodernizma (Marshall, 1992: 99–101).
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8.1.

Duhovnozgodovinska oznaka postmodernizma

Literatura je vedno bila v tesni povezanosti z družbo, v kateri je nastajala. Lahko je bila odsev
družbe, potrditev trenutnih vrednot in načina življenja, lahko je bila njena kritika ali njena
negacija. Na podlagi ugotovitve, kakšno je bilo duhovno ter družbeno stanje v času začetka
postmodernizma, lahko razumemo tudi prijeme in vzvode, ki jih postmodernizem uporablja.
Kot glavno duhovnozgodovinsko značilnost postmodernistične literature bi lahko izpostavili
popolno izgubo metafizične instance; resnica in transcendenca sta izgubili svojo avtoriteto, gre
za stanje odsotnosti metafizičnega reda. V modernizmu se je subjekt lahko še zatekal v svojo
notranjost, ki je bila pribežališče resnice, v postmodernizmu pa se izgubi tudi zaupanje v
notranjost posameznika. Gre za dobo, ko so izgubljene vse vrednote, celoten svet deluje po
principu jezikovnih iger, ki so izenačile med seboj vse resnice. Hierarhija resnic ne obstaja več.
Ker je vsaka resnica enako veljavna, posledično nobena resnica ni več absolutna resnica.
Avtorji zaradi skrajnega nihilizma začnejo iskati svojo resničnost, ki jo najdejo v
avtoreferencialnem jeziku oziroma narativnem diskurzu.
Subjekt v postmodernizmu je izgubil vso oporo, na nič se ne more več zanesti, nič ni več
absolutno. Dvomi v zunanji svet, tudi njegov notranji svet ni več gotov. Neke transcendentne
instance, ki bi poskrbela za univerzalni red, ni več, tudi v subjektovi notranjosti ni več reda. Iz
tega sledi skrajna negotovost, v kateri se nahaja subjekt, poraja se mu dvom v vse in razvrednoti
vse, kar se nahaja okoli njega. Neke velike resnice ni, zato subjekt vidi svet kot fragmentaren,
kot labirint brez središča ali kot mrežo. Vzrok in posledica sta izgubila svoje mesto, dogodki so
postavljeni v naključno nizanje brez logike ter reda. Subjekt je le osebek v mreži odnosov. Ker
subjekt v svetu ne odkriva več celote in gotovosti, je tudi to, kar ustvarja, le fragmentarno,
neprestano izraža dvom v resnico, resnico parodira in relativizira. Tudi pisatelj, ko ustvarja, se
odreka fikcijski iluziji in še več, z metafikcijskimi postopki to iluzijo namenoma ruši, ustvarja
kratke stike, ki kažejo na to, da ne pripoveduje ničesar resničnega.
Eno pomembnejših definicij duhovnozgodovinskega stanja v postmodernizmu je predstavil
Jean-François Lyotard, ki je leta 1979 izdal delo Postmoderno stanje (La condition
postmoderne), v katerem hoče opredeliti stanje vednosti v najrazvitejših družbah. Sprašuje se,
kaj je legitimiralo znanje včasih in kaj ga legitimira danes.
Vsak diskurz namreč teži k temu, da bi njegove izjave veljale za resnične, tudi znanstveni
diskurz. Znanost se pred družbo ne more legitimizirati z lastnimi sredstvi. V ta namen je v
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preteklosti morala poseči po narativnosti. Morala je svoje ugotovitve povedati tako, da je bila
razumljiva.
V današnjem postmodernem času je izginila vera v velike pripovedi, v metapripovedi. Tovrstno
legitimiziranje z velikimi zgodbami je izgubilo svojo verodostojnost: ''kot ››postmoderno‹‹ [pa]
obravnavamo neverovanje v metapripovedi. […] Narativna funkcija izgubi svoje izvrševalce,
velikega junaka, velike nevarnosti, velika potovanja in veliki cilj'' (Lyotard, 2002: 8).
Legitimiziranje z velikimi zgodbami ni več dovoljeno, v postmodernizmu je konec velikih
zgodb, zato se pojavlja vprašanje, kako legitimizirati vednost v postmodernizmu.
Lyotard podaja rešitev v jezikovnih igrah. Ta pojem si je izposodil od Wittgensteina, jezikovne
igre pa definira tako, da ''morajo vsako izmed teh različnih kategorij izjav določati pravila, ki
specificirajo njihove lastnosti in možno rabo, in sicer natanko tako, kot igro šaha definira
skupek pravil, ki določajo lastnosti figur oziroma način, kako jih lahko primikamo'' (Lyotard,
2002: 22). Ta pravila legitimiranja jezikovnih iger so predmet dogovora, ustvarijo se torej neka
pravila jezikovne igre. Takih jezikovnih iger je več, med njimi ni neke hierarhije, ni neke višje
resnice. Obstaja zgolj množina jezikovnih iger, torej pluralnost diskurzov in pluralnost resnic.
Plurarizem resnic vodi v skrajno ontološko negotovost, kajti če je vsaka resnica enako veljavna,
potem tudi nobena resnica ni zares veljavna. Iz vsega zgoraj predstavljenega izhaja teza o
dehierarhizaciji resnic, o koncu velikih zgodb in koncu temelja resnice.
S koncem absolutne resnice je povezan tudi konec velikih pripovedi, med drugimi odpade tudi
velika pripoved zgodovine in pa predvsem velika pripoved literarne zgodovine. Avtorji se še
nanašajo na pretekle literarne tokove, a ne več zgolj z namenom, da bi jih poustvarjali, temveč
tudi zato, da izražajo svoj dvom v lastno ustvarjanje ali da bi jih negirali. Ker subjekt izgubi
svojo notranjo resnico, izgubi tudi možnost ustvarjanja iz niča, iz samega sebe. Izgubi se
podoba avtorja, ki lahko ustvari nekaj svojega, nekaj novega. Ni več razlike med originalom in
imitacijo. Avtorji zato zavestno ustvarjajo iz predobstoječega, citirajo, parodirajo in postavljajo
aluzije ne preteklo literarno tradicijo.
Pomemben pogled na postmodernizem predstavi tudi Brian McHale, ki leta 1992 izda delo
Constructing Postmodernism. Svojo teorijo postmodernizma McHale gradi na tezi, da je prehod
iz modernizma na postmodernizem povzročila sprememba dominante.
Calinescu v delu Five faces of modernity (1987) kot glavno vprašanje postmodernističnega
pisanja postavlja vprašanje, ali je literatura zaradi radikalnega epistemološkega dvoma lahko še
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kaj drugega kot zgolj samonanašalna. Postavlja se mu vprašanje, ali lahko postmoderna
literatura sploh še predstavlja realnost, ko pa je v postmodernizmu realnost sama predstavljena
kot fikcija. Prav tako se sprašuje, v čem se opisovanje resničnosti razlikuje od opisovanja možne
alternative resničnosti (Calinescu, 1987: 299).
Najpomembnejši slovenski poskus duhovnozgodovinskega pristopa k postmodernizmu lahko
najdemo pri Janku Kosu ter njegovem delu Postmodernizem. Sam postmodernizem poveže z
metafizičnim nihilizmom. Trdi:
Postmodernizem se trga ne le iz metafizičnega reda, zagotovljenega s tradicijo, sistemi,
normami in apriornimi vrednotami, ampak postavlja pod vprašaj celó resničnost neposredne
izkušnje, njeno gotovost v ''prezenci''. To mu omogoča dvom o neposredni resničnosti samega
Jaza, subjekta, resničnosti jezika, v katerem govori, kajti vse to je lahko samo konstrukcija,
katere resničnost je samo navidezna, ne pa zares ''prezentna'', za kar je veljala v modernistični
literaturi. S tem se spremeni ne le duhovnozgodovinska podlaga literarne umetnosti, s
postmodernizmom se dovrši že tudi bistven estetski preobrat, ki vodi literaturo stran od
neposredne odslikave subjekta, zavesti, njenih doživljajev in tradicij, ki jih je mogoče
uporabljati za nove kombinacije in konstrukcije, pri čemer se prvotna metafizična utemeljenost
uporabljenih sestavin izgublja, saj je postmodernizem ne priznava več. Njegovo vračanje k
tradiciji, ki jo je modernizem zavrgel, je v tem smislu navidezno (Kos, 1995: 51).

Ena glavnih tem v postmodernistični literaturi je nemoč, vprašanje o smislu nadaljevanja
literature, pa tudi vzvod, da pisatelj mora pisati ravno zato, ker ni več mogoče pisati (Calinescu,
1987: 301). Zaradi izgube legitimiranja resnice in resničnosti je neizogiben občutek negotovosti
in dvoma v vse, kar obstaja, kar ne obstaja in kar doživljamo.

8.2.

Tema literature v literaturi

V vsakem literarnem obdobju se je o literaturi obširno razmišljalo. Ponavadi je šlo za negacijo
prejšnjega obdobja in gradnjo neke nove literarne estetike. A se je diskurz o literaturi vendarle
v večji meri gibal v znanstvenih zvrsteh. Na to temo so pisatelji pisali razprave, eseje, kjer so
literaturo novega obdobja definirali, potem pa ta spoznanja uporabili za pisanje leposlovja. V
postmodernizmu pa se je diskurz o literaturi sami – njeni preteklosti, sedanjosti in prihodnosti
– premaknil tudi v samo leposlovje. Lahko na ta način, da so literarni junaki sami literati in
razmišljajo o literaturi, lahko pa tudi s tem, da pisatelj v delu ustvari kratek stik in preprosto
vstavi komentar o svoji pripovedi.
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V postmodernizmu se literarna dela ne nanašajo več zgolj na zunanjo resničnost ter notranje
doživljanje oseb, svoj prostor v literarnem delu zavzema tudi literatura sama. Spraševanje o
njeni prihodnosti, razmišljanje o njeni preteklosti pa tudi komentar o trenutnem stanju in celo
samem aktu ustvarjanja le-te.
Z metafikcijo in intertekstualnostjo je tema literature v postmoderni literaturi prisotna bolj kot
kadarkoli prej. Samonanašalnost literature je pripeljana do ekstrema, saj pisatelji izgubijo velike
zgodbe, ki so sestavljale temo literarnih del v preteklosti. Literatura ne more več predstavljati
resničnosti, ne zunanje ne notranje, zato poskuša predstaviti samo sebe. Pod vprašaj je
postavljeno vse, kar je literaturo do sedaj sestavljalo, išče se pot naprej in kot ena od možnih
poti se ponudi tudi možnost konca, smrti literature.

8.3.

Tema izčrpanosti literature

Tema konca literature v literarnem svetu ni nova, pojavila se je že veliko prej kot v
postmodernizmu. Že v Bibliji se v začetku knjige Pridigarja pojavi trditev: ''Kar je bilo, bo spet,
kar se je zgodilo, se bo spet zgodilo, nič ni novega pod soncem. Kaj je, o čemer bi se reklo:
''Glej, to je novo!'' Bilo je že zdavnaj, v vekih, ki so bili pred nami'' (Prd 1, 9–10). Leta 1758 se
je angleški pisatelj Samuel Richardson spraševal, če ni roman že izčrpana forma, ki se počasi
končuje. A vse do postmodernizma ta vprašanja niso predstavljala osrednje teme literarnega
obdobja. Občutek, da si prišel prepozno in vse zamudil, nezmožnost ustvarjanja iz nič, ker je
bilo že vse napisano, pa tudi nezmožnost poustvarjanja, saj je v postmodernizmu bilo vse tudi
že ponovno napisano, pa se začne obširneje pojavljati konec devetdesetih let prejšnjega stoletja,
ko se obdobje postmodernizma začne zaključevati in se išče pot naprej.
Izčrpanost literature sta opredelila tudi Barth z delom Literatura izčrpanosti in Barthes z delom
Smrt avtorja. Obe deli sta pomenili pomemben korak v pojmovanju razmerja med delom in
avtorjem.
O izčrpanosti literature govori John Barth, ki izčrpanost definira kot obrabljenost nekaterih
literarnih vrst oziroma izčrpanost nekaterih možnosti. Kot avtorja, ki je iz izčrpanja prišel do
ustvarjalnosti, Barth predstavi Borgesa, ki je bil zmožen ustvarjati literaturo, ki je bila v stiku z
literarno preteklostjo, a je kljub temu sledila sodobnim tokovom ustvarjanja. Ustvarjal je z
zavestjo, da ni možno ustvariti nič več novega, in ustvaril umetnost, ki je iz te zavesti in z
uporabo pretekle tradicije ustvarila nekaj novega (Barth, 1988: 6–21).
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Tema izčrpanja literature je posredno povezana tudi z izginotjem pisatelja kot osebnosti. Roland
Barthes je leta 1968 razglasil smrt avtorja in s tem usmeril pozornost literarne vede na bralca,
kar je bila morda najznamenitejša posledica krize romantičnega koncepta avtorja, ki pa ni
uspela povsem ukiniti te institucije v literaturi. Barthes literaturi vzame enoten pomen, ki ga je
ustvaril avtor, in pozornost preusmeri na bralca. Pisanje predstavi kot nevtralni prostor, kjer je
identiteta pisatelja izgubljena. Ko pisanje izgubi funkcijo vplivanja na resničnost in ostane
edina funkcija pisanja pisanje samo, takrat glas izgubi svoj izvor, avtor vstopi v svojo smrt,
tekst pa se rodi (Barthes, 1995: 19).
Barthes meni, da je zavest o avtorju novodobna – včasih je bil pripovedovalec samo medij,
šaman, katerega pripoved se je sicer občudovalo, nikoli pa ni bil on predstavljen kot tisti, ki je
besedilo ustvaril, ni bil avtor, bil je samo pripovedovalec. Po Barthesu je avtor moderni
konstrukt družbe, izšel je iz srednjega veka, angleškega empiricizma, francoskega racionalizma
ter reformacije. Avtorju dela se je nenadoma začelo pripisovati pomembnost, literaturo razlagati
skozi njegovo življenje, osebnost in strast. Ta način razmišljanja je med prvimi začel
spreminjati Mallarmé, ki je poskusil vlogo avtorja izničiti na ta način, da je pisal tako, da je sam
jezik postal tisti, ki govori, nič več avtor. Poskušal je zatreti avtorja in postati samo medij za
jezik (Barthes, 1995: 19–20).
Odstranitev avtorja spremeni moderni tekst, saj je besedilo ustvarjeno in se tudi bere tako, da
je avtor odsoten. Moderni pisar dela se rodi, ko se rodi besedilo, pa tudi neha obstajati s koncem
le-tega (Barthes, 1995: 21). Ko k besedilu dodamo avtorja, pomen besedila omejimo. Literatura
nima samo enega pomena, ki ga je ustvaril avtor, temveč se s smrtjo avtorja rodi bralec, ki da
delu resnični pomen (Barthes, 1995: 23).

8.4.

Tema literature pri Vila-Matasu

Vila-Matasova najpogosteje uporabljena tema, ki se pojavi v skoraj vseh njegovih delih, ne
zgolj v treh predstavljenih, je zagotovo tema literature. Tudi avtor sam v nekem intervjuju jasno
izrazi svoje mnenje: ''no puede existir ya buena literatura si en ésta no hay implícita una
reflexión que cuestione incluso la posibilidad o la noción misma de la literatura''19 (Echevarría,
2000: 7).

Kvalitetna literatura ne more več obstajati brez tega, da pod vprašaj postavi možnost obstoja in samo zavest o
literaturi.
19
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Temo literature Vila-Matas razvija z več različnih zornih kotov, pogosto govori o literarni
zgodovini, pa o postopkih ustvarjanja literarnega dela. Liki v njegovih delih so pogosto pisatelji,
ki predstavljajo svoj edinstven pogled na literaturo. Na začetku ustvarjanja so v delih
predstavljeni pisatelji začetniki, ki govorijo o svoji odločitvi za poklic pisatelja, se pisanja učijo
in veliko eksperimentirajo. Kasneje se v delih sprašuje, kaj je fikcija, na kakšen način obstaja
literarno delo in kako je svet v njem predstavljen. V treh delih, ki so predstavljena: Bartleby &
Co., Mal de Montano in Doctor Pasavento, se dotakne bolezni literature in možnosti ustvarjanja
ob koncu literature. Zadnje obdobje ustvarjanja pa se dotika literature z drugega vidika, gre za
avtorefleksijo literarne poti.
Vila-Matas je pisatelj, ki je ustvaril svoj lastni literarni svet znotraj resničnega sveta. Ta svet je
pogosto tudi njegov zasebni oziroma osebni svet, ki pa ni nastal kot neposredni prenos svojega
zasebnega življenja v literarni svet, temveč gre za premišljen proces umetniške izgradnje. Gre
za Vila-Matasov svet pisateljev in literature, ki obstaja neodvisno od resničnosti, saj ne sledi
popolnoma mimesis, temveč nastane kot posledica umetniškega navdiha. Ta svet ni odsev
resničnega sveta, temveč je sam po sebi podoba – umetniška podoba. Podoba Vila-Matasovega
sveta nastane iz njegovega unikatnega pogleda, njegove posebne perspektive, s katere gleda na
svet literature in umetniškega pisatelja (Rodriguez Fischer, 2003: 85).
Avtor v svojih delih pogosto izraža dvom v to, da je svet možno predstaviti z besedami, z
literaturo, sprašuje se, ali v literaturi sploh obstaja kaj, kar je neizpodbitno res, ali je vse zgolj
fikcija.
Tema literature je v njegova dela vpeta tudi v like, saj je večina likov, predstavljenih v njegovih
delih, pisateljev, ki se sami sprašujejo o literaturi, o njeni preteklosti in prihodnosti in njenem
smislu. Liki pogosto govorijo o različnih tehnikah pisanja, opisujejo, kako pišejo, kje iščejo
navdih, zakaj pišejo ter kje naletijo na dvome in težave pri ustvarjanju. Pogosto se ti fikcijski
pisatelji zgledujejo po drugih pisateljih, od njih črpajo teme in tudi načine pisanja, kot na primer
Pasavento, ki se zgleduje po Georgesu Perecu in poskuša opisati neko ulico do popolnosti
(Gómez Trueba, 2008: 550).
Dejstvo, da tako pogosto piše o literaturi kot bolezni, kaže na občutek izgubljenosti,
pomanjkanja smeri in izgubo smisla, ki so tako zelo pogosto obravnavane teme v
postmodernizmu.
The end of literature is at hand. Literature’s time is almost up. It is about time. […] Literature,
in spite of its approaching end, is nevertheless perennial and universal. It will survive all
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historical and technological changes. Literature is a feature of any human culture at any time
and place. These two contradictory premises must govern all serious reﬂection “on literature”
these days20 (Hillis Miller, 2002: 1).

Zelo podoben pogled na literaturo kot Hillis Miller skozi svoja dela kaže tudi Vila-Matas. Brez
dvoma trdi, da se je čas literature iztekel, našteva dejstva, zakaj je tako in kako smo do te točke
prišli. Po drugi strani pa z neverjetnim optimizmom zatrjuje, da literature nikoli ne bo konec,
da mora najti samo novo pot, nov način obstoja. Sam Vila-Matas sicer ne pove točno, kakšna
ta pot bo in se s svojo nevednostjo niti ne obremenjuje, saj je v prihodnost literature prepričan.

Konec literature je na dosegu roke. Čas literature se je že skoraj končal. Bil je že čas. […] Literatura pa je, kljub
temu da se ji konec približuje, še vedno večna in vse obsegajoča. Preživela bo vse zgodovinske in tehnološke
spremembe. Literatura je značilnost vsake človeške kulture, v vsakem času in kraju. Ti dve nasprotujoči si premisi
morata vladati vsakem sodobnemu razmišljanju ''o literaturi''.
20
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8.5.

Tema literature v Bartleby & Co.

Tema literature je v romanu Bartleby & Co. obravnavana skrajno postmodernistično. Dejstvo,
da v postmodernizmu ni več mogoče napisati ničesar novega, je tukaj postavljeno v skrajnost.
Glavna tema dela je sama literatura, natančneje izčrpanost literature. Teme izčrpanosti pa se
avtor ne loti posplošeno, temveč želi podrobno analizirati, zakaj vsak posameznik ne piše
oziroma zakaj preneha s pisanjem. Na podlagi fragmentov, malih zgodb velikih pisateljev želi
priti do razloga, zakaj se pisatelji znajdejo na točki, ko več ne morejo pisati. Išče povode, ki so
slavne pisatelje pripravili do prenehanja pisanja. Piše na nek način zgodovino odpovedi pisanju:
''Ta bolezen, Bartlebyjev sindrom, ima dolgo pot za seboj. Danes je ta Ne-gon, ta vzgib
zanikanja oziroma težnja k niču, zaradi katere nekateri literarni pisci to navzven nikoli ne
postanejo, že kar endemično obolenje sodobnih književnosti'' (Vila-Matas, 2006, 26). S tem, ko
Vila-Matas išče razloge za odpoved pisanju in razloge za pisanje, poskuša na svoj način preko
avtofikcije razrešiti svoja lastna vprašanja o literaturi in najti smisel ustvarjanja v
postmodernizmu (Kalenić Ramšak, 2013: 118).
V veliko primerih Vila-Matas humorno predstavi izgovore, ki so jih pisatelji navedli, da so
prenehali s pisanjem, kot na primer Rulfova smrt strica Celerina, Stendhalovo čakanje na
navdih, iskanje prave besede ali pa izgovor, da ti znanje tujega jezika predstavi toliko
pomenskih plasti, da ti onemogoči pisanje. Ti deli romanu vlivajo lahkotnost in poživijo
zgodbo. Zelo natančno pa predstavi tudi prave razloge za odpoved pisanja in tako na literarni
način predstavi srčiko stanja literature v postmodernizmu.
Predstavi namreč ohromelost pisateljev, ki so se znašli pred prepadom: zavedli so se, da ni več
možno ustvariti ničesar novega, ničesar, kar ni še nihče izrazil pred njim. To ujetost v zavest,
da izvirnost ni več možna, je Vila-Matas tragikomično upodobil v 60. opombi pod črto v liku
Paranoika Péreza, ki živi v želji, da bi napisal knjigo, jo v mislih načrtuje ter gradi temo in
vsebino dela, potem pa, še preden se loti pisanja, ugotovi, da je bilo delo na to temo že napisano.
Ko se mu omenjeno zgodi nekajkrat zapored, ni več zmožen pisati in obmolkne.
Podoben, a ne popolnoma isti razlog je tudi v tem, da avtor ne najde prave teme, vsebine, o
kateri bi pisal. Začne sicer pisati, a se mu vse, kar napiše, zdi prazno, brez pomena in namena,
pogosto tudi zaide v preveč podrobno opisovanje ali v tok zavesti in pri tem izgubi nit zgodbe.
Ko pogleda napisano, se mu zdi, da je njegovo delo prazno, že izčrpano in preneha s pisanjem.
Prav tako govori o iskanju bistva in smisla literature ter tišini, ki nastopi, ko pisatelj ni zmožen
odgovoriti na vprašanje, kaj sploh je smisel njegovega ustvarjanja, njegov doprinos k literaturi
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in svetu na splošno in posledično ohromi. ''Dostojanstvo uma je v tem, da prepozna lastno
omejenost in spozna, da je vesolje zunaj njega'' (Vila-Matas, 2006: 93). Eden od predstavljenih
razlogov za Ne-pisanje oziroma prenehanje je tudi strah zaradi absolutnosti, ki jo zahteva
ustvarjanje.
Vila-Matas se v delu dotakne tudi teme samega jezika in njegove nezmožnosti, da bi ubesedil
svet ali notranje doživljanje subjekta. Ker je jezik nezmožen v popolnosti poustvariti svet, se
pisatelj zaveda, da je literatura samo slaba kopija tega, kar opisuje. Pravi:
''Vrtna zalivalka, brana, ki so jo pustili na njivi, pes na soncu, revno pokopališče, pohabljenec,
majhna kmečka domačija – vse to lahko postane posoda mojega razodetja. Vsaka teh reči in
tisoč njim podobnih, čez katere nam oko običajno zdrsne s samoumevno ravnodušnostjo, lahko
zame v katerem koli trenutku, ki ga ne morem sam priklicati, zadobi vzvišen in ganljiv pečat in
vse besede se mi zdijo presiromašne, da bi to izrazil'' (Vila-Matas, 2006: 93).

Naslednji razlog, zakaj pisatelji ne pišejo več, ni zgolj razlog, zakaj ne pišejo, temveč zakaj
zanikajo katero koli stvar. Gre za občutek izgube smisla, praznine in neizogibne negotovosti,
ki izhaja iz postmodernizma. Tu ne gre za zanikanje zaradi literature, tudi ne za zanikanje
literature same, temveč splošno zanikanje, ki je stanje duha. Življenje je izgubilo smisel,
posledično je smisel izgubilo vse, kar počnemo, tudi literatura.
O tem, da pisanje vedno bolj postaja pridobitvena dejavnost in manj umetnost, avtor ne govori
veliko. Komercialnemu vidiku razvrednotenja in konca literature ne posveti veliko vrstic, kljub
temu pa tudi to bežno omeni preko pisatelja Bernarda Atxage: ''Po njegovem je preveč
intervjujev, kongresov, konferenc in tiskovnih predstavitev. Sprašuje se, koliko mora pisatelj
nastopati v družbi in v občilih. […] Spremenila pa se je tudi oblika trženja književnosti. Pa
literarnih nagrad, zdaj so navadna šala, sleparija'' (Vila-Matas, 2006: 63). Posredno se tega
področja dotakne tudi z besedami: ''Bedni sprejem, ki ga je bila knjiga deležna, pa je
Bettencourta pahnila v molk, ki je trajal kar triindvajset let'' (Vila-Matas, 2006: 68). Visoka
literatura se namreč v obdobju postmodernizma kot še nikoli poprej ukloni poplavi trivialne
literature, ki nasiči trg. Vsekakor drži, da je trivialna literatura obstajala od vedno, ljudje so od
nekdaj raje posegali po lažji, bolj zabavni literaturi, niso pa bile potrebe trga v založništvu tako
zelo v ospredju.
Na neki točki Marcelo zaključi, da bo do konca literature neizogibno prišlo, da bo prišel pisatelj,
ki bo zadnji pisatelj na svetu in nato nova literatura ne bo več obstajala:
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''Nenadoma je melanholija Ne-pisanja poblisnila iz ene od kristalnih kapelj lestenca v moji
delovni sobi in lastna melanholija mi je pomagala uzreti v tem odsevu podobo zadnjega pisca,
tistega, s katerim bo, ne da bi bil kdo temu priča, mrknil – prej ali slej se bo namreč zgodilo,
mora se zgoditi – mali misterij literature. Ta zadnji pisec bo, hočeš nočeš, seveda Ne-pisec. Pred
par trenutki se mi je zazdelo, da sem ga zagledal, videl sem ga, da je zamolčal tisto besedo –
zadnjo izmed vseh – ki bo z njim umrla za vedno'' (Vila-Matas, 2006: 140).

Kljub vsemu pa delo ne izraža zgolj neizogibnosti konca, temveč išče poti, kako iz navideznega
konca najti novo pot. Za Marcela namreč zgolj iskanje in naštevanje bartlebyjev ter povodov
za konec literature ni edini cilj. Prepričan je namreč, da se iz Ne-gona ''odpira edina možna pot
za pristno literarno ustvarjanje; nagiba, ki se sprašuje, kaj je pisanje in kje je, ali je sploh
mogoče, in ki govori resnico o slabih – a nadvse spodbudnih – obetih literature tega konca
tisočletja. Prihodnja literatura lahko izide samo iz Ne-gona, iz labirinta Nehotenja. Ampak
kakšna naj bo ta literatura?'' (Vila-Matas, 2006: 14–15). Iz tega vprašanja v bistvu ne izhaja
samo delo Bartleby & Co., temveč vso Vila-Matasovo literarno ustvarjanje.
Vila-Matas se z romanom Bartleby & Co. torej ozira nazaj in analizira zgodovino pisateljev, ki
so se pisanju odpovedali, hkrati pa se ozira naprej v prihodnost in se sprašuje, kakšna bo
literatura v prihodnosti. Glavna tema romana je literatura, ne konec literature. Vila-Matas
pregleda literarno tradicijo, ustavi se pri avtorjih, ki so ustvarjali še pred postmodernizmom,
gleda pa tudi naprej v literaturo prihodnosti in ugotavlja, kakšna bo. Resda avtor nenehno piše
o zanikanju literature, a s tako obsesivnim pisanjem o koncu literature poudarja, da je treba
pisati in nenehno išče razloge, zakaj je literatura kljub vsemu pomembna.
Pisanje po prenehanju pisanja torej obstaja. Po koncu literature začne nastajati literatura o koncu
literature. Stare, izpete zgodbe sicer niso več možne, tudi roman kot forma ni več možen, vsaj
ne v obliki, v kateri je obstajal do sedaj. Marcelo o tem pove: ''Mislim, da ni več mogoče pisati
knjig. Zato pa nič več ne pišem knjig. Skoraj vse knjige so samo navadne opombe pod črto,
napihnjene do velikosti knjige. Zato pa pišem samo še opombe pod črto'' (Vila-Matas, 2006:
33).
Izguba smisla pisanja literature resda nekatere avtorje potisne v molk, lahko pa deluje ravno
obratno, kot vidimo na primeru dela Pismo lorda Chandosa.
''Čeprav je imel sindrom za seboj že dolgo pot, se je s Pismom lorda Chandosa književnost
znašla popolnoma izpostavljena lastni nezadostnosti in nezmožnosti in je – kot počnemo v tem
opombah brez teksta – prav to izpostavljenost spremenila v svoje temeljno, nujno tragično
vprašanje.
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Zanikanje, nehotenje, nemost so lagune skrajnih pojavnih oblik, s katerimi se je izrazilo
nelagodje kulture'' (Vila-Matas, 2006: 97).

Kljub izčrpanosti in pomanjkanju smisla, ali pa ravno zaradi tega, lahko začnejo nastajati nova
dela, ki začnejo iskati nov smisel in zapolniti praznino, ki nastaja. Vila-Matas v romanu bistvo
literature definira na sledeč način:
''Te opombe ne morejo imeti bistva, tako kot sama literatura ne more imeti bistva; bistvo vsakega
besedila je ravno beg pred sleherno opredelitvijo bistva, pred sleherno trditvijo, ki bi ga ustalila
ali uresničila. Kot pravi Blanchot, bistvo literature nikoli ni več tu, vedno ga je treba najti ali na
novo iznajti'' (Vila-Matas, 2006: 160).

Vila-Matasovo opisovanje literature in podajanje misli glede bistva literature v delu na trenutke
delujejo filozofsko in skoraj preroško:
''Kdor utemeljuje literaturo na njej sami, jo utemeljuje na niču. Kdor jo išče, išče nekaj, kar mu
uhaja, kdor jo najde, najde samo tisto, kar je tu ali – še huje – kar je onstran literature. Zato pa
navsezadnje vsaka knjiga zasleduje ne-književnost kot bistvo tistega, kar bi rada in kar bi tako
strastno rada odkrila'' (Vila-Matas, 2006: 160).

V delu tišina deluje kot vzvod za ponovno pisanje. Ko govorimo o izginotju literature, tišini v
postmodernizmu, Vila-Matas pokaže svoj način, in sicer pisanje o koncu literature. O tem je
sicer napisanih veliko zbornikov, razprav in drugih literarno-teoretskih prispevkov, Vila-Matas
pa te problematike ne obravnava na ta način, da bi le govoril o literaturi, temveč o literaturi
govori v literaturi in v tem odkriva novo pot ustvarjanja literature.
Najde pa tudi druge razloge za nadaljevanje pisanja, ki ne izhajajo samo iz literature. Na podlagi
dela Premirje avtorja Prima Levija Vila-Matas zatrdi: ''Literatura, pa če jo še tako strastno
zanikamo, nam pomaga, da rešimo pozabe vse tisto, kar bi sodobni – vsak dan bolj nemoralen
– pogled najraje gladko, ravnodušno prezrl'' (Vila-Matas, 2006: 36).
Med Ne-pisanjem in nadaljevanjem pisanja pa avtor paradoksalno predstavi še dela, ki so Nedela. Predstavi torej alternativno književnost, ki je sestavljena iz nevidnih besedil, ki so jih
veliki pisci ustvarili, a nikoli napisali. Ne-pisanje torej ni isto kot neustvarjanje, temveč
paralelni svet, kjer je Ne-pisanje način življenja, tišina pa je nov način ustvarjanja. Tako
nastanejo:
'' … knjige, ki spadajo v zgodovino zanikanja, čeprav ne obstajajo. Te prividne knjige, duhovi
knjig, nevidni teksti, naj bi bili tisti, ki lepega dne potrkajo na naša vrata, ko pa jim pridemo
odpret, pogosto iz ničevih razlogov, se razblinijo – ko odpremo vrata, jih že ni več, odšli so.
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Gotovo je bila velika knjiga, tista velika knjiga, ki je v nas, ki nam jo je zares bilo sojeno napisati,
naša knjiga, tista, ki je nikoli več ne bomo mogli napisati ali prebrati. Vendar ta knjiga obstaja,
o tem ni dvoma; visi v zraku zgodovine umetnosti nehotenja'' (Vila-Matas, 2006: 118–119).

Ni pa to za Vila-Matasa edini razlog, zakaj bo literatura vedno obstajala in konec ni možen.
Razlog navaja tudi v tem, da če vsi v trenutku prenehamo s pisanjem, bodo obstala ne samo
dela, ki bi lahko bila napisana, a niso bila, temveč tudi dela, ki so že bila napisana, zgodovina
literature torej ostane za vedno.
Bartleby & Co. se konča z zadnjim, nedokončanim stavkom Tolstoja. Nedokončanim kot
literatura, ki v postmodernizmu daje občutek izčrpanosti in nezmožnosti nadaljevanja, a kljub
vsemu ostaja nedokončana. Vsako delo je možno nadaljevati ali iti naprej ali pa se obrniti in se
vrniti nazaj in od tam iskati nove poti. Enako je pot nazaj ubrala tudi literatura postmodernizma
– vrnila se je nazaj, v literarno preteklost, jo podoživela in predelala, da bi od tukaj lahko našla
pot naprej. Na isti način je tudi Vila-Matasovo delo o koncu literature v bistvu šele začetek
trilogije o literaturi, začel je na koncu literature, da bi od tam našel pot naprej.
8.5.1.

Tema pisatelja

Ne obstaja veliko literarnih del, kjer bi bilo v zgodbo vpletenih toliko pisateljev. Vsi pisatelji,
ki so v delu predstavljeni, so skrbno izbrani in ustrezajo točno določenem kriteriju – sodijo med
bartlebyje.
Vila-Matas v iskanju vzrokov in razlogov, zakaj pisatelji ne pišejo več, ne posplošuje in ne
podaja splošnih smernic, temveč predstavlja resnične in fiktivne razloge, ki so predstavljeni kot
osebne zgodbe in stiske pisateljev.
Marcelo sam je pisatelj, čeprav sam pisateljski poklic ni njegova služba, zaposlen je namreč
(bil) v pisarni. Podoba Marcela kot pisatelja se sklada s podobo pisateljev bartlebyjev – je
namreč pisatelj, ki je napisal eno delo, potem pa opustil poklic pisanja in se, vsaj aktivno,
umaknil iz sveta literature. Spremenil se je v bralca in s tem napolnil vse proste trenutke. Sam
kot razlog, zakaj je nehal pisati, navaja dejstvo, da ga je pisanje sililo v to, da postane pisar. Oče
ga je namreč po tem, ko je napisal svoje delo, prisilil, da napiše posvetilo po nareku. To je v
Marcelu sprožilo travmo, ga na nek način blokiralo in tako povzročilo, da se je spremenil v
obsesivnega bralca, pisanje pa opustil.
Čez nekaj let pa v prepisovanju odkrije prepisovalsko blaženost. Odkrije namreč prepisovanje
kot črpanje iz stare literarne tradicije in poustvarjanje le-te, torej intertekstualnost, in to omogoči
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ponovno pisanje. Iz te na videz pasivne drže – branja namesto pisanja, se pri njem rodi
aktivnost, ustvari novo literarno delo. Literatura torej sedaj vznikne iz oziroma zaradi Ne-gona.
Kljub vsemu pa Marcelo ni tipični pisatelj, ''bolje bi bilo reči, da Marcelo zbira, komentira,
raziskuje, izsleduje, predvsem pa bere'' (Oñoro, 2006: 191).
Na splošno so pisatelji v delu predstavljeni kot bolniki – bolniki literature, ki so ujeti v želji po
tem, da bi s pisanjem prenehali. Ta bolezen literature le na redke vpliva dobro, le nekaj avtorjev
Vila-Matas predstavi, kot da so bili po prenehanju pisanja dejansko našli svoj mir. Večina jih v
tišini, zanikanju literature ohromi, nekateri obstanejo na mestu, drugi pa izginejo, znorijo ali pa
celo naredijo samomor.
Sam način, kako Vila-Matas predstavlja resnične in fiktivne usode pisateljev, ki so s pisanjem
prenehali, kaže na to, da je usoda pisatelja prav to – da piše. Prehod k Ne-pisanju ni nek lahek
in naraven prehod, temveč je nenehna bitka. To je lahko bitka s samim seboj, ko oseba še vedno
razmišlja o pisanju, a ne piše, ali pa bitka z drugimi, ko odgovarja na večno vprašanje, zakaj je
prenehal.

8.6.

Tema literature v El mal de Montano

Tudi v delu El mal de Montano je glavna tema dela literatura, natančneje bolezen literature.
Delo je očitno nadaljevanje dela Bartleby & co., tega ne ugotovimo le na podlagi podrobnega
branja in analize dela, temveč že sam pisatelj na začetku dela to jasno pove. Delo se namreč
začne z besedami: ''A finales del siglo XX el joven Montano, que acababa de publicar su
peligrosa novela sobre el enigmático caso de los escritores que renuncian a escribir, quedó
atrapado en las redes de su propia ficción y se convirtió en un escritor que, pese a su compulsiva
tendencia a la escritura, quedó totalmente bloqueado, paralizado, ágrafo trágico''21 (Vila-Matas,
2002: 15).
Vila-Matas torej predstavi podobo pisatelja, lahko bi tudi rekli, da postavi splošno definicijo
postmodernističnega pisatelja, ki po tem (ali zato), ker toliko piše o koncu literature, še sam
izgubi zmožnost pisanja. Kot stopnjo, ki sledi koncu pisanja oziroma postmodernizmu, VilaMatas predstavi pisanje osebnega dnevnika, ki se iz zasebnega pisanja spremeni v zvrst
literature:

21

Ob koncu 20. stoletja je mladi Montano, ki je ravnokar objavil svoj nevarni roman o skrivnostnem primeru
pisateljev, ki so s pisanjem prenehali, obstal ujet v mreži svoje lastne fikcije in se je spremenil v pisatelja, ki je
kljub svoji kompulzivni težnji k pisanju postal popolnoma blokiran, paraliziran, tragični nepisec.
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''Pero el diario me ayudó a sobrevivir, empecé a anotar en él todo tipo de banalidades tan
frecuentes en este género y hasta llegué, por ejemplo, a escribir con toda precisión las grietas
del techo de mi gabinete de trabajo. Escribía sobre lo que fuera con tal de no sentirme totalmente
bloqueado. Y me fue bien, el diario me ayudó. […] movido por un impulso misterioso, empecé
a convertir mi diario en una obra literaria que podía fácilmente acabar exigiendo un lector22
(Vila-Matas, 2002: 109).

V tem delu se Vila-Matas posveti literarni zvrsti osebnega dnevniku. V drugem poglavju govori
o dnevnikih drugih pisateljev, kot so na primer Andre Gidé, Witold Gombrowicz, Franz Kafka
in Katherine Mansfield, postopoma pa začne pisati tudi svoj dnevnik. Če so osebni zapisi
najprej redki, pa lahko opazimo, da se pojavljajo čedalje pogosteje, iz intertekstualnosti prehaja
v lastno notranjost in svoja doživljanja. Ker je že vse napisano, ni možno ustvariti drugega kot
dnevnik, drobnjakarsko opisovanje svojega življenja, ki pa se v duhu postmodernizma prepleta
z opisovanjem življenja in literature pisateljev. A gre tudi tu za dvojno zakodiranost,23 saj VilaMatas kot ključne točke dnevnika prihodnosti nikoli ne postavlja resničnosti, temveč gre za
dnevnik, ki je v bistvu avtofikcija, mešanica resničnega življenja in fikcije, lastnega ustvarjanja
in intertekstualnosti. Avtor se le pretvarja, da piše o svojem življenju, v resnici pa ustvarja
fikcijo. Naivni bralec ima možnost, da dnevnik bere kot avtobiografijo avtorja, lahko pa
prepozna, da gre za avtofikcijo in delo bere na popolnoma drug način.
Osrednja tema literarnega dela je bolezen literature. To bolezen bi lahko razdelili na pojavni
vrsti. Prva je zavedanje, da literature ni več možno pisati, druga pa obsedenost z literaturo, torej
nenehno razmišljanje o njej, prepoznavanje motivov velikih literarnih del v najbolj vsakdanjih
trenutkih življenja. Vila-Matas bolezen literature razdeli še na individualno bolezen, za katero
trpi vsak posameznik, v delu konkretno Rosario Girondo, in na splošno bolezen, ki je lastna
literaturi sami. Girondo razmišlja: ''… la literatura podía tener precisamente, al igual que lo
tenía yo, su propio mal de Montano y que por pura lógica la lucha contra esa enfermedad de la
literatura debía tener prioridad absoluta sobre el combate contra mi propio mal, bien mirado tan
pequeño comparado con el mal general''24 (Vila-Matas, 2002: 63).

Dnevnik mi je pomagal preživeti. Začel sem zapisovati vanj vse banalnosti, ki so tako zelo pogoste v tej zvrsti.
Prišel sem celo do točke, da sem z vso natančnostjo opisal luknjice na stropu mojega kabineta. Pisal sem o vsem,
le da bi se izognil blokadi. Dobro mi je šlo, dnevnik mi je pomagal. […] Skrivnostni povod me je spodbudil k
temu, da sem začel spreminjati svoj dnevnik v literarno delo, ki bi lahko na koncu celo imelo bralce.
22

Termin dvojne zakodiranosti ni uporabljen v postmodernističnem pomenu, kot ga je definiral Charles Jencks.
… literatura bi lahko imela, prav tako kot jaz, svojo lastno Montanovo bolezen. Čisto logično se mi zdi, da bi
moral biti boj zopet bolezen literature pomembnejši od moje osebne borbe proti moji bolezni, ki je v primerjavi z
boleznijo literature čisto nepomembna.
23
24
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O literaturi pa ne piše samo kot o bolezni, temveč tudi kot o zdravilu. Da bi preprečil konec
romana, napiše besedilo, ki predstavi njegovo lastno estetiko dekonstrukcije romana in je hkrati
tudi slavospev romanu, sestavljen iz majhnih koščkov, ki počasi sestavljajo zdravilo za konec
literature, literaturo prihodnosti (Pozuelo Yvancos, 2007b: 269).
V tem delu Vila-Matas najbolj direktno opiše svojo literarno estetiko oziroma svojo
metaliterarno estetiko. Smisel pisateljev v dvajsetem stoletju bi moral postati skupen boj za
ohranitev literature in za to, da se bolezen literature izkorenini. Girondo odkrije svojstven način
za odkrivanje, kako globoko se je bolezen zakoreninila.
La literatura, me dije, está siendo acosada, como nunca lo había sido hasta ahora, por el mal de
Montano, que es una peligrosa enfermedad de mapa geográfico bastante complejo, pues está
compuesto de las más diversas y variadas provincias o zonas maléficas: una de ellas […] acosa
a la literatura desde los días en que escribir novelas se convirtió en el deporte favorito de un
número casi infinito de personas. […] todo el mundo se siente capaz de escribir una novela sin
haber aprendido nunca ni siquiera los instrumentos más rudimentarios del oficio25 (Vila-Matas,
2002: 63–64).

Prvi simptom bolezni literature, ki se ga Vila-Matas dotakne, je torej komercializacija
pisateljskega poklica, ko pisateljski poklic ni več poklic redkih, ki o literaturi vedo res veliko,
so veliko prebrali in skrbijo za svoj slog in literarno vrednost dela, temveč se je razširil občutek,
da lahko literaturo ustvarja vsak, s tem pa se literarna vrednost in doprinos nečesa novega k
literaturi zmanjša.
Naslednjo bolezen Girondo predstavi takole: ''… vuelves a estar solo con tu diario, decides
reflejar en él todo lo que te está ocurriendo, decides, pues, ser sincero y realista, decides esto
hasta que te acuerdas de que algo parecido es lo que hacen los diaristas antiartísticos e ingenuos
que tanto detestas''26 (Vila-Matas, 2002: 253). Vila-Matas realistično usmerjenost predvsem
španske literature strogo obsodi in s tem posledično tudi pove, da prihodnosti literature nikakor
ni vračanje k starim vzorcem pisanja, ki so prevladovali pred modernizmom in
postmodernizmom, temveč je potrebno ustvariti nekaj novega: ''El mundo ya no puede ser
Ugotovil sem, da je literatura zaradi Montanove bolezni preganjana kot še nikoli. Gre za bolezen, ki ima zelo
kompleksen zemljevid, saj je sestavljena iz zelo raznolikih okuženih pokrajin in predelov. Eden od njih preganja
literaturo že od časov, ko se je pisanje romanov spremenilo v najljubši šport množic. […] Vsak drugi namreč meni,
da je sposoben napisati roman, brez da bi poznal vsaj osnovne veščine tega poklica.
25

… ponovno ostaneš sam s svojim dnevnikom, zato se odločiš, da boš popisal vse, kar se ti je zgodilo, odločiš
se, da boš odkrit in realističen, tako si odločen, dokler se ne spomniš, da točno to počnejo tisti naivni pisarji brez
čuta za umetnost, ki jih tako sovražiš.
26

55

recreado como en las novelas de antes, es decir desde la perspectiva única del escritor. El
monsieur y yo creemos que el mundo se halla desintegrado y sólo si uno se atreve a mostrarlo
en su disolución es posible ofrecer de él alguna imagen verosímil''27 (Vila-Matas, 2002: 222).
Zelo komično zatrdi še, da so za bolezen literature krivi tudi dobrodušni ljudje. ''No me gustan
nada las personas campechanas. Si de ellas dependiera, la literatura ya habría desaparecido de
la faz de la tierra. […] Las personas normales son cómplices del mal de Montano de la
literatura''28 (Vila-Matas, 2002: 82).
Poleg analize razlogov, zakaj je literatura v 21. stoletju bolna, Vila-Matas razmišlja tudi o njeni
prihodnosti. Ena od možnih prihodnosti je konec literature. ''La literatura va hacia sí misma,
hacia su esencia, que es la desaparición''29 (Vila-Matas, 2002: 78), a se prav kmalu odločno
postavi proti tej možnosti:
Estamos, pues, ante la dimensión clínica de la escritura. Seguramente yo he venido buscando a
estas páginas – tal vez hasta ahora sin ser del todo consciente de ello – averiguar adónde me
conduciría la eliminación de mi enfermedad, de mi mal de Montano. Al silencio, probablemente.
¿Me conviene? Creo que no, porque volvería a estar donde al principio estaba: sentado ante la
destartalada silla del ágrafo trágico. De modo que seguramente es mejor la enfermedad que el
remedio30 (Vila-Matas, 2002: 144).

Čeprav torej Vila-Matas ne ve, kako nadaljevati in kako ustvarjati literaturo v prihodnosti, pa
je prepričan, da je pisanje še vedno boljše od nepisanja in se naveže na Borgesa, ki trdi, da se
ljudje ne bodo nikoli naveličali poslušati ali pripovedovati zgodb. Njegova napoved je, da ''…
en el futuro nazca un arte de narrar bajo otras formas, aunque, eso sí, persista el cuento.
Florecerán formas muy nuevas, tal vez formas inmanentes, sin dimensión más allá de la razón.
De todos modos, yo todavía no llego a imaginarme esas formas. Por suerte, creo''31 (Vila-Matas,

Svet ne more biti več predstavljen tako kot v starih romanih, z enotne pisateljeve perspektive. Monsieur in jaz
sva prepričana, da je svet razpadel in samo če si pisatelj drzne pokazati svet v svojem razpadu, lahko prikaže
njegovo verodostojno podobo.
27

Ne maram dobrodušnih ljudi. Če bi bilo od njih odvisno, bi literatura že izginila z obličja zemlje. […] Dobri
ljudje so sokrivci za Montanovo bolezen literature.
28

29

Literatura gre proti sami sebi, proti svojemu bistvu, ki je izginotje.

Smo torej pred klinično dimenzijo pisanja. Zagotovo sem iskal te besede, čeprav mogoče do sedaj nezavedno.
Ugotoviti moram, kam me vodi konec mojega stanja, moje Montanove bolezni. K tišini, najverjetneje. Pa se mi to
splača? Mislim, da ne, ker bi bil zopet tam, kjer sem bil na začetku. Na neudobnem stolu tragičnega nepisatelja.
Bolezen je torej zagotovo boljša kot njeno zdravilo.
30

… se bo v prihodnosti rodil nov način naracije, v novih oblikah, a bo zgodba zagotovo obstala. Zacvetele bodo
nove oblike, mogoče imanentne, brez dimenzije, ki bi presegala razum. Jaz si vsekakor še ne predstavljam teh
oblik. Na srečo. No, vsaj mislim, da na srečo.
31
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2002: 202). Predstavi torej možnost, da bo literatura prihodnosti popolnoma samonanašalna,
brez domišljije in nadnaravnega, a bo zgodba ostala.
Vila-Matas svoje delo El mal de Montano kar sam podvrže dekonstrukciji v delu, ki ga
poimenuje Nota parásita – Parazitska opomba. Na sedmih straneh (119–125) predstavi temo
podrejene ali parazitske literature, pri kateri gre zgolj za komentar o drugih pisateljih ali
njihovih delih. Omeni, da gre za pisatelje, ki slabo ponovijo stvari, ki so jih drugi že zelo dobro
povedali, in se sprašuje, če v tej parazitski opombi tudi sam slabo ponavlja to, kar je že nekdo
drug zelo dobro povedal. Ugotovi, da je možno tudi še bolje povedati stvari, ki so jih drugi tudi
dobro povedali. Ustvarjanje literature brez obremenjenosti z literarno preteklostjo, začeti iz
ničesar, ni več možno. Vsak pisatelj je v bistvu zgolj literarni parazit s koščkom svojega
lastnega stila. Med tem ko Vila-Matas govori o tem, kako Alan Pauls v delu Segunda mano
govori o Borgesu, lahko vidimo, da si Vila-Matas sam postavlja ogledalo in da kaže ravno to,
kar tudi sam kot pisatelj počne v svojem delu El mal de Montano.
8.6.1.

Tema pisatelja

V delu El mal de Montano je tema pisatelja veliko bolj razdelana kot v delu Bartleby & co.
Protagonist je pisatelj, tako da skozi njegove oči Vila-Matas predstavi ne samo pogled na vlogo
pisatelja v postmodernizmu, temveč skozi Girondovo pisateljsko ustvarjanje knjige, ki jo hkrati
tudi beremo, spoznamo, kako Vila-Matas ustvarja svoje like.
Pisatelj je v delu predstavljen kot sodobni don Kihot literature, poda se v brezupen boj za njeno
ohranitev. Girondo se v vlogo don Kihota prvič postavi, ko ga Tongoy vpraša: ''¿No has pensado
que la pobre literatura está, en la época salvaje en la que vivimos, acechada por mil peligros y
directamente amenazada de muerte y que necesita de tu ayuda?''32 (Vila-Matas, 2002: 55). Od
tistega trenutka dalje se Girodo spremeni v ''… hombre-relato que lucharía contra la
desaparición de la literatura reviviendo en su propia persona la historia abreviada de la memoria
de esta''33 (Vila-Matas, 2002: 71). Želi postati utelešena literatura na Zemlji, se boriti proti vsem
nevarnostim, ki ji pretijo, in temu cilju podredi celotno svoje življenje:
Sería a partir de aquel momento conveniente y necesario, tanto para el aumento de mi honra
como para la buena salud de la república de las letras, que me convirtiera yo en el carne y hueso

Nisi pomislil, da je v tej divji dobi, v kateri živimo, uboga literatura obkrožena z neštetimi nevarnostmi,
neposredno življenjsko ogrožena in da potrebuje tvojo pomoč?
32

… človeka-zgodbo, ki se bori proti izginotju literature tako, da v svojem lastnem bitju pooživlja skrajšano
zgodovino spomina literature.
33
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en la literatura misma, es decir, que me convirtiera en la literatura que vive amenazada de muerte
a comienzos del siglo XXI: encarnarme pues en ella e intentar preservarla de su posible
desaparición reviviéndola, por si acaso, en mi propia persona, en mi triste figura34 (Vila-Matas,
2002: 63).

Kasneje Girondo to trditev sicer omili in reče, da je šlo zgolj za avtofikcijo, način, kako je
ustvarjal zgodbo:
Se trataba de encanarla sólo en la ficción de El mal de Montano andaba yo escribiendo y a la
que le urgía avanzar en alguna dirección. En ningún momento – no tengo tanta alma de Quijote
– pensé en convertirme en la vida real en esa memoria completa de la literatura, sólo era una
idea para la ficción que estaba escribiendo y que se desarrollaba paralela a mi vida y a mis viajes,
a mi diario íntimo35 (Vila-Matas, 2002: 190).

Nekaj strani kasneje pa zopet zatrdi, da je literatura bistvo vsega. Za svoje življenjsko
poslanstvo si postavi boj proti koncu literature, skozi to početje gradi tudi samopodobo in svojo
vrednost kot pisatelj in človek. Sprva si še želi premagati svojo obsedenost z literaturo, potem
pa se počasi želja po ozdravljenju umakne, saj spozna, da je bolezen najvrednejše, kar ima:
''Me pregunto por qué seré tan estúpido y llevo tanto tiempo creyendo que debería erradicar mi
mal de Montano cuando éste es lo único valioso y realmente confortable que poseo. Me pregunto
también por qué debo pedir disculpas por ser tan literario si a fin de cuentas la literatura es lo
único que podría llegar a salvar el espíritu en una época tan deplorable como la nuestra. Mi vida
debería ser, y de una vez por todas, total y únicamente literatura36 (Vila-Matas, 2002: 201).

Predstavljena je podoba pisatelja, ki nenehno niha med dvema skrajnostima: mislijo, da je
preveč obseden z literaturo, in mislijo, da je literatura najvrednejše, kar ima. Gre za pisatelja,
ki se enkrat želi popolnoma izolirati od sveta in živeti samo v literaturi, spet drugič pa se mu ta
želja zdi nezdrava in jo želi premagati. Ne more vzpostaviti zdravega odnosa do sveta literature,

Od tistega trenutka dalje je postalo primerno in koristno, tako za rast moje časti kot tudi za zdravje republike
črk, da sam postanem prava pravcata literatura, torej da se spremenim v literaturo, katere življenje je ogroženo v
začetku 21. stoletja. Utelesiti se v njej, da bi jo tako poskusil obvarovati možnosti izginotja. Da jo poživim, za
vsak slučaj, v samem sebi, v svojem ubogem telesu.
34
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V literaturo sem se spremenil zgolj v fikciji Montanove bolezni, delu, ki sem ga pisal, saj je bilo potrebno, da
delo nekam napreduje. Nikoli nisem pomislil, da bi se v resnici spremenil v popoln spomin literature, saj v sebi
nimam don Kihotove duše. Šlo je samo za idejo v fikciji, ki sem jo pisal. Ta fikcija se je dogajala vzporedno z
mojim življenjem, mojimi potovanji in mojim osebnim dnevnikom.
Vprašam se, zakaj sem tako neumen in mislim, da bi moral izkoreniniti svojo Montanovo bolezen, ko pa je to
edina vredna in resnično udobna stvar, ki jo imam. Prav tako se vprašam, zakaj se morem neprestano opravičevati,
da sem tako literaren, če pa je konec koncev literatura edino, kar lahko reši duha v tem bednem času, v katerem
živimo. Moje življenje bi moralo postati, enkrat in za vselej, zgolj in samo literatura.
36
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v katerem bi bil sposoben ustvarjati literaturo in kljub temu živeti življenje zunaj tega
fikcijskega sveta.
O tem, kaj zares pomeni biti pisatelj, Girondo oziroma Vila-Matas pravi tako: ''Ser escritor es
convertirse en un extraño, en un extranjero: tienes que empezar a traducirte a ti mismo. Escribir
es un caso de impersonation, de suplantamiento de personalidad. Escribir es hacerse pasar por
otro''37 (Vila-Matas, 2002: 18).
Poleg razmišljanja o smislu ustvarjanja literature in vlogi pisatelja v sodobnem svetu pa nas
pripovedovalec tudi aktivno vključuje v razmišljanje o samem postopku ustvarjanja literarnega
dela. Predstavi različne postopke pisanja, kot je na primer Michauxova tehnika ptice selivke.
Ko prideš do točke v pripovedi, ko ne veš več, kako bi nadaljeval, preprosto pustiš, da te ptica
selivka odnese drugam, v paralelno pripoved, kjer lahko nadaljuješ.
Razkriva nam tudi svoje dvome in pomisleke o tem, kar piše. Na ta način bralcem ponudi
vpogled v dileme pisatelja, razkrije svojo ranljivost in število majhnih odločitev, ki jih mora
pisatelj sprejeti, da ustvari delo, ki je kvalitetno: ''Te interrumpes, te parece estúpidamente
literario y estúpidamente falso lo que estabas escribiendo''38 (Vila-Matas, 2002: 253).
Z nenehnim dvomljenjem v to, kar piše, pripovedovalec bralcu ne dovoli, da bi se prebranemu
prepustil in vsebini popolnoma verjel, saj posredno postavlja pod vprašaj ne le to, kar Girondo
kot pisatelj-pripovedovalec ustvarja, temveč tudi to, kar ustvarja Vila-Matas. Avtoriteta in
verodostojnost pisatelja kot strokovnjaka za ustvarjanje literature sta izgubljeni, prav tako
podvomimo tudi v resničnost tega ''resničnega'' dnevnika, ki ga Girondo piše, saj prizna:
''No cabe duda de que si acabo yendo a la cumbre del Martz, resultará todo tan raro y novelable
que a la vuelta podré escribir bastantes cosas sobre lo que allí me haya ocurrido. Pero tengo una
duda: ¿Merece la pena emprender ese viaje tan largo sólo para volver y contar la inacabable
serie de sucesos raros que me habrán acontecido? ¿Y si me quedo en casa y simplemente los
imagino? ¿Acaso no confío en mi imaginación? ¿Es necesario que viaje tan lejos a la caza de
hechos reales cuando seguro que los que imagino en la cumbre de Matz son superiores?39 (VilaMatas, 2002: 299).

Biti pisatelj pomeni spremeniti se v tujca, v neznanca: moraš začeti prevajati samega sebe. Pisati je v bistvu na
nek način impersonation, ponareditev osebnosti. Pisati je pretvarjanje, da si nekdo drug.
37

38

Prekineš se, saj se zaveš, da je to, kar pišeš, skrajno literarno in popolnoma lažno.

Nobenega dvoma ni, da če bom šel na vrh gore Matz, bo vse skupaj izpadlo tako čudno in romaneskno, da bom
lahko po vrnitvi domov napisal veliko o tem, kaj sem tam doživel. Pa kljub temu dvomim: se je vredno podati na
tako dolgo potovanje samo zato, da se lahko vrneš in napišeš neskončno dolg zapis o nenavadnih dogodkih, ki si
39
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Ko se v zadnjem poglavju dela Girondo dejansko odpravi na goro Matz, ne moremo tega več
naivno brati in verjeti, da nam pisatelj pripoveduje o resničnih dogodkih, ki so se Girondu
zgodili, saj obstaja enako velika verjetnost, da si je Girondo vse skupaj preprosto izmislil.
Enako igro pripovedovalec ustvari z idejo, da ga Rosa vara s Tongoyem. V drugem poglavju
pove, da razmišlja o tem, da bi zaradi dramskega učinka na simpoziju povedal, da ga je Rosa
prevarala s Tongoyem. Girondo to potem v poglavju Budimpeštanska teorija res pove, a ne le
poslušalcem simpozija, z igro vztraja tudi pred bralci v naslednjih poglavjih, ki govorijo o tem,
kako potuje po svetu, saj je zapustil Roso. Če v drugem poglavju bralca seznani z idejo, da bi
na simpoziju ustvarjal avtofikcijo, v četrtem poglavju vztraja na tej ideji, kot da bi bila resnična,
gradi to iluzijo do konca in tako dopušča tudi možnost, da ne gre za laž in da ga je Rosa dejansko
varala, da je res šel na simpozij na goro Matz in konec koncev celo možnost, da Rosa ali
simpozij na gori Matz sploh ne obstajata.
O tem, kako pisatelj piše in od kod zajema motive za ustvarjanje fikcije, govori Rosario Girondo
na začetku drugega poglavja. Pojasni, da je vzel nekatere dele svojega življenja, nekaj delov pa
dodal in tako ustvaril Montana in njegovega očeta. Na isti način je tudi Vila-Matas prenesel del
svojega življenja na Gironda. To, kar je za Gironda Montano, je za Vila-Matasa Girondo, gre
torej za element mise-en-abyme. Pisatelj namenoma jemlje motive iz svojega lastnega življenja
in jih spreminja v pripoved. Novembra 2001 je Vila-Matas res sodeloval na simpoziju z
naslovom ''Dnevnik kot literarna zvrst''. Tam je povedal, da se trenutno ukvarja predvsem s
področjem fiktivnega dnevniku in da ustvarja roman na to temo (roman El mal de Montano),
enako pove tudi Girondo v poglavju Budimpeštanska teorija (Ródenas de Moya, 2007: 161).
Na isti način so vsi, Vila-Matas, njegov lik Girondo in Girondov literarni lik Montano, napisali
knjigo o pisateljih, ki so prenehali s pisanjem. Tako Vila-Matas kot Girondo sta oba iz
Barcelone in sta leta 1974 živela v Parizu ter zelo rada bereta Kafko. Podobnih ujemanj lahko
najdemo nešteto.
Poleg razmišljanja o formi in vsebini pa se temi literature pisatelj posveti tudi z ontološkega
oziroma skoraj poetičnega vidika:
Precisamente porque la literatura nos permite comprender la vida, nos deja fuera de ella. Es
duro, pero a veces es lo mejor que puede pasarnos. La lectura, la escritura buscan la vida, pero

jih doživel? Kaj pa če ostanem doma in si vse preprosto izmislim? Mar dvomim v svojo domišljijo? Je res potrebno,
da odpotujem tako daleč na lov za resničnimi dogodki, ko pa so dogodki, ki bi si jih lahko izmislim, nedvomno
boljši?
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pueden perderla precisamente porque están enteramente concentradas en la vida y en su propia
búsqueda.
Tal vez sea la melancolía de la tarde en la que estoy escribiendo esto, pero lo cierto es que estoy
hablando de un nudo inextricable de bien y de mal, de luces y sombras inherentes a la lectura y
a la literatura40 (Vila-Matas, 2002: 302).

Vila-Matas pa kot lik pisatelja ne predstavi le Gironda, ki bi mu lahko rekli tudi podoba pisatelja
v sedanjosti, temveč predstavi tudi lik Texeire, pisatelja prihodnosti. Pokaže ga kot novega
človeka, ki je razčlovečen in ima surov smeh. Zelo je resen, na trenutke celo strašen, a zase
pravi, da se ukvarja s smehoterapijo. Včasih je pisal, a je s tem prenehal. Pisatelj prihodnosti je
lahko torej tudi nepisec, ki je s tem, da ne piše več, pomirjen.

8.7. Tema literature v Doctor Pasavento
V delu Doctor Pasavento naredi Vila-Matas še korak dlje. Izginotje postavi v samo središče
literarnega dela in pravi: ''Y entonces, aunque podía equivocarme, decidí dar ya por sentado
que en el fondo era ella, la Desaparición, el único tema y el verdadero centro de mis
observaciones'' 41 (Vila-Matas, 2005: 41).
O tej temi razmišlja z več različnih zornih kotov, izginotje postavi celo v vlogo mita in govori
o izginotju literature same, pa o izginotju pisatelja – pisatelja kot ustvarjalca literarnih del in
tudi konkretno človeka, ki je pisatelj in izgine, govori pa tudi o postmodernističnem izginotju
subjekta.
Izginotje literature
Vila-Matas se zaveda, da se je literatura znašla na prelomni točki, ko izginja možnost
ustvarjanja izvirne literature, ki nastane iz niča. Zave se krize sodobne literature in izrazi
mnenje, da je ena od realnih možnosti za literaturo v prihodnosti, da izgine. '' ''¿Hacia dónde va
la literatura?'' le habían preguntado. ''Va hacía sí misma, hacia su esencia, que es la

Ravno zato, ker nam literatura dovoli, da razumemo življenje, nam ne pusti, da v življenje res vstopimo. To je
grozno, a mogoče je tako najbolje. Branje in pisanje iščeta življenje, a ga lahko izgubita ravno zato, ker sta tako
zelo osredotočena nanj in na svoje iskanje.
40

Mogoče to pravim zato, ker pišem ravno v času popoldanske melanholije, a sem prepričan, da gre za gordijski
vozel dobrega in slabega, luči in senc, ki pripadajo branju in pisanju.
Kljub temu da obstaja možnost, da sem se zmotil, sem se v tistem trenutku odločil, da je v samem bistvu ono,
»Izginotje«, edina tema in resnično središče mojega razmišljanja.
41
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desaparición42'' '' (Vila-Matas, 2005: 20). Ta isti citat Vila-Matas uporabi kar v dveh delih,
pojavi se namreč tako v Mal de Montano kot tudi v Doctor Pasavento. Kljub trenutni
črnogledosti pa vendarle razmišlja tudi o tem, če je za sodobno literaturo še kakšna pot naprej.
Kljub temu da konkretne poti ne razkrije, večkrat omeni, da obstaja možnost za nov zagon in
novo pot: ''W.G. Sebald era consciente de la necesidad de una literatura que denunciara el ritmo
mortal de las desapariciones y albergaba algunas dudas pero también ciertas esperanzas acerca
de la capacidad de resistencia de la escritura y del papel fundamental que ésta podía jugar en la
supervivencia de la historia de la memoria humana''43 (Vila-Matas, 2005: 40).
Literatura v delu ni predstavljena pasivno, da bo prenehala obstajati in nastajati zaradi
pisateljev, ki ne bodo več obstajali, temveč ji Vila-Matas da aktivno vlogo, saj jo poosebi. Sama
bo spremenila smer svojega nastajanja, sama bo našla novo pot v sodobnosti ali pa bo sama
izginila.
Izginotje pisatelja
Izginotje pisatelja je sicer glavna tema literarnega dela, ki opisuje, kako je naslovni junak doktor
Pasavento na poti na literarno konferenco izginil in se skril pred vsemi, ki ga poznajo. Ne govori
pa le o fizičnem izginotju pisatelja iz okolja, v katerem je živel in ustvarjal, govori tudi o liku
pisatelja, ki izgine: ''Podría decirse que al escribir se ausenta''44 (Vila-Matas, 2005: 110).
To izginotje ima v delu dva pomena. Izginotje pisatelja lahko pomeni, da bo pisatelj izginil na
ta način, da ne bo več ustvarjal niti objavljal, da nova literarna dela ne bodo več nastajala, da
bo torej z izginotjem pisatelja izginila tudi literatura. Ko Pasavento izgine, ugotovi, da je prišel
na ''… lugar ideal para escribir de verdad, tal como yo entendía que había que hacerlo, pero
también para despedirse de la literatura, que era otra forma de escribir de verdad''45 (Vila-Matas,
2005: 20). Druga možnost je bolj optimistična: ''Desaparecer y ausentarse al escribir y escribir
para ausentarse. Tal vez ahora, con la desaparición radical, llegue la verdadera hora de mi

42

''V katero smer gre literatura?'' so ga vprašali. ''Gre proti sami sebi, proti svojemu bistvu, ki je izginotje.''

W. G. Sebald se je zavedal potrebe po literaturi, ki bi pokazala mrtvaški ritem izginotij, literaturo, v kateri bi
lahko strnili dvome. Prav tako pa se je zavedal drobnega upanja, da je literatura sposobna obstoja in tega, da bi
lahko igrala bistveno vlogo pri preživetju zgodovine človeškega spomina.
43
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Lahko bi rekli, da se s pisanjem odmakneš.

… kraj, ki je idealen za resnično pisanje, takšen, kot ga jaz razumem kot pravo pisanje. Pa tudi za to, da se
poslovim od literature, kar je samo še en način, kako zares pisati.
45
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escritura''46 (Vila-Matas, 2005: 279). Drugi način izginotja je torej ta, da se mora pisatelj
umakniti iz zunanjega sveta, iz vsega, kar ga obdaja in kar pozna, da začne šele zares ustvarjati.
Ta pot ustvarjanja se nagiba k ustvarjanju samo zase, k neobjavljanju napisanih del. Vila-Matas
se spogleduje z usodo pisateljev, ki so sicer uspeli izginiti iz očesa javnosti in še vedno objavljati
dela, kot drugo možnost pa navaja ustvarjanje zase, brez namena, da bi delo objavil in ga tako
ponudil bralcem. Tu se pojavi tudi vprašanje, ali bo literatura res izginila, ali bo še vedno
obstajala, a na skrivaj, saj bodo dela skrita v zasebnih arhivih pisateljev, ki svojih mojstrovin
ne bodo nikoli objavili. Veliko govori o zasebnem pisanju, literatura privada, ki ni nujno
ustvarjanje dnevniške literatura ali dela, ki bi bilo preveč zasebno, da bi ga lahko pisatelj
objavil, temveč o tem, da (pravi) pisatelj piše leposlovje le zaradi ustvarjanja visoke literature
in ne zaradi zaslužka. Izgubi željo po objavljanju in po vsem, kar objava dela prinese za seboj.
Posveti se samo bistvu, to je pisanju literature, in ne izgublja časa z ostalim.
Izginjanje literature in pisatelja pa poteka postopno in vzporedno, saj obstaja tendenca po
postopnem zmanjševanju obsega in intenzivnosti – krajšanju obsega besedil, omejevanje na
kratke fragmente, pa tudi manjšanje pisave, pisanje čedalje bolj na tanko, z navadnimi
svinčniki, ki se s časom zabrišejo in izbrišejo.
Pasavento najprej začne s pisanjem romana, obširnim opisovanjem svojega življenja po
izginotju, piše v zvezek, kjer se zbirajo vsi njegovi zapisi. Kasneje nadaljuje s pisanjem kratkih
kratkih zgodb, ki jih piše na majhne liste, račune in podobno. Nekatere kratke kratke zgodbe
vključi v dnevnik-roman, na primer tisto, z naslovom Norost (Locura), ki se glasi: ''No estoy
aquí para escribir, sino para enloquecer'' 47 (Vila-Matas, 2005: 194).
Včasih je pisal na računalnik, po izginotju začne s pisanjem s kemičnim svinčnikom, postopoma
pa pride do točke, ko ''…escribo a mano en este cuaderno Moleskine, y lo hago con un lápiz,
sintiendo que éste me acerca más cálidamente que una pluma a la idea de desaparición, de
eclipse'' 48 (Vila-Matas, 2005: 32).
Obstaja pa še naslednji korak od vedno krajših besedil, ki so napisana na vedno bolj prosojen
papir z vedno bolj majhno pisavo z vedno manj vidnim svinčnikom:

Izginiti in se umakniti, ko pišeš, in pisati, da se odmakneš. Mogoče je sedaj, ko sem radikalno izginil, šele prišel
resnični čas mojega ustvarjanja.
46

47

Nisem tu, da pišem, temveč da znorim.

… pišem na roke v zvezek Moleskine. To delam z navadnim svinčnikom, saj čutim, da sem na ta način bližje
izginotju, mrku, kot če bi pisal z nalivnikom.
48
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Pero la verdad es que no hay un solo día en que no sienta la tentación de abandonar el Moleskine
de turno e ir a algo aún más frágil, ir al micrograma urdido con unas cuantas frases errantes,
generalmente próximas a lo ensayístico. Me atrae la idea de dejar que el tipo de papel y su
formato condicionen lo que escriba a lápiz, es decir, originen mi proceso de escritura y a veces
también lo terminen. Pero en realidad, por lo general, ya apenas escribo, o lo hago muy de vez
en cuando. Me dedico más bien a la elaboración de pensamientos, que luego no paso al papel,
no los transmito, me complace saber que hace tiempo que no transmito nada. Es como si así me
alejara aún más de mi condición, ya afortunadamente clausurada, de escritor dedicado a publicar
lo que escribía49 (Vila-Matas, 2005: 292).

Gre za skrajno idejo ustvarjanja literarnih del, ki v fizični obliki ne bodo več obstajala, tudi kot
zasebno delo pisatelja ne, temveč bodo obstajala samo še v mislih, v spominu pisatelja, ki jih
je ustvaril.
Izginotje subjekta
Temo izginotja Vila-Matas iz lika pisatelja posploši tudi na vsakega posameznika, ''… en la
historia de la desaparición del sujeto moderno, la pasión por desaparecer es al mismo tiempo
un intento de afirmación del yo''50 (Vila-Matas, 2005: 194). V postmodernizmu, ko subjekt
podvomi tudi v resničnost svojega lastnega obstoja, odkrije željo po tem, da bi izginil. Če nekaj
ne obstaja, potem namreč ne more izginiti oziroma tudi če izgine, ne bo nobene razlike, saj že
prej ni obstajalo. V kolikor pa subjekt izgine in se nekaj kljub vsemu spremeni, potem subjekt
dobi potrditev lastnega obstoja in lastne resničnosti.
Moderni subjekt namreč ni nastal iz ničesar, njegovi dvomi in njegove tegobe niso nastale same
iz sebe, ''… el sujeto moderno no surgió en contacto con el mundo, sino en aisladas habitaciones
en las que los pensadores estaban solos con sus certezas e incertidumbres, solos consigo
mismos'' 51 (Vila-Matas, 2005: 12).
Doktor Pasavento se zaveda teže stanja modernega subjekta in skozi literaturo poskuša odkriti,
ali je edina preostala možnost ta, da subjekt izgine ali obstaja pot naprej. Sebe izenači s
V resnici ne mine dan, da ne bi bil v skušnjavi, da bi pustil mojega dežurnega Moleskina in šel k nečemu bolj
krhkemu, k mikrozgodbam, ki jih sestavlja samo nekaj brezciljnih stavkov, podobnih eseju. Privlači me ideja, da
bi preprečil, da vrsta papirja in njegova velikost omejujejo, da pišem z navadnim svinčnikom, da torej porajajo in
končujejo moje pisanje. Čeprav v resnici na splošno skoraj ne pišem več oziroma to počnem zelo poredko. Več
časa posvečam razmišljanju, ki ga ne prenesem na papir, ugaja mi, da ne prenašam ničesar. Na ta način se še bolj
oddaljim od moje sedaj že ozdravljene bolezni pisatelja, ki namerava to, kar napiše, tudi objaviti.
49
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… v zgodovini izginotja modernega subjekta je strast po izginotju hkrati tudi poskus potrditve samega sebe.

… moderni subjekt ni nastal v stiku s svetom, temveč v osamljenih sobicah, v katerih so bili misleci sami skupaj
s svojimi prepričanji in dvomi, sami s seboj.
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subjektom, na ta način se sicer oddalji od lastnega obstoja, saj tema postane bolj objektivna,
hkrati pa tudi bolj njegova, saj se zaveda, da je usoda modernega subjekta hkrati tudi njegova
lastna usoda.
… he venido hasta aquí a narrarme la historia de la ambigua desaparición del sujeto en nuestra
civilización y a contármela a través de unos fragmentos de la historia de mi vida, como si me
hubieran inyectado a mí mismo toda esa historia de la subjetividad en Occidente y, además, me
hubieran aleccionado para que intentara desaparecer contando, paso a paso, cómo voy
lentamente llevando a cabo la ceremonia de mi eclipse52 (Vila-Matas, 2005: 58–59).

Poleg razmišljanja o literaturi kot izginotju in izginotju literature avtor kar nekaj besed in
razmišljanja posveti literaturi sami. Na trenutke jo idealizira in skoraj poetično opisuje njen
obstoj: ''… la característica más notable de ésta [literatura] consistía en escapar a toda
determinación esencial, a toda afirmación que la estabilizara, pues uno nunca podía fijarla en
un punto cierto, siempre había encontrarla o inventarla de nuevo''53 (Vila-Matas, 2005: 21).
Sama literatura je tudi sicer popolnoma vpeta v življenje protagonista, vse njegovo življenje,
tudi najbolj banalne in vsakodnevne stvari, ki jih počne, se nenehno prepletajo z literaturo in
pisanjem. Tako med kosilom navadna ponev spodbudi razmišljanje o besedah in o nezmožnosti
tega, da literatura res upodobi stvari iz resničnega sveta:
…mientras comía un plato de espaguetis, me fijé en una olla de la cocina y me dio por pensar
en que no estaba tan claro que tuviera que llamarse de esa forma, olla. Fue raro. Cuanto más la
miraba, más me parecía que, si algún día con mi lápiz tenía que escribir sobre ella en este
cuaderno, no iba a poder decir que era una olla. Se parecía a una olla, casi era una olla, pero no
se trataba de una olla de la que uno pudiera decir olla, olla y quedar satisfecho54 (Vila-Matas,
2005: 266).

Veliko je razmišljanja tudi o samem ustvarjanju literarnega dela, o literarnih prijemih. ''… dado
que la vida es un tejido continuo y dado que cualquier principio es arbitrario, una narración

Prišel sem na ta kraj, da si povem zgodbo o dvomljivem izginotju subjekta iz naše civilizacije in da si jo povem
prek fragmentov zgodovine mojega življenja, kot da bi prav mene nekdo okužil z vso to zgodbo o zahodni
subjektivnosti in mi poleg tega še predlagal, da bi poskusil izginiti s pripovedovanjem, korak za korakom, kot
počasi peljem h koncu to svečanost mojega mrka.
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… njena najbolj značilna lastnost je ta, da se zna izogniti vsaki fiksni določitvi, vsaki potrditvi, ki bi jo ustalila,
saj je nikoli ni možno popolnoma določiti, vedno znova jo je potrebno najti ali jo iznajti na novo.
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Medtem ko sem jedel špagete, sem se zagledal v ponev, ki je bila v kuhinji. Pomislil sem, da ni tako zelo jasno,
da se res imenuje na ta način, ponev. Bilo je nenavadno. Bolj kot sem jo gledal, bolj se mi je zdelo, da če bi moral
s svinčnikom en dan pisati o njej v moj zvezek, ji ne bi rekel ponev. Izgledala je kot ponev, bila je skoraj ponev, a
ni šlo za ponev, ki bi jo lahko poimenoval ponev, ponev in bil s poimenovanjem zadovoljen.
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puede empezar en un momento cualquiera, por la mitad de un diálogo, por ejemplo''55 (VilaMatas, 2005: 105).
Vila-Matas se postavi v bran eni od najizrazitejših karakteristik njegovih del, nenehnemu
vključevanju literature, knjig in pisateljev v svoje ustvarjanje. ''Cuando volví a la lectura de
noticias del día, fui a parar a unas declaraciones de un novelista de Nueva York, al que le
recriminaban que la literatura entrara tanto en su literatura y que citara a tantos autores en sus
novelas. ''Los libros y los escritores son parte de la realidad, son tan reales como esta mesa junto
a la que estamos sentados. ¿Por qué no pueden entonces estar presentes dentro de una ficción?,
contestaba''56 (Vila-Matas, 2005: 202).
8.7.1.

Tema pisatelja

Vila-Matas kot ideal pisatelja predstavi nekoga, ki piše brez namena, da bi bil uspešen, da bi
ustvarjal literarno zgodovino, poimenuje ga escritor sin motivo, pisatelj brez namena. Cilj
literarnega ustvarjanja sploh ne bi smel biti namensko ustvarjanje, iskanje smisla pisanja, pravih
besed in prave teme, saj je pisanje popolnoma samozadostno. Gre za pisatelja, ki pravi: ''Me
gusta escribir por el mero hecho de escribir''57 (Vila-Matas, 2005: 259).
Kot model idealnega pisatelja predstavi Roberta Walserja, ki je bil ''un asombroso escritor que
narraba con una absoluta y extrema ausencia de intención. El amo y señor del parloteo, de la
escritura por la escritura. El secreto vencedor de una batalla contra las novelas con mensaje. Un
creador que escribía para ausentarse''58 (Vila-Matas, 2005: 167–168).
Tudi doktor Pasavento (bivši) pisatelj začne po izginotju pisati samo zato, da piše, da se zamoti.
Prve dni po tem, ko kot znan pisatelj neha obstajati, zapiše: ''Y en ese cuarto, por ocupar mi
tiempo en algo (los días son muy largos) y a la espera de ver si yo era o no buscado, me pondría
a escribir con cierta minuciosidad […] la historia de mi viaje a Sevilla, la historia de mi
desaparición. Por ocupar mi tiempo en algo, he dicho. Pero sobre todo porque escribir
Ker je življenje kot neskončno tkanje in ker je vsak začetek dogovorjen, se lahko tudi pripoved začne v katerem
koli trenutku, tudi na primer na sredini pogovora.
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Ko sem se vrnil k branju dnevnih novic, sem se ustavil ob izjavi pisatelja iz New Yorka, ki so mu očitali, da
preveč vključuje literaturo v svoje literarno ustvarjanje ter da citira preveč različnih avtorjev: ''Knjige in pisatelji
so del resničnosti, toliko so resnični kot miza, ob kateri sedimo. Zakaj ne bi smeli biti potem ključeni v fikcijo?''
je odgovoril.
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Všeč mi je pisati samo s tem ciljem, da pišem.

… osupljiv pisatelj, ki je pisal z absolutnim in ekstremnim pomanjkanjem namena. Bil je gospodar in hlapec
blebetanja, pisanja zaradi pisanja. Skrivni zmagovalec bitke proti romanom s sporočilom. Pisatelj, ki je pisal zato,
da se umakne.
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constituye mi única posibilidad de existencia interior''59 (Vila-Matas, 2005: 69). Kljub vsemu
se pisanje zgolj zaradi pisanja postavi pod vprašaj, gre sicer res za pisanje, ki namerava ostati
zasebno, neobjavljeno, ne gre pa za pisanje, katerega edini namen je samo pisanje v smislu
kratkočasenja. Gre tudi za človeško iskanje samega sebe. Doktor Pasavento za zunanji svet
neha obstajati, svojega notranjega obstoja pa ne vidi kot samoumevnega, temveč ga pogojuje z
literarnim ustvarjanjem.
Zelo kritično se avtor opredeli tudi do celotnega postopka objavljanja knjig in obveznosti, ki
jih le-to prinese:
Me hice escritor para aislarme de la familia, para tener un trabajo solitario en el que me dejaran
en paz todas las familias de este mundo. Pero no contaba con las conferencias, por ejemplo. Yo
no sabía que publicar un libro traía como consecuencia dar conferencias, entrevistas, ser
fotografiado, decir lo que piensas de éxito mundano, presentar los libros de los demás, firmar
autógrafos, exhibirse en público, declararse entusiasta de la tradición literaria de tu propio país
(a veces tan sólo para demostrar que uno era un patriota y un escritor cabal), ser aspirante a
permios literarios a los que uno no aspira…60 (Vila-Matas, 2005: 305).

Težava v samem objavljanju torej ni v tem, da je delo po objavi dostopno širšemu krogu bralcev,
temveč v tem, da je cena za objavljanje del v tem, da znaš svojo knjigo tudi prodati. Pisatelj je
v delu sicer res predstavljen kot osamljeno bitje, ki pa je osamljen z veseljem, saj v družbi in
družbenih normah vidi vzrok za nesrečo. Doktor se vpraša: ''¿Había yo visto otro escritor feliz
alguna vez? Pensé de nuevo en todos esos escritores que en vida, tras haber publicado algún
libro, se escondieron para siempre de las miradas del mundo. Me habían dado siempre una gran
envidia y siempre me habían parecido felices''61 (Vila-Matas, 2005: 107). Tukaj se Vila-Matas
dotakne teme prvega dela trilogije, ki jo v celoti posveti pisateljem, ki so prenehali s pisanjem.

In v tisti sobi, da bi se nekako zamotil (dnevi so dolgi), medtem ko čakam, da bi videl, če me kdo išče, sem začel
z veliko natančnostjo pisati o mojem potovanju v Sevillo, zgodbo mojega izginotja. Da bi se nekako zamotil, sem
si rekel. Predvsem pa zato, ker je pisanje edini način moje notranje eksistence.
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Pisatelj sem postal zato, da bi se osamil od družine, da bi imel samotno delo, pri katerem bi me pustile pri miru
vse družine tega sveta. Toda uštel sem se na primer pri konferencah. Nisem vedel, da to, da objaviš knjigo, prinese
s seboj konference, intervjuje, fotografiranja, izražanje mnenja o zunanjem svetu, predstavljanje svoje knjige
drugim, podpisovanje avtogramov, razkazovanje publiki, izrekanje navdušenja nad literarno tradicijo svoje države
(pogosto samo zato, da pokažeš, da si domoljub in pisatelj, kot je treba), biti neprestano nominiran za literarne
nagrade, ki si jih nihče ne želi …
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Sem kdaj videl srečnega pisatelja? Ponovno sem pomislil na tiste pisatelje, ki so v življenju objavili kakšno
knjigo, potem pa se za vedno skrili pred svetom. Vedno sem jim zavidal, saj so se mi zdeli srečni.
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Na delo Bartleby & co. se naveže tudi kasneje, ko se za kratek čas vrne k temi bolezni pisateljev
in kot eno od bolezni, ki prizadenejo znane pisatelje, našteje: ''una serie de escritores
principiantes nos buscan para que leamos o escuchemos sus deprimentes escritos y demos
nuestra opinión sobre sus desastrosas obras''62 (Vila-Matas, 2005: 348).
Pripovedovalec in glavni lik se podvrže teoretični shizofreniji in ustvarja različne osebnosti, ne
le zato, da bi ustvaril različne osebnosti, temveč tudi različne spomine in tako različne
pripovedi. Na cepitev na različne osebnosti lahko gledamo tudi kot na način, kako pisatelj
ustvarja nove resničnosti in nove pripovedi, kot na tehniko razvijanja zgodbe.

… četo pisateljev začetnikov, ki nas iščejo, da preberemo ali poslušamo njihove mučne pisarije in podamo svoje
mnenje o njihovih grozovitih delih.
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9.

Zaključek

Tri literarna dela, obravnavana v magistrskem delu, so nastala kot ločena dela, avtor jih ni
ustvaril kot nadaljevanje ali trilogijo, pa vendar se glavne točke vsakega posamičnega dela zelo
lepo povezujejo v celoto z drugima dvema. Na vsako delo lahko gledamo kot na zgodbo zase,
če pa jih obravnavamo skupaj, najdemo v njih še dodatne avtorjeve pomene in ideje, zelo
pomembne za literaturo na tej točki, na kateri se nahaja.
Postmoderna literarna produkcija išče svoj smisel in svojo prihodnost, razmišlja o samem
dejanju literarnega ustvarjanja, išče nove načine ustvarjanja in izhod iz trenutne ujetosti v misel,
da ni več možno ustvariti ničesar novega. Vila-Matas je eden od tistih avtorjev, pri katerem se
iskanje te prihodnje poti literature kaže v vsakem delu, ki ga ustvari. Najprej preprosto zato, ker
je aktiven v svojem literarnem ustvarjanju, pa tudi zato, ker njegova dela govorijo o ustvarjanju
literature in o njeni prihodnosti.
V vseh treh delih je glavni lik pisatelj. Lahko je pisanje protagonistov poklic kot v primeru
Pasaventa, lahko je protagonistov poklic drugače povezan z literaturo – Girondo je literarni
kritik, ali pa z literaturo nima nobene povezave, kot v primeru Marcela, ki je pisar. Vsi trije
glavni liki so kljub vsemu pisatelji, ki gojijo do literature problematičen odnos. Nihče od njih
v tem svojem poslanstvu ni našel miru, temveč so predstavljeni kot neprestani iskalci smisla
literature in preko tega tudi lastnega smisla. Prikazuje jih kot nesrečne osebke, ki poskušajo
svoje življenje osmisliti z literaturo, a jim to ne uspe popolnoma. Pišejo, razmišljajo o tem, kaj
so napisali in kritizirajo svoje delo. Poskušajo pisati, a zaradi vsega že napisanega ne morejo
več pisati. Poskušajo ustvariti nekaj novega, a vedno znova ugotovijo, da tega niso sposobni.
Zatekajo se k osebnim dnevnikom, da bi ustvarili vsaj nekaj svojega, h komentarju že
napisanega, da bi konec dneva vsaj nekaj napisali. Iščejo rešitve za literaturo, saj v trenutnem
stanju ustvarjanja niso sposobni pisati, ali pa preprosto izginejo in upajo, da razlog za težave
pri pisanju izhaja iz okolja, v katerem živijo, ter da se bo njihova zmožnost pisanja vrnila, ko
ne bodo več obremenjeni z izdajanjem knjig in posledično z recepcijo njihovega dela. Gre za
like pisateljev, ki so predstavljeni v svoji nesreči in nezmožnosti.
Vsi trije protagonisti so bolni zaradi literature. Bolezni treh likov so različne. Marcelo trpi
zaradi bartlebyjevega sindroma, bolezni prenehanja pisanja. Girondova bolezen je tej
nasprotna. Gre za obsedenost z literaturo, nenehno razmišljanje o le-tej in tudi nenehno
ustvarjanje, gre za Montanovo bolezen. Če Marcelo čuti, da je literatura prišla do točke, ko je
njena prihodnost vprašljiva in rešitev vidi v Ne-pisanju, vsaj navideznem ne ustvarjanju
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literarnih del, Girondo rešitev vidi v diametralnem nasprotju – hiperprodukciji in pa predvsem
nenehnem razmišljanju o literaturi in branju. Pri Pasaventu se ta bolezen kaže drugače. Preide
namreč iz položaja povprečnega pisatelja, ki redno objavlja in je aktivno vključen v literarne
kroge, v samoto, željo po izginotju. Njegova bolezen je nekako povezana z Marcelovo,
navezuje se na izginotje, a ne izginotje literature, temveč izginotje subjekta, osebe, ki ustvarja
literaturo, ohrani pa tudi elemente Gironda, ki vztraja, da literatura ne bo nikoli izginila, tudi če
pisateljev ne bo več. Obstajala bo kot zgodovina, zbirka že objavljenih del in pa kot zasebno
pisanje, ki nastaja, a se nikoli ne objavi.
Poleg vsebinskih analogij pa obstajajo tudi slogovne. Vsa tri dela bi namreč lahko opisali kot
dela v nastajanju. Glavni lik ni samo pisatelj, je predvsem pisatelj, ki ustvarja delo, ki ga
beremo. Pisatelj-lik torej svojo resničnost ustvarja z ustvarjanjem literarnega dela. S tem
ustvarja lik samega sebe pa tudi literarno delo samo. Nenehno komentira, kaj piše in zakaj piše,
išče smisel svojega pisanja in razmišlja o slogu, besedah, ki jih uporablja in o tem, kako njegovo
ustvarjanje vpliva na njegovo življenje.
Podoben je tudi način naracije. Nobeno od treh del namreč ni postavljeno okoli ene same
pripovedne osi, temveč je nanizanih več manjših zgodb, fragmentov, ki skupaj sestavljajo in
pripovedujejo eno veliko zgodbo. Delo vsaj na zunaj ni zgrajeno kot celota, vidimo veliko
razdrobljenost, mešanje različnih literarnih zvrsti, prehajanje od osebnega dnevnika k eseju, pa
naprej k geselskim člankom in kratkim kratkim zgodbam. V vseh treh delih je protagonist
pisatelj, ki v tem, kar ustvarja, zaobjema celoto pisateljskega poklica. Pisanje ni samo
romanopisje, ni samo pisanje esejev, kratkih zgodb, temveč je skupek različnih zvrsti, ki skupaj
sestavljajo celoto. Tudi pisatelj ni samo romanopisec, temveč poklic združuje več različnih
zvrsti. V svetu književnosti skupek zvrsti sestavlja literaturo, v svetu treh obravnavanih del pa
sestavlja prozo, ki jo ravnokar beremo.
Vila-Matas prvo delo, Bartleby & co., začne s pisateljem Robertom Walserjem, zadnje delo,
Doctor Pasavento, pa se zaključi v kraju, kjer je umrl. Vila-Matas si v vsakem od treh
obravnavanih del najde literarni vir, na katerega se nasloni. V delu Bartleby & co. so to Herman
Melville in biografije mnogih pisateljev, pri romanu Mal de Montano sta to Robert Walser in
Michel de Montaigne, pri Doctor Pasavento se nanašanje na Walserja še nadaljuje, doda pa
Mauricea Blanchota in njegovo spraševanje o literaturi in odločitvi za tišino ter Pynchona kot
pisatelja, ki izgine in ustvarja v izginotju. Vedno pusti, da pisatelji, ki so ga najbolj zaznamovali
in navdušili, sooblikujejo dela, ki jih ustvarja.
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Trilogija se začne z zanikanjem, konkretneje z zanikanjem literature. V drugem delu Mal de
Montano se to zanikanje omili, pojavi se skrajna potrditev literature, ki pa v tretjem delu Doctor
Pasavento zopet preide v zanikanje, le da je zanikanje tu še bolj absolutno, gre namreč za
zanikanje subjekta, izginotje.
Naslednja točka, v kateri se vsa tri dela sestavljajo v celoto, pa je vloga osebnega dnevnika. V
Bartleby & co. Vila-Matas še ne problematizira pomena osebnega dnevnika, ne postavi ga na
položaj naslednika literature, samo ustvari ga in s tem prikrito nakaže na prihodnjo smer
literature. Osebni dnevnik kot literatura prihodnosti je že bolj prisoten v drugem delu, Mal de
Montano, kjer protagonist ne le da ustvari osebni dnevnik, temveč ga tudi osmisli. Poudarja, da
bo iz zasebnega pisanja nastala literatura prihodnosti, ki bo namenjena objavljanju. Pasavento
nadaljuje z osebnim dnevnikom in mu, tako kot Girondo, pripisuje veliko težo, le da se nagiba
k zasebnemu pisanju dnevnika, ki ni namenjeno objavljanju. Doctor Pasavento na ta način
sklene krog in se vrne k Bartleby & co. Prihodnost literature je v opustitvi pisanja, vsaj javnega
pisanja, in ustvarjanju zase, zasebnem ustvarjanju.
Tudi tematsko se osebni dnevnik pri Vila-Matasu skozi tri dela razvije. V delu Bartleby & co.
je vsebina dnevnika osredotočena na literaturo samo, dnevnik komentira predvsem druge
pisatelje, medtem ko so osebne zabeležke redke. Marcelo namreč nima stika z zunanjim svetom,
njegov svet je samo svet literature. V delo Mal de Montano Vila-Matas doda poudarek na
zunanji svet. Pri Girondu se oba svetova, protagonistov zasebni in literarni, začneta združevati,
pripovedovalec govori o osebnem dnevniku kot literarni zvrsti, razmišlja o njem s teoretskega
vidika, hkrati pa ga tudi ustvarja s svojim življenjem in pisanjem. V tem delu je največ
interakcije z zunanjim svetom. V delu Doctor Pasavento pa se ohrani literarni in zunanji svet,
največji poudarek pa je na notranjem svetu naslovnega junaka. Ti trije elementi – literarni,
zunanji in notranji svet protagonista, ki ustvarja dnevnik, bi lahko postavili kot model VilaMatasovega modela osebnega dnevnika prihodnosti.
Gre za tri dela, v katerih Vila-Matas izrazito govori o knjigah in pisateljih ter razmišlja o
literarni preteklosti in prihodnosti, o njenem bistvu, smislu in estetiki. Tematika del je ista, gre
za (konec) literature. Gre za literaturo, ki trdi, da je tišina edina mogoča prihodnost literature.
Tukaj naletimo na paradoks: gre za literaturo – besede, ki govorijo o tem, da za literaturo in
besede ni več prihodnost. Na tem nasprotju se nahaja Vila-Matasova trilogija, ki obstaja na
nenehnem nihanju med neskončno željo po tišini in neustavljivo potrebo po besednem izražanju
te želje. Dela nenehno iščejo različne poti in izhode iz te zagate in upajo na razodetje, ki bi
pokazalo pot naprej. Marcelo, Montano in Pasavento trdijo, da vedo, da absolutne resnice ne
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obstajajo, da je vse relativno, kljub temu pa neumorno vztrajajo v iskanju svoje absolutne
resnice. Na ta način se ustvarja vsebina romanov o pisateljih, ki ne verjamejo več v romane z
vsebino. Želja po prenehanju ustvarjanja literature nenehno niha med popolnim prenehanjem
(Bartleby & co.) in popolno predanostjo (Mal de Montano).
Vila-Matas v vseh delih sporoča isto – literatura je prišla do točke, ko njena prihodnost deluje
negotovo, poti naprej še nismo našli, a razloga za skrb ni. Literatura prihodnosti bo prišla. Ne
vemo, kakšna bo, kdo jo bo ustvarjal in na kakšen način bo ta literatura obstajala, a obstajala
bo. Dela, ki na površju govorijo o nepisanju, o izginotju, so v samem bistvu potrditev pisanja
in prisotnosti, aktivnega odnosa s pisanjem, pisatelji in preteklo literarno tradicijo.
Vila-Matas sicer z besedami res nikoli ne pove, kakšna bo prihodnost literature, liki vedno
zatrjujejo, da prihodnje poti literature ne poznajo, kljub temu pa je prihodnost zelo očitno
nakazana s samo obliko in temo literarnega dela. Prihodnost, kot jo Vila-Matas posredno
nakazuje, je v osebnem dnevniku, v avtobiografskosti oziroma v avtofikciji del. Nakazano pot
bi lahko razložili kot vrnitev k pisanju iz samega sebe in svojega lastnega življenja, seveda s
precejšnjim dodatkom fikcije. Gre za majhne, fragmentarne zgodbe malega človeka, ki pogosto
preskakujejo med seboj in si niso zaporedne.
Prevladajoča tema v vseh treh obravnavanih delih je res prenehanje pisanja. Kljub temu pa bi
težko našli avtorja, ki je bolj nasproten tej težnji kot sam Vila-Matas. Gre namreč za zelo
plodovitega pisatelja, ki je v 44 letih ustvarjanja objavil 39 leposlovnih del, poleg tega pa
objavil še mnogo člankov, sodeloval na konferencah in simpozijih. Vila-Matas torej o koncu
literature sicer razmišlja v svojih literarnih delih, z intenzivnostjo objavljanja pa nikakor ne
kaže na to, da bi tudi sam postal Bartleby ali pa Pasavento. Njegov radikalno nov in drugačen
način razmišljanja literaturi odpira pot naprej.
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 7. 2. 2017
Tina Furlan
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