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Povzetek
Namen pričujočega diplomskega dela je analiza esejistične študije Lacuna, Saggio sul non
detto, italijanskega raziskovalca in profesorja italijanske ter primerjalne književnosti na
Univerzi v Oxfordu Nicole Gardinija. Osnovno vodilo njegove študije so namerne avtorske
izpustitve v leposlovnih delih, ki jih zasleduje skozi širok spekter romanov in kratkih zgodb in
drugih temeljnih del zahodnega kanona, vse od Grkov do današnjih dni. V retoriki jezikovno
napetost med lakuno in besedilnim pomenom izraža figura elipse. Elipse so slogovno
učinkovite, saj racionalizirajo besedilo. V jedru študije pa so tiste posebne vrzeli v
pripovednem diskurzu, ki nastanejo z elipso bistvenih prvin na pripovedni in zgodbeni ravni.
Lakuna je specifičen retoričen postopek in pripovedna strategija, ki pa obenem odpira širše
perspektive na literaturo z vidika nezapisanega. Lakune zahtevajo od bralcev dejavno
udeležbo in sodelovanje pri nastajanju pomena. Lakuna je rodovitna praznina, ki spodbuja
bralca k doživetju polnosti in zahteva od njega, da v gnoseološkem smislu sodeluje pri
vzpostavljanju literature kot kompleksnega področja človeške vednosti.
Ključne besede: tekst, lacuna, elipsa, resničnost, realizem, slog, retorične figure, pripoved,
splet, strukturna selektivnost, kratka zgodba, branje, razumevanje

Summary
The aim of the present thesis is to analyse the essayistic study Lacuna, Saggio sul non detto,
of the Italian research scholar and professor of Italian and Comparative literature at the
University of Oxford Nicola Gardini. One of the main concepts that the book revolves around
is what is omitted by the authors of great fiction, such as novels, short stories and the greatest
stories of the western cannon from the Greeks up to present days. In rhetoric, the linguistic
tension between lacuna and a textual sense recalls the figure of the ellipsis. From a stylistic
point of view, the ellipses streamline the text. At the core of the book are those particular gaps
in the narrative discourse that are due to ellipses of the essential elements of the story and the
plot. Lacuna is a very specific rhetorical tool and a narrative strategy, but at the same time it
opens more general perspectives. The lacuna needs the readers to cooperate and to collaborate
with the text in order to make sense of it. Thus the lacuna is the happy void that stimulates the
reader to an experience of fullness and to collaborate logically and gnoseologicaly in making
literature a complex field of knowledge.
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Uvod
Cilj pričujoče naloge je analiza esejsko zastavljene študije Nicole Gardinija Lacuna, v
podnaslovu Saggio sul non detto1, ki je izšla leta 2014 v prestižni seriji Piccola Biblioteca
Einaudi.
Študijo je avtor zastavil kot poskus pojmovne opredelitve namernih izpustov v literaturi, zlasti
v pripovednih delih. Namesto retoričnih figur odvzemanja predlaga za to pojmovno kategorijo
novo oznako: to je lacuna, beseda, ki ga je prevzela s čarobnimi odmevi antičnih izvirov, ki se
pogrezajo v mitološko brezčasje in ki nosi v sebi dantejevske metafizične prostranosti,
obenem pa ustreza stanju sodobne negotovosti in neulovljivosti smisla. Izhodišče so mu bile
zlasti vrzeli v narativnem diskurzu, ki nastanejo spričo izpustov (elips) bistvenih prvin za
potek zgodbe, zaradi katerih pride do razlikovanja med zgodbo in njeno obdelavo ali
zapletom, vendar je njegovo preučevanje omenjene problematike kaj kmalu preraslo
zastavljene okvirje. Prazna mesta v literaturi namreč pojmuje kot konstrukcijsko načelo in
izvir literarne ustvarjalnosti, kar ima za posledico pretres in redefiniranje temeljnih pojmov,
kot so realizem, tekst, slog, interpretacija, pa tudi sam pojem literature. Njegova spoznanja
omogočajo novo perspektivo na literaturo z vidika nezapisanega in obenem vzpostavljajo
novo metodologijo, primerno za obravnavo literature, pa tudi drugih področij človeškega
ustvarjanja.
Ko sem se ukvarjala z romanom sodobnega italijanskega pisatelja Andree Bajanija Se
consideri le colpe2, sem tudi sama zaslutila vrzel v literarni vedi spričo pomanjkanja ustrezne
terminologije, ki sem jo potrebovala za opredelitev tega temeljnega pripovednega prijema.
Ker je Gardinijevo delo poskus premostitve te vrzeli, sem se odločila, da ga predstavim v
okviru pričujoče diplomske naloge.
V Bajanijevem romanu smo bralci priče le posredni pripovedi temeljnih vzgibov zgodbenega
dogajanja, saj so nevralgične točke skrite. Domnevala sem, da je mehanizem prikrivanja in
opustitve delov zgodbe zakoreninjen v osrednji temi romana, ki je odsotnost. Analiza je
potrdila, da je odsotnost strukturni princip celotne pripovedi, ki diktira ne le vsebinskih,
temveč tudi oblikovne in slogovne značilnosti. Vzpostavlja se zrcalna struktura, ki na
različnih ravneh odseva odsotnost. Celota pripovednih in retoričnih strategij je zastavljena
tako, da izraža neizrečeno in neizrekljivo in ves čas kaže na Odsotno. Mojo pozornost so
poleg nenehnega vračanja motivnih drobcev in pomensko nabitih detajlov pritegnile razne
1
2

(Gardini, 2014)
(Bajani, 2007 e 2009)
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formulacije eliptičnega tipa, s katerimi se prvoosebni pripovedovalec izogiba neposrednemu
imenovanju bolečih doživetij, ko se v implicitno epistolarni pripovedi obrača na odsotnega
naslovljenca, svojo umrlo mater. Kontrast med rečenim in neizrečenim razodeva globljo
dihotomijo v ustroju romana, to je prepad med zgodbo in pripovedjo, med pripovedjo in
pripovedovanim. Pripovedovalec izpusti pripoved o najbolj bolečih doživetjih in vendar prav
izpuščanje učinkoviteje, vsekakor pa vsaj z vidika sodobnega bralca pristneje izraža bolečino
odsotnosti in pa samo odsotnost, kot bi jo mogli neposredna pripoved ali odkrita izpoved. Ob
tem se seveda zastavljajo pomembna naratološka in hermenevtična vprašanja, ki so v veliki
meri zaznamovala sodobno literarno metodologijo in filozofijo. Osebno se mi je pri tem
zastavilo povsem elementarno, spričo nepoznavanja vseh razsežnosti morda celo naivno
vprašanje, kako namreč to razlikovanje med zgodbo in pripovedjo poimenovati, da bi ga
mogla uporabiti za namene svojega izdelka (diplomske naloge na oddelku za italijanski jezik
in književnost). Nujno se mi je namreč zdelo razlikovati med eliptičnimi pojavi v samem
jezikovnem diskurzu in to globljo strukturno razsežnostjo literarnega dela. Kar nekam v
zadoščenje mi je bilo, ko sem ugotovila, da je to terminološko vprašanje vznemirjalo tudi
literarnega teoretika, odličnega poznavalca renesanse in plodovitega pisatelja in pesnika
Nicolo Gardinija in to do te mere, da je temu vprašanju posvetil več let vztrajnega
raziskovanja in se k njemu vedno znova vračal, saj je v njem odkrival vedno nove razsežnosti.
Sad njegovega dela je esejsko zastavljena študija, v katero se poleg lucidnih teoretskih uvidov
stekajo tako rekoč vse njegove bralske izkušnje, katerih razpon seže od grških in latinskih
klasikov do najnovejših del sodobne literature.
Nepredvidljivost, da ne rečem lakunoznost poti, na katero sem se na sledi tega navidezno
zgolj terminološkega vprašanja tudi sama podala, me je privedla v paradoksalno situacijo, da
se namreč ukvarjam z vprašanji, ki me ta hip presegajo in ki bi potrebovala poglobljeno
analizo ter vzporejanje z izsledki sodobne teorije pripovedi in metodologije, vendar pa
neznosen časovni pritisk obsoja ta moj skromni šolski poskus na nepopolno predstavitev.
V nalogi sledim Gardinijevi členitvi na poglavja, ohranjam pa tudi Gardinijevo terminologijo.
Za označevanje pojavnih oblik v tekstu uporabljam izraz lacuna v poslovenjeni obliki zapisa
lakuna, obenem uporabljam tudi skovanko lakunoznost kot lastnost lakun in tekstov z
lakunami. Uporabljam izraz tekst, ker izraža implicitno lakunoznost tistega, za kar imamo
lepo slovensko besedo: besedilo.
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1 Lacuna
Beseda lacuna je eminentno latinska beseda (lat.: lacuna, pl. lacunae). Je diminutiv od lacus,
jezero, do današnjih dni pa je ohranila pomen kot jama, vdolbina, kotanja, globel, v kateri se
zbira voda. Iz svojih globokih latinskih izvirov črpa izrazno moč, zvočnost in pomensko
nabitost, zaradi katere se je častno znašla v delih, kot so Vergilove Georgike (cavae lacunae
kot jame, iz katerih hlapi voda, ki jo je naplavilo iz naraslih rek) in Ovidove Metamorfoze (v
pomenu geografske depresije), in prišla do nas oblikovno nespremenjena, potem ko se je v
teku stoletij včasih bolj na površini, drugič pa v skritih rovih zgodovinskega dogajanja njen
pomen oplajal z novimi pomenskimi odtenki in obenem kristaliziral v delih, kot je Dantejeva
Božanska komedija. Sodobna ameriška avtorica Barbara Kingsolver3 je v naslovu romana The
lacuna izkoristila antični pomen termina kot praznine, napolnjene z vodo, kot jame, prekletega
brezna, v katerem se voda pojavlja in izginja. Zdi se, kot da je pomen te besede usodno
zaznamoval njeno zgodovino in obratno, njena zgodovina zrcali njeno pomensko polnost.
Pomensko polnost, ki pa nasprotuje sama sebi, saj je obenem brezno, luknja, v katero se
sleherni pomen pogreza in izginja.
V večini evropskih jezikov beseda lacuna običajno pomeni nezadostno poznavanje ali
obsodbe vredno pomanjkanje nečesa nujno potrebnega. V pogovorni rabi slovenskega jezika
nima prave domovinske pravice, tu pa tam pa jo le slišimo tudi iz ust kakega slovenskega
govorca.
Z oznako lacuna klasični filologi poimenujejo prazen prostor v rokopisu, ki je nastal zaradi
malomarnosti in negotovosti zapisovalcev ali pa je zaradi kakih drugih zunanjih razlogov
prišel do nas v nepopravljivo poškodovani in okrnjeni obliki.
Gardini, po temeljni izobrazbi klasični filolog, poskuša ta termin po analogiji z njegovo rabo
v klasični filologiji prenesti na literarno ustvarjanje in ga uvesti v literarno teoretski ter
naratološki diskurz. Lacuna mu pomeni vsakršno namerno izpuščanje delov pripovedi v obliki
okrajšav, izpustov, krčenja, črtanja, brisanja, rezov, izločitev, potlačitve in vsakršnih vrzeli v
tekstu, različnih po vrsti in obsegu, saj ugotavlja, da dejansko še ne obstaja terminološka
oznaka za to, kar je izpuščeno ali kar ostaja v pripovedi neizrečeno. Medtem ko se je med
lingvisti za tako imenovano kategorijo »neizrečenega« kot tehnični izraz uveljavila retorična
figura elipse, kot so jo opisali že antični retorji, pa raziskovalci in teoretiki pripovedne

3

(Kingsolver, 2009)
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umetnosti še nimajo ustreznega izraza za poimenovanje, ker še ni izdelane pojmovne
kategorije. Če bi na sledi Ciceronove retorike narativno praznino ali narativne vrzeli opredelili
kot praeteritio ali occultatio, bi bilo to omejevalno in nezadostno, saj s tem nikakor ne bi
zajeli vseh pojavnih oblik izpuščanja. Ko naletimo na izpustitev, bodisi manjšo vrzel ali
izrazito razpoko v tekstu, je potrebna analiza, zastavljanje vprašanj, refleksija in primerjanje
različnih vrst izpustitev, skratka, izpusti kličejo po teoretičnem premisleku. Potrebno je
sondirati besedilni namen, stopiti v dialog z retoriko in ustrojem teksta, prodreti v globino ter
ga pospremiti onkraj praga zgolj besednega diskurza. Vsak izpust kliče po dopolnitvi, vsaka
praznina v tekstu napotuje na zunajliterarno polnost in zahteva, da parcialnost zapisanega
vnašamo v totaliteto sveta, kar pomeni da zasledujemo pomen, iščemo smisel.
»Izpustitev nam pove, kaj je literatura: je individuum, ki hoče veljati za celotno vrsto, je
poslednji preživeli iz plemena, je Adam in je Eva, seme in popoln razcvet. Ne povedati vsega,
je dejansko nuja, literarno pa svoboda: Nepopolnost prekipeva od moči.«4
Lakuna je zavesten in hoten, nameren postopek: ne povedati, zamolčati z namenom, da bi
povedal. Lakuna je bistveno gibalo oblike in pomena. Je tisto, po čemer se razlikuje
umetniško pisanje od publikacij, katerih namen je predvsem zabavati.
Gardini vzame pod drobnogled najbolj vplivna dela zahodnega kanona, tako antična kot
sodobna, pri čemer obravnava zlasti romane, novele in kratke zgodbe, ne zanemarja pa niti
antičnega zgodovinopisja. Ob tesni naslonitvi na literarne tekste zasleduje temeljne
značilnosti lakunoznosti in skuša vsaj v obrisih nakazati nekakšen zgodovinski osnutek
lakunoznosti, obenem pa na temelju definicij znamenitih retorikov in literarnih teoretikov ter
refleksije samih literarnih ustvarjalcev ustvarja estetiko lakunoznosti. Zanima ga, kdaj in kje,
v katerih konkretnih oblikah in preko katerih teoretskih uvidov je izpuščanje na najbolj
rodoviten način zaznamovalo pisateljsko ustvarjanje in refleksijo o literaturi in kako je zavest
o izpuščanju najbolj izrazito, v nekaterih primerih pa celo programsko prispevala k razvoju
literature.
Ta esejsko zasnovana študija ne obravnava vsiljenih izpustitev, ki jih je povzročila cenzura,
pa tudi ne nezavednih izpustitev in izpustov iz razlogov, ki so tuji umetnosti. Mednje spadajo
nedokončana dela, patološka pozaba in vsi tisti zunanji posegi v integriteto literarnega dela,
odstranitve, rezi, izguba in mehansko brisanje, ki so v domeni klasične filologije. Prav tako

4

(Gardini, 2014)
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se ne ukvarja z okrnjenimi pojavi zapisa, ki so nastali pod časovnim pritiskom ali spričo
zunanjih okoliščin, kot denimo dnevniški zapiski in pisma, v kateri so naključne lakune, ki
jih pisci niso zavestno načrtovali. V okvir Gardinijeve študije ne sodijo razmišljanja
humanistov in romantikov o razvalinah, pa tudi ne tišina neizrekljivega, povezana z neke vrste
sakralnim razumevanjem zapisa in jezika, še zlasti jezika poezije. Študija ne obravnava
poetoloških možnosti, ki jih ima ta postopek v poeziji (npr. razdelitev na kitice z zevajočo
grafično praznino in obdajajočo belino lista). Izvzemši Sofoklesovega Kralja Ojdipa, se
študija v glavnem omejuje na narativna oziroma diegetična dela. Kot izrazit primer estetike
lakunoznosti sicer navaja tudi Beckettovo pismo umetnostnemu kritiku Georgesu Duthuitu, v
katerem razlaga Čakajoč na Godota in ki v parafrazi zveni nekako takole: Predstava se mora
razvijati samo iz besed. Tudi nebo, če že je, naj ga evocira sam tekst in ne odrski rekviziti.
Stran s sceno, glasbo, okrasjem. Dramska umetnost, kot tudi vsaka druga umetnost, mora
ustvarjati sama, sicer zapade v nebistveno. Pomanjkanje (indigence) izzove neke vrste
popolnost; kar je neznatno, dobi neznansko moč in se s tem spremeni v vse. Tenka nit loči
polnost od niča, življenje od smrti. Oba koncepta se prežemata in uhajata iz prostorja
matematične antitetičnosti. Sreča je v odpovedi, v kljubovanju in približevanju skrajni stopnji
obstoja, v maksimalni razlaščenosti.5
Knjigo je avtor razdelil na štiri dele:
1) V prvem delu Gardini ustvari teoretski okvir, poišče najbolj vpijoče primerke lakun in
poskuša izslediti definicije lakun. Lakune konceptualno povezuje s tekstom.
Obravnava pojme, kot so resničnost in spoznanje. Obravnava nenadomestljivo
udeležbo bralca pri nastajanju smisla.
2) Pregled najbolj pomenljivih in najznačilnejših teoretskih uvidov o izpuščanju.
3) Lakune sprožijo potrebo po procesih integracije in restavriranja; v tem smislu
obravnava enigmatično vednost, se dotakne citatne prakse in se na široko razpiše o
detektivskem žanru.
4) Obravnava pojavne oblike, v katerih so se lakune formalizirale na paradigmatičen
način, kot na primer kratka zgodba in nekateri romani, ki so strukturno zasnovani na
izpustu osnovnega motiva.

5

(Beckett, 2011)
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Avtor je kar se da omejil sklicevanje na sekundarne vire (med drugim, kot pravi, zaradi
dejanskega pomanjkanja bibliografskih referenc) in se osredotočil na neposredno
interpretacijo besedil.

2 Textus

2.1 V trenutku omedlevice
Gardini že pri oblikovanju smernic izhaja iz literarnega gradiva in navaja kopico najbolj
znanih lakun, kot so tiste v Tolstojevi Ani Karenina ali Stendhalovem Rdeče in črno:
Dve vrstici pik skleneta X. poglavje romana Ana Karenina, s čimer je avtor preskočil
pripoved o obdobju, v katerem se je začelo Anino prešuštno razmerje z Vronskim. S tem je
odstranil prav tisto, česar se je bralec prejkone najbolj nadejal in že vnaprej okušal. V
naslednjem poglavju zvemo, da se je stvar že zgodila. Karenina je na kolenih pred Vronskim
v nedvoumni drži žrtve.
Predaja Gertrude Egidiju v Zaročencih je najavljena s podobno naglico. »La sventurata
rispose.«6 Manzoni s tremi besedami učinkovito povzema usodni začetek grešnega razmerja
med Gertrudo in Egidijem v Zaročencih. Primerjava s predhodno verzijo Fermo e Lucia nam
razkrije razsežnost elipse: namesto že pregovornega rekla je v prvotni verziji pripovedovalec
napletel kar štiri strani dolgo pripoved, v kateri se ne obotavlja spregovoriti o Egidijevih
starših z ekskurzom v Egidijevo težko otroštvo, razpreda o njegovem vztrajnem dvorjenju
Gertrudi in o Gertrudinem notranjem boju, medtem ko v Zaročencih zadošča že prvi poskus.
Pripovedovalec nas pred tem seveda ni pozabil opozoriti, da se je mnogo nadrobnosti iz
anonimnega rokopisa izgubilo. Poleg tega pripovedovalec v prvotni različici razglablja, ali je
smotrno opustiti pripoved o grozljivih stvareh in pride do sklepa, da nikakor ne, ni smiselno,
saj je opis grozodejstev v službi bralcem. V Zaročencih doživetje groze nastane drugače, ne iz
uprizoritve zločina, ampak pa z namigovanjem. Namigovanje vzbuja učinek roke, ki se dviga,
da bi zadala smrtni udarec: že samo senca roke vzbuja strah.
Druga znamenita vrzel-lakuna se nahaja v Kleistovi pripovedi Markiza O-ška. Protagonistko
napade trop razjarjenih malopridnih ruskih vojakov, zaradi česar se znajde v življenjski
6

Prev.: »Nesrečnica je odgovorila.«
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nevarnosti. Na njeno vpitje se odzove ruski oficir, ki brez odlašanja razkropi soldatesko. Ko je
že rešena, se markiza onesvesti, vendar si kmalu spet opomore; v navzočnosti njenega
rešitelja ji zdravnik zagotovi skorajšnje okrevanje. Kmalu zatem markiza odkrije, da je
noseča, a ne ve, s kom. Vemo, da je vdova, da živi vzdržno in se popolnoma posveča vzgoji
otrok. Skrivnostna nosečnost jo skoraj spravi ob pamet. Le kako jo je doletela ta nesreča? No,
v njeno stanje jo je spravil prav plemenitež, ki se ji je prikazal kot angel iz nebes in jo rešil. V
prostoru kratke, nezaznavne narativne skotomizacije – čas izgube zavesti – se je zgodilo
dejanje.
Kleist seveda ne izpušča podrobnosti zgolj iz spodobnosti. Lakuna se nahaja dejansko že v
samem imenu: O je ničla, je prostor, ki ga je treba zapolniti tako kot markizin trebuh. Lakuna
povzroči psihološko spremembo v markizi, v družbi pa sproži razdejanje in preoblikovanje
družinskih vlog. Napolnitev lakune pripelje do nove vzpostavitve reda in do spremembe
zavesti in dostojanstva tako posiljevalca kot posiljenke.
V pripovedi ameriškega pisatelja Washingtona Irwinga Rip Van Winkle spanec povzroči
lakuno, ki ima za posledico popolno razdejanje razmerij med posameznikom in družbo.
Istoimenski protagonist se odpravi v gozd, kjer zaspi. Ko se zbudi, se vrne domov, kjer misli,
da ga nestrpno pričakuje jezna žena. V nasprotju s svojimi pričakovanji, najde doma vse
spremenjeno; žene ni nikjer, nihče ga ne pozna. Govorijo o vojni in o izginulih. Njegov
spanec, povzet v nekaj besedah, je trajal dvajset let.
Med obravnavanimi primeri lakun so tudi znamenite elipse v Stendhalovem romanu Rdeče in
črno (pogl. XV). Ko se spusti noč, se Julien vtihotapi v spalnico gospe Renal. Na to
predrznost se gospa Renal odzove z ostrimi očitki. Ob tolikšni strogosti mladenič omahne
pred užaljeno gospo, ji objema kolena in preliva solze. Poglavje se konča z besedo solze.
Naslednji odstavek se začne: »Nekaj ur zatem…« Zgodi se časovni preskok. Lahko le
ugibamo, kaj se je medtem zgodilo. Pripovedovalec pa bralcev ne pusti v dvomu, vse je
povedano z metaliterarno opazko: »Ko je Julien zapustil spalnico gospe Renal, bi se lahko
izrazili v slogu romana, ni imel več kaj poželeti.«
Izpuščajo pa se ne le ljubezenski prizori.

2.2 Pomenkovaje se o drugem
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V Dantejevi Božanski komediji beremo na začetku XXI. speva Pekla (1-2), da sta se
prvoosebni pripovedovalec in Vergil sprehajala v kraljestvu pogubljenih, pomenkovaje se o
stvareh, ki jih njegova pesnitev ne jemlje v obzir:
…altro parlando
che la mia commedía cantar non cura.

V Capudrovi prepesnitvi pa Dantejevi verzi zazvenijo takole:
Z mostu na most, o marsičem kramljaje,
kar spev opušča moje komedije,
(…)

V Dantejevem primeru gre za navidezni preskok ali praeteritio (iz latinskega glagola
praeterire: iti mimo). Pretvarja se, da o nečem ne želi govoriti in hkrati o tem že govori.
Namen je prav poudariti tisto, kar na videz želi izpustiti. Omenja izpuščeni objekt in ga s tem
dela vidnega, nanj kliče pozornost.
Demetrij v svojem traktatu O slogu navede kot primer retorične figure paraleipsis (kar je
preteritio), od koder izvira tudi v slovenščini elipsa: »In ne bom spregovoril o Olintu, Metonu,
Apolonii in ostalih dvaintridesetih mestih.«7
Sijajen primer paraleipsis najdemo v Ovidovi IV. knjigi Metamorfoz, kjer pesnik zapade
gostobesednosti in s tem kar najočitnejši ironiji.
V Limbu (Pekel IV, 103-105) se Dante zadržuje z antičnimi pesniki v pomenku o
globokoumnih vprašanjih, o katerih pa pripovedovalec meni, da jih je najprimerneje
zamolčati:
Hodeč tja k luči imeli smo v besedi
stvari, ki jih najlepše molk izpriča,
tak lep je bil pomenek v naši sredi.8

7
8

Moj prevod iz italijanskega jezika.
(Dante, 2005)
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Ob tem se zastavlja vprašanje, zakaj neko delo, ki ima namen raziskovati smisel človeškega
življenja, zamolči nekatere stvari. Mar nam ne bi moralo razkriti vsega? Kaj neki so si pesniki
pripovedovali, česar ne smemo izvedeti? Še posebno pa, zakaj Dante čuti potrebo, da nam
pove, da ne pove? Zakaj književnost molči? In zakaj nas na to opozarja?
Dantejeva pesnitev nam torej ne poroča o vsebini pesniškega pomenka v onostranstvu in nas
na to očitno opozarja. Iz opozorila sledi, da obstaja izven samega besedila še nekaj, kar je
ostalo neizgovorjeno, zamolčano. Če besedilo navaja samo nekatere stvari in drugih ne,
pomeni, da obstaja neka celota, katere sestavni del so tako izgovorjene kot zamolčane stvari.
Najavljena izpustitev učinkuje zavajajoče; bralcu se zdi resnično nekaj, česar ni. Iluzionistični
trik je izveden zato, da bi dobili vtis, da je to, kar se nahaja v pesnitvi prav tako objektivno kot
tisto, kar je onstran nje. Nekaj, kar je zgolj imaginarno, pridobi obstojnost od nečesa, česar ni.
To pa je ena bistvenih funkcij lakune, ki ima posledice za pojmovanje realizma. Gardini
pojma realizem ne razume literarno zgodovinsko kot oznako za literarno obdobje v19.
stoletju, pač pa v nadčasovnem smislu, obenem pa ga povezuje z ontološkimi vprašanji o
obstoju literarnega dela.

2.3 Resničnost
Realizem ni v preprostem zrcaljenju med literaturo in življenjem. Že za Dostojevskega, kljub
njegovi pretenziji, da bi bil usidran v sodobnosti in s tem v dejanski, konkretni resničnosti,
realizem ni zgolj vprašanje dejstev; resničnost je v pomenu, ki se nahaja za dejstvi, zato je
glavna naloga pisatelja predvsem razumevanje in ne toliko predstavljanje.
Za Lukácsa so realistični tisti avtorji, ki kot Balzac, Dostojevski in Tolstoj predstavljajo kar
največje ujemanje med individualnim in splošnim (tip ali totalnega človeka), si zadajajo za
cilj preučevanje družbe in jim je izhodišče ljubezen do naroda, pri tem pa se izogibajo
fiziološkemu pretiravanju, tipičnemu za Zolaja, kot tudi pretiranemu psihologizmu, ki je
dosegel višek pri Proustu. Za Lukácsa je realizem cilj evropske zavesti, saj razume različne
pojavne oblike romana, ki si sledijo od Goetheja naprej v okviru teleološkega pojmovanja, v
katerem so eni bolj, drugi manj realistični. Zanj realizem ni le lastnost literarnih del; zanj je
realizem previdnostna pot, triumfalističen pohod dobrega in želena usoda literature.
V nasprotju z njim se Auerbach izogiba apriorističnim definicijam. V delu Mimesis. Realizem
v zahodni literaturi je bolj kot pojem pomembna metoda, ki temelji v izboru eksemplaričnega

14

odlomka in v prizadevanju, da bi iz njega pridobil kar največje število informacij, ki bi ga
pomagale umestiti v določeno obdobje. Realizem naj bi bil potemtakem sposobnost zrcaljenja
celote v malem, tako v analizirani literaturi kot v sami analitični praksi. Podobno kot Lukacs
je prepričan, da je literatura eno z določenim zgodovinskim trenutkom in da odseva njegovo
resničnost (kaj pa je ta resničnost, ni povsem jasno). Zgodovinski trenutek – socialna in celo
ekonomska zgodovina - se v literaturi odraža v kar najvišji stopnji, dasi preko parcialnih
sledov (nesprejemljivo za pravovernega marksista). Auerbach namesto Lukacsevega
utopičnega ideologizma zahteva enciklopedično raznoterost, razodeva pa obenem ne povsem
utemeljeno zaupanje v referencialnost literature. Opredeliti Odisejo kot realistično na osnovi
bogastva opisov, ne doprinaša ničesar k razumevanju realizma in ne razkriva nikakršne
podobe resničnosti. Edina objektivnost, na katero se je mogoče sklicevati v literarnem delu, ni
bogastvo detajlov, pač pa slog kot zgodovinsko določljiva in preverljiva lingvistična
identiteta, kot idiolekt. Auerbachova metoda ne vodi k novim spoznanjem, pač pa v ne preveč
prepričljivi krožnosti pritrjuje predhodnim spoznanjem; posamezno kaže na totaliteto, ki ga je
proizvedla.
Gardini razume literaturo kot resničnost v dvojnem pomenu. Literatura je resničnost kot
dogodek, ki se dogaja tukaj in zdaj. Literatura je resničnost kot del in manifestacija zgodovine
vseh, čeprav se zdi, kot da izhaja neposredno iz notranjosti posameznega individuuma, vendar
pa tudi ta posamezni individuum pripada določenemu času in prostoru.
Literatura je tudi sama po sebi resničnost. S tem ko opisuje določena dejstva in ravnanja in jih
organizira v raznovrstna razmerja, pri čemer ji veljajo ta dejstva, ravnanja in razmerja za
situacije istega prepoznavnega (geografskega, etičnega, psihološkega) sveta, simulira
fenomenološko razsežnost. Resničnost ali realizem pripovedi ni v dejstvu, da, denimo,
Yonville –l'Abbaye dejansko obstaja za bralca in niti ne v detajlih, s katerimi nam postreže
Flaubert, temveč v dejstvu, da kraj s takim imenom obstaja za osebe, ki delujejo znotraj same
pripovedi. Fiktiven značaj imena prav nič ne zmanjšuje realizma navedenega odlomka.
Realizem namreč ne obstoji v referencialni sposobnosti in ne v principu zgodovinske
verjetnosti ali eksemplaričnosti. Vsi kraji, ki se pojavljajo v književnosti (naj bo to Pariz v
Proustovem Iskanju izgubljenega časa ali Dickensov London, Kafkov grad ali kak drug kraj),
so imaginarni in neverjetni. Njihova stopnja resničnosti je merljiva samo v razmerju do
dogodkov, katerim nudijo prizorišče. V tem smislu pa je realistična tudi znanstvena fantastika.
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Realizem ni nič drugega kot pakt medsebojnega podpiranja in vzajemne legitimacije med
nosilnimi prvinami iste zgodbe; je neke vrste skupni spomin, iz katerega vse nastane in v
katerega se vse vrača in na katerega se da vse zvesti. Dekameron ni realističen, ker prikazuje
nastajajoč trgovski sloj, pač pa zato, ker se v novelah sestavni elementi, motivi (dobesedni in
metaforični) in opisi skladajo v celoto, ki jih medsebojno utemeljuje.
Realizem je sistem funkcionalnih razmerij med zapisanim in ne skupek dejstev, katerih
resničnost bi odražala nekaj zunajbesedilnega, kar se nahaja v bralčevem izkustvu, kot meni
Auerbach. Realizem ni v opisnosti ali v bogastvu detajlov. Novellino, toskanska zbirka novel
s konca 13. stoletja, je manj opisen kot Dekameron, pa vendar nam tudi to skromno, neznatno
delce ponuja neko podobo sveta, neko svojo resničnost in sicer idealizacijo dvorske kulture in
lepega izražanja.
V okviru takega razumevanja ni bralec tisti, ki vleče besedilo v svoj svet, ampak je prav
nasprotno tisti, ki pusti, da ga besedilo pritegne v svojo orbito. Je tisti, ki zaupa besedilu in
preko tega zaupanja dojema koherentnost in edinstvenost besedila.
Roman in zgodovina (historia) se v tem smislu ne razlikujeta. Tako izmišljena pripoved kot
zgodovinska pripoved o preteklih dejstvih razkrivata neko življenjsko obliko. Vsak literarni
lik izraža neko hipotezo o svetu, prav tako tudi dogodki prispevajo k oblikovanju in
ponazoritvi idejnega sveta, zato imajo določen simbolni naboj ter nam lahko v celoti ali
deloma, glede na mrežo odnosov, v katero so vtkani, posredujejo kako metaforo. Branje je
namreč idejno izkustvo.
Pozornost je najprej namenjena vsebini, ki jo kot bralec vzamem za resnično in skušam
doumeti v njeni resničnosti. Jaz, bralec, igram seveda tudi neko vlogo pri tem, vendar samo
zato, ker sem v službi smisla, ker pustim, da se smisel ponovno vzpostavi preko mojega
branja. Na ta način si tekst in bralec delita neko resničnost, ki je prej ni bilo in jo je pisatelj,
kot pravi Sartre9, samo načrtoval. Ta resničnost nastane v samem dejanju branja, vendar se
vsa ne izčrpa v njem. Možno je neskončno število branj in vsako branje, tudi branje istega
bralca, je ponovitev stvarjenja, je nova stvaritev. Dejanje branja omogoča iluzijo, da je
ustvarjalka smisla tista instanca, ki jo upravičeno imenujem jaz, tista psihična enota, ki v to
stvarjenje vnaša sebe, individualnost, ki se ohranja iz dneva v dan, identiteta. Ko bere, bralec
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(Sartre, 1988)
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veruje, da je on sam, da vse, kar ima in kar je ter vse, kar potrebuje, da bi bil, slavi zmago nad
razkrojem. Prva stvaritev bralca je idealen avtoportret; popolni jaz je vselej beroči jaz.
Smisel nastane iz pripravljenosti in potrebe, da bi stopili v stik z drugim, da bi ga v polnosti
spoznali, ga spoštovali. Absurdno bi bilo, če bi v napisanem iskali svojo lastno zrcalno
podobo in da bi svojim predsodkom dovolili, da govorijo za drugega. Brez te temeljne drže
poslušanja in spoštovanja, ne bi mogli razložiti, zakaj nas določena besedila tudi po preteku
več stoletij in tisočletij od nastanka še vedno nagovorjajo. Prav gotovo ne zato, ker bi v likih
Iliade, Besnečega Rolanda ali v Zaročencih prepoznali sebe. Dantejeva Božanska komedija,
pravcata kovnica

pošasti, je polna zglednih dokazov za temeljno ločenost pripovedne

resničnosti od bralčeve resničnosti. Podobnost med obema svetovoma nastaja zaradi bralčeve
projektivne sposobnosti, zaradi njegove pripravljenosti, da ob spodbudi predstavljenega sveta
enako prizadevno razišče svoj svet.
Realizem izhaja iz ujemanja situacij in v njih delujočih oseb. Joyce govori o pripovednem
ritmu, Stevenson pa izjavlja, da se vse okoliščine v nekem romanu ujemajo kot glasbene note.
Tudi pripovedovalec je vsota pripovednih drž, nič več kot kateri koli lik. Pripovedovalec
fungira kot organizacijski princip, kot režiser celote, ne glede na to, ali je le ta oblikovana po
vzoru avtorja in pripoved teče o avtorjevi sodobnosti in izvira iz avtorjevega izkustva ali ne.
Resničnost je mreža medsebojnih relacij med pripovedovanim in ne-pripovedovanim, med
rečenim in neizrečenim. Resničnost sovpada s tekstom. Je sama literarna stvaritev. V besedilu
so razvaline (Proustova beseda) ali posamezni vtisi in nepovezane misli preurejeni v totaliteto,
v skladno celoto korespondenc in podobnosti, ki je pred pisanjem ne bi prepoznal niti sam
pisatelj. Ta totaliteta ne obstaja zunaj, pred tem ni obstajala nikjer.
Realizem je zato rezultat dela interpretov katerega koli časa in kraja. Je rezultat eksegeze,
prava eksegeza pa ni nič drugega kot razlaga kreativnih procesov, kot se odražajo v končni
obliki. Realistični so sadovi branja: uzavestitev narativnih prijemov in iz nje sledeča
interpretacija, pravzaprav interpretacije.

2.4 Užitek spoznanja
Lakuna razširi pomen in omogoči preseganje fizične omejitve zapisanega. Ustvarjanje
pomena imenuje Sartre silence10. Bralec organizira stimule, ki jih sprožajo grafična znamenja
10
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v nekaj več, v nekaj, česar ni najti v pisni obliki, a je vendarle bistvo samega pisanja in
nedvomna kvaliteta vsakega teksta. Gre za nenehno preseganje zapisanega. »Avtor ga vodi,
vendar se omeji na usmerjanje. Referenčne točke v tekstu ločuje praznina. Treba jih je
povezati in jih preseči.«11
Demetrij v spisu O stilu, ki je eden antičnih primerov obravnave lacunoznosti, izjavlja, da je
»govor kot banket: le malo krožnikov je lahko tako postavljenih, da se zdi, kot bi jih bilo
mnogo«.
Tekst je organizem, ki transcendira svoj videz in svojo snovnost. Bralec interpret omogoči
tekstu, da deluje onstran meja zapisanega, medtem ko njega samega prešinja skriti glas teksta.
Ciceron v svojem delu De oratore uporablja za bralca interpreta zanimivo metaforo: zanj je
iskalec zlata, ki izkopava na mestih, na katera ga usmerja tekst. Interpret vstopi v rudnik ali
bolje rečeno, se vanj spusti, njegov spust pa razširi meje prostora, v katerem je poprej živel.
Ko razpravlja Seneka v filozofskih pismih Epistulae ad Lucilium o oblikah vzgoje, razlikuje
med velikimi govori in skromnejšimi pregovori. Pregovori delujejo kot drobna semena, ki
kljub svoji majhnosti na primernih tleh sprostijo svoje moči in se razvijejo. Primera s
semenom se pojavi tudi v Evangelijih, kjer pomeni odrešenjsko delovanje. Seneka med
drugim tudi pohvali Lucilija, ker se izraža v jedrnatem in primernem jeziku, ker jasno izrazi
svojo misel in to tako, da izvemo več, kot pa same besede povedo.
Širitev ali ekspanzija pomena, o kateri v prenesenem pomenu govorijo Cicero, Seneka in
Evangeliji, pomeni spoznanje. Gre za tisti tip spoznanja, o katerem razpravlja Aristotel v
Retoriki, torej za razumevanje in sklepanje, do katerega pridemo z razmišljanjem (Ciceronov
cogitatio). To je spoznanje, ki daje svojevrsten užitek. Ne gre namreč samo za razumevanje,
temveč za razumevanje, ki omogoča izkušanje sreče. Prav zato je primera (similitudo) manj
prijetna od metafore, saj z dodatkom primerjalnega veznika podaljša izraz in s tem prikrajša
um za možnost, da bi sam zgradil smisel (Retorika III, 10). Hitro izražanje (tako, ki ne pove
vsega) je bolj učinkovito tako na ravni stila kot tudi samega argumentiranja. Kar razumemo
takoj, nas ne poteši. Razumevanje z zamudo je bolj učinkovito.
Sklicujoč se na Aristotela, Seneka izjavlja, da se razumevanje ne dovrši v očitnem; njegov
največji in najlepši delež je v tem, kar je skrito.

11
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Demetrij ponavlja opozorilo Aristotelovega učenca Teofrasta, ki svari govornika pred tem, da
bi poslušalcu postregel z vsemi podrobnostmi in mu svetuje, naj raje tudi kaj izpusti, tako da
si poslušalec lahko z razmišljanjem sam ustvari predstavo. Če se namreč poslušalec sam
dokoplje do spoznanja, je bolj naklonjen do sogovornika, saj ob njem odkrije svojo
inteligentnost.
Pietro Verri12 v razpravi Discorso sull'indole del piacere e del dolore (1773) imenuje tema
interval med neposrednim izkustvom teksta in razumevanjem teksta, v prehodu med enim in
drugim pa spoznava pozitivno transformacijo bolečine. Bralec je zaradi teh temnih mest
prisiljen k pozornemu premišljevanju, da bi tako dojel avtorjevo misel, medtem pa trpi zaradi
napora, ki ga prestaja in nestrpnega pričakovanja, da bi razumel.
Že pred Verrijem je Cesare Beccaria v razpravi Ricerche intorno all'origine dello stile
(1770)13 razmišljal o učinkih izraženih in zamolčanih, neizrečenih idej. Med enim izrazom in
drugim teče kratek časovni interval tišine in počitka. Če so ideje le obujene, ne pa eksplicitno
izražene, v umnih prebliskih zapolnijo praznino, ne da bi povzročale utrujenosti. Če pa so vse
izražene, se vrzeli pomnožijo in ne zapolnijo, kar vodi do zmanjšanja užitka in do utrujenosti
spričo povečanega napora ob branju. Izpuščanje zadeva zlasti postranske in dodatne ideje.
Povedati vse, zmanjšuje učinkovitost osnovnih idej, saj more naš um sprejeti le omejeno
število vtisov. Če jih zamolčimo, pa učinkujejo bliskovito hitro. Z namigovanjem skrajšamo
sintakso in si prihranimo čas. Namigovanje sproži silovite vtise, ki kljub temu, da niso
ubesedeni, učinkujejo z močjo besed. Sintetično izražanje pomeni tudi časovno sintezo. S tem
ko izpuščamo in krajšamo, pospešujemo. Če bi bile izražene vse zamolčane ideje, bi z
zamudo povezovali glavne ideje, ki bi ostale oddaljene druga od druge, zaradi česar bi bilo
jasno dojemanje celote dolgočasen in naporen proces ali pa bi um bil prisiljen razdeliti na več
časovnih enot tisto, kar bi zaradi enotnosti glavne ideje moralo biti zaobjeto v eni sami
časovni enoti. S tem bi postranske ideje postale glavne, kar bi povzročilo zmešnjavo.
Leopardi imenuje užitek izpuščanja ljubezen do akcije in celo ljubezen do življenja
(Zibaldone 2050). Gre za gnoseološki užitek. Misel rada preskakuje z enega predmeta na
drugega, premaguje razdalje, doživlja različnost in mnogoterost. Za veliki stil je značilno
namigovanje, ne opisovanje (hiba, ki jo nenehno očita Ovidu). Namigovanje ugaja, saj prisili
dušo k stalni dejavnosti, da bi zapolnila tisto, česar pesnik ne pove, dokončala to, kar pesnik
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(Verri, 2001)
(Beccaria, 1962)
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zgolj začenja, obarvala tisto, kar je zgolj v obrisih, odkrije tiste oddaljene povezave, ki jih
pesnik komajda nakaže (Zibaldone 2055). Kot poezijo ali lirični slog razume popolno obliko
izrazne koncentracije. Leopardi najde zglede zanj v antični poeziji. Tako je Horacijev slog
primer energičnega in hitrega slog, ki zahteva od nas umsko delovanje, in kompozicijskega
ideala, ki prisili več stvari v majhen prostor. Izločanje ustvarja lepoto, ki je lastnost
razmišljanja oziroma umskega delovanja (Zibaldone 2056).
Roland Barthes, dober poznavalec Aristotela, je pripisoval Flaubertovi rabi asindetona
edinstveno jezikovno energijo in moč, da povzroči nadvse prefinjen užitek. Barthes takole
strne lastnosti Flaubertove umetniške prakse: obrezovanje, luknjanje diskurza, ne bi postal
nesmiseln. Že v Retoriki najdemo hvalo asindetona. S tem ko izloča, asindeton razširja.
Zaradi njegove dramatičnosti se zdi, da pove več stvari, medtem ko dejansko pove eno samo.
Tudi Nietzsche je zahteval miselno strogost, jedrnatost, hladnost, preprostost, treznost,
zadržanost in molčečnost ter je v osredotočenju na bistveno našel rešitev pred dolgoveznostjo
(redundanco) sodobnikov. Njegov ambicija je bila, da bi v desetih povedih povedal vse, za kar
kdo drug potrebuje celo knjigo.14
Že pred Nietzschejem je Schopenhauer postavljal jedrnatost in osredotočenost na bistveno v
službo resnice. Prišel je do zaključka, da je bolje izpustiti kaj dobrega, kot pa dodajati
nepomembne reči. Pri tem navaja Hesiodovo maksimo, da je polovica več kot celota. Bralcu
je potrebno povedati le stvari, do katerih sam ne more priti. Proč s plehkim okrasjem in
lažnim sijajem; resnice, ki je eno s stvarjo, naj ne maliči pretirana nabreklost izražanja. Pri
tem daje za zgled Jobovo izražanje. Pride do sklepa, da se je treba izogibati odvečnemu, zlasti
pa sekundarnim idejam, ki delujejo zavajajoče, in si prizadevati za slogovno čistost.
Tudi William James je bil zaprisežen sovražnik sekundarnega, dodatnega, ali, kakor ga je sam
imenoval, intersticijskega mišljenja (interstitional thinking)15. Izvrsten mislec in sogovornik,
kar je aristokrat (uvaja socialno kategorijo namesto povsem intelektualnih distinkcij), ne
govori nepotrebnega, krajša in izpušča, pove en stavek namesto dvajsetih, ali pa raje sploh ne
govori in se po tem razlikuje od plebejcev. Kadar že govori, pove samo rezultate in nič
odvečnega. Pravi gentleman omalovažuje, ne jemlje v poštev, zanemarja, prostaška pamet pa
se, nasprotno, izgublja v nepomembnem. Eliminacija sekundarnega daje polet in posreduje
idejo resnice. Navadni ljudi naj bi ne bili vredni zaupanja, ker so tudi njihove najboljše ideje
14
15

(Nietzsche, 2008)
(James W. , 1950)
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zadušene in okužene z dolgoveznostjo obrabljenih asociacij. Nasprotno pa je svetovljan
deležen našega zaupanja tudi, ko hlini mnenja in okuse.
Tišina izpuščanja je namreč modrost, ki jo Plutarh pripisuje božanstvu. Ko Apolon izreka
svoje prerokbe, se ogiba dolgoveznosti. Lakunoznost Dantejeve pesnitve, medtem ko daje
resničnost tistemu, o čemer je epopeja pisno pričevanje, podeljuje Danteju pripovedovalcu
poseben status, ga povzdiguje v preroka, v tistega, ki še preden jih razodene, razodete resnice
tudi poseduje.
Proust očita Balzacu pretirano zaviralno informativnost, ker se ne zadovolji s tem, da vzbudi
občutek o stvareh, temveč jih mora takoj okvalificirati. Balzac uporablja vse ideje, ki mu
pridejo na misel, ne da bi jih prej pretopil v slogu, v katerem bi se uskladile in sugerirale, kar
namerava povedati.16
Laurence Sterne je skrajno spoštljiv do bralca. Pripovedovalec Tristrama Shandyja izrazi
misel, da dober pisatelj ne misli na vse sam, ampak pusti, da tudi bralec kaj postori in si
izmisli.
Avtorjeva inteligentnost je ključna tema eseja Walterja Paterja Appreciations. Zanj je
pisateljevanje podobno konverzaciji, zato mora pisatelj imeti čut za meje, ki jih narekujeta
spodobnost in dobra vzgoja in si ne sme izmisliti vsega sam, pač pa mora tudi bralcu
prijateljsko odmeriti delež pri ustvarjanju. Za Walterja Patra je izključevanje - iskanje
bistvenega, redukcija jezika na mentalno podobo, odpoved cenenim učinkov itd - primarni
izvir literarne umetnosti. Njegov idol je Flaubert. V svojem razglabljanju večkrat ponovi
besedo restraint (in različico self-restraint), kar pomeni nadzor, samoobvladovanje, asketska
gospodarnost, varčnost. Ugodje, povezano z lakunami, je oblika bralčevega sodelovanja, je
užitek ob doživljanju uspešnega ustvarjanja. Govori tudi o jezikovni disciplini, katere sad je
bolj izpiljen slog, zaradi česar bralec okuša večje veselje, ker lahko sodeluje pri zmagoslavju
umetnosti nad težavami. Bralec sodeluje pri ustvarjanju, kar je zanj vir užitka. Tej posebni
vrsti užitka bi lahko rekli občudovanje, pojem, ki se je skorajda izgubil iz literarne
refleksije17.

16
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(Proust, Contro Sainte Beuve, 1974)
(Pater, 1918)
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V Gideovih Ponarejevalcih denarja Èdouard namerava vrniti bralčevi domišljiji prvenstveno
vlogo: Romanopisci namreč s svojimi preveč natančnimi opisi literarnih likov prej motijo, kot
pa opravljajo kaj koristnega. Morali bi pustiti, da si jih vsak bralec predstavlja po svoje.
Na programski način zatrjuje, da je potrebno roman oklestiti in ga rešiti vseh prvin, ki mu ne
pripadajo. Pri tem je zanimivo, da je zanj okleščenje razvojna nujnost romana. Okleščenje ali
razlastitev usodno zaznamuje roman kot zvrst. Kot je namreč nekdaj fotografski posnetek
slikarstvo odrešil skrbi za natančno upodabljanje podrobnosti, tako v prihodnje spričo
tehnološkega napredka ne bo potrebno navajati dialogov, s katerimi se pogosto ponaša realist.
Zunanji dogodki, nadloge in travme pripadajo kinematografiji; za roman je dobro, da jih
prepusti. Prav tako mu več ne pripada niti opisovanje oseb. Žal pa romanopisec običajno ne
zaupa dovolj bralčevi domišljiji.
Èdouard sanja, da bi ustvaril roman, ki bi bil zelo različen od vseh tistih, ki jih je že ustvaril,
ki bi ne imel jasnih obrisov in bi bil brez pravega zaključka, skratka, kot življenje, ki je polno
lakun. Gide preko Èdouarda odpira večni problem totalitete, celovitosti. Zastavlja si
vprašanje, kako zajeti življenje v prostor ene pripovedi in uloviti neulovljivo. Kako vključiti
Konec v konec?
Podobno tudi Virginia Woolf18 teži k temu, da bi vključila v svoje romane vse in sicer,
paradoksalno, z izključevanjem oziroma zasičenjem (saturacijo) v največji možni meri, s
čimer želi doseči poetično koncentracijo. V svojem dnevniku je zapisala, da namerava
izločiti vse ostanke, odpadke, vse odvečno, kar ne pripada trenutku. Sem spada marsikaj, kar
je zaposlovalo realistične romanopisce, ki jim očita lažnost in konvencionalnost ter da
poenostavljajo in ne znajo selekcionirati. Sprašuje se, zakaj bi vnašala v literaturo stvari, ki
niso poezija, so lažne in irealne.
Henry Fielding, eden začetnikov modernega romana, je zagret cenzor mašil in razvlečenosti.
V začetku drugega dela Toma Jonesa pripovedovalec programsko izjavi, da bo poročal le o
najbolj zanimivih dejanjih ter bo preskočil tudi po več let, če se ni v njih zgodilo nič
zanimivega, ne da bi se niti malo menil za praznino v zgodbi (we shall not be afraid of a
chasm in our history)19.
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(Woolf, 1982)
(Fielding, 1996)
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Tudi Milan Kundera obravnava roman z razvojnih vidikov in primerja romaneskno zvrst z
glasbo, še zlasti z reformami, ki jih je uvedel Janáček. Umetnost izločanja, elizije, se mu zdi
nujnost. Janáček spozna, da orkestrska partitura kloni pod težo nepotrebnih not in se temu
upre. Samo nota, ki pove nekaj bistvenega, ima pravico, da obstaja. Tudi roman ovirajo
tehnika in konvencije, ki delujejo namesto avtorja: predstavitev likov, opisi okolja, umestitev
dejanja v zgodovinski kontekst, zapolnitev življenja literarnih likov z nepotrebnimi
epizodami. Njegov imperativ je janáčekovski: znebiti se avtomatizma tehnike, romaneskne
gostobesednosti in ustvariti zgoščenost.20

2.5 Stvar
Božanska komedija je "napolnjena" z lakunami, ki že stoletja burijo domišljijo interpretov in
spodbujajo večno iskanje poslednjega smisla. Med njimi Gardini izpostavlja zlasti dve
tipologiji lakunoznosti in sicer reticentio in izpustitev in analizira več primerov: Pekel, V 102;
Pekel X, 63; Pekel XXXIII, 75…
V IX. spevu Pekla (7-9) hudiči preprečujejo pesnikoma dostop v Ditovo mesto. Vergil
poskuša pomiriti Danteja, da bodo hudiči premagani, saj je namreč sama Beatrice zagotovila
pomoč. Vendar pa nebeškega sla, ki naj bi jima odprl vrata, še ni in vanj se za hip vseli dvom:
Kaj pa, če je Beatricino obljubo napak razumel in zmaga pripada hudičem?
»To bitko vendar morava dobiti«
prične, »če ne … Tako je obljubila,
joj, kasen mi je sel, ki mora priti.«
Celotno tercino zaznamuje slovnična nejasnost, ki izdaja Vergilovo vznemirjenje. Kratki,
odsekani stavki, ki v naglici sledijo toku zmedenih misli, razodevajo notranjo negotovost
pesnika, alegorije človeškega razuma. Prekinjena poved namerno posnema znamenito mesto v
Eneidi (Eneida I, 135):
… quos ego – sed motos praestat componere fluctus.
V prevodu dr. Frana Bradača:

20

(Kundera, 1986)
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To bi vas! Vendar mudi se mi bolj pomiriti valovje. 21
Okrnjeno poved izgovori Neptun, razjarjen nad predrznimi vetrovi. Poved zastane, saj je
potrebno najprej pomiriti valovje, obenem pa prekinitev zveni kot grožnja.
Torquato Tasso navede ta primer v svojih Govorih o junaškem epu kot ponazoritev antične
retorične figure reticentia, za katero je značilno, da vzbuja sum, da bodo sledile večje stvari,
kot so bile povedane. Prav tako tudi Shakespearov Jago ni gostobeseden in vendar s svojimi
klevetami pahne zamorca v nesrečo. Učinka ne dosega s podrobnim opisovanjem
Desdemonine prevare, pač pa s pretehtanim vnašanjem premolkov, ki netijo moževo
domišljijo. Tako Othello kot bralec, oba sta v istem položaju: oba morata interpretirati.
Bralčeva ustvarjalna vloga pri interpretiranju je v Božanski komediji izpostavljena na več
mestih. Leo Spitzer trdi, da Dante ustvari bralca. Na dnu pekla (Pekel, XXXIV, 22-27), v
neposredni bližini Luciferja, Dante neposredno poziva bralca, da uporabi svojo pamet, da bi si
mogel predstavljati njegovo stanje:
Nisem umrl in živ ne nehal biti,
Preudari z zrnom zdrave misli v glavi,

Še en dokaz za užitek, ki ga Aristotel povezuje z izpuščanjem, tokrat iz Paradiža (Paradiž, X,
22-25):
Ti, bralec, pa le v klopi ostani
In sam preudari prvih vrst resnico,
Če radost naj pred trudom te nahrani!
Pred te sem dal, zdaj primi sam za žlico
Prekinjeni opis nebeške harmonije je le anticipacija, predokus veličastne pojedine. Za ostalo
naj poskrbi sam bralec. Kulinarična metafora ponazarja intelektualni užitek, ki je v tem, da
bralec sam odkrije smisel.
V Vicah pripovedovalec bralcu celo sugerira vire, iz katerih lahko izve tisto, česar mu sam
nima časa povedati (Vice, XXIX, 97-105).
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(Vergil, 1978)
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Dantejevo pozornost premoti novo doživetje. Pozaba, tako kot reticentia, napotuje onstran
dokumentiranega izkustva v razsežnejšo empirično dimenzijo, kot pa je tista, ki je v besedilu.
S tem ko potisne horizonte fikcije čez robove besedila, bralec začne verjeti, da je nekaj, kar je
na drugi strani, resnično (del totalitete, za katero je prikrajšan) in je potemtakem resnična tudi
pripoved. Po drugi strani pa prav spričo dokumentarne nejasnosti, dobi njegova pripoved
značaj pričevanja.

V XXIII. spevu (109-10) Pekla poved zastane in je na pol izgovorjena (praecisio). Lacuno
povzroči preusmeritev pozornosti. Izpust, tako kot premolk, ustvarja učinek resničnosti.
Zavedanje izpuščenega daje konkretnost tistemu, česar ni in nikoli ni bilo. Domnevna
izpustitev nekega elementa, sproži željo po tem elementu in mu podeljuje resničnost:
Že sem pričel: »O brata, vajini boli…«,
A brž končal, …

Pripovedovalec ne neha klicati bralcu v spomin, da je pesnitev samo , nepopoln, lakunozen
posnetek njegovih doživetij v onstranstvu. Pesnik pripisuje zaključek speva (Vice XXXIII,
136-41) pomanjkanju prostora in spoštovanju do prave mere. Njegova predstavitev je delna. a
prav zato ima vrednost resnične zgodbe. Prav zato, ker umetnost ne more zajeti celovitosti
življenja in je ubeseditev lahko le omejena, dobi pripovedovano izkustvo vrednost resničnosti.
Resničnost Dantejevega sveta presega besede in spričo preobilja te resničnosti je jezik
nezadosten. Podobne primere metajezika najdemo na več mestih: Vice XXXIII, 136-41, Pekel
IV 145-47, Pekel VI, 112-12).
V Peklu in v Vicah je nasprotje med besedami in dejstvi utemeljeno z zahtevami in
omejitvami same pripovedi, nasprotno pa je v Paradižu neravnovesje med besedami in dejstvi
utemeljeno z manj pragmatičnimi dejavniki. V Paradižu pesnik ne pove, ker ni sposoben, torej
zaradi nezadostnosti človeškega jezika spričo mogočnih božjih del, pa tudi zato ker pesnikov
spomin ne zmore popolnoma priklicati v spomin čutnih vtisov rajskega izkustva. Dante
razlikuje med razumom in spominom (Paradiž I, 4-9). Razum in spomin sodelujeta, ko gre za
razumevanje povsem človeških dejstev. Ko pa postane predmet motrenja to, kar je božjega,
spomin stopica na mestu. V luči tega pasusa je mogoče trditi, da lingvistična sposobnost
sovpada s spominom. Moč spomina se manjša s približevanjem Bogu (Paradiž XXXIII),
nasprotno pa se veča videnje.
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Bolj kot s svojo močjo se pesnik v Paradižu okorišča s svojo nemočjo in nesposobnostjo.
Njegovo delo nikoli ne izraža v celoti tega, kar bi pesnik želel izraziti in tega, kar bi želel
videti; lahko bi celo rekli, da ima pesnik predokus videnja, ne pa samega videnja, in mu v duši
ostaja nepotešljiva želja po videnju, iz katere črpa svojo zgovornost, da z njo izraža to svojo
nepotešljivo lakoto.
Na drugem mestu Dante vzpostavlja neposredno povezavo med prikazovanjem in
lakunoznostjo. Za prikaz paradiža pesnitev mora izpuščati; da bi povedal, ne sme povedati
(Paradiž XXIII, 55-63).
V Dantejevi pesnitvi sta oba razloga, pragmatični in metafizični, eno. Povedati, da ne bo
povedal zaradi nesposobnosti, je le način raztezanja meja fikcije, ki tako dobi status
resničnosti. Kateri koli že je razlog, da ne pove, bodisi umetnost bodisi sama narava govora, s
tem ko ne pove, ko zamolči, sugerira neko totaliteto, za katero prav v imenu neizrečenega
predpostavljamo, da je avtentična, neizpodbitna in vredna poslušanja. Lakune, ki v
Dantejevem Paradižu pripadajo poetiki neizrekljivega, so obenem v službi posnemanja,
mimesis. Lingvistični prikaz paradiža je omejen zaradi vzvišenosti božjih resnic, poleg tega
pa tudi zaradi drugačnega videza nebeških stvari. Te stvari so tako zelo različne od stvari tega
sveta, da jih noben jezikovni opis ne more ustrezno izraziti. Tako denimo pripovedovalec
prizna, da z besedami ne more dovolj jasno izraziti svetlosti duš (Paradiž X, 43-45). Ti,
bralec, si ne boš nikoli mogel popolnoma predstavljati stvari, ki sem jih videl, ne glede na to,
kako si, jaz, pesnik, prizadevam, da bi ti jih predočil, vendar pa smeš verovati in si želeti, da
bi jih videl tudi ti. Lakunoznost priganja bralca, da daje pesniku zaupnico in si želi slejkoprej
tudi sam doživeti tisto izkustvo, ki ga pesnitev le parcialno prikazuje.
Izpuščeno ustvari vtis resnice. Le tisto, kar je resnično, je mogoče prikriti ali zamolčati. Gre
namreč za resnico in sicer ne glede na referencialnost pripovedovanega. Literarno spoznanje
je spoznanje, ki teži k resnici, ne h kateri koli resnici, ampak k Resnici. Domišljija /
predstavna zmožnost je ta Resnica, ki je eno z resničnostjo pripovedi. Lakuna ustvari iluzijo,
ki jo je treba razumeti kot intuicijo, kot bliskovitost intelekta, ki trajno spreminja vse
doživljanje subjekta. Brez te iluzije noben bralec ne bi nikoli verjel pesnikovim besedam.
Iztrgani iz literarnega konteksta, začetni verzi XXI speva Pekla lažejo. Vendar pa se je
izpustitev dogodila v literaturi in jo je treba razumeti znotraj literature, v literaturi se zares o
nečem ni poročalo. Potemtakem nam pripovedovalec ne laže, ampak govori resnico, ki ji mi
kot bralci moramo verjeti. To je literatura: izkustvo Resnice, želeti povedati Resnico (kot
pisatelj) in želeti slišati Resnico (kot bralec), ne glede na to, kako neverjetna se zdijo
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pripovedovana dejstva na povsem racionalni ali referencialni ravni. Prav zato, ker
referencialnost ni dovolj resnična, literatura zavzema pomembno mesto v življenju ljudi.
Skratka, Dantejeva pesnitev ni vse tisto,o čemer naj bi poročala. Celota vsega se nahaja
drugje. Ta drugje pa ni tako pomemben, kot je ta tukaj izrekanja. Izrekanje evocira popolnost,
ki se nahaja onstran besed, ki pa sovpada z nepopolnostjo besed. Dantejeva pesnitev je zbirka
fragmentov, pripovedovalec v vlogi protagonista nas na to nenehno spominja, ki pa pridobi
vrednost resnice prav vsled svojega fragmentarnosti. Vse v Danteju je resnično, toliko bolj
resnično, kolikor manj so realistične in empirično preverljive pripovedne situacije. Dante nam
z močjo svoje karizme pokaže, kako je vsebina resnice prej kot v stvareh v samih besedah in
da je sam pesniški jezik stvar.

2.6 Textus
Čeprav Gardinijeva študija obravnava predvsem izrazite primere lakunoznosti, izhaja iz
predpostavke, da so do neke mere lakunozni vsi teksti. Literatura molči zmeraj, četudi tega
izrecno ne pove. Lakunoznost je implicitna sami naravi pripovedne umetnosti. Ni pripovedi,
ki ne bi na ta ali oni način izpuščala.
Termin tekst implicitno izraža to temeljno, usodno lakunoznost vsake pripovedi. Že pri
Kvintilijanu se termin dva krat pojavi in sicer, ko obravnava umetnost kompozicije. Že pri
njem termin textus, v etimološkem pomenu tkanina, predpostavlja dobro zgrajen govor.
Tekstilna metafora za literarno zgradbo se pojavi že pri Homerju, mnogo stoletij kasneje pa v
Besnečem Orlandu. Kvintilijanov neologizem v klasičnem obdobju ni bil razširjen, spet pa
priplava na površje pri Ammianu Marcellinu v Historia Augusta. V srednjem veku se termin
razširi z različnimi pomeni. Označuje vsebino za razliko od glos in komentarja, pa tudi
besedilo par excellence, to je Evangelij. Prav tako lahko označuje snovne vidike knjige in
samo pisanje. Med humanističnimi filologi postane tehnicizem, s pomenom izročila ali tudi
samega kodeksa. V moderni dobi se prebije iz prostora filologije in ponovno vstopi v območje
retorike, nakar preide v literarno teorijo.
Roland Barthes in Walter Benjamin se vrneta k etimološkemu izvoru termina. Barthes iz
grškega termina s pomenom tkanine (kar je v latinščini textus) skuje izraz hyphologie v
pomenu pajkove mreže22. Zanimivo je, da je Barthes postavil primerjavo med literarnim
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(Barthes, 2013)
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tekstom in pajčevino, dasi ni poznal antičnih virov, ki so že govorili o besedilu kot o tkanini
(poleg Kvintilijana tudi Dionizij iz Halikarnasa in Psevdo-Longin).
Benjamin aplicira tekstilno metaforo na Proustovem pisanju23. Izmenjavanje spomina in
pozabljivosti, izgube in ponovne najdbe je Penelopin prt; spomin je zaplet in pozaba nit.
Benjamin poudarja gostoto, ki pa obenem pomeni tudi neločljivo lakunoznost. Tekst pomeni
sistematično, organsko izmenjevanje praznine in polnosti, kjer polnost ni vse in praznina ne
nič, kjer si praznina in polnost podajata vlogi in vsebino, se medsebojno krepita in
utemeljujeta in tako vzpostavljata strukturo, ki ju transcendira. Drug brez drugega ne moreta
stati. Med seboj se omejujeta, obenem pa drug drugemu omogočata širjenje v večno
obnovljivi mreži relativizmov. Polnost je tista, ki jo zaznavamo, saj oko in uho nagonsko
polnita lakune, iščeta kontinuiteto, vendar pa je tekst prav nasprotno nekaj bistveno in nujno
pretrganega, diskontinuiranega. Verjeti, da ni ali celo zahtevati nasprotno, je enako, kot če bi
zahtevali, da naš um preneha opravljati svoje naloge in da se posameznik odpove svoji
individualni svobodi.
T. Adorno je refleksijo št. 50 v Minima moralia naslovil Lakuna. Izkustvo lakunoznosti je
zanj nekaj popolnoma naravnega in pravičnega, saj sledi življenju. Je znamenje neustavljivega
hrepenenja po samouresničitvi in po neodvisni in ustvarjalni viziji, ki bi ponovno uveljavila
pravice subjektivitete proti masifikaciji in tako imenovani kulturni industriji.
Sartre pa gre še dlje. Vsako pisanje priznava svobodo interpretacije in svobodo, da dokončaš
umetniško delo.
Gardini v prvem delu študije postavi temeljna izhodišča, iz katerih izhajajo tri medsebojno
prepletene usmeritve, ki jih v nadaljevanju razvija in se ves čas k njim vrača ter se tako izogne
nevarnosti, da bi potonil v enciklopedični raznoterosti tekstov, ki jih obravnava:
-

lakuna spodbuja raziskovanje smisla,

-

omejuje kopičenje narativnih prvin v diskurzu,

-

omogoča vero v resničnost pripovedi.

V retoriki lingvistična napetost med lakuno in besedilnim pomenom prikliče figuro elipse, ki
z izpuščanjem omogoča ekspanzijo pomena onstran besednega zapisa. Iz slogovnega vidika
elipsa, s tem ko ga racionalizira, tekst razbremeni. Elipsa zahteva udeležbo bralcev pri
nastajanju pomena. Cesare Beccaria in Pietro Verri sta poudarila vrednost praznin v tekstu,
temačnih mest, ki omogočajo bralski užitek. Lakunoznost omogoča tekstu, da presega jezik
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(Benjamin, 1993)
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kot svojo materijo, kar v tem kontekstu odpira nove možnosti tudi za raziskovanje
intertekstualnosti.
Lakuna je povezana s tekstom kot zapletom ali mrežo motivov kot pozaba s spominom in
senca s telesom. Za Benjamina je literarni tekst tkanina (tekstura), za Barthesa pa pajkova
mreža, iz česar Gardini potegne sklep, da je tekst izmenjava polnih in praznih mest. Med
motivi ostajajo vrzeli, prazna mesta, v katere se ujame bralec kot se ujame žrtev v pajkovo
mrežo.
V skladu s svojim retoričnim aspektom lakuna zadeva kompozicijo teksta, torej namerne
avtorjeve izpustitve. Realizem je uzavestitev pripovednih postopkov; je sprejetje in poskus
razumevanja pripovednega sveta.

3 Ustvarjalni um

3.1 Klasicizem?
Lahko bi razlikovali dve vrsti lakunoznosti:
1. Lakunoznost, ki neposredno zadeva bralca, lakunoznost v tekstih, ki ne diktirajo
smisla, ampak ga vzpostavljajo s sodelovanjem prejemnika. To je subjektivna
lakunoznost, ki lahko proizvaja negotove in celo protislovne eksegetske odgovore.
2. Lakunoznost, ki zadeva neposredno pisatelja in njegovo delo, to je objektivna
lakunoznost.
Subjektivna in objektivna lakunoznost se ne izključujeta. Do neke mere sta celo ista stvar.
Obe se nanašata na delovanje pisatelja. Nedvomno drugi tip lakunoznosti vsebuje prvega. Plot
ali zaplet, torej intencionalni vidik pripovedi, povzroči potrebo po interpretaciji. Ločevati med
subjektivno in objektivno lakunoznostjo se zato lahko zdi jalovo in nekoristno, morda celo
zgrešeno. Kljub vsemu je tako razlikovanje koristno, ker pomaga prepoznavati obe različni
funkciji ali obliki izpuščanja, od katerih je ena odkrito relacijska, ker nagovarja bralca in ga
prisili k reševanju dvoumnosti, druga pa je arhitektonska, ker usmerja gradnjo pripovedi.
Drugi tip lakunoznosti deluje kot strukturni princip in kriterij reda: je izpuščanje z ozirom na
bistveno, je gradnja teksta brez pretiravanja in odklonov, je iskanje idealne oblike z
namenom, da bi dobila zgodba primeren razvoj, dogajanje in celota delov pa dovršeno
organizacijo. Tekst mora funkcionirati kot telo, v katerem so vsi udje harmonično povezani v
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celoto. Taki lakunoznosti se načeloma ne more izogniti noben tekst. Pripovedovalec svoje
zgodbe ne gradi po naključju, kot se nameri. Če citiramo Conana Doyla, obstajajo policijska
poročila, ki ničesar ne izpustijo in kipijo od nekoristnih zaznamkov, na drugi strani pa so
pripovedi, ki izvajajo selektivnost in diskretnost ter nudijo le pomembne detajle. Pisatelji, vse
od Homerja do avantgardistov XX. st., so vselej izbirali prvine in jih povezovali v določeno
sekvenco, plot, zaplet. Spričo usodnosti zapleta, ki predpostavlja

preliminarno

odstranjevanje, vsakršno razlikovanje med klasicizmom in eksperimentiranjem zbledi.

3.2 Vprašanje atletike
Strukturna selektivnost je bila predmet teoretičnega premisleka že vse od antike naprej.
Temeljna in paradigmatična v tem smislu je Aristotelova refleksija v Poetiki. Že pred njim je
Platon v Gorgiasu pohvalil brevitas in odločno obsodil gostobesednost. Govori se o obliki,
redu, sistematičnosti, harmoniji, ureditvi, povezanosti. Izvir vsega tega je sposobnost
selekcije. Besedna umetnost je do popolnosti orkestrirana celota elementov, ki so bili izbrani z
ozirom na rezultat celote.
Aristotel je prevzel te zamisli in jih fiksiral v načela za analizo literature. Kar je pri Platonu še
v domeni morale (retorika je v službi dobrega, ne le preprosta tehnika), je pri Aristotelu že v
znamenju literarne teorije. Popoln tekst je tisti, ki ima ustrezno izbrane argumente, povezane
v harmonično celoto, zaplet, pripoved ali v aristotelski terminologiji mythos. Ko govori
Aristotel v Poetiki o tragediji, jo reducira na formalno vajo in zdi se, da zagovarja prav
strukturalizem, ki bi vzbudil Platonu grozo: »Tako mora tudi mythos, o katerem smo rekli, da
posnema dejanje, prikazovati dejanje, ki je eno, to je enovito in celovito. In če v tem dejanju
premakneš ali odvzameš en sam del, se celota zruši ali zrahlja (VIII, 1451 a)24.«
V XXIII. poglavju Aristotel hvali Homerja in ga imenuje naravnost božanski, ker je v Iliadi
ustvaril pripoved z začetkom in koncem, ne da bi obdelal vsak vojni dogodek, kar bi podrlo
pravo mero in povzročilo same zaplete. Skratka, tudi Homer izloča in izločanje mu omogoči,
da ustvari enotno in koherentno zgodbo.
Na načela Poetike se navezuje Psevdo-Longin v slovitem traktatu O vzvišenem. Selekcija in
kombinacija elementov v organsko celoto sta pri njem pojmovani kot izvir vzvišenega. Sta
neločljivi. Kombinacija povezuje najpomembnejše značilnosti. Za Sapfo, Aratosa,
Arhilohosa, Homerja in Demostena velja, da so opravili izbor najboljšega, da so destilirali
najvišje točke in jih uredili, pri čemer niso vključili v kompozicijo nič grobega,
24

(Aristoteles, 1982)

30

nespodobnega, pretirano natančnega, ker bi škodovalo celoti. Ko govori o kompoziciji se
navezuje na 8. pogl. Poetike. Veličina vsakega govora izhaja kot pri telesu iz uravnotežene
sestave členov. Če iz celote izvzameš en člen, to še ne predstavlja nič posebnega, saj
povezava tvori enotno celoto. Podobno se tudi pomembne prvine, če so osamljene, razpršijo, s
čimer se izgubi učinek vzvišenosti, če pa so prisiljene v harmonično povezavo znotraj ene
periode in so sklenjene v en sam organizem, zvenijo dobro.

3.3 Ajantov molk
Demetrij pravi, da se v dolžini razblini intenzivnost, saj je močnejše, kar je skoncentrirano v
kratkosti. Kot primer navaja sporočilo Špartancev Filipu: »Dionizij v Korintu.« Če bi razširili
izraz: »Dionizij je izgubil oblast, revež živi kot učitelj v Korintu,« bi dobili pripoved namesto
žalitve.
Demetrij hvali še skrajnejšo obliko lakunoznosti: Izpustitev, posebno pa tišina, ustvarita
občutek veličine, ker se nekatere stvari zdijo pomembnejše, če so izražene samo implicitno.
Nenadna tišina je pogosto vir moči kot pri Demostenu: »Seveda bi lahko – vendar ne želim
dodajati nič žaljivega, in to me obtožuje v njegovo korist.« Njegova tišina je učinkovitejša,
kot bi bila njegova zgovornost.
Tudi Psevdo-Longin zagovarja učinkovitost tišine in pri tem vzame za vzor Aianta v IX.
knjigi Odiseje. Aiant je napravil samomor, ker je Ahilovo orožje prejel za nagrado Odisej in
ne on. Odisej ga je našel v kraljestvu mrtvih in ga prosil, da mu odpusti in ne uporabi zoper
njega svoje jeze, ki je Argivce prikrajšala za njegovo podporo ter da ga posluša. Aiant se v
odgovor samo molče umakne med ostale sence. Veličastnost Aiantove tišine je taka, da niti
smrt ne more razpršiti samomorilne jeze, v njegovi čustveni nespremenljivosti pa slutimo že
nespremenljivost Dantejevih prekletih. Bralec ali poslušalec bi si tako kot Odisej zelo želel
slišati Aiantov odgovor, ta pa nikoli ne pride.
Homerjev odlomek je služil Vergilu kot vzor za odlomek, v katerem Didona odkloni odgovor
Eneju in se zateče v gozd k prvemu možu (Eneida VI). Situacija je v tem primeru bolj
patetična, saj gre za dva ljubimca in ne vojaka. Ne obvladuje jo več kodeks časti, ampak
ljubezni. Didoni ni dovolj, da pusti Eneja brez odgovora; s svojo tišino ga kaznuje, ga zavrača
in da bo mera polna, poišče uteho pri drugem ljubimcu. Tudi njena jeza je, tako kot Ajantova,
popolnoma nekoristna; tako ona kot Ajant sta si že vzela življenji. Njuna jeza bi veljala za
žive, onadva pa nista živa, ampak kot Dantejevi liki ohranjata stari srd, kot če bi še pripadala
temu svetu.
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Aristotel v Retoriki (III, 9, 2-3) obsodi tekoči slog, ki naj bi pripadal arhaičnemu načinu
organizacije pripovedi in za primer pisanja v takem slogu navede Herodota. Zanj je tekoč tisti
slog, ki se ne sklene, dokler popolnoma ne izčrpa argumenta, neprijeten pa je zato, ker ne
pozna omejitve, vsi pa si želijo imeti pred očmi zaključek. Človeškemu razumu se upira
dolgovezenje, pomanjkanje strukture, tavanje v praznini, brezciljno kroženje brez smeri.
Konec govora ni le preprosta prekinitev. Potrebno je, da je pripravljen, napovedan s postanki,
ki členijo trajanje in bralcu dajo priložnost, da si za trenutek oddahne, ne da bi imel občutek
nedokončanosti. Branje je namreč kot tek; če ima atlet cilj pred očmi, ga ne premaga
utrujenost. Če pa nima pred seboj cilja, bo pritekel na cilj izčrpan.
Nasprotje tekočega, ohlapnega sloga je periodični, zgoščeni slog, ki je oblika govora, ki ima v
sebi tudi začetek in konec. Je prijetnejši, se ne oddaljuje od teme, ima neko svojo aritmetično
členitev, nekako tako kot verzi, kar omogoča poslušalcu, da ima vselej nekaj zaključenega v
rokah, poleg tega pa mu olajša pomnjenje.

3.4 Brevitas
V De inventione (I, XX) Ciceron zahteva za sodni govor (narratio) kratkost, jasnost in
verjetnost. Kratkost imamo, ko: 1. pripoved prinaša potrebno in ne gre predaleč nazaj v
preteklost, 2. izpusti nebistvene podrobnosti, ki se nanašajo na »kako«, kadar se izkaže, da
»kaj« zadošča, 3. se ustavi, ko je potrebno in se ne oddaljuje v druge zgodbe. Zlasti pa, če se
iz povedanega da sklepati na neizrečeno, če s tem, ko ne poveš, vseeno poveš. Podobno
Salustij v Bellum Iugurthinum izjavlja, da pove malo, iz katerega je razvidno vse.
Kvintilijan uči, da obstajata dve vrsti brevitas, kratkosti: pri prvi vrsti je govora samo o tem,
kar je potrebno, pri drugi pa je dosti povedano z malo besedami (Institutio oratoria VIII, 3).
Rhetorica ad Herennium, ki se nahaja eno stoletje pred Kvintilijanovim delom govori o
significatio. Significatio je postopek, ki vključuje več, kot dejansko pove. Significatio ne
smemo zamenjevati z brevitas, ki je v tem, da povemo čim manj, le najbolj potrebno, kot če se
zelo mudi in predmet ne zahteva obširne obravnave. Significatio opravlja drugačno funkcijo,
ki je vesela in obenem polna dostojanstva in sicer napeljuje poslušalca, da dejavno uporablja
domišljijo zato, da dopolni, kar je govornik pustil nedokončano.
De inventione svari pred tistimi, ki mislijo, da so kratki, pa v majhno količino besed vključijo
dosti podrobnosti.

Kratkost ni v maloštevilnih besedah, ampak v skrčitvi dejstev na

minimum. Brevitas je za antično retoriko, katere dedič je Cicero, oblika pisanja, ki jo
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poistoveti s strujo, ki nosi ime aticizem. Aticizem in azianizem sta dva nasprotna stilistična
ideala, ki jih je Cicero poskušal uskladiti.
V Brutusu Cicero ugotavlja podobnost med Grkom Lisijem in Rimljanom Katonom. Pri njima
je kratkost ali lakunoznost povezana z razumnostjo, eleganco in duhovitostjo. V Brutusu tudi
opozarja, da brevitas ne sme voditi v pomanjkljivo komunikacijo (Tukidides). Brevitas ima
tudi filozofske temelje. Samoumevno je pripisovati brevitas stoikom (v naslednjem stoletju
Seneka). Govori o ars, o tehnični spretnosti. Za stoike pravi, da s svojim rezkim in
nadzorovanim slogom ne morejo ugajati množicam. Skoraj vsi stoiki so vešče in umno
modrovali, bili so tako rekoč arhitekti besede. Če pa premakneš stoike s terena razmišljanja
na raven govorništva, razočarajo, so pomanjkljivi. Ciceron poudarja, da se to zgodi
upravičeno, saj se v celoti posvečajo dialektiki, torej utemeljevanju, argumentaciji (logiki), ne
pa slogovni raznolikosti in obsežnosti govora. (Brutus, XXXI). Navezovanje na dialektiko in
na logiko je tista rdeča nit v zgodovini lakunoznosti, ki bo kasneje privedla do zmagoslavja
detektivskega žanra.
Govorništvo bi bilo potemtakem širša, razvlečena oblika dialektike ali, drugače rečeno,
dialektika je zgoščeno in strnjeno govorništvo. V Oratorju beremo, da je Zenon, utemeljitelj
stoične šole, primerjal dialektiko s zaprto pestjo, govorništvo pa z odprto dlanjo in da ju je
Aristotel povezoval. Dobro govoriti, pomeni dobro razmišljati, razmišljati dobro, pa
predpostavlja sposobnost, da skrčiš razmišljanje na bistvene prvine in da interpretiraš z
gotovostjo tisto, kar se kaže kot negotovo. Dober govornik postreže z definicijami, definicija
pa je razprava, ki uporabi najmanjše možno število besed (XXXIII). Pa ne le to, govornik
mora znati odrezati, odstraniti vse, kar bi ga spravljalo v zadrego in prekriti vse, česar ne more
dokazati.
Lakunoznost zadeva govornika na dva načina: po eni strani se mora proti njej boriti in iskati
rešitev za praznine v izražanju, kajti dvoumnost govora izhaja prvenstveno iz pomanjkanja
kake besede, po drugi strani pa jo mora gojiti v obliki največje možne izrazne gospodarnosti
in z vidika prepričljivosti. Slednje velja tudi za zgodovinarje. Cicero ne skopari s hvalo
Cezarjevemu golemu stilu. Lakunoznost spada celo med govorniško okrasje, ko gre za
opuščanje veznikov med stavki (Orator XXXIX) ali za najavljanje izločanja teme (ibid. XL).

3.5 Lepota praznine
Horac svetuje tistim, ki poučujejo, kratkost; kar je preveč, si je namreč težko zapomniti.
Lakunoznost pa dobi v Horacovi Ars poetica eksistencialno vsebino. Horacova lakunoznost
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ali strukturna selektivnost sloni na diahroni razsežnosti teksta. Red, torej struktura, ni prostor,
ki ga je treba zapolniti, ampak naravno sosledje časovnih trenutkov. Zaplet je trajanje, v
katerem se stvari dogodijo v trenutku, v katerem se morajo zgoditi, kot v srečnem življenju,
kot v slavnem imperativu »carpe diem« (Ode I, 11, 8), ki vabi človeka, da je v stiku s
sedanjim trenutkom in da iz njega iztisne kar največ. Začetek, sredina in konec teksta
sestavljajo harmonično telo, predvsem pa odsevajo nujnost trenutka. Tekst (to, kar Horac
imenuje »carmen«) je v prihajanju in njegov prihod, vselej prihodnji, je v dogajanju, trenutek
za trenutkom, kot usoda. Avtor (auctor) je porok te usode, on ne pomeša prej in potem, ampak
stori, da se vse dogodi glede na potrebnost in primernost, vselej zdaj, carpens diem. Življenje
je treba živeti, dokler je, dan za dnem, besedo za besedo. Saj vemo in tudi Ars poetica nas na
to spomni, da bo treba umreti. Lakunoznost, ko strukturira celoto v koherenten red, je antidot
smrti. To je poduk Horaca: dobra literatura drži v vajetih končnost s tem, ko vedno znova
obnavlja sedanji trenutek in z njim zadovoljstvo, da smo tukaj.

3.6 Didonina retorika
Princip lakunoznosti je privedel do skrajnosti in s tem tako rekoč do besedilnega samomora
Torquato Accetto. V opozorilu bralcu, ki uvaja razpravo Della dissimulazione onesta,
Torquato Accetto pravi, da se je varoval sleherne nemoralnosti in si prizadeval, da bi z malo
besedami dosti povedal in če bi mogel v papir spraviti samo namige, bi se sporazumeval z
namigi. Delo Torquata Accetta je skrajni poganjek renesančnega razpravljanja o resnici in o
načinih izražanja resnice (na sledi priročnikov kot sta bila Castiglionejev Dvorjan in pa
Macchiavellijev Vladar). Ta čudaški tekst je izšel v Neaplju leta 1641, za njegov ponatis pa je
poskrbel, zelo zgovorno, šele Benedetto Croce leta 1928. Novejša izdaja l. 1983 je to delo
uvrstila med baročne klasike, s tem ko je Giorgio Manganelli opozoril na njegovo skrajno
dvoumnost in odkril v njem pičlo svetlobo in gosto senco grenke modrosti. Iz nekaterih
namigov se zdi, da je Accetto s tem delom prefinjeno polemiziral proti represivni vladavini
Špancev, ki so dušili svobodo s strogo cenzuro. Accetto zagotavlja, da želi zasledovati
resnico, na isti mah pa trdi, da lahko iskrenost škoduje iskrenemu človeku. Varneje je obdržati
stvari zase. Ni dobro nositi srce na dlani. Vzvišenemu umu bolje pristaja tišina. Traktat
popolnoma uteleša načela, ki jih zagovarja. Bralca opozarja, da je bilo delo sprva kar tri krat
obsežnejše in če bi še odlašal z objavo, bi od njega več nič ne ostalo, saj bi ga z ranami, ki mu
jih nenehno zadaja, uničil. Opozarja torej, da je objavljen tekst preostanek, pohabljeno telo,
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obenem pa izrazi prepričanje, da bo tisti, ki zna brati, prepoznal brazgotine v tekstu in
spoznal, kje je tekst lakunozen. Bralec mu bo odpustil, ker je knjiga izšla tako brezkrvna, saj
je pisanje o sprenevedanju zahtevalo sprenevedanje pisatelja. Avtor torej od bralca po eni
strani prosi za razumevanje, po drugi pa pričakuje, da se bo bralec s svojim razumom
aristotelovsko povzpel onkraj znamenj pohabljenja. Krvave metafore, ki jih pri tem uporablja,
je prevzel iz Institutio oratoria (X, 4). Brazgotinasti in brezkrvni so po Kvintilijanu teksti, ki
so bili pretirano izpiljeni. Accetto je utemeljil svojo izvirno poetiko prav v tem, kar je imel
Kvintilijan za hibo. To, kar je po Kvintilijanu napaka, je Accetto povzdignil v svojo izvirno
poetiko, poetiko avtodestrukcije, tako rekoč tekstualnega samomora. V 14. poglavju ima
Didonino smrt tako rekoč za povsem retorično gesto. Samomor je skrajni domet radikalnega
mazohizma, saj to, da zamolčiš, kar bi želel povedati, zadaja nemajhno bolečino. Odpoved
povzroča trpljenje, obenem pa tudi užitek. V sklepu razprave neposredno nagovarja
simulacijo kot muzo, ki bi se ji rad zahvalil za vse koristi, ki mu jih je prinesla, vendar pa bi
se ji izneveril, če ne bi simuliral simulacije.

3.7 Temačni slog
Lakunozni stil sabotira logiko podredja in teži k parataksi. Nasprotuje hierarhičnosti, vnaprej
določenim ureditvam, ki so vsiljene od zunaj in poskuša najti red od znotraj. Spoznanje izvira
iz praznin oziroma iz bralčeve interpretacije, ki povezuje tisto, kar ni neposredno povezano.
Lakunozni stil je dokaz in zgled za to, kako deluje literatura in kako mora delovati: literatura
se mora dogajati in ne le preprosto poročati o dogodkih. Za ponazoritev takega stila seže
Gardini v stari vek, tokrat k Tacitu:

Eadem Plancinae invidia, maior gratia.
Simetrična konstrukcija povedi izraža opozicijo in vzpostavlja primerjavo. Tacit preskoči
glagol, vsako obliko glagola sum v tretji osebi ednine in izloči vse veznike, ki bi lahko
eksplicitno izrazili nasprotje: sed, at, autem. Maior je tu v funkciji predikata in ne atributa.
Nasprotje izhaja iz semantičnega kontrasta med terminoma. Semantika ureja stavčne člene in
deluje kot dejavnik sintakse. Zaradi tega je Tacitova kratkost skrajno zapletena, če ne že kar
nejasna, kajti logična razmerja med tem in onim členom so spričo odsotnosti veznikov
razvidna šele a posteriori. Za Tacita logične funkcije ne obstajajo a priori, kar je bil denimo
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Ciceronov ideal, ampak nastajajo iz dinamičnega prepletanja pomenov znotraj povedi, ki
dosežejo postopoma polnost, zahvaljujoč se bralčevi pozornosti in spominu. Umevanje smisla
postane postopen, fragmentaren proces, ki se zaključi z razsvetljenjem, z uvidom celote.
Tedaj se vsi odnosi naenkrat razodenejo in kar je neizraženo ustvarja popolno ravnovesje s
tem, kar je izraženo.
Demetrij je ločeval dva sloga: kompaktnega in disjunktivnega. Kompakten slog tesno
povezuje člene v periode, podobno kot Homer niza heksametre. Členi periode so primerljivi s
kamni, ki podpirajo in držijo skupaj obok strehe. Pri disjunktivnem slogu razne prvine niso
povezane med seboj. Kot primer navede Herodota. Zanj je značilna težnja k parataksi, k
ponavljanju leksikalnih elementov in začenjanju govora brez navideznega nadaljevanja in
povezanosti. Členi v disjunktivnem slogu so podobni kamnom, ki so raztreseni in niso urejeni
v strukturo. Demetrij ima odklonilen odnos do disjunktivnega sloga, ki je tako značilen za
velik del naše literarne kulture. Po njegovem dobro pisanje v skladu z izročilom zahteva
kontinuiteto, rdečo nit, harmonično sovisnost idej, kasnejši razvoj, enakomerno stopnjevanje
in gibanje, ki ga vsaka prekinitev oslabi in uničuje. Dobro pisati pomeni slediti naravi in težiti
k totaliteti.
Stoletja je obveljal disjunktiven slogl za zanesljivo znamenje antiklasicizma. Njegovi
predstavniki so ustvarili pravi antikanon : Tacit, Salustij, Seneka, Tukidides.
Za Salustija je bila značilna skrajna selektivnost pri izbiri besed, iregularna slovnica,
sintaktične prekinitve, izpuščanje besed in idej. Njegov slog je bil podoben Tukididovemu
slogu, za katerega je bilo značilno izpuščanje glagola, besedna ekonomija, razumevanje med
vrsticami. Cicero je v Brutusu izrazil negativno mnenje o Tukididu, o katerem dvomi, da bi
lahko služil javnemu govorništvu, ker je pri njem preveč nejasnosti in skritih smislov. Razjezi
se na tiste, ki mislijo, da so njegovi posnemovalci samo zato, ker izrekajo okrnjene ali
luknjičave stavke. Tudi Dionizij iz Halilarnasa ima slabo mnenje o obskurnem, arhaičnem,
poetičnem in čudaškem slogu in o idejah, ki so nelogično razporejene, zapletene in okrnjene,
kar uničuje vsa najlepša mesta in mečejo sence na celotno delo. Poleg tega očita Tukididu, da
njegovo delo nima ne pravega začetka ne pravega konca, da je marsikaj izpustil in skrčil ter
pomešal v eno pripoved. Tako je zlasti v tretji knjigi, preskakovaje z ene na drugo, pomešal
nedokončane ali napol končane pripovedi o različnih dogodkih, zaradi česar je delo razpadlo
na nepovezane drobce in izgubilo sleherno kontinuiteto. Dionizijeva kritika se zdi že opis
Ariostove tehnike »cantus interruptus«.
Demetrij kategorično izjavlja, da je treba slogovno mračnost in nejasnost pripisati
nezadostnosti sintakse. V tem smislu kritizira tudi rabo asindetona pri Heraklitu. Prekinjena,
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nejasno tekoča sintaksa brez veznikov, ki bi povezovali posamične stavke, so pomanjkljivosti
tudi Heraklitovega sloga. Pri Heraklitu prav odsotnost veznikov ustvarja pretirano
nerazumljivost.
Kvintilijan je mnenja, da je treba dati prednost preobilju pred pomanjkanjem. Če namreč
lahko obilje povzroča dolgčas, pomanjkanje povzroča škodljivo zmešnjavo. Tudi navdušen
zagovornik tišine in kratkosti, kot je Psevdo-Longin, obsoja lakunozni slog. Pretirana
zgoščenost povedi zmanjšuje vzvišenost. Veličina se pokvari, če je stisnjena v pretesen
prostor. Obsodbo temačnosti in pretirane skrčenosti pa najdemo tudi v Senekovem pismu
Luciliju.
Literatura je v teku stoletij črpala iz religije celovitosti telesa. Knjige imajo ude in noben ud
ne sme manjkati. Latinska beseda corpus označuje tako fizično kot tekstovno telo. Za Seneko
pa poved ni telo, ampak emanacija nekega globljega stanja, določenega videnja sveta in
življenja, ki se izraža celo v načinu hoje.

3.8 Graditi odvzemajoč
Madame de Stael je primerjala Panteon in Trg sv. Petra in pri tem prišla do sklepa, da iluzija v
prid Panteonu izhaja iz dejstva, da je med stebri več prostora in da se zrak svobodneje
poigrava, zlasti pa iz dejstva, da na njem ni zaznati nobenega okrasnega detajla, medtem ko je
Trg svetega Petra preobremenjen z detajli. Na enak način je antična poezija ustvarjena iz
velikih gmot, poslušalčevi domišljiji pa je prepuščena naloga, da zapolni vrzeli med njimi in
zagotovi razvoj.
Proustova roka, ki vnaša popravke in do konca dodaja, je prispodoba, ki nam govori o
nenasitni praznini za vsakim, na videz še tako polnim tekstom. Proustov monumentalni roman
je v celoti protest proti lakunoznosti. Tekst je to, kar je, ker je tudi to, kar ni. Mnogi avtorji pa
se še zdaleč niso resignirano vdali v nujnost nedokončanosti, niti se proti njej ne borijo z
obsesivno in obupno slo po dodajanju kot Proust, pač pa so, nasprotno, izločanje postavili za
temelj svoje poetike. Med njimi je tudi A. Manzoni, ki v svojem razpravljanju o
zgodovinskem romanu govori, da je pisatelj tisti, ki izbira med deli dogodka, ki jih bo vključil
v pripoved in tistimi, ki jih bo izločil, ker ne služijo vzvišenemu namenu. Pisatelj ima nalogo,
da poišče nadloge, ki bi lahko upočasnile ali preusmerile potek dogodka, pa tudi načine, s
katerimi so nadloge premagane. Pisatelj naj si izmišljuje nezgode, spletke, strasti, in ljudi, ki
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bi pri tem mogli imeti bolj ali manj pomembno vlogo. Pisatelj je tisti, ki naj začrta pot, ki bi jo
lahko ubrale stvari, ki so privedle do določenega izteka.
Ena najpomembnejših sposobnosti človeškega uma je ta, da med dogodki odkriva vzročno
posledična razmerja, da zvede, kot če bi bila sad iste intuicije, na skupni imenovalec mnoga
časovno in prostorsko oddaljena dejstva, medtem ko zavrže tista dejstva, ki so z njimi samo
po naključju povezana. Zgodovinarjeva naloga je, da opravi nujen izbor dogodkov, da bi
prišel do tega enotnega pogleda, in pusti pri strani vse, kar ni povezano z najpomembnejšimi
dogodki, ki jih, izkoriščajoč hitrost misli, postavlja drugega ob drugega, da bi jih predstavil v
takem redu, da more ugajati umu, ki sam v sebi nosi model idealne ureditve. Kaj torej počne
poet? Izbere nekatere zanimive in dramatične zgodovinske dogodke, ki so med seboj globoko
povezani, a le šibko s predhodnim dogajanjem in s tem, kar jim sledi, tako da umu pod
močnim vtisom njihove medsebojne povezanosti ugaja, ko jih doživlja kot enotno dogajanje
in si prizadeva, da bi jasno prepoznal vzročne zakonitosti in učinke, ki jim vladajo.25
V sistemu, ki ga Manzoni imenuje zgodovinski, pesnik zaupa naravnanosti človeškega uma,
da postavlja drugo ob drugo prostorsko ločena dejstva takoj, ko odkrije kak razlog, ki jih
povezuje ter naglo premaguje čase in kraje, ki so v določenem smislu zanj praznine, da bi
prispel od vzroka k učinkom.26
Kakor um povezuje prvine, raztresene po prostoru v usklajeno celoto, tako pisatelj povezuje
pripovedne dogodke v logično zaporedje.
Kasneje so Henry James, Virginia Woolf in E. M. Forster izpeljali skrajnejšo trditev, da je
brez reda, ki ga vzpostavlja pripoved, vse samo kaos, s čimer so poistovetili literaturo in
življenje. V 13. Poglavju Howards End27 lahko beremo, da je življenje polno lažnih indicev,
znamenj, ki ne vodijo nikamor.

3.9 K temu se še vrnemo. Zoper Balzaca.
R. L. Stevenson navaja negativni zgled Balzaca, ki naj ne bi nikoli našel neke svoje metode,
marveč je kot vsi realisti preobložil svoje pisanje z detajli in ga zadušil. Njegova krivda je v
tem, da hoče razviti vse in se tako utopi v morju nesmiselnih podrobnosti.
Po njegovem, skratka, Balzac ne zna izpuščati. Umetnost pa zahteva le eno in sicer:
izpuščanje. Potrebno je selekcionirati. Izpuščanje je oblika slepote, modre slepote. Umetniški
pogled je razumna slepota. Vzame le, kar koristi. Izbrana dejstva pa sama po sebi ne naredijo
25
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(Segre, 1997)
(Forster, 2000)
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literature: potrebno jih je preoblikovati. Eno je namreč opazovanje, drugo pa umetniški
proces. Umetnost ne sme biti banalno realistična. Ne kopira, ampak spreminja v nekakšni
sanjavi kristalizaciji, medtem ko sledi idealu, ne pa objektivnosti.
Tudi že pred tem je v nekem eseju izpostavil, da umetnik razpolaga z nenadomestljivim in
prvovrstnim virom, ki ga mora uporabljati, ne glede na to, na katerih načelih sloni. Umetnik
mora mnogo izpuščati. Izpustiti mora vse, kar je dolgočasno ali neprimerno in izločiti, kar je
dolgočasno, četudi bi bilo bistveno.
V nadaljevanju Stevenson podaja razlago o tem, kaj naj bi bilo vključeno v literaturo.
Umetniško pisanje je stkano iz prvin, ki vsaka posebej opravljajo več funkcij. Okras je tudi
bistven del strukture. V celotnem zasnutku ne sme biti ničesar, kar bi veljalo samo zase.
Vsaka prvina je več kot ena sama prvina in celota je več kot samo vsota.
Stevenson pojmuje literarni tekst kot lakunozen in obenem nabito poln, prekipevajoč prostor.
Z izločanjem nepotrebnega je pridobljeno bistveno, ki pa ni zgolj preostanek, ampak
vzpostavlja strukturo zrcalnih povezav, ki omogočajo pomnoževanje pomenov in križanje
perspektiv, v kateri posamično postane mnogoterno in nobena prvina ni razumljiva izven te
kompleksnosti. Tako v pripoved nima vstopa nobena podrobnost, ki ne bi pospeševala razvoja
zgodbe, omogočala izdelavo pripovednih likov ter obenem popolnoma ustrezala etičnemu in
filozofskemu namenu.

3.10 Zoper Absolutno.
Iz utrinkov potovanja H. Jamesa po Ameriki l.1904 je iz potopisno zastavljene pripovedi
nastala pravcata razprava o percepciji. Videti zanj pomeni: urediti vidne prvine, postaviti jih v
perspektivo, torej hierarhijo, vzpostaviti razmerja med njimi ter opozoriti na najočitnejše, ki
puščajo najmočnejše vtise. V njegovem diskurzu kar mrgolijo primere, ki naj s svojim
razponom izraznih možnosti ustvarijo različne odtenke impresij. Videne stvari zahtevajo
drugačen, morda celo drug jezik.
Vse, kar nam pride pred oči, ne obstaja samo po sebi, pač pa pripada določenemu trenutku
našega zaznavanja, v katerem se objekti prikazujejo pod določenim videzom, z določenimi
atributi in v različnih stopnjah intenzivnosti. James ujame predmete v njihovi kontingentnosti,
vidi jih v spreminjanju in kot rezultat spreminjanja. Prizori se nenehoma spreminjajo. Prizor
je celota vidnih lastnosti, ki jih opazovalec zaznava. Razmerja med lastnostmi predmetov so v
nenehnem spreminjanju: spreminjajo se glede na svetlobo, trenutek, letni čas.

Vse je

relativno, zato je treba podvomiti v vse, kar vidimo. Ne obstaja nič objektivnega. Obstaja le
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subjektivna predstava opazovalca, ki motri in katalogizira stvari, ne da bi pri tem preveč
zaupal naključnosti, s kakršno v naravnem in človeškem dogajanju izpostavljamo zdaj ta, zdaj
oni vidik. James se s previdnostjo giblje s predmeta na predmet, poskuša ga ujeti v njegovi
relativnosti, znotraj celote, ki ga presega. Teži k izgradnji celote in ne k preučevanju
posebnosti in podrobnosti, ki bi onemogočale skladno sintezo (spojitev) vseh delov
opazovanega prizora. Ko ga stvari s svojim izrednim videzom tako pritegnejo, da bi se predal
opisovanju, se spet usmeri k skladni celoti in ne dopusti, da bi luč osvetljevala več kot ducat
podrobnosti naenkrat. Za svojo pripoved zahteva raznovrstnost, jedrnatost, hitrost in akcijo,
sposobnost zgoščevanja in povzemanja. Čuti pravo grozo pred opisnostjo. Njegova metoda je
podobna metodi francoskih impresionistov. V svojih romanih ne prikazuje totalitete sveta, ki
je nepredstavljiva, ampak izbor nekaterih pomembnih dejstev.
James utemeljuje svojo zamisel romana na selekciji. Roman daje neko podobo o svetu, ki
sovpada z izborom določenih prvin. Roman vdihne življenje neki obliki prav z izločanjem in
razločevanjem. Življenje je namreč vključevanje in zmešnjava, umetnost pa je izločanje in
selekcija. Sicer bi imeli samo zmešnjavo, kaos in nesmisel.
Vsi umetniki izbirajo, tudi tisti, za katere se zdi, da vključujejo neizmerno množico
verodostojnih dejstev. Četudi bi držalo, da roman prikazuje izsek iz življenja, vendar pa to ne
jemlje veljave dejstvu, da je bil izbor opravljen glede na določene kriterije. Zahteva pozorno
preračunljivost, kirurško natančnost in metodičnost, izbiranje in primerjavo. Izsek iz življenja
ni nekaj amorfnega, ampak je rezultat natančnega reza.

3.11 Ustvarjalni um. Še o selekciji.
Selekcija je eden osrednjih pojmov, okrog katerih gravitirajo nevrološke študije; z njimi
označujemo tako normalne procese človeškega uma kot tudi patološko deficitarnost
kognitivnih sposobnosti. Specifične kognitivne funkcije so namreč lahko poškodovane na
selektiven način. Sebstvo ni zgrajeno, je rezultat izbora že prej obstoječih možnosti. Vsi
mehanizmi učenja so rezultat procesa in notranje selekcije. Spoznanje nastane iz pozabe
naučenega. Stvari spoznamo skozi procese eliminiranja.
Selektivna naravnanost človeškega uma je v središču zanimanja nevropsihologije, še zlasti ko
preučuje procese pozornosti in zavedanja. To je področje, na katerem se zbližujeta literarna
spekulacija in nevrološke znanosti in ki omogoča medsebojno izmenjavo spoznanj. Pozornost
je namreč selektivna in literatura je polje pozornosti.
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Pozornost se začenja z dejavnostjo naših čutil, ki so organi selekcije. Človeški um ne zmore
pozorno slediti neomejenemu številu vtisov, zato čutila razčlenijo kontinuum in z izločanjem
ter odstranjevanjem ustvarijo sistem kontrastov, svetlobe in senc. Pozornost izdeluje stvari,
saj so le te zgolj skupine čutno zaznavnih lastnosti, ki jih poimenujemo. Poimenovanje, ki je v
domeni literature, je način selekcioniranja. Določen izbor temeljnih lastnosti dobi ime in se
ima za stvar na sebi. Vendar pa je naš pogled omejen in ne more zajeti polnosti narave in
posameznih stvari, ki jih lahko opazujemo le po koščkih, v trenutku, ko se prikažejo,
pogojene z raznimi okoliščinami, ki se kasneje spremenijo. In vendarle za nas določena vrsta
občutkov predstavlja določeno resničnost.
Umetniki izbirajo svoje prvine in pri tem odklanjajo barve in oblike, ki se medsebojno ne
ujemajo. Ta enotnost in skladnost, konvergenca karakterjev, zaradi katere je umetniško delo
višje od del narave, je sad odstranjevanja.
Za W. Jamesa je umetnost sposobnost selekcioniranja. Poezija (kot sinonim za umetnost) je
način zaznavanja zunanjih predmetov. W. James meni, da v umetniški dejavnosti človeški um
deluje na najbolj paradigmatičen način. Sama misel postane umetnik oziroma kipar, ki iz kosa
marmorja osvobodi kip, ki je bil pred tem v njem ujet od vekomaj. Dejansko je bilo ujetih
tisoče kipov, vendar je umetnikov um izbral enega samega in ga ločil od ostalih možnosti ter
tako ustvaril umetniško delo. Na podoben način iz totalitete, ki nas obdaja, klešemo kipe, vsak
od nas svojega. Očitno se pri tem navezuje na Michelangelovo metaforo.
Na podoben način v Načelih psihologije pravi, da je določena stvar, ki jo poistovetimo z
določenimi lastnostmi, sad mutilacije, pohabljenja. Lastnosti, ki ji pripisujemo, namreč niso
edine, ki bi se lahko ohranile. Ko ustvarjamo neko stvar, ji delamo krivico glede na vse tisto,
kar bi ta stvar lahko bila, a po naši odločitvi ni postala.
Literatura je ena od možnosti, ena od mnogoterih možnosti. Je model resničnosti. Je nujna
potreba človeškega uma. Literaturo namreč potrebujemo za življenje.

3.12 Tomasi di Lampedusa kot bralec Stendhala
Lampedusa izpostavlja nasprotje med Stendhalovim in Hugojevim ter Balzacovim slogom.
Stendhal mu velja za zgled lakunoznega sloga, ki izloča vse odvečno, da bi se držal teme.
Fabrizievo zmagoslavje nad Klelijo je povzeto v petih besedah. Lampeduza ne pozabi
opozoriti na najslavnejšo Stendhalovo lakuno in sicer na Julienovo smrt, ki ostane povsem
izven pripovednega diskurza. Lampedusa v zvezi s Stendhalom govori o sinkopativni metodi,
o skrajnem krajšanju in nenehnem odstranjevanju, eliminaciji.
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Celo tekst, kot je Rim, Neapelj, Firenze, je sad odpovedi in odstranjevanja vsake pomensko
preveč nabite ali prerazkošne besede, ki sicer lahko polepša stran, vendar pa pri priči potisne
bralca iz toka dejanja, da se znajde v položaju tistega, ki občuduje sliko.
Stendhal je vse (vsako svojo izkušnjo, slo po užitku, številne anekdote, ki jih je z užitkom
poslušal), podvrgel psihološki in estetski kritiki, ki jo je izvajal v smislu odstranjevanja,
dokler mu ni ostalo le bistveno.
Lampedusa govori o metodi druge kolone: ena je kolona pisave, druga pa tišine. Prva
vključuje glavne govore, druga pa po zgledu gledališča premore, oklevanje, izraze igralcev.
Stendhal naj bi se sinkopativne metode naučil pri Raffaellu, ki je skril nekatere dele telesa, pa
ne zato, da bi se izognil naporom ustvarjanja, ampak da ne bi prikazal tistih dolgočasnih
delov, ki bi mogli odvzeti nekoliko lepote glavnim delom oziroma jih prikrajšati za pozornost.
Včasih prikrije del svojih figur le zato, da bi se izognil neprijetnim oblikam. Decorum je eden
bistvenih vidikov Stendhalovega sloga. Stendhal do skrajnosti poenostavi postopke in
predstavi le rezultate, s katerimi vedno znova preseneča bralca. Obenem pa njegova
lakunoznost vzpostavlja med skrajno nepredvidljivim obnašanjem in strastmi hotenje po redu
in ravnotežju.
V drugem delu Gardini podkrepi svoje izsledke s teoretični uvidi tako antičnih kot sodobnih
avtorjev. Uvodoma postavi trditev, da objektivna lakunoznost, torej avtorjeva izpustitev,
vključuje in aktivira subjektivno lakunoznost, to je tekstno izpustitev, na katero naleti bralec.
Iz tega razvije teorijo o lakunoznem slogu v skladu z osnovnimi smernicami pomena, teksta in
resničnosti. Gardini navaja antične teoretike lakunoznosti, me njimi zlasti Aristotela,
Cicerona, Demetrija in Horaca, ki hvalijo izpuščanje in kratkost (brevitas). Za lakunozni slog
je značilno izpuščanje per selectionem, eliptična sintaksa, asindeton, parataksa. Temačni slog,
ki je imel v antiki predstavnika v Tacitu, se je kasneje stopnjeval do skrajnosti v tekstualnem
samomoru, ki se dogodi v razpravi Della dissimulazione onesta, katere avtor je Torquato
Accetto.
Kompozicijsko veščino ponazarja metafora telesa kot organskega ravnovesja med deli.
Lakunozen slog zahteva dejavno udeležbo bralca pri nastajanju smisla, iz česar sledi, da se
bralčev pristanek na narativni svet zgodi na ravni sloga. Bralec sprejme izpustitve in
fragmentaren, nejasen slog. Lakune so deli besedilne teksture; manjkajoči, potlačeni, izločeni
motivi so povezani z motivi, ki sestavljajo tekst. Eden pomembnejših kompozicijskih vidikov
je zato izbor in vzpostavitev notranje povezanih razmerij med motivi. Ta vidik ponazarja
Gardini z razmišljanji Manzonija in Henryja Jamesa o verižni povezanosti motivov, omenja
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pa tudi Stevensonovo kritiko Balzaca, ki tako kot vsi realisti preobloži pisanje. Kot nasprotje
temu navaja Stendhala skozi prizmo bralske izkušnje Tomasija di Lampedusa: Stendhal
uporablja sinkopativno metodo, selekcionira zato, da bi prišel do bistvenega in pri tem izloča
vsako besedo, ki bi sicer polepšala stran, a potisnila bralca izven dejanja, v položaj tistega, ki
občuduje sliko.

4 Relikvije

4.1 Telo
Lakuna, kot hotena izpustitev ne vodi k zmanjšanju, ampak omogoča razvoj. Odvzem nujno
kliče po dopolnitvi, škoda po obnovi. Noben sistem ne dopušča nepopravljive izgube, niti ne
sistem literature. Kar je izgubljeno, mora biti spet najdeno, kar velja za literaturo in za fiziko,
dokazi za to trditev pa so tudi znanstveni izsledki v nevrologiji. Tako denimo Gerald M.
Edelman ugotavlja, da med zavestnimi operacijami človeških možganov pušča globok vtis
zlasti potreba po povezovanju, po celovitosti, po enovitosti, izgradnji in zaključku. Človeški
možgani v zavestnem stanju dopolnjujejo, kar se dopolniti da in se zoperstavljajo nalomljeni,
zdrobljeni podobi resničnosti.
Socialna funkcija jezika je neprekinjena dejavnost integracije. Kot je zapisal eden velikih
lingvistov 19. st., Michel Breal: »Tako zelo smo vajeni, da zapolnjujemo lakune in
razjasnjujemo jezikovne nesporazume, da le stežka opazimo nedoslednosti v samem jeziku,
njegovo nepopolnost. Če pa za trenutek pozabimo, kar dolgujemo svoji vzgoji in si eno za
drugo poskusimo predstavljati pomembne prvine, ki sestavljajo naš jezik, bomo sprevideli, da
mi sami jeziku podarimo veliko množico pojmov in misli, ki jih jezik zamolči, in da v resnici
smo mi tisti, ki vnašamo razmerja, za katera smo prepričani, da jih izraža sam jezik.« Tako
tudi naša razmerja z znanci temeljijo na projekciji naših pričakovanj; kar o njih mislimo, da
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vemo, je mašilo, zapolnitev. Tako je Proust že na začetku Iskanja izgubljenega časa razložil,
da so osebe samo rezultat našega načina razumevanja. Swannov obraz je vacant et spacieux,
njegovo telo je en ovoj (enveloppe). Osebe so luknje, v katere je mogoče stlačiti katere koli
predsodke in domišljijske predstave.
Robert Musil prebivalcem vsake države pripiše več karakterjev. Vsak prebivalec določene
države ima vsaj devet karakterjev (profesionalnega, nacionalnega, razrednega, spolnega …).
Med temi pa obstaja še deseti karakter, ki pa ni nič drugega, kot nedejavna domišljija
neizpolnjenih mest. »On dovoljuje človeku vse, razen nečesa: da bi jemal resno to, kar počne
ostalih devet karakterjev in kar se jim dogaja; z drugimi besedami, prepoveduje jim prav tisto,
kar bi ga lahko zapolnilo. Ta prostor je težko opisljiv in se od dežele do dežele razlikuje, ima
različne oblike in barve in vendarle je povsod isti, je prazen neviden prostor, v katerem stoji
resničnost kot mestece iz kock v igri, ki ga je zapustila domišljija.«
Mit o celovitosti je v izhodišču vplivnih psihoanalitičnih teorij, kot je Lacanova o otrokovem
odkritju svoje zrcalne podobe. Otroški jaz začne v obrisih nastajati in dobi svojo vsaj
navidezno celovitost, ko otrok, še tesno pripet na mater, odkrije svojo zrcalno podobo, ki
sestavi razdeljeno telo v celoto, s čimer se v duševnem razvoju posameznika začenja nova, to
je socialna faza. Prav tako sodijo v mitologijo celovitosti telesa tudi Freudove razprave o
kastraciji.
V pripovedi delujejo v zasebnem in javnem življenju posameznikov globoko zakoreninjeni
antropološki in biološki modeli, ki imajo simbolne manifestacije ne le v delovanju
človekovega nevrološkega sistema in psihične strukture, pač pa na njih slonijo pedagoški
sistemi in cela kulturna obdobja. Celovitost je eden središčnih mitov zahodnega, grško
latinskega in krščanskega izročila, ki se kaže med drugim v zgodbah o vstajenju. Celotno
obdobje renesanse je bilo utemeljeno v kulturi preroda, ponovne pridobitve. Italijanska
renesansa je eno svojih najbolj nazornih upodobitev našla v mitu o Hipolitu, razparanem, a
vnovič sestavljenem sinu, ki oživi z imenom Virbio. Ariosto je v svoj ep vključil prizor, v
katerem je pošastni Orillo (ki živi kot Oziris na bregovih Nila) večkrat sesekljan, a se vedno
znova sestavi v celoto. Mit o razpadlem in po možnosti vnovič sestavljenem telesu, ki mu
lahko sledimo v različnih metamorfozah vse do novejšega časa, je bistvena prvina Kafkovega
imaginarija in sicer tako v pomenu pisateljevega telesa kot tudi telesa (corpus) pisave. V enem
svojih pisem Maxu Brodu Kafka zaupa, iz kakšnih predstav se hrani njegova domišljija:
»…ležim stegnjen na tleh… sesekljan na koščke kot pečenka… z roko počasi potiskam enega
teh kosov mesa proti psu, ki je v kotu. Tovrstne misli so vsakdanja hrana moje glave.«
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»Kaj pomeni, hraniti takšna dela (liste romana), ki so celo po umetniški plati neuspela?
Pomeni upati, da se bo v prihodnosti s temi koščki sestavila moja celotna podoba.« Vse dokler
pisatelj živi, se mora zadovoljiti, da sestavlja te razpršene delce.
Z druge plati je sama pisava nadomestilo za pisateljeve pomanjkljivosti, za njegov neobstoj,
za njegovo lakunoznost. (Seveda bo pisatelj v meni umrl takoj, saj tak lik nima tal, je brez
obstoja, ni ustvarjen niti iz prahu. To bo poseben pogreb; pisatelj, torej stvar, ki je ni, izroči
grobu svoje staro truplo …)
Tudi v ozadju kulta fragmenta, ki je začel prevladovati v estetikah s konca 18. stoletja je v
končni fazi še zmeraj poveličevanje celote, sicer izgubljene celote, vendar še vedno resnične
in ne le domišljene ali izginule celote. Prav zato, ker je izgubljena, postane idealna. Ta
preobrat zaznamuje romantiko in je jasna prelomnica s klasicizmom.
J.M. Coetze ugotavlja v svojem romanu Slow man, da Venera z Milosa ne bi bila ikona
ženske lepote, če bi bila upodobitev pohabljene ženske. Kar namreč ugaja, ni fragmentarno
telo, pač pa fragmentarna podoba telesa. Quattremère de Quincy je že ob njeni najdbi leta
1820 odkrito nasprotoval restavriranju tega kipa. Pri vsakršnem poskusu rekonstrukcije
(recimo, da bi ji nadeli roke) bi namreč še bolj čutili strašno pomanjkanje vsega ostalega.
Edino restavriranje, ki je še mogoče, je restavriranje v domišljiji. Miloška Venera je odtlej
sprožila ugibanja glede njenega prvotnega videza.
Še z večjim zaupanjem opisuje estetiko dopolnitve Marguerite Yourcenar. Spričo integracije
prejme fragment kipa zaključeno obliko kipa kot takega; izbrisana oblika opazovalcu ne
preprečuje, da bi se vzpel do prezence, do samega dejanja umetniškega stvarjenja in ga kljub
razpadlemu stanju umestil v celovitost zgodovinskega in naravnega dogajanja.
Podobno kot nadomestne špekulacije arheologov in umetnostnih zgodovinarjev učinkuje kult
relikvij; posmrtni ostanki svetnika predstavljajo samega svetnika, učinkujejo kot sinekdoha,
del za celoto. Tako tudi odsekana Orfejeva glava v Vergilijevih Georgikah še naprej prepeva
in ponavlja ime svoje izvoljenke. In sv. Avguštin prosi Boga, da zbere drobce njegove duše.

4.2 Popevka tete Suson
V enem vrhuncev spominske pripovedi Prima Levija: Se questo è un uomo, to je v odlomku,
naslovljenem Il canto di Ulisse, Primo hoče naučiti Jeana italijanski jezik, za kar imata na
razpolago le slabo uro. Ta ura bi lahko bila njuna zadnja ura, ki jo preživita skupaj in zato
mora biti ta čas kar najboljše izkoriščen, čim bolj rodoviten. Kot opora pri učenju jima je
XXVI. spev Dantejevega Pekla. Primo ga recitira in prevaja, Jean pa z zadovoljstvom
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ugotavlja podobnosti italijanskega s francoskim jezikom. Primo se mora kmalu spopasti z
lakunami, to je s praznimi mesti in vrzelmi v spominu. Nekatere besede izpusti, nekatere mu
prihajajo na misel v spremenjeni obliki ali v zamenjanem vrtnem redu. Poleg tega njegov
spomin teži k modernizaciji metrike in sintakse. Levijeve lakune so nepopravljive in vendar
jih tako Primov kot Jeanov um uspešno zapolnita. Jean spodbuja Prima, naj se ne meni za
lakune in mu celo sugerira pri prevajanju. Razmišlja nekako tako kot Freud v Psihopatologiji
vsakdanjega življenja: to, kar se je nekdo naučil na pamet, se vrača v spremenjenih oblikah in
z vrzelmi (mit Abänderungen und Lücken). Primo zapolnjuje vrzeli s svojimi spomini, ki so
seveda v taborišču zelo boleči. Gora v Vicah se spoji z gorami v njegovih domačih krajih.
Konec te njune poti je nekako presenetljiv, dopolnitev lakun se je dogodila na nepričakovan
način: in sicer tako, da je omogočila razumevanje sedanjosti v luči Dantejeve pesnitve. Želel
je razložiti srednji vek, pod pritiskom okoliščin pa je dal Dantejevemu tekstu nepričakovan
pomen. Bolje rečeno, Dantejev tekst je dal smisel, čeprav negotov, njunemu stanju.
Spomin se steguje k fragmentom, preko katerih spregovori preteklost. Vasilij Grosman je
kmalu po osvoboditvi pisal reportažo v taborišču Treblinka. V blaznem poskusu, da bi pred
svetom prikrili svoje zločine, so Nemci hoteli zabrisati vse sledove, zakopati vse dokaze, a se
je zemlja uprla temu, da bi pogoltnila resnico. Na lepem je začela bruhati dokaze, vse, kar je
ostalo od uničenih življenj: predmete vsakdanje rabe, fotografije, pisma, lase… Svet nam
prihaja naproti kot spomin, ki se zoperstavlja tudi najzahrbtnejši obliki brisanja.
Prav tako se Rousseau v Izpovedih z ganjenostjo spominja pesmice, ki mu jo je teta prepevala
v otroštvu in ki mu je bila vselej v neizmerno zadovoljstvo. Čeprav se pesmi spomni le v
okrnjeni obliki, se odpove iskanju popolnega besedila, saj bi mu občutek, da poleg tete Suson
tudi drugi poznajo pesem, zmanjšal užitek. Prav spominjanje pesmi v okrnjeni obliki mu
omogoči ohranjanje emotivne polnosti in infantilne ekskluzivnosti.

4.3 Boleče praznine
Seveda pa bralec ne more vselej ugotoviti, kaj se je dejansko izgubilo; sploh ni nujno, da bo
izgubljeni predmet dejansko najden.
Za Nietzscheja je nejasnost dragocena in nedokončane misli imajo vrednost same po sebi. Ni
potrebno trpinčiti pesnika s pretanjenimi interpretacijami, pač pa okušati negotovost obzorja,
kot če bi bila odprta vrata še za druge misli.
Bralec, ki stopi na mesto molčečega avtorja, si pomaga z domišljijo, z improviziranimi, celo
zasilnimi nadomestnimi sredstvi. Čeprav se nadomestila izkažejo za koristna, bo vselej v
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zraku lebdel sen popolnega izvirnika, ki ga niti utvara ponovno pridobljene polnosti ne more
nikoli razrešiti. En privid sledi drugemu, ne da bi kateri prevladal. Praznina se polni s
podobami, ki najbolj zadovoljujejo bralca, nobena teh podob pa ne nudi polne potešitve in
popolnega spoznanja. Dopolnitev je vselej le začasna, je prostor med konkurenčnimi
interpretacijami, ki so vse veljavne, nobena pa pravilna.
Na kar najbolj dramatičen način obravnava težavnost integracije in interpretov občutek
izgubljenosti Sebaldov roman Austerlitz. Austerlitz je Žid, ki podobno kot Sofoklov Oidip
raziskuje svoj izvor. Odraščal je v Angliji, a ni Anglež. Po zelo zapletenih raziskavah ga
njegov nenavadni priimek privede v Prago. V Pragi spozna Vero, ki je bila prijateljica
njegove matere, Agate in ki je skrbela zanj v otroštvu. Ugotovi, da so njegovi starši umrli v
ujetništvu. Rekonstrukcija njegove preteklosti poteka postopoma. Uporni spomini, neprebojna
tišina materialnih dokazov (celo fotografij) in zmedenost časovnih ravni, ki dodatno trgajo
pripoved, onemogočajo, da bi se rekonstrukcija dovršila in to kljub temu, da Austerlitz pride
na sled izvirom nekaterih obsesivnih miselnih podob. Pripoved je prepredana z
nepremostljivimi vrzelmi in bolečimi prazninami. Tudi sam Austerlitz je utelešenje
lakunoznosti. Nič ni v njegovem življenja, kar se ne bi nanašalo na izgubo ali izbris. Nekoč je
pisal, potem so nenadoma njegove besede nehale pomeniti, kot da bi jih pogoltnila megla.
Tako kot besede, bi rad izginil tudi sam, tako da bi strmoglavil v praznino. Tudi on omedli in
kot markiza von O. začasno izgubi vsako sled spomina. Sebald zaključi pripoved z omembo
dveh knjig. Balzacov Le Colonel Chabert pripoveduje zgodbo o možu, ki leta in leta tava,
medtem ko drugi mislijo, da je umrl v bitki. Končno se vrne domov, kjer pa se je medtem
žena že poročila z drugim. Zaman skuša uveljaviti svoje pravice. Tako kot Austerlitz je tudi
on mož lakune, znašel se je med izbrisanimi, med padlimi, vrženimi v skupno jamo, simbol
tiste lakune, ki bo pogoltnila njegovo življenje.

4.4 Timantova umetnost
Lakunozne stvaritve so lahko močnejše od dovršenih upodobitev. Lakuna je lahko močnejša
od polnosti, ker izraža neizgovorjeno med vrsticami, nanj namiguje, z namigovanjem pa ne
prikazuje celote, ne izčrpa zgodbe, pač pa jo požene v nenehno gibanje in v nenehno
obnavljanje, da se vedno znova v zmeraj novih oblikah izpostavlja premisleku in tako vstopa
v neustavljivi tok življenja. Da bi prikazal nezadržni čar neke gospe, Sternov lik Tristram
Shandy namesto opisa njenih odlik vstavi belo stran, na katero naj bralčeva domišljija po
svojih najboljših močeh nariše svoj ideal ženske lepote. Ob zaključku dela Tristram
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poveličuje svoje delo, saj ima vsaj eno stran, ki je človeška zavist ne bo očrnila in bralčeva
nevednost ne popačila (VI. del, XXXVIII. poglavje). Sternov roman zahteva bralca z
izrednimi stvariteljskimi sposobnostmi, kajti branje je umetnost.
Pietro Verri meni, da je to, da pustiš tudi gledalcu, da kaj postori in mu tako ponudiš samo
priložnost, da v sebi obudi občutje, pametna umetnost. Pri tem navaja sliko, ki upodablja
odhod Atilija Regola iz Rima. V tem prizoru je obraz hčerke Atilija Regola očeta skrit.
Zakriva ga očetova roka, ki jo hčerka poljublja. Gledalčeva domišljija ima prosto pot;
gledalec si lahko po svoje predstavlja njeno lepoto in bolečino, veliko bolj, kot pa če slikar
vse do potankosti izdela in determinira vtis.
V ozadju te slike, ki jo je občudoval Verri, odmeva Timantova upodobitev Ifigenijinega
žrtvovanja, na kateri je prikrit obraz očeta te nesrečnice, Agamemnona. Ciceron ima ta
umetniški molk za nezmožnost na ustrezen način izraziti očetovo trpljenje (Orator, XXI, 74).
Nasprotno pa Kvintilijan, kot pred njim že Valerius Maximus in več stoletij kasneje Leon
Battista Alberti, pripisuje domislici tudi psihološko razsežnost, saj si tako lahko vsak po svoje
razlaga očetovo trpljenje, posredno pa tako govori o veliki izrazni moči in ustvarjalnem
potencialu lakunoznosti.

4.5 Enigma
Pojem enigma, ki je v grškem jeziku izpričan vse od začetka IV. st. pr. Kr. pomeni vednost,
izraženo na skrivnosten način. Pojem se je sčasoma zožil in v modernih jezikih ohranja
pomen skrivnostnosti, že kar ugankarske zagonetnosti, v pozabo pa je potonila bistvena
razsežnost tega pojma in sicer, da je lingvistična skrivnostnost eno s svojo vsebinsko resnico.
Enigma in resnica se medsebojno zrcalita. Enigma je lingvistični izraz neke resnice. Ta
resnica se tiče človeka. Kot vsaka vednost je poslana človeku od boga in je zato razodeta
resnica. Že iz nekega slavnega Heraklitovega fragmenta izhaja, da delfski orakelj ne pove in
ne prikriva, ampak razodeva. V luči Sofoklejeve tragedije dobi pojem enigma natančnejšo
opredelitev ter postane lingvistični izraz strašne resnice, ki jo prinaša Apolon, strašni bog.
Njena skrivnostnost je znamenje prehoda iz božanske sfere v človeško. S svojo
enigmatičnostjo izdaja, da pripada nekemu neznanemu svetu. Apolinična enigma je po svojem
bistvu teorija neprevedljivosti. Bog telepatsko razodeva svojo resnico, le ta pa se lahko izraža
samo skozi besede. Bog sam po sebi ne govori in zato potrebuje posrednika, to je Pitijo, ki jo
bo spet interpretiral drug prerok. Skrivnostnost zaznamuje neskladno, prepadno razmerje, ki
zija med božansko vednostjo in človeškim jezikom in vendar hkrati potrjuje potrebnost tega
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razmerja. V enigmi božje in človeško najdeta neko stično točko, oblikujeta oksimoron, ki
ohranja apolinično dvojnost. Enigma je zato sporočilo resnice v obliki oksimorona. Tragedijo
kralja Ojdipa sproži

drama enigme, to je nenadnega spoznanja, ki pa se razodene z

uničevalno močjo. Ojdip sam je kot oseba živeča enigma. Je rešitelj enigme (sfingine) in
predmet enigme (skrivnosti Lajovega umora). Bil je, paradoksalno, rešen zato, da bi bil
uničen. Ojdipova tragedija se še zadnji krat razodene zmagoslavna modrost oksimorona, ki ga
ukine platonska misel z iznajdbo dialektičnega mišljenja in vpeljavo načela neprotislovnosti.
V Ojdipovem govoru božja resnica in človeška laž soobstajata, ne da bi se medsebojno
izključevali. Oidipus nehote napoveduje svoj konec, govori resnico, ne da bi vedel. S tem je
vzpostavljena ena osnovnih dogem zahodne kulture in sicer da je človeška vednost vselej v
jeziku, ne glede na zavest govorca o svojih besedah. Ojdip ne ve, da je njegov izraz hotenja,
da bi vedel, že vednost. V njem še zadnjič spregovori orakelj.
Ojdip že nejasno sluti, da leži razlaga sedanjosti v preteklosti in ne v prihodnosti. Oidipova
tragedija uveljavi prevlado zgodovine nad fikcijo ter preteklosti nad sedanjostjo. Razgradi
tekst sedanjosti in ga spelje na principe resnice, ki jih v starem redu ni mogoče več sestaviti. S
kraljem Oidipom se zahodna literatura podvrže zakonitostim zapleta / plota. Resnični zaplet
se zoperstavlja lažnemu zapletu. Razvoj tragedije se ne sklada s tragičnimi dogodki. Med
enim in drugim je pretekel čas, med enim drugim je časovna lakuna. Ta podvojitev fabule je
posledica oksimoronske strukture enigme.
Nekaj starodavnega sili na površino, neka opustitev hoče prodreti skozi lupino sedanjosti, da
bi vzpostavila pravi red. Enigma je materializirana prav v preobratu vzročnega reda. V
Sofoklovem tekstu kuga dramatično zaznamuje neskladnost med zgodbo in pripovedjo.
Vendar pa ni zgodbe, ki ne bi bila obenem tudi pripoved.
Oidipova napaka ni toliko v tem, da ne prepozna takoj svoje krivde, pač pa v tem, da
zamenjuje preteklost s prihodnostjo. To pomeni, da še ne razume pravil zgodovinske
pripovedi in zato se, ubožec, boji, da se bo zgodilo nekaj, kar se je že zgodilo. Ko se začne
bati, je že prepozno.

4.6 C'est du Sherlock Holmes
Oidipovo zgodbo je mogoče razumeti kot predhodnico detektivskega žanra. Detektivski žanr
temelji na preiskavi. Preiskovalca nekatere podrobnosti usmerijo k iskanju izgubljene resnice.
Podrobnosti so sledovi ali bolje rečeno, dokazi. Dokazi so ostanki, ki so prvotno pripadali
neki drugi celoti. Dokazi so tisto, kar je ostalo od celote, so obličje lakune. Preiskovalec jih
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mora ponovno umestiti v ta prvotni narativni okvir. Vsako vrzel mora zapolniti, vsako
diskrepanco med tem, kar je ostalo in tem, kar je bilo, razrešiti. Rekonstrukcija mora
sovpadati z zgodovinsko resnico.
Detektivska preiskava dobi svojo žanrsko upodobitev v 19. st. v obdobju romantike in sicer
po zaslugi pisateljev Edgarja Allan Poeja, Conana Doyla, pa tudi skoraj pozabljenega
francoska pisatelja Gaboriouja. V tem stoletju stvari postajajo nekako skrivnostne, se
podvajajo in razblinjajo, izgubljajo identiteto in začenjajo veljati za nekaj drugega, se
spreminjati v simbole. Sence, odmevi in parfumi so sledovi skritih, izgubljenih in odsotnih
stvari, kot denimo odmev korakov v Manzonijevih Zaročencih, Marcelovo prisluškovanje
korakom Albertine v pariškem stanovanju ali Valeryjevo poigravanje z ambivalentnim
pomenom besede korak (pas je tudi prislov negacije). Prisotnost prikliče odsotno in obratno,
dobesedni pomen je hkrati že metaforičen. Dogaja se nekakšna metaforizacija resničnosti.
Prasled vseh sledov je pravzaprav že mnogo pred tem odkril brodolomec Robinson Crusoe na
svojem puščobnem, lakunoznem otoku. Zanimivi so učinki tega odkritja na Crusoeja: groza,
prividi človeških bitij, praznoverje (sled je gotovo pustil sam hudič), celo poskus prepričati
samega sebe, da je sled odtis njegove lastne stopinje. Na vse načine poskuša dopolniti
resničnost in zapolniti lakuno. Že Sokrat je učil, da zaznave vtisnejo v dušo svojo sled. Če
spomin deluje brezhibno, potem postavi vsak predmet v pravo sled. Tudi Robinson naposled
vendarle pride do edinega razumsko dopustnega zaključka, da ima namreč njegov otok že
svojega prebivalca.
Predhodnike policijskih preiskav bi tako kot v Oidipovi zgodbi lahko iskali tudi v filoloških
prizadevanjih humanistov, v zgodovinskem raziskovanju in odvetniški praksi, pa tudi metoda
nekaterih moralnih filozofov, kot je Seneka, je primerljiva z metodo Sherlocka Holmesa, le da
Sherlock Holmes kot zapriseženi sovražnik psihologije nadomesti psihološke orise likov z
akcijo, z dejanji. Že Senekova terminologija izhaja iz pravniškega področja (indicium,
argumentum). Argumentum ima pri Ciceronu (De inventione) dva pomena in sicer lahko
pomeni dokaz ali pa kratko izmišljeno zgodbo, ki bi se lahko zgodila. Obstaja notranja
povezanost med etimologijo in rekonstrukcijo dokazov. Sanje o celovitosti, ki spremljajo
vsakršno izkušnjo lakunoznega, so etimološke sanje; so vračanje k izvirom, ponovno odkritje,
najdba korenin. Ni le naključje, da se je etimološko raziskovanje razvilo in dobilo znanstvene
temelje prav v desetletjih, ko smo priče nastanku detektivskega žanra.

Naravnost

paradigmatičen preplet etimološkega raziskovanja in policijske preiskave pa lahko najdemo v
najznamenitejši pripovedi Prosperja Mériméeja Vénus d'Ille.
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Poleg moralne filozofije in prava obstaja še en pravir detektivskega žanra in to je Lukrecij, ki
v drugi knjigi De rerum natura opisuje praznino in gibanje teles v praznini in pri tem pride do
zanimive metodološke ugotovitve, da namreč majhna stvar lahko do neke mere postane model
za velike stvari in da more voditi k sledovom spoznanja.
V antični literaturi najdemo že tudi prave detektive. Tudi Ojdip in Sokrat z različnima
metodama vodita preiskavo, oba vztrajno zastavljata vprašanja, dokler resnica ne prodre na
dan in je lakuna zapolnjena. Na trenutke se zdi, da se odnos med Holmesom in Watsonom
zgleduje pri odnosih, ki jih je Sokrates imel s svojimi učenci, le da Holmes ve vselej za
odgovor, medtem ko Sokrat, kot sam pravi, ne ve in pa ga kot babica potegne iz vprašanega
učenca. Prav tako je tudi Telemah neke vrste detektiv, ko poskuša priti na sled izginulemu
očetu. Celo Ariostovega Orlanda bi lahko imeli za neke vrste detektiva. Pri njegovem
detektivskem zasledovanju Angelike ga sicer, kot že Crusoeja, ne vodi ravno velika ljubezen
do resnice, kar se kaže pri njegovih poskusih interpretacije vrezanih napisov na drevesih, ki so
delo v ljubezni srečnejšega tekmeca in pripovedujejo o prevari občudovane Angelike.
Detektivska pripoved je, vsaj v svojih začetkih, verovala v neizogibnost resnice. Detektiv ima
zaupanje, da je izgubljeni ali skriti objekt mogoče najti. Veruje v možnost interpretacije
sledov, ki kljub dvoumnosti v nekem trenutku razkrijejo svoj pomen, povsem neodvisen od
interpretove subjektivnosti. Sherlock je prepričan, da more najti resnico, če jo le zna pravilno
iskati in če se ni v celoti izgubila; vse dokler obstaja kaka nejasna sled, ta deluje in s tem
pogojuje in spreminja sedanjost. V nekem odlomku romana kanadske pisateljice Margaret
Doody Aristotele detective, se dejavnost detektiva (v tem primeru Aristotela, prvaka logikov)
primerja s tistim, ki skuša ponovno sestaviti črepinje razbitega keramičnega izdelka.
Iz takega zaupanja v možnost restavriranja originala izvira celo Proustov roman, ki je že v
samem naslovu iskanje (v francoskem izvirniku ima obe konotaciji: preiskavo in iskanje).
Tudi magdalenica je, čeprav zelo subjektiven, vendarle svojevrsten indic. Poleg tega je
vredno omembe, da Proust mnogo strani v Iskanju izgubljenega časa nameni etimologiji.
Etimološka razlaga deluje kot detektivska rekonstrukcija. Etimološko razkritje povezuje
preteklost in sedanjost, poenoti različna obdobja in časovne plasti ter odstrani lakune, ki jih
ločujejo. Pripovedovalec primerja etimološko dejavnost z miselno sintezo, ki se zgodi, ko se v
določenem trenutku zlijejo v eno različne podobe ene in iste osebe, ki so se v njegovem
spominu dolgo izmenjevale, kot če bi pripadale različnim osebam.
Med Proustovo metodo in tisto, ki jo uporablja Sherlock Holmes, je vendarle bistvena razlika
in sicer v naključnosti razkritja, ki ga sproži magdalenica in ki se zgodi iznenada, v bežnem
trenutku pozornosti. Ne glede na vsa prizadevanja, je namreč nemogoče, da bi zgolj po svoji
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volji, to je s sklepanjem in premišljevanjem, mogli zapolniti lakune in popolnoma restavrirati
razpadlo zgodbo. Lakuna ostaja nepremostljiva. Nehotenost, čeprav učinkuje kot etimološko
odkritje, pa obenem omogoča ohranjanje skrivnostnosti. Proust v nekem trenutku spregovori
med drugim o razliki med resničnostjo razuma in resničnostjo impresije. Resničnost razuma je
šibkejša, saj ne vodi k duhovni vsebini in se ustavi le ob dejstvih in ob splošno veljavnih
spoznanjih. Spoznanje, ki zvira iz impresije, pa je skrito in ga je treba dešifrirati iz znamenj,
ki učinkujejo kot kak starodaven hieroglif. Proustova spoznavna metoda spominja na
Platonovo in na nekem mestu Proust zares spregovori o reminiscencah. Nasprotno od Prousta
pa Sherlock Holmes popolnoma zaupa svojemu zavestnemu hotenju, da rekonstruira zgodbo.
Razumevanje zanj postaja znanost. Napake niso mogoče, če si le vešč v opazovanju in v
analizi. Dovolj mu je preučevanje predhodnih okoliščin, na podlagi katerih bo z induktivno
metodo kot kak aristotelovski logik prispel do spoznanja. Kot razlaga Holmes Watsonu,
večina ljudi razmišlja sintetično, tako da vnaprej predvideva rezultat, medtem ko bi se morali
z analizo protislovnih dokazov dokopati do izvora. Prav nepovezanost in protislovnost
dokazov ne zapleta, ampak poenostavlja preiskavo in jo spodbuja, saj prisili detektivov um v
izločanje nemogočega in v ugibanje, kateri v vrsti verjetnih vzrokov je edini zares verjetni
vzrok,

ki je privedel do nenavadne kombinacije dejstev. Celovitost zgodbe ni nikoli

postavljena pod vprašaj. V njej ne smejo ostati praznine, v njej ne sme biti prekinitev. Lakune
je potrebno zapolniti, za kar je nujno potrebno razmišljati retrospektivno, poleg tega pa je
treba do konca razumeti le najnujnejše indice in se ne raztresati z nepotrebnim znanjem.
Watson da vedeti (A Study in Scarlet), da kultura Doylovega heroja še zdaleč ni
enciklopedična, kar pa nikakor ne škoduje njegovim detektivskim sposobnostim, prej
nasprotno. (Dve leti zatem Nietzsche v Somraku bogov izjavi, da ne želi vedeti mnogo stvari,
kajti modrost narekuje spoznanju meje.) In vendar ta nevedni detektivski genij mimogrede
citira Horaca, Tacita, Goetheja, Flauberta in druge, tako da se Watsonova uvodna sodba
izkaže za ne kaj prida zanesljivo. Vendar pa navajanje citatov ni pomembno toliko zaradi
razkazovanja Sherlockove kulture ali dokazovanja Watsonove krivičnosti, pač pa zato, ker se
tudi citatnost kot pripovedna strategija vključuje v retoriko lakunoznosti, katere
paradigmatična uresničitev so Doylovi romani. Citati so namreč sledovi (kot jih imenuje Poe
v Ukradenem pismu) in podobno kot indici, ki jih zbira Holmes, fragmenti, deli celote, ki jo je
potrebno rekonstruirati.
Maigret Georgesa Simeona je pravo nasprotje Sherlocka Holmesa z vso njegovo logiko,
indici, metodo in angleško odmaknjenim znanstvenim pristopom vred. Maigret je inšpektor
brez metode. Njegova razkritja so sad razsvetljenja, hipnega dojetja razpršene, na koščke
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scefrane totalitete, ki pa se v trenutkih nekakšne mentalne zasičenosti ali celo v stanju
psihične regresije sestavijo pod vplivom nedoločnih vzgibov, takih, kot je denimo Proustova v
čaju pomočena magdalenica. Resnica, ki nastane, zato nosi v sebi tudi sledove Maigretovega
življenja, tako preteklega kot sedanjega. Maigret ne prinaša kakih presenetljivih razkritij, pač
pa samo osvetljuje, kar je nevidno, implicitno. Nudi le drugačno branje tistega, kar je bilo
napisano že od začetka. V središču njegovega zanimanja so sedaj

študija človeškega

individuuma in njegove psihologije, psihoanalitične ter psihiatrične analize. Človeška oseba
postane pomembnejša od dogodkov. Kljub temu pa ostaja neka praznina, a ne v dogodkih,
ampak v življenju posameznikov. Z vživljanjem v drugega in ustvarjanjem čim bolj popolne
predstave o njem in o njegovi miselnosti, je mogoče zapolniti tudi to lakuno, obenem pa
postane sedaj razrešitev sodnega primera skorajda nekaj postranskega. Potrebno je namreč
osvetliti osebo in ne samega prestopka. Skrivnost, ki jo Maigret raziskuje, ga podžiga, da
poskuša z vživljanjem, to je s projekcijo in identifikacijo razumeti prestopnike. Lakuna je
navsezadnje v njem samem, znotraj njega in ne v stvareh, ki jih raziskuje. Ko v sebi dopolni
lakune, stvari razkrijejo svoj pomen.

4.7 Moč namigovanja
Lakunoznost najznamenitejšega romana Henryja Jamesa The turn of the screw seže tako
daleč, da v njem več ne prepoznamo fabule, zgodbe. Imamo samo zaplet, vzročna in časovna
sekvenca dogodkov, obdelana v zapletu, pa ostaja povsem nepreverljiva in izmuzljiva. Bralec
si jo mora sam predstavljati. Tekst zahteva od bralca, da ga prebere. Isti tekst pa tudi zahteva
od bralca, da ves čas dvomi o tem, kar je prebral in da ga nenehno interpretira. Zgodba se
namreč nahaja v bralcu.
Žensko hrepenenje po moškem tokrat pooseblja trmasta in nevrotična devica, ki jo obsedajo
ljubezenske fantazije in se ima, nekako v slogu Emme Bovary, za protagonistko v romaneskni
zgodbi. V tem primeru imamo nezanesljivo pripovedovalko, ki sicer ne laže na odkrit način,
vendar pa vztrajno zamenjuje dejstva s svojo interpretacijo dejstev. Povsod vidi neznansko
povečane odseve svoje nepotešene seksualne sle, medtem ko otroci predstavljajo njen deviški
pol. Bolj kot jo zalezujejo njene nepotešene želje, ki jih projicira vsepovsod, bolj se skriva za
barikadami svoje odklonilne drže. Kreativna in deformirajoča moč njene psihe se po eni strani
razodeva v tesnobnih podobah smrti in prekletstva (obrazi in mračen videz prividov, ki se ji
prikazujejo), po drugi strani pa je guvernanta prispodoba nečesa absolutno pozitivnega, zaradi
česar v njej bolj kot literarni lik vidimo apoteozo pisatelja in pisateljskega ustvarjanja.
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Guvernanta je pisateljica, kot izvemo v preambuli od prvega pripovedovalca, ki z vznesenimi
besedami opeva skoraj mitične razsežnosti njenega ustvarjanja in tako pripravlja bralca na
idealno recepcijo v rokopisu zapisane pripovedi. Njeno nihanje med umetniško in moralno
vzvišenostjo in telesnimi nižavami se izraža v intuitivnih prebliskih, v katerih ni nobene
logike, vendarle pa delujejo kot temeljni vzgibi v pripovedi. Njeni prividi po eni strani
objektivizirajo obsesivno seksualno slo, po drugi pa utelešajo kreativne principe in moč
pisanja ali, povedano v obliki oksimorona, resničnost fikcije, pa tudi zmešnjavo med
življenjem in literaturo. Guvernanta je umetniška vest, medij nekega videnja, ki želi, da ga
poslušamo in mu verjamemo, ki sicer ne pove vsega, vendar to, kar pove, je vse.

4.8 Kaj bere Carmichael?
V retoriki lakunoznosti citiranje najbrž od vseh postopkov najbolj dosledno izraža stremljenje
k vzpostavljanju totalitete. Citatnost je nekaj paradoksalnega: je del in obenem celota.
Njegova parcialnost je pozabljena, ker vsebuje moč vključevanja in povezovanja. Deluje kot
sveta relikvija, ki v sebi ohranja v povečani meri vrline nedeljivega telesa. Citirati pomeni
priklicati in nenehno evocirati. Odsotno se pojavi, ne da bi izgubilo svojo odsotnost, obenem
pa spregovori; kar pove, se pomeša z besedami tistega, ki ga je priklical. Jaz in drugi. Jaz v
drugem in drugi v meni. Lakuna se zapolni, razpoka izgine. In vendar tudi citatnost ne prinaša
definitivnih zapolnitev; ontološko so citati le privid. Njihova usoda je neskončna trenutnost,
vsota trenutkov, ki se ne morejo organizirati, da bi postali trajnost, ker jaz ne more nikoli
postati drugi, kot tudi drugi ne bo nikoli popolnoma v meni. Totaliteta se sicer vzpostavlja
vsaj kot simbolna menjava identitet v kratkem stiku in v trenutni simbiozi. Postopek citatnosti
v najvišji meri ponazarja roman Virginie Woolf To the Lighthouse, 1927.
V tretjem delu študije se da iz analiziranega korpusa literarnih del izluščiti nekatere lakunozne
pojave v literaturi: fragment, netočnost, aluzija, nejasnost, pomanjkljivost, enigma, sled.
Obenem Gardini izpostavlja tri načine branja: 1) branje kot preiskava po vzoru detektivske
pripovedi, ko si bralec kot detektiv prizadeva rekonstruirati zgodbo, 2) branje kot dopolnitev,
integracija delov, kot v primeru romana Henryja Jamesa The turn of the screw, v katerem je
rekonstrukcija fabule otežena, 3) branje, ki dopolni lakuno kot belo stran, ki jo Sterne
prepušča bralčevi domišljiji, ali pa kot možen epilog prejšnjih dveh načinov branja, torej
preiskovalne dejavnosti in rekonstrukcije zapleta. Branje kot preiskava zadeva narativni svet,
branje kot dopolnitev sledi kompozicijskemu postopku, branje, ki zapolni lakuno pa nastopi,
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ko tekst zahteva od bralca sodelovanje. Iz tega sledijo tri usmeritve branja in preučevanja
lakun z ozirom na tri pripovedne ravni, kot jih razlikuje Gérard Genette: 1) raven
pripovedovane zgodbe (histoire) oziroma označenca ali vsebine pripovednega besedila, 2)
raven pripovednega diskurza (discours narratif) ali označujočega diskurza, tj. pisno ali ustno
besedilo, ki pripoveduje zgodbo in 3) raven pripovedne komunikacije: pripovedovanje ali
narracija (narration), tj. pripovedno dejanje samo in sklop realnih in fiktivnih okoliščin, v
katerih poteka.

5 Octavova skrivnost

5.1 Absolutna praznina
Ideal ekstremne izrazne koncentracije je dobil svojo zvrstno utelesitev v kratki zgodbi
oziroma short story. Gardini navaja nekaj zglednih primerov in jih analizira iz perspektive
lakunoznosti.
Devet zgodb (izvirno Nine Stories) je zbirka kratkih zgodb ameriškega pisatelja J.D.-ja
Salingerja. Izšla je aprila 1953 in obsega devet zgodb, med drugim tudi zgodbo Odličen dan
za ribe bananarice.
Zgodba vsebuje vse bistvene zvrstne značilnosti: lapidarnost, strnjenost, aluzivnost,
sposobnost presenečenja. Ženska na počitnicah v nekem hotelu na Floridi se po telefonu
pogovarja s svojo mamo, ki se nahaja v New Yorku. Iz maminih zaskrbljenih opazk izvemo,
da je hčerka poročena s Seymourjem Glassem, vojnim veteranom, ki pa se obnaša čudaško in
nepredvidljivo. Ženska sicer skuša pomiriti prestrašeno mamo, a nato nekoliko nataknjena
zaključi pogovor. Dialog je mojstrovina lakunoznosti. Ne le da ženski ne pripovedujeta
celovite zgodbe, pač pa si iz njunega pogovora ni mogoče ustvariti predstave o dogajanju. Za
povrh se nenehoma prekinjata in govorita druga čez drugo. Lahko bi sarkastično komentirali,
da prazna mesta v komunikaciji izražajo praznino, ki požira življenjski smisel. V drugem delu
se prizor spremeni. Nenadoma se znajdemo na plaži, kjer srečamo njenega moža, Seymourja.
Sama pripoved ne pove da je on Seymour. Ali kvečjemu pove tako, da ne pove, samo z
namigovanjem, s potvorbo imena: »see more glass«, ki si ga je izmislila deklica Sybil.
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Seymour in Sybil se kopata, se šalita o fantomskih ribah bananaricah in se naposled razideta.
Seymour se vrne v hotelsko sobo, vzame pištolo in se vpričo speče žene ustreli.
V svoji kratkosti moderna pripoved subverzivno sprevrača privajena prepričanja in stereotipe,
spodjeda ustaljen red in razkraja lažni videz. Medtem ko vzpostavlja nepričakovane in
skrivnostne povezave med dejstvi, postavlja pod vprašaj sam princip resničnosti. Kratka
zgodba ni legitimna naslednica Boccacciove novele, ki posreduje kodificirano vedenje in teži
k ohranitvi socialnega reda. Kratka zgodba promovira novo vedenje, ki destabilizira, vnaša
negotovost, je anti-vednost. Spričo odsotnosti trdnega vrednostnega jedra, pa tudi zanesljivega
vira informacij, vzpostavlja demokratično konkurenco različnih zornih kotov in rešitev.

Pomanjkanje zanesljivih odgovorov so plodna tla, iz katerih je zrastla umetnost Antona
Čehova. Ena njegovih najbolj značilnih pripovedi je Fragment, na dveh straneh spisana
pripoved o gospodu, ki je svojo posest in svoje spise zapustil v dediščino neki ženski, le ta pa
posest spremeni v krčmo, spise v odpadni papir. Samo list papirja je ušel pogubi in ta pride v
roke pripovedovalcu. V nadaljevanju steče pripoved o vsebini teh petih različnih dnevniških
trenutkov, fragmentov. Gre za pet naključnih drobcev iz nekega popolnoma izbrisanega
življenja. Slogovna tehnika Čehova je impresionistična; pisatelj ne prikaže celovitega poteka
zgodbe, temveč le posamične prvine, ki naj omogočijo intuitivno dojetje celote. Čehov
programsko opusti avtorski komentar, okrasne vstavke, vse, kar je odvečnega in celotno
prtljago leksemov

in stilemov,

ki izhajajo iz subjektivističnega pogleda na literarno

ustvarjanje. Prav tako Gorkemu, katerega ceni, svetuje, naj pri reviziji osnutka odstrani
pridevnike in prislove, saj zavirajo bralčevo delo, tako da stvar »ne pride takoj v možgane,
medtem ko mora literatura vstopiti vanje v hipu, bliskovito hitro.« Njegovo koncizno
izražanje izhaja iz odpovedi kakršnemu koli sistematičnemu razumevanju ali filozofskemu
idealu. Svojemu založniku Suvorinu piše, da predstavlja življenje tako, kakršno pač je in da
dlje od tega ne gre. Nima ne bližnjih ne daljnih ciljev. V njegovi duši je popolna praznina.
Nima političnega prepričanja, ne veruje v revolucijo, nima nobenega Boga, ne boji se
prikazni, prav tako ne smrti ali slepote.
Zgodba Strah: pripovedovalec ima razmerje z ženo svojega prijatelja. Le ta ju po naključju
odkrije, ko se vrne po čepico, ki jo je pozabil. Na koncu se sprašuje, zakaj je to napravil.
Zakaj se je zgodilo prav tako in ne drugače? In kaj ima tukaj opraviti čepica? Lahko bi
poskušal najti nek verjeten odgovor in se zateči h konvencionalnim razlagam, kot so spolna
privlačnosti ali usodnost. In vendarle Čehov in njegov pripovedovalec ne nasedata
konvencijam; taka absolutna vprašanja bi potisnila dogodke izven logične in verjetnostne
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verižne povezanosti, v kateri so se dozdevno zgodili, in bi za vsakim dogodkom odprla
neizmerljivo brezno.
Kratka zgodba zgoščuje in namiguje, karseda se izogiba komentarjem in opisovanju. V
pripovedih Katherine Mansfield so detajli gigantsko povečani in pomensko nabiti z bolečimi
in okrutnimi konotacijami. V kratki zgodbi Muha moški, ki je v vojni izgubil sina, po svojem
tretjem poskusu uspe potopiti muho v kaplji črnila. Ob tem podoživi tragično izgubo sina in
nepričakovane občutke krivde. Ničesar ne izvemo o njunem odnosu, vendar pa umor žuželke
dobi metaforično vrednost nadosebne usode kot praznega boja za življenje. Prav tako se lik
očeta kot tistega, ki daje življenje, metaforizira in sprevrže v nekaj drugega; ob nesrečni muhi,
ki se na vse kriplje skuša rešiti iz črnila in poleteti, postane podoba vsemogočnega,
prispodoba za zlohotno, muhasto in sadistično božanstvo, ki brez posebnega razloga jemlje
življenje.
Pripovedovalec kratkih zgodb vsekakor ni vsevedni pripovedovalec. Njegova naloga ni v tem,
da bi pripovedoval vse, kar je potrebno vedeti o dejanjih ali o dogajanju, pač pa v tem, da v
besedilu organizira na kar najbolj koherenten način tisto, česar se o tem ali onem življenju ne
bo nikoli izvedelo. Pripovedovalec nima privilegija, da bi poznal več dejstev kot kdo drug,
temveč da jih zna spretneje razstaviti in zgraditi zgodbo okrog neizrečenega.
V tem smislu je Hemingway Čehovov najgenialnejši učenec.
V zgodbi Hills like White Elephants, uprizori dialog med zaljubljencema, ne da bi odkril temo
njunega pogovora (najbrž nujnost abortusa).
Pripoved, ki bi v skladu s tradicionalno zvrstno kodifikacijo morala stremeti k cilju in se
zaključiti, v tem primeru ostane nesklenjena, odprta. Hemingway je pripovedovalčevo
nevednost prignal tako daleč, da je zabrisal vse sledove njegove prisotnosti. V
Hemingwayevih pripovedih dobi dialog nov pomen prav zaradi potrebe, da posreduje bralcu
vednost o vsem tistem, s čimer bi sicer bralca v tradicionalni pripovedi seznanil
pripovedovalec. Kontekst se skrči na maloštevilne neosebne opazke in povsem denotativne
izjave. Jezik se poenostavlja, izgublja elegantnost in metaforičnost. Njegovi opisi so
osredotočeni na bistveno in vendar se zdi, kot da niza nepotrebne podrobnosti. Prav ta
navidezna nepotrebnost izdaja odsotnost vnaprej določenega reda, namesto katerega je zaznati
skrivnostno nujnost dogodkov in izkustev in s tem nujnost same pripovedi.

5.2 Cotterjevi pol izgovorjeni stavki
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Prva pripoved v zbirki kratkih zgodb Ljudje iz Dublina , Sestri. Mladi pripovedovalec izve od
strica o smrti (nikakor ne nepričakovani) svojega prijatelja in nekdanjega klerika, ostarelega
Jamesa Flynna. Sporočilo o Flynnovi smrti je stric je pravkar dobil od prijatelja Cotterja.
Mladenič se v spremstvu tet pokloni spominu na umrlega pokojnika, ob katerem bedita
njegovi dve sestri. Klub svoji preprostosti pripovedna situacija vzpostavlja nek socialni in
čustveni svet. Joyce je objavil dvoje različic te kratke zgodbe, revijalno leta 1904, dokončno
pa leta 1914. Že iz bežne primerjave med obema lahko razumemo, kako spretno je Joyce pri
reviziji teksta izkoristil lakunoznost. Zadnja in definitivna verzija teče gladko, je raznolika in
sugestivna. Glede na prvo so izginili vsi didaskalični vstavki in zunanje informacije o
dejstvih. Kar osvetljuje življenje literarnih oseb, je v celoti zajeto v dialogih, dogodkih in
mislih, ki se ob tem utrinjajo v pripovedovalčevem umu. Prisotnost sester je dosti manjša,
zaradi česar bi se naslov Sestri utegnil zdeti nesmiseln, ko ne bi opozarjal na lakunoznost, ki
daje zgodbi lepoto in izrazno moč.
Najpomembnejše lakune zadevajo lik Flynna. Mrtev, prejme ta gospod svoje lastno življenje
in čar nerazrešljive dvoumnosti. Kdo sploh je? Kaj je sprožilo njegov izstop iz Cerkve? Kaj
vemo in kaj bi lahko izvedeli o njem? V izdaji iz l. 1904 ga Cotter razglasi za norega, v izdaji
iz leta 1914 na njegovo norost namigujeta sestri. V tej izdaji ima Cotter bolj izdelano
predstavo o Flynnu. Kar pove, meče nanj senco slabega imena. Po njegovem je bil Flynn
moteč in neprijeten. Ko izve, da je imel pripovedovalec z njim prijateljske odnose, izjavi, da
lahko tak človek le negativno vpliva na mladega človeka, vendar te izjave ne podkrepi z
dokazi in utemelji s prepričljivimi razlogi. Njegov govor temelji na preračunljivi igri nejasno
povedanih misli, namigov in sintaktičnih prekinitev.
Joyce položi svojemu pripovedovalcu v usta besede (pomemben dodatek glede na predhodno
verzijo), da so mu te prekinitve dale misliti. Tudi sam pripovedovalec ne izreče nikoli jasne in
odprte sodbe o Flynnu, kar obda njegov spomin z dvoumjem. Zdi se, da namiguje na
pedofilijo ali na grožnjo spolnih zlorab. Novost te verzije so tudi pripovedovalčeve sanje, ki
poleg drugih namigov poudarijo Flynnovo grešno podobo. Flynn se v sanjah izpove
pripovedovalcu, vendar ostaja skrivnost, kaj je vsebina njegove izpovedi.
V različici iz leta 1914 Flynn ni le mrtvak; je nekdo, ki je živel, je živa skrivnost. Smrt, ta
najbolj paradigmatična oblika izpustitve ali lakunoznosti, ga ne le ni izbrisala, temveč je
določneje definirala njegovo osebo. Flynnova identiteta nastaja iz vsote fragmentov. Ne
osebe, ki govorijo o njem ne bralci, ki sestavljamo drobce o njem, ne bomo nikoli izvedeli,
kdo je dejansko bil Flynn.
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5.3 Nič
Rudyard Kipling – Beyond the Pale, (1888) je zgodba o prepovedani ljubezni, ki se konča s
fizičnim pohabljenjem ubogih zaljubljencev; njej odsekajo roki, njemu trajno poškodujejo
nogo. O čustvih protagonistov ne zvemo ničesar, prav tako ni jasno, kdo se je tako kruto
znesel nad njima. Ženska se sploh ne prikaže in je vselej za okenskimi rešetkami. Šele na
koncu pomoli štrclje skozi rešetke okna, ki ga potem pozidajo.
Kiplingu je lakunoznost kompozicijski princip in metoda dela. Svoje indijske zgodbe, ki so
bile sprva precej daljše, je večkrat zapored skrajšal, najprej na lastno pobudo in nato spet
zaradi prostorskih omejitev časopisa, v katerem je objavljal. Pri tem je ugotovil, da zgodba,
podvržena rezu, učinkuje kot podneten ogenj. Ne prepoznamo rezov, vendar pa čutimo
njihove učinke. Vendar to velja le, če so izločeni deli del koherentnega besedila in napisani,
kot če bi morali ostati v besedilu. Ko si je namreč želel prihraniti trud in se je lotil dela z
namenom, da bi pisal na kratko, je njegovo delo postalo plehko, kot če bi mu manjkalo soli.
Skrivnost njegove tehnike je bila v tem, da je pozorno prebral vsako poved, vsako frazo in
vsako besedo ter vse, kar je bilo odvečnega, pobarval s čopičem, pomočenim v črnilo. Čez
nekaj časa je prebral in ugotovil, da je potrebna še ena revizija, prav verjetno, da ne zadnja in
da je bilo potrebno v več zaporednih revizijah še večkrat potegniti s čopičem.
Henry James ugotavlja, da je Rudyard Kipling tradicionalno pripoved skrčil na obseg ene
same epizode, pri čemer se je pokazalo nezaupanje do zapleta – plota.
Zapleti se v kratki zgodbi poenostavljajo in krčijo na čiste slike, gole situacije in atmosfere, v
katerih se ne zgodi ničesar. Avtorja kratkih zgodb zanimajo eksistenčne praznine, izkustvene
lakune, cezure, ki zazevajo med dogodki z nevidnimi in neartikuliranimi nameni, vzroki in
mislimi. V ospredju je bolj tisto, kar se ne zgodi, kot pa tisto, kar se zgodi, vse do skrčenosti
na minimalizem. Takšna pripovedna osredotočenost na bistveno je postala resnična religija
minimalizma, kot so kritiki poimenovali pisanje Raymonda Carverja, Hemingwayeva učenca,
v katerem suhe podobe brez okrasja, absolutne v svoji natančnosti povsem prevladujejo nad
povsem okleščeno in okrnjeno fabulo.

5.4 Octavova skrivnost
Iz nekaterih pripovedi je izločena celo osnovna tema. Pri Kafkovih romanih ne gre le za
formalno nedokončanost, ampak zato, da v njih zmeraj manjkajo odgovori na vprašanje zakaj.
Stvari se dogajajo okrog praznine. Ne vemo, kaj je K-jeva krivda v Procesu in niti ne, kateri
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skrivni načrt nasprotuje K-ju v Gradu. Predhodnik Kafkovih romanov je v tem smislu že
Stendhalov Armance (1827), v katerem je glavna tema skrita ali hlinjena. Izpustitev je
strukturni del pripovedi. Preko Octavove poroke z Armance nam Stendhal kaže, kakšno težo
imajo socialni pritiski pri konstrukciji čustev, tudi tistih najnežnejših in na videz
neobvladljivih, kot je želja, ki doseže vrhunec v poročni združitvi. Prihod tretjega, to je strica,
sproži konec poroke, ob katerem se razodene, kako nezaneljiva bitja smo in da smo le žrtve in
ne gospodarji svoje narave. Pripovedovalec nam da nekaj namigov o Octavovi skrivnosti. Ima
namreč resne probleme s svojo identiteto in v bordel zahaja, da bi preveril, če mu sploh
ugajajo ženske. Octave je po Gardinijevi interpretaciji homoseksualec, čigar homoseksualnost
se izraža na nevrotičen, konflikten in destruktiven način v sadomazohističnem odnosu z
moškimi. Pripovedovalec namiguje na izpade agresivnosti, ki se zdijo uprizoritev delovanja
potlačene želje. Obstajajo tudi indirektni dokazi, ki simbolno izražajo njegovo
homoseksualnost, začenši z Octavovim narcisizmom in njegovim občudovanjem Grčije.
Indirektna pripoved poteka tako, da pripovedovalec tu pa tam zaseje prvine resnice in potvarja
situacije. Resnica je razstavljena, premaknjena, porazdeljena na različne, nasprotujoče si vire
in kljub končni nerazpoznavnosti, je izgovorjena. Octave je pasiven homoseksualec, za kar
je potrebno iskati indice v tekstu prav kot v detektivski pripovedi (v njegovem pismu pride do
izraza želja po podreditvi močnejšemu moškemu, fetišizem obuval…). Ta negirana, hlinjena
in mimetizirana, a zaman potlačena homoseksualnost doživi pravo apoteozo, ki sovpada s
smrtjo, to je s samomorom, ki je najbolj narcisistična od vseh smrti. Ni slučaj, da se to zgodi v
Grčiji, v bližini gore Kalos, etimološkim simbolom sumljive narcisistične lepote, značilne za
Octava. Truplo s svojo lepoto osupne mornarje in tako je Octave končno predmet
občudovanja, prejme pa tudi socialno legitimacijo v žrtvovanju, ki ga ovekoveči.
Lakuna, ki požira Octavovo skrivnost, je kruta socialna prepoved. Octave se obsodi na molk,
ker ga družba obsoja na sramoto. Sam postane pravo utelešenje prepovedi; prepoved se izraža
v obliki lingvističnega brisanja, v afazični blokadi.
Prav tako v romanu Marguerite Yourcenar Alexis, kljub determiniranosti Alexisa, da v pismu
razkrije homoseksualno nagnjenje, niti on ne govori neposredno, ampak ista prepoved, katere
žrtev je bil Octave, povzroči, da njegova iskrenost zvodeni v nejasnost, aluzije, govorjenje
med vrsticami in razkroj podob: njegovi moški nimajo imena in niti teles, pač pa jih
predstavljajo deli telesa. Resnice se ne sme izgovoriti, zato se Alexisova izpoved artikulira
okrog praznega mesta, niča. Tudi Octave, ne da bi povedal resnico, je govoril resnico. In po
naključju (posegu zahrbtneža) se je odločil, da odide s prizorišča , na katerem ni imel kaj
iskati.
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5.5 Jeannen koledar
Konstitutivna lakunoznost katerega koli pripovednega dela se izrazito pokaže, če primerjamo
razmerje med zgodbo in zapletom (plot). V skladu z Genettovim narativnim modelom Gardini
razlikuje med zgodbo kot zaporedjem dogodkov, v katerem naj bi se odvijali dogodki sami na
sebi, in zapletom, to je načinom (zaporedjem, potekom dogodkom v pripovedi, časovnim
modelom), v katerem je zgodba izražena. Zaplet je selekcija, hipoteza ali časovni model.
Potemtakem totaliteta zgodovine, dogajanje v časovni celovitosti, ni v zapletu in v znakih, iz
katerega je zaplet sestavljen, ampak v predstavah, ki jih zaplet prikliče v bralčevi domišljiji.
Zgodba je tisto, kar bo bralec na koncu procesa izvedel, ne pa tisto, kar dejansko bere.
Nobena zgodba ni bila nikoli zapisana. Vsi pisatelji so le izdelovalci zapletov, oziroma, kot se
je izrazil E. M. Forster, skrivnostnih struktur, ki ne povedo vsega, ki pa prisilijo bralca, da jim
z radovednostjo in spominjanjem podeli nek pomen. 28
Zdi se, da se nekateri, kot denimo Tolstoj, Proust, Joyce ali Woolfova in nekateri
postmodernistični romanopisci, z vsem gnevom borijo zoper to dejstvo, medtem ko ga drugi
sprejmejo kot svoje poslanstvo in jim je izhodišče za svobodo pisateljskega izražanja. Eden
takih primerov izrazne svobode je nedavno zasloveli roman Johna Williamsa Stoner iz leta
1965, ki je skorajda samo niz zapiskov, iz katerih naj bi nastal roman o življenju nesrečnika,
omenjenega v naslovu. Podobno monumentalno premoč zapleta izraža tudi Maupassantov
roman Une vie, v katerem se pripovedovalec samozavestno odpove domnevni celovitosti, se
brez predsodkov preda kratkosti in hitrosti in v obsegu dvestotih strani pripoveduje zgodbo
nekega življenja. Podvig mu uspe s sistematičnim vnašanjem lakun. Literarni liki izginjajo
zaradi prenagle smrti, drugi se mimogrede izgubijo. Čas se krči in krajša, obenem pa se s
kronološkim zgoščevanjem zapleta pa daljša zgodba. Pripovedovalec zaseje v pripoved
kronološka opozorila, ki jih uporablja skoraj z birokratsko vestnostjo, pri tem pa se v resnici
zabava, ko razkazuje svojo tehniko.

5.6 Še o zapletu: Čarobna gora
V sklepnem poglavju Čarobne gore pripovedovalec prevzame besedo in predstavi svoje
pojmovanje časa: 1) čas pripovedi, 2) čas življenja, 3) glasbeni čas. Dejansko Thomas Mann
na tem mestu predstavi kanonično razlikovanje med narativnim časom (časom v zapletu ali
plotu) in časom v zgodbi ali fabuli. Mann je spretno manipuliral razmerje med pripovednim in
28

Določen vir je neveljaven.
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zgodbenim časom s pripovednim prijemi krčenja in raztezanja, ki do te mere dezorientirajo
bralca, da pozabi na mehanski čas ur in koledarjev. Tako denimo zaseda prvi dan, ki ga Hans
preživi v sanatoriju, kar 133 popisanih strani. Pripovedovalec tu pa tam skrupolozno obvešča
o času, ki ga je Hans preživel v sanatoriju. Ob primerjavi pasusov, v katerih se nahajajo
časovni signali, je mogoče jasno prepoznati načela kontrakcije in dilatacije (pospeševanja in
upočasnitve), katerim sledi narativna logika romana.

5.7 Smrt
Smrt je že sama po sebi lakuna. Najbolj pogosto izpuščeni so v literaturi prav prizori smrti,
kot če bi se smrt najustrezneje izrazila prav z molkom (reticentio). Dejansko je v primerih
smrti literarnih likov prikazana njihova agonija, ne pa sama smrt. Smrt je sama po sebi
neizrekljiva. Že Tacit jo mojstrsko postavlja izven pripovednega časa (dogodek, ki se je
zgodil vmes, interim). Ta pripovedni način je s pridom uporabljen v modernem romanu in v
filmski montaži. S tako tehniko je najavljena Julienova smrt v romanu Rdeče in črtno in smrt
gospe Ramsay v romanu To the Lighthouse. Na podoben način je bralec obveščen o smrti
Albetine, pa tudi o smrti tete Leonie v Proustovem Iskanju. Pripovedovalec nas preseneti z
novico o njuni smrti z določeno zakasnitvijo. Smrt je vselej nekaj, kar se je že zgodilo, kar
zanika prihodnost in je zato najustrezneje izražena kot nekaj preteklega. Opisovati smrt je že
načeloma svojevrsten paradoks, ki pa se mu nekateri pisatelji niso izognili. Tako denimo
Tolstojev pripovedovalec pospremi Ano Karenino naravnost pod vlak. Flaubert, mojster
sinteze in redukcije, torej velike izrazne koncentracije, na več straneh razvleče pripoved o
agoniji Gospe Bovary in se na nek način norčuje iz smrti, ko hoče pripovedovati
nepripovedljivo, zlasti pa osmešiti romantično smrt, ki bi si jo gospa, velika ljubiteljica
romanov, želela izbrati zase. Dolg prizor agonije, v katerem ne manjka podrobnosti, se
prekine s slepčevo ljubezensko popevko, ob kateri tudi dejansko Ema končno prasne v smeh.
Slepčeva popevčica je pravzaprav pomanjšana in parodirana različica operne arije, ki jo je
Emma občudovala v gledališču, njena smrt pa neke vrste tretji prizor v operi. Na komičen
način se konča tudi smrtni boj v romanu Itala Sveva La coscienza di Zeno, v katerem je
protagonistov oče po dolgi in izčrpavajoči, trenutek za trenutkom popisani agoniji, v
poslednjem sunku življenjske sile, izkoriščajoč zakon težnost, primazal sinu glasno zvenečo
zaušnico.
Vse to je agonija. Smrt je sama po sebi neizrekljiva. Zgodi se nepričakovano hitro, vselej
izven pripovednega časa, vselej pred trenutkom izrekanja.
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Podobno kot že tretji, je tudi četrti del posvečen kompozicijskim postopkom, ki se poigravajo
z lakunoznimi oblikami. Bralec, ki se giblje med lakunami, je na ravni zgodbe zavezan k
sprejetju

narativnega sveta, obenem pa sprejeti napetost med časom zgodbe in časom

pripovedi, ki običajno ne sovpadata. Pripovedni čas manipulira s časom zgodbe. V tem vidi
Gardini nov dokaz, da bralec vstopa v resničnost pripovedi po retorično-lingvistični poti
sloga. Na podoben način ima v klasičnem detektivskem žanru detektiv, kot je Sherlock
Holmes, zaupanje v možnost najdbe izgubljenega ali skritega predmeta, čeprav ima samo
lakunozno izkustvo resničnosti, ki jo raziskuje. Gardini analizira organizacijo pripovednega
časa v Čarobni gori Thomasa Manna. Na pripovedni ravni se zastavlja drugačen problem. V
teh primerih se lakuna kot taka ohranja, kot je razvidno iz romanov Franza Kafke, romana
The Turn of the screw Henryja Jamesa ali Stendhalovega romana Armance. V navedenih
primerih so izpustitve strukturalni del pripovedi. So avtorski prijemi, ki gradijo narativni
diskurz. Iz same zgodbe ni jasno, kaj je krivda K.ja v Kafkovem Procesu, prav tako ni jasno,
žrtev katere skrivne zarote je K. v Gradu. Manjkajoči motiv usmerja pozornost nase prav
zaradi svoje odsotnosti. O njem se sprašujemo prav zato, ker ga ni, kar nam je iztočnica zato,
da se preko njega sprašujemo o sami kompoziciji romanov. Na pripovedni ravni se potrjuje
prepričanje, da je pakt bralčevega zaupanja v narativni svet sklenjen na ravni sloga in da se
problem lakunoznosti zastavlja kot problem lakunoznega sloga. Zaradi tega govori Gardini o
namernih avtorskih izpustih. Vendar pa se bralec nahaja pred literarnim delom in ne pred
bralcem, zaradi česar se mu problem lakune na pripovedni ravni zastavlja kot
znotrajtekstualni problem, ne pa na ravni avtorskih intencij, kot se tudi znotraj teksta
zastavlja problem lakunoznega stila. Znotraj teksta kot teksture, mreže praznih in polnih mest,
se zastavlja tudi problem, na kakšne način lakune prispevajo k nastanku tekstnega pomena.
Gardinijeva študija predpostavlja dva načina branja in dva načina spraševanja o tekstu: branje
kot interpretativno sodelovanje, kar je predmet proučevanja v spisu Lector in fabula Umberta
Eca, ki dojema branje kot kognitivno operacijo, tekst pa mu je nekakšna lena naprava, ki
vsebuje informacije. Drugi način se sklicuje na branje v Barthesovem smislu kot
užitek/uživanje teksta. Seveda ne gre za naivno branje ali branje, ki poljubno razpolaga s
tekstom, pač pa za branje, ki analizira neizgovorjeno, neizrečeno, nezapisano v zgodbi in v
pripovedi.29

29

(http://riviste.unimi.it/index.php/enthymema/article/view/4687/5029, 15.8.2016)
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6 Sklep
Temeljni koncept, okrog katerega gravitira Gardinijeva študija, so lakune in njihova
funkcionalna vloga v tekstu. Gardini raziskuje univerzum svetovne literature in v njem odkrije
obstoj črnih lukenj.30 To so prazna mesta, ki so nastala, ker se je avtor odločil, da bo izpustil
določene literarne prvine, kot so na ravni jezikovnega diskurza razne formulacije eliptičnega
tipa, na narativni ravni pa za potek zgodbe pomembni deli, dogodki, nemara celo osrednji
tematski sklopi, motivi, deli dialogov, zaključki ipd. Gre za namerne umetniške postopke in
hotene pripovedne strategije, ki omogočijo, da amorfna gmota jezikovnega gradiva dobi
umetniško strukturo. So konstitutivni del literarnega dela in to njegov bistveni, nepogrešljivi
del. V nasprotju s Christopherjem Knightom31, ki je raziskoval moderne apofatizme v izpustih
sodobnejših avtorjev 19. in 20. Stoletja, Gardinijeva študija obsega tako antična kot sodobna
besedila.
Raziskovanje lakunoznosti v literaturi nas prisili, da si ponovno zastavimo vprašanja o
resničnosti in s tem tudi o realizmu ter temu kontroverznemu pojmu damo novo podlago.
Razprava je tudi koristen prispevek h kritični obravnavi narave pripovedi, saj njen avtor meni,
da je ta temeljni umetniški postopek doslej nekako ušel radarjem teoretikov in izpod budnega
očesa tudi bolj zahtevnih bralcev, kar bo vsaj v smislu sistematične obravnave in pojmovnega
opredeljevanja najbrž kar držalo. Ker tekst z lakunami presega jezik kot svojo materijo, so s
tem postavljeni temelji za preučevanje razmerja med lakunami in intertekstualnostjo.
Gardinijeva metoda v zametkih vsebuje tudi smernice za vrednotenje literarnih del. Prazna
mesta, tisto, česar v tekstu ni, kar manjka, v temelju opredeljujejo literaturo, vsaj tisto, ki
nagovarja bralce vseh časov, ker po svoji kakovosti in umetniški dovršenosti štrli iz poprečja,
v katerega tonejo s svojo težo tista besedila, ki hočejo povedati prav vse in ne spodbujajo
bralcev k iskanju smisla, ga ne usposabljajo za iskanje resnice, pač pa ga uspavajo; če pa
vsebujejo lakune, so to znamenja nevednosti, slogovne nedovršenosti in pomanjkanja
strukture.
Gardinijeva metodologija omogoča prenos tudi na druga literarna in umetniška področja
(tišina v glasbi, praznina med arhitekturnimi elementi…).
Študijo odlikuje kratkost, izrazna koncentracija in jasnost. Struktura študije in njena tema se
med seboj zrcalita; z raznoterostjo odlomkov-fragmentov, zajetih iz širokega spektra literarnih
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(https://www.youtube.com/watch?v=sOMtReB0nrY (15.9.2016))
(Knight , 2010)
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del ter z množičnim navajanjem citatov, ki nas v novem kontekstu napotujejo k izvirnim
celotam, študija strukturno odseva temo, ki jo obravnava.
Lakune niso pomanjkljivosti, kot bi se utegnilo zdeti na prvi pogled, ampak prav nasprotno,
odpirajo nova obzorja, s tem ko nas osvobajajo priklenjenosti na tekst in nam omogočajo
njegovo preseganje z usmerjanjem pogleda onstran same literature. Razodenejo se kot nosilke
pomena in izvir ustvarjalne napetosti, saj v svojo orbito pritegnejo bralca in ga prisilijo k
zapolnjevanju lakun in k integraciji teksta, skratka k iskanju smisla.
Lakune so odsotno v literaturi. So sledovi zbledelega zapisa, ki je sicer nečitljiv, a
nepogrešljiv za razumevanje. So nasprotje, brez katerega literarno delo ne more obstati, odtis
stopinj, ki jih pusti pripovedovalec, potem ko izgine za obzorjem, sled zgodbe, ki je ne
poznamo, ker se je zgodila vmes, slutnja nečesa, kar more zanetiti radovednost, vzbujati
grozo, netiti ustvarjalni nemir, pahniti v prepade nihilizma, dvigati kvišku.
Lakune vznemirjajo bralca in od njega zahtevajo dejavno sodelovanje, intenzivno razmišljanje
in ustvarjalnost.

Lakune so srečni, rodovitni nič, ki bralcu omogoča izkušnjo polnosti

(Martino Marazzo32), do katere pa se lahko prebije le z naporom, tako da se vešče giblje po
ozki brvi med zapisanim in nezapisanim, izgovorjenim in neizgovorjenim, doživetim in
nedoživetim, med življenjem in smrtjo. Bralec postane akrobat, ki ohranja ravnovesje med
skrajnostmi; mora se držati teksta, obenem pa tudi drzniti prestopiti njegove robove, se podati
v praznino, ne da bi vanjo strmoglavil brez povratka.
Gardinijeva študija omogoča novo perspektivo na preučevanje literature z vidika
nezapisanega. Njegov poskus pojmovne opredelitve in uvedbe termina lakuna ima s svojimi
uvidi posledice za razumevanje same literature.
Literatura je nezapisano, priklicano v zapisu, je senca. Literatura ne sestoji iz zapisanih besed,
ampak iz tega, kar te besede sugerirajo in kar predpostavljajo. Literatura je pomanjkanje, ki se
nenehno obnavlja z besedami. Literatura ni narejena iz besed, ampak iz tišine, ki jo besede
dajejo slutiti. To, kar je, je le del tega, kar bi lahko bilo. Lakune so z dvoumjem,
nedokončanostjo, govorjenjem med vrsticami in aluzijami ne le paradigma modernosti, pač pa
samega življenja. Kot literatura, življenje nenehno niha med prazninami in polnostjo. Težimo
k temu, da zapolnimo izkustvene vrzeli in damo življenju in nam samim polnost, ki je ne mi
ne življenje ne posedujemo in se tako borimo proti pomanjkanju smisla in upiramo proti
najskrajnejši obliki tišine, proti smrti. Lakune nam pomagajo soočati se s svojo končnostjo.

32
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Tudi s tem ko interpretiramo literarne lakune in tako dokončamo literarno stvaritev, ki je po
svoji naravi lakunozna, dajemo življenju priložnost, da zmaga nad smrtjo, čeprav začasno.
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je navedeno delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.
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