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Povzetek
Avtenticizem v sodobni slovenski literarni kritiki
Diplomsko delo sledi ključnim genealoškim prelomnicam dispozitiva avtetničnosti,
predvsem pa njegovim pojavnim oblikam v zgodovini literarnega vrednotenja in pri
tem pokaže, da svojega osrednjega mesta v literarnem panteonu ni začel dobivati
šele v romantiki, temveč že v razsvetljenstvu. Namen tega zgodovinskega ekskurza
je pokazati, da je avtentičnost integralni element pojma literature (ki nastane v času,
ko je dispozitv avtentičnosti v Evropi že zelo dominanten) in njenih osrednjih
kategorij: avtor, delo, bralec itn. Zato pa se tako literarna veda kot kritika, kljub
številnim teoretskim in literarnim poskusom (nekatere od teh naloga jemlje kot svoje
izhodšče) ne moreta zares znebiti tega dispozitiva; še več: sodobne prakse teh
disciplin pogosto zapadajo v revizionizem in vero v avtentično jedro, ki naj bi
konstituiralo tako “izkušnjo literarnega dela” kot sodobni subjekt nasploh.
Diplomsko delo to pozicijo imenuje avtenticizem. Nato na izbranih primerih pokaže,
kako avtenticizem v sodobni slovenski literarni kritiki vodi v cinizem in trdovraten
literarni misticizem kot dve plati iste medalje, vendar na koncu nakaže tudi pot iz te
zagate, ki je lahko zgolj v tem, da se literarna kritika (in veda) ove(-sta) svojega
lastnega avtenticizma in se kritično sooči(-ta) z njim.
Ključne besede: literarna kritika, genealogija avtentičnosti, avtenticizem, cinizem,
pristnost in prisotnost
Summary
Authenticism in contemporary Slovenian literary critique
The diploma thesis follows the crucial genealogical ruptures of the dispositif of
authenticity, foremost its forms of occurrence in the history of literary valuation and
thus shows that its central place in the literary pantheon wasn’t gained in
Romanticism, but already in the Enlightenment. The purpose of this historical
excursus is to show that authenticity is an integral element of the establishement of
the concept of literature itself (which arises at the time, when the dispositif of
authenticity in Europe is already dominant) as well as its focal categories: the
author, the work, the reader, etc. This is why both literary science and critique,
despite numerous theoretical and literary attempts (some of them are used as a basis
for this thesis), cannot get rid of this dispositif; even more: contemporary practices
of these disciplines often fall into revisionism and the belief in an authentic core that
should supposedly constitute the “experience of the literary work” as much as the
contemporary subject in general. The diploma thesis names this position
authenticism. Through the chosen examples it si shown, how authenticism in
contemporary Slovenian literary critique leads into cynicism and an inveterate
literary mysticism as two sides of the same medal; but at the end it also marks a way
out of this problem, which can only be in the realization of literary critique (and
science) of its (their) own authenticism and its (their) critical confrontation with it.
Key words: literary critique, genealogy of authenticity, authenticism, cynicism,
authenticity and presence
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1. UVOD

Namen pričujoče naloge ni premislek o vlogi ali o možnostih in nemožnostih
sodobne literarne kritike. Kritika se piše in objavlja in že to je dovolj, da se jo
premisli iz izbranega gledišča. Prav tako naloga ne bo vztrajala pri
pravovernem prepričanju, da so kritika, teorija, esej in kolumna nujno ločljive
zvrsti refleksije o literaturi, kar ne pomeni, da bodo te zvrsti preprosto
pomešane – fokus bo pretežno na literarni kritiki – temveč zgolj, da je tukaj
predpostavljeno, da v kvalitetno kritiko sodijo tudi teoretični, esejistični in
kolumnistični elementi. Prav tako je predpostavljeno, da produkcija literarne
umetnosti potrebuje refleksijo, ki naj bi jo spremljala. Literatura ni zgolj stvar
zasebnega užitka in mora biti javno mišljena. Kajpak novi mediji odpirajo
možnosti za razvoj novih oblik take refleksije in literarne produkcije nasploh,
oz. transformacijo starih, ki so bile vezane na časopisni in revijalni tisk, in te
oblike se tudi že razvijajo. Vendar je klasična literarna kritika od zgoraj
naštetih zvrsti refleksije še vedno najbolj izpostavljena in dosega najširše
bralstvo.
Izbrano gledišče, iz katerega bo literarna kritika premotrena, je dispozitiv
avtenticizma. Avtenticizem kot moralno-estetska pozicija, ki v svoje središče
postavlja avtentičnost, bo jasno razdelan šele v petem poglavju, saj mu bo
naloga pred tem sledila preko njegovih zgodovinskih sledov. Pojem
avtentičnosti bo tako sprva obravnavan v svoji domnevni duhovnozgodovinski razdvojenosti na iskrenost in avtentičnost, kot jo zastavi
formativni zgodovinar tega pojma Lionel Trilling. V središče pozornosti bo
pri tem postavljeno obdobje razsvetljenstva, saj naloga namerava tako s
Trillingom kot z Rolandom Mortierom in drugimi pokazati, da dispozitiv
iskrenosti/avtentičnosti ni postal dominanten estetski in moralni dispozitiv šele
z romantiko, temveč že z rasvetljenstvom. Ključni bosta tukaj obravnavi dveh
slavnih del francoskega razsvetljenstva: Rameaujevega nečaka Denisa
Diderota ter Rousseaujevih Izpovedi.

4

Poudariti je treba, da v nalogi ne gre za temeljito zapolnitev linije
zgodovinskega razvoja dispozitiva avtentičnosti od njegovih verjetnih
začetkov v antiki do danes. Zgodovina je tukaj razumljena v nietzschejanskofoucaultovskem smislu (Foucault 2008), torej ne kot “metafizična zgodovina”
linearnega razvoja z njenim iskanjem izvornosti, temveč kot polje sil, ki gredo
v vse smeri, kjer se izvaja genealogija določenega dispozitiva in njegovo
zgodovinsko mapiranje, ki nikoli ne more biti popolno, zato pa prikazuje
ključne prelome, ki so brani iz neke konkretne perspektive sodobnosti. Torej
kot zgodovina v kuratorskem smislu.
Zato bo v nalogi tudi v celoti umanjkala zgodovina avtentičnosti v
eksistencializmu, kjer je vse od Kirkegaarda do de Beauvior igrala pomembno
vlogo. Prav tako se bo izognila Adornovi kritiki razsvetljenstva in njegovih
naslednikov v Žargonu pravšnjosti. Čeprav bi izsledke, ki bodo sledili, gotovo
bilo informativno in mestoma tudi koristno primerjati z mišljenjem teh
filozofov, pa to ni nujno potrebno za tukajšnji namen. Cilj je namreč
premisliti, ali – in ker je to predpostavljeno – kako se avtentičnost vpisuje v
sodobno razumevanje literature same, predvsem pa tisto razumevanje
literature, ki ga – praviloma literarno-vedno formirana – literarna kritika
implicira, reproducira, mnogo redkeje pa tudi kritično premisli.
Umanjka pa tudi Heidegger, kar je že bolj problematično. Heidegger je morda
največji avtenticist 20. stoletja in primerjava njegovega razumevanja jezika
kot mesta totalne avtentičnosti z izsledki naloge – še posebej s poglavjem, v
katerem bo razvita njena poglavitna koncepcija o cinizmu kot modusu
avtenticizma, bi nedvomno bila zelo produktivna. Dodaten razlog za njegovo
pertinentnost je seveda pomembna vloga, ki jo igra v slovenski literarni vedi.
Vendar bi takšna zastavitev presegla okvirje te naloge in bo morala ostati
zastavljena kot njeno nadaljevanje. Možno pa je postreči še z dodatnim
argumentom za izpust Heideggerja iz pričujočega besedila. Ravno zato, ker
njegov vpliv vsaj v delu slovenske literarne vede še vedno močan, je namen te
naloge pokazati drugačno pot mišljenja literature in njene kritike. Tako bo s
pomočjo kuratorske koncepcije zgodovine ponudila nekoliko samosvojo
podobo brez Heideggerja, ki bo šele v prihodnje podvržena soočenju z njim.
5

Tako bodo v poglavjih o avtorski funkciji kot funkciji avtentičnosti, o poskusu
odprave postmodernizma, o že omenjeni koncepciji cinizma kot modusa
avtenticizma ter v poglavju o misticizmu bralca svojo mesto pri obravnavi
avtentičnosti v sodobni literarni kritiki (in vedi) našli Foucault, Derrida,
Bewes, Barthes, Althusser, Deleuze, Nietzsche, Sloterdijk, Hegel idr.
Dve poglavji pred zaključkom – med njima že omenjeno o misticizmu bralca
– bosta namenjeni analizi konkretnih primerov iz aktualne slovenske literarne
kritike. Sprva se bo naloga izčrpno lotila besedila “[…] o smislu in načinih
kritike”, nato pa bo analizirala šest primerov, v katerih se na različne načine
odraža avtenticizem oz. avtentičnost. Cilj tukaj ne bo nekakšna sistematizacija
vseh pojavnih oblik avtenticizma v sodobni slovenski kritiki – to bi bilo,
podobno kot pretenzija “metafizične zgodovine” – univerzalistično početje.
Namesto tega bo naloga preko dokaj arbitrarne izbire kritiških tekstov skušala
pokazati, da je avtenticizem če že ne dominanten, pa vsaj tako ali drugače
prisoten in vpliven element sodobne javne presoje o literaturi.
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2. POSTAVITEV ISKRENOSTI PRI LIONELU TRILLINGU

Lionel Trilling v Iskrenosti in avtentičnosti (Sincerity and Authenticity) iz leta
1972 poda vplivno razdelavo obeh naslovnih pojmov, pri čemer išče njuno
skupno genealogijo v 18. in zgodnjem 19. stoletju, torej grobo rečeno v dobi
razsvetljenstva in romantike, ter ji ohlapno sledi do svoje sodobnosti. Če sta
zanj oba pojma nujno zvezana hkrati pa vsaksebi, to zvezo išče v nekakšnem
duhovno-zgodovinskem zaporedju. Predvsem s pomočjo literarnih primerov
(pri čemer literaturo razume v širšem smislu, torej vključujoč tudi filozofijo)
izriše oba pojma in njuno razmerje.
Če je iskrenost izogibanje biti lažniv [napačen, false] do kogarkoli, tako da si
iskren [resničen, true] do svoje lastne biti [sebstva, self], lahko vidimo, da je to
stanje osebne eksistence dosegljivo zgolj preko najbolj zahtevnega prizadevanja.
In vendarle so v nekem trenutku v zgodovini nekateri ljudje in razredi postali
prepričani, da je to prizadevanje najvišjega pomena za moralno življenje;
vrednost pa, ki so jo pripisali podvigu iskrenosti, je postala poglavitna, morda
temeljna karakteristika Zahodne kulture za okoli štiristo let. (Trilling 5-6)1

Močno razširjena predstava, da je iskrenost dobila svojo centralno moralno (pa
tudi spoznavno in estetsko) vlogo šele v času zgodnje romantike, nekje s Sturm
und Drangom kot odgovor na striktno racionalistično mišljenje razsvetljenstva
in njegovo rigidno klasicistično umetnost ne drži.2 Razsvetljenstvo samo je že
od svojih začetkov v sebi združevalo glavnino romantičnih prvin in je nastalo
ravno kot reakcija na rigidnost racionalizma in empirizma, ki sta s svojo
dogmatičnostjo, kot bi rekel Kant, zahajala v skepticizem. Razsvetljenski
razum hoče v prvi vrsti biti naravni, vsakdanji zdravi razum slehernika, ki se
naj ne bi več naslanjal na dogmo verskih, političnih ali metafizičnih avtoritet,
temveč sam preko sebe prišel do svoje samogotovosti in posledično do
1

Vse citate Trillinga prevedel U. P.

2

Kar je tukaj zaenkrat zgolj postavljeno, v nadaljevanju pa bo razvidno tako pri
Trillingu kot pri Mortieru.

7

gotovosti skupnosti. (Kant 141–145) Razsvetljenski projekt je projekt
avtonomije, svobode, absoluta, samogotovosti. To pa je dosegljivo in mišljivo
edinole v kontekstu skupnosti in njenega gibanja skozi zgodovino.

3

Solipsistični duh v svoji skrajni konsekvenci ne pozna morale, vrednosti,
svobode, saj je edini in popolnoma samozadosten, torej neomejen in
nečasoven, medtem ko je nekaj lahko vredno zgolj, kolikor obstaja tudi nekaj
nevrednega, kar je zunaj njega. Zato se racionalizem empirističnega kova pri
Humu izteče v skepticizem. Še več, tudi spoznanje ali mišljenje samo je po
razsvetljenskem modelu subjektivnosti možno zgolj preko neke razlike, saj šele
ta omogoči spoznavanje ali gibanje zavesti. Avtonomija, najsi bo moralna ali
spoznavna, je torej lahko zgolj avtonomija znotraj neke zamejenosti, preko
katere je del. Zavedna zvestoba sebi namesto slepe zvestobe tej ali oni
avtoriteti je ob svoji kulminaciji v romantiko za seboj imela že dolgo
zgodovino.
Tako pa je tudi iskrenost kot izrekajočo se skladnost s svojim sebstvom moč
najti že v protestantski tradiciji, npr. v nemškem pietizmu in v ženevskem
kalvinizmu, po Trillingu celo že v Shakespearovemu Hamletu, zelo verjetno še
prej v inkviziciji4, vsekakor pa na emblematična načina pri Denisu Diderotu in
J. J. Rousseauju – imeni, ki se vsaj od Trillinga naprej pojavljata v domala vseh
zgodovinskih obravnavah pojma avtentičnosti. Več o tem kasneje.
Trilling povzema, da je v določenem zgodovinskem trenutku5 človek postal
individuum. Kot ključno razliko med prej in potem označi dejstvo, da se nek
človek prej nikoli ni dojemal kot objekt interesa drugega človeka izključno na
podlagi dejstva, da je posameznik (torej posamezen in nezamenljiv), temveč
vselej zgolj zaradi svojega socialnega statusa, nekega opaznega dosežka, ali ker
je bil priča nekemu dovolj pomembnemu dogodku. (24) Komaj ko v urbanem
3

Razsvetljenstvo je prvo zgodovinsko gibanje, ki se prepozna kot tako in si nadene
ime, v Kaj je razsvetljenstvo? zagotovi Foucault.

4

Kjer je zaradi suma, da nasilno v katolicizem prekrščeni muslimani in židje ne
verujejo zares, iskrenost spovedi postala problem in morala biti dodatno »preverjena«.

5

Ki ga nedoločno postavi nekam na začetek evropske moderne dobe. Glej: Hill.
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okolju postaja individuum 6 , vse pogosteje živi v zasebnih prostorih.
Individualnost in zasebnost (v sodobnem pomenu) se razvijeta skupaj. Njegova
samopodoba mu tudi v materialnem smislu postaja vse bolj vprična: v teh
bivalnih prostorih ponoči videva svoj odsev v oknih, prav tako pa so vse bolj
dostopna in pogosta tudi ogledala. (Hill 253) Lacanovega zrcalnega stadija v
tem oziru ne gre razumeti zgolj kot metaforo. Vznik sodobne individualnosti in
razmah produkcije zrcal naj bi šla z roko v roki. Beseda jaz se šele tukaj zares
začenja osvobajati od sintakse, od svojega do takrat nujnega glagola, kot jaz
delam, jaz mislim, jaz karkoli, in zmore stati tudi sama zase kot jaz.
Kot pove Trilling, ob iskrenosti sprva pomislimo na “[…] kvaliteto javnega in
zasebnega življenja, slonečo na posameznikovem odnosu do sebe in do drugih
kot posameznikov. (26)” Vendar nadaljuje, da je intenzivno ukvarjanje z
iskrenostjo, značilno za nekatere (predvsem zahodnoevropske) formirajoče se
nacionalne kulture na začetku moderne dobe, v katerih se je odvijalo
“ekstremno” prevrednotenje in prestukturiranje oblik organizacije skupnosti, ki
je privedlo do izoblikovanja specifične oblike skupnosti z imenom družba.
Družba po njegovem implicira možnost kritičnega soočenja posameznika z njo
samo, pri čemer mesto te kritične presoje zavzame posebna skupina
posameznikov, namreč intelektualci. Namen njihove presoje pa naj ne bi bil v
dosegu gole kritične vednosti, temveč vednosti, ki vodi k politični akciji. “Ideja
družbe vključuje predpostavko, da je dano skupnost mogoče spremeniti,
kolikor je presojena kot škodljiva.” (26) Torej je ravno za oblikovanje tovrstnih
sodb iskrenost ključna. Trilling jo kot kriterij presojanja analitično razdeli na tri
funkcije: (1.) kot nujno nedvomljivo in v polni meri razvidno iskrenost osebe,
ki podaja tako sodbo, (2.) za presojo sovpadanja med obče zatrjenimi principi
družbe in njihovo dejansko realizacijo ter (3.) za presojo obsega, do katerega
neka družba goji, ali kvari iskrenost njenih občanov. (27) Tako je iskrenost
pogojena z nastajajočo družbenostjo in moderno individualnostjo in hkrati
utemeljuje oboje.

6

Ta zasebnost je takrat prihranjena zgolj premožnejšemu sloju zahodnega meščanstva.
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3. SUBJEKTIVNOST KOT PERFORMANS: RAMEAUJEV
NEČAK

V tem znamenitem besedilu Denis Diderot uprizori dialog med filozofom,
označenim kot Moi7, pošteno zavestjo8, ki brani razumno moralo, ter JeanFrançois Rameaujem, označenim kot Lui (On), nečakom slovitega baročnega
skladatelja 9 , glasbeno sicer dokaj nadarjenim prisklednikom (žal pač ne
genijem, kot je to zahteval njegov čas), uživačem, ekscentrikom in nihilstom.
Srečata se v vrtovih Palais-Royala, modne promenade, na kateri se sprehaja
pariška buržuazija, katere življenjski slog je Rameau, zavržen od svojega
slavnega strica in reven, povsem ponotranjil do stopnje, na kateri ne gre več
preprosto za življenjski slog, temveč za bivanjsko načelo. Morala je zanj zgolj
skupek konvencij, ki spremljajo vsesplošno gnanje za močjo in denarjem. Z
namenom poraziti nečakov ekscentrični egoizem, Diderot-Moi v toku dialoga
nenehno ponuja konkretne primere etičnega ravnanja, nakar Rameau za vsak
primer pokaže10, kako je vsako domnevno plemenito dejanje moč razumeti kot
poskus prikazati se kot plemenit, kar je pač – v nasprotju s tem, kar smo sicer
vajeni od podobnih likov – tudi njegovo lastno življenjsko vodilo. Prav vsi
ljudje naj bi se tako gnali za častjo, hvalo, denarjem, poslušnostjo itn. in v tem
gnanju za tovrstnimi amoralnimi cilji uprizarjali “pantomimo” – zalogo skrbno
priučenih javnih gest, fraz in drugih odzivov. Filozof mora priznati, da je od
kralja do berača dejansko tako. Rameau lepo po vrsti kot čiste iluzije
7

Jaz; v literarni in filozofski zgodovini pogosto obravnavanim kot Diderot-Moi. (Glej
npr.: Mortier 191)

8

Das ehrliche Bewustsein pri Heglu, dobesedno poštena zavest (Debenjak), v
angleškem prevodu, ki ga uporablja tudi Trilling pa honest soul. Trilling se ves čas
naslanja na poštenost te duše, ki – glej njegov prvi kriterij iskrenosti – nujno vključuje
njeno iskrenost.

9

Jean-Phillip Rameau

10

Dejansko pokaže, saj ne le pove zgodbo kot ilustracijo nekega splošnega pravila,
temveč jo pogosto tudi komično in nadvse teatralno uprizori. Njegova pripoved
namreč često zdrkne v slikovito uprizoritev, kot jo nekoliko zadržano opiše DiderotMoi. Tako v žlahtni operetni maniri odigra vse možne vloge nekega obupno
nemoralnega dogodka, ki mu je bil priča – in priča je bil številnim takim dogodkom –
kot izmuzljiv prisklednik pozna boljšo pariško družbo po dolgem in počez.

10

razvrednoti ideale družine, dolžnosti in prijateljstva, Diderot-Moi pa spričo
tega išče nove in nove izhode (vselej zgolj konkretne primere), a hkrati vse bolj
drsi v povsem moralističen govor o nizkotnosti in umazanosti. Kar pa se zdi
povsem redundantno (oz. v dialogu učinkuje prav kot prikaz te redundance),
saj tarča teh oznak tega niti ne zanika, še več, na več mestih se brez zadržkov
sam označi prav s tem besediščem. Tik preden nečak odvihra ob zvonenju za
začetek neke operne predstave, je filozof prisiljen priznati, da je to, kar je prvi
imenoval “pantomima”, gonilo sveta.
Dialog svoje prve slave ni doživel v Franciji, kjer je sprva izšel, temveč šele z
Goethejevim prevodom (na pobudo Schillerja) v nemščino leta 1805. Od
številnih obravnav, ki so sledile (Bernard Williams, Freud11, Engels, Marx,
Hegel), je tako za Trillinga kot za nas ključna prav Heglova. Ta je namreč
besedilo tik zatem vključil v Fenomenolgijo duha. Lik Rameaujevega nečaka v
njej zavzema neobičajno mesto v poglavju o “Omiki in njenem kraljestvu
dejanskosti”. V filozofskem delu, v katerem sicer kar mrgoli filozofskih,
historičnih in aktualno-političnih referenc, je to mesto, kjer referenca sicer
prvotno ni eksplicitno navedena (kot je to za Hegla običajno, tudi to mesto
predpostavlja, da je bralcu takrat popularna kulturna referenca znana), je pa
zato edina dobesedno citirana. Ker Trilling bere Diderotov dialog skozi
Heglovo obravnavno, bomo tukaj poskusili brati oboje skupaj.
Za Trillinga predstavlja Heglovo razumevanje lika Rameaujevega nečaka
nekakšen vznik moderne subjektivnosti, pri čemer naj bi dialog sam tematiziral
zgoraj navedeno 3. funkcijo kriterija iskrenosti, torej funkcijo kriterija za
presojo obsega, do katerega neka družba goji, ali kvari iskrenost njenih
občanov. Trilling v Heglovi obravnavi, ki v liku nečaka v nasprotju z
najverjetnejšo Diderotovo racionalno-moralistično pozicijo prepozna višjo
razvojno stopnjo zavesti, vidi sesutje te funkcije, pravzaprav iskrenosti kot
take. Tako dobimo dokaj preprosto shemo, v kateri je Diderot-Moi direktni
zastopnik Diderotove filozofske pozicije, Heglova obravnava pa odpravi prav
11

Freud je bil očaran nad dialogom, saj je zanj predstavljal povsem eksplicitno obliko
Ojdipovega kompleksa.
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to zanj domnevno razsvetljensko pozicijo kot, kar imenuje pošteno zavest,
medtem ko je zanj raztrgana zavest nečaka, ki je v nenehni opoziciji sama s
seboj, edina od obeh zmožna dejanskega samozavedanja.
Seveda sheme ne smemo brati tako. Za Hegla je vsak element, vsaka stopnja
zavesti oz. duha v Fenomenologiji duha enako ključna na epohalni poti
njegovega samospoznanja, zato se v tem delu ob odpravi poštene zavesti sicer
zares postavi na stran raztrgane zavesti, je jasno, da bo slednja že v naslednjem
trenutku tudi sama odpravljena. Hkrati pa je tudi za Diderota moč reči, da
dialog gotovo ne bi bil strukturiran tako, da argumentativna moč proti
njegovemu koncu ne bi vse bolj lezla na stran nečaka, konec pogovora pa bi
ostal odprt in prepuščen nepomirjenemu razhodu dveh nasprotujočih si pozicij,
kolikor bi šlo za preprosto vajo v pobijanju egoizma in amoralizma. Ne, mnogo
bolj verjetna je razlaga, po kateri Diderot spretno izigrava obe poziciji, da bi
pokazal na notranje protislovje razsvetljenske morale same. Protislovje, ki ga
Hegel spretno razrešuje s svojim klasičnim postopkom, kjer domnevni
underdog preseže svojega nasprotnika. Ne glede na to pa imamo pred seboj
dva lika, dve moralni poziciji, dve obliki zavesti znotraj horizonta
razsvetljenske morale, ki ju, kot to stori Trilling, lahko postavimo v kulturnozgodovinsko zaporedje v razvoju moderne subjektivnosti, ki naj bi, kot bomo
videli kasneje pri Bewesu, celo privedel do razvojne stopnje, ki v
Fenomenoligiji duha klavrno stoji na čistem začetku in je zavržena, še preden
se proces vednosti zares začne.
Ključni element Heglovega zanimanja za Rameaujevega nečaka je torej prav v
njegovi raztrganosti. “Jezik raztrganosti pa je popolni jezik in resnični
eksistirajoči duh tega celega sveta omike. Tole samozavedanje, ki mu pritiče
ogorčenje,

zametujoče

njegovo

zavrženost,

je

neposredno

absolutna

sebienakost v absolutni raztrganosti, čisto posredovanje čistega samozavedanja
s samim seboj. Je enakost identične sodbe, v kateri je ena in ista osebnost tako
subjekt kot predikat.” (Hegel 267, p. 550)
Kot ustrezno opozori Trilling, je model raztrgane, v sebi sprevračajoče se
subjektivnosti moč najti že pri Pascalu. Vendar je zanj človekov obstoj v
12

družbi pač gola odslikava njegove kozmične odtujenosti, medtem ko za
Diderota “[…] tišina praznih prostorov ni strašljiva; niti zaznana ni. (Trilling
30)” Diderot je v polni meri enciklopedist in razsvetljenec: zanj je edinole
družba sama vir sleherne odtujitve in razcepljenosti subjekta in prav zato je
zanj tudi v človekovi polni moči, da z dobrim, pravičnim, častnim in moralnim
življenjem ustvari družbo, v kateri bo ta odtujitev, če že ne odpravljena, pa vsaj
čim manjša.12
Na podlagi povedanega je očitno, da dialog prikazuje mehanizme neiskrenosti,
na podlagi katerih deluje njegova družba, kar nujno vključuje izgubo osebne
integritete členov te družbe. Vendar to kajpak ni nič novega in govoto ne bi
pritegnilo pozornosti Schillerja, Goetheja in Hegla. Zanje je bila ključna prav
predstava, da “[…] moralna sodba ni ultimativna, da človeška narava in usoda
nista v celoti zaobjeti v ozkem prostoru med krepostjo in pokvarjenostjo. (Ibid.
32)” Za Hegla ta poanta seveda ne zadeva zgolj področja moralnih vprašanj –
to je sicer razvidno že iz dialoga samega – resnično izkustvo znotraj sveta
omike (Bildung) je zanj izkustvo sprevračanja sleherne resnice:
Kar se v tem svetu izkusi, je, da resnice nimajo niti dejanski bistvi moči in
bogastva, niti njuna določna dojema, dobro in slabo, niti zavest dobrega in
slabega, plemenita in nizkotna; temveč vsi ti momenti se marveč sprevračajo drug
v drugem, in vsak je nasprotek sebe. Obča moč, ki je substanca, s tem da prek
principa individualnosti dospe do lastne duhovnosti, sprejme lastno sebstvo le kot
ime njej in je, vtem ko je dejanska moč, marveč nemočno bistvo, ki žrtvuje samo
sebe. – (Hegel 267, p. 551)

In prav zato je to, kar Hegel ne brez ironije imenuje poštena zavest, ki jo v
dialogu reprezentira Diderot-Moi, nujno neumna, saj se trdno oklepa ideala
trdnosti vsega, kar je lepo, pošteno, dobro in pravično. V tem pa je, čeprav
skuša biti razsvetljena, v svoji resnici zgolj buržuiziran ideal plemiškosti.
“Poštena zavest jemlje vsak moment kot neko trajno bitnost in je neomikana
brezsmiselnost, da ne ve, da počne ravno tako tisto sprevrnjeno. Raztrgana
12

Kar je v skladu s sklepom prvega poglavja, ki iskrenost konstituira v kontekst
nastajanja moderne subjektivnosti in družbe.
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zavest pa je zavest sprevrnitve, in sicer absolutne sprevrnitve; gospodujoče v
njej je dojem, ki spravlja skupaj misli, kakršne pošteni zavesti leže daleč
vsaksebi, in čigar jezik je zato duhovit. (Ibid. 268, p. 552)” Duhovitost
Rameaujevega nečaka je torej znak, da je bližje pojmu, da je agent mišljenja.
Če je poštena zavest, ali kot se prevaja v določene jezike – tako je tudi pri
Trillingu! – iskrena duša (honest soul), tista, ki obsesira z iskrenostjo in kot
taka nasede nekemu, če na tem mestu interveniramo z Nietzschejem,
moralnemu predsodku resničnosti, je šele raztrgana zavest (disintegrated
consciusness) brezsramno iskrena, v tem ko brez sramu prizna svojo
sramotnost. To pa konec koncev ravno ni zgolj stvar morale, temveč stvar
resnice same: “Vsebina govorice duha sebe in o sebi je torej sprevrnitev vseh
dojemov in realnosti, obča goljufija samega sebe in drugih; in brezsramnost
povedati to goljufijo je ravno zato največja resnica. Ta govorica je trčenost
glasbenika, ki je ‘nametal in zmešal med seboj trideset italijanskih, francoskih,
tragičnih in komičnih napevov vseh mogočih značajev […] (Diderot, 1951
403)’ (Hegel 269, p. 552)”.
Kar je povprečen bralec v času Diderota, verjetno pa tudi danes moral razumeti
kot ekscentrično hibo nečaka, je za Hegla njegova najvišja odlika: nujni pogoj
na poti razvoja duha. Poštena individualna zavest deluje, kot deluje, zato ker
harmonizira z dominantnimi oblastnimi strukturami svojega časa (torej
predrevolucionarni Pariz), medtem ko za Hegla duh nujno sili naprej v smeri
eksistence po samem sebi: v nasprotju z idealom plemenite zvestobe v
izpolnjevanju svojih dolžnosti in ponosa, ki vse to spremlja, duh znotraj
buržujskega družbenega sistema sili v nizkotnost kot absolutno produktivno.
Če premotrimo nasproti govorici te sebi sami jasne zmede govorico one
enostavne zavesti resničnega in dobrega, je ona nasproti odkriti in sebe zavedni
zgovornosti duha omike lahko le enozložna; zakaj temu ne more reči ničesar,
česar ta sam ne ve in pove. Če gre čéz čez svojo enozložnost, reče zatorej isto, kar
izgovori, zagreši pa pri tem še neumnost, da meni, da pove nekaj novega in
drugega. Že sami njeni zlogi, sramotno, nizkotno, so ta neumnost, zakaj oni jih
pove o samem sebi. (Ibid. 269, p. 553)
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Tako je torej tudi pri Heglu moč najti potrditev mojega zgornjega branja o
redundanci tovrstne moralne sodbe, spričo soočenosti z govorcem, ki sam
zatrjuje to isto stvar. Ob tem je moč pomisliti na slavno literarno zgodovino
odpadnikov kot npr. pri Villonu in Genetu, ki svojo moralno zmago gradita na
enakem postopku – načinu, kako razorožiš svojega nasprotnika (takega ali
drugačnega predstavnika dominantne oblastne strukture), tako da se povsem
identificiraš z njegovo shemo realnosti in tebi predpisane vloge v njej do mere,
kjer se oboje samo po sebi izkaže kot nevzdržno in samo sebe spodjedajoče.
“Sama sebe zavedna in sebe izgovarjajoča raztrganost zavesti je porogljivi
krohot nad bivanjem kot tudi nad zmedo celote in nad samim seboj; je hkrati še
sebi slišno izzvenevanje cele te zmede. – (Ibid. 270, p. 555)13” Eksistenca
sebstva po samem sebi je za Hegla pač nujno in vselej izguba samega sebe, je
čisti jaz sam.
Ono je samo sebe trgajoča narava vseh razmerij in njihovo zavestno trganje; le
kot ogorčeno samozavedanje pa ve svojo lastno raztrganost, in v tem védenju lete se je neposredno dvignilo nadnjo. V oni ničemurnosti postane vsa vsebina
nekaj negativnega, česar ni več mogoče pozitivno pojmiti; pozitivni predmet je
čisti jaz sam, in raztrgana zavest je na sebi ta čista sebienakost k sebi nazaj
prišedšega samozavedanja. (Ibid. 271, p. 556)

Trillingova poanta ob branju dialoga skozi Hegla je v tem, da je tukaj moč najti
klico moderne subjektivnosti. Samorazumevanje sodobnega bralca naj bi tako
bilo v soglasju s Heglovim branjem. “Zavračamo arhaično plemenito vizijo
življenja, ker želimo pobegniti omejujočim pogojem, ki jih vsiljuje. (Trilling
42)” Kot taki naj bi bili na strani samega sebe odtujenega duha, duha omike
(Bildung) iz Fenomenolgije duha, kar v nekoliko neustreznem angleškem
prevodu J. B. Baillieja iz leta 1910, ki ga uporablja Trilling, najde svojo
ustreznico v besedi culture. Kot pojasni Trilling, gre za takrat aktualni pomen
kulture v smislu Matthewa Arnolda kot “razvoj sebstva [self] do popolnosti
skozi njegovo aktivno doživljanje najboljšega, kar je mišljeno in izrečeno v
svetu. (Ibid. 43)” Trilling brani uporabo tega prevoda s spretnim argumetnom,
13

Na tem mestu je Hegel ponovno bližji Nietzscheju, kot bi slednjemu verjetno bilo
ljubo.
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da mu je njegova “zastarelost in pravovernost” v prid, saj je Heglova intenca
prav v tem, da šokira z uporabo častitljive besede Bildung in njenim
dramatičnim prevrednotenjem, v katerem le ta začne pomeniti ravno nečastno
delovanje. Če se je možno strinjati s takim argumentom, saj je omika za Hegla
dejansko prav specifično nizkotno polje raztrgane, razkrojene, odtujene zavesti,
ki je v antagonističnem odnosu do zunanje oblasti in družbe in v svoji
raztrganosti trga vso realnost, preko česar šele postaja samodoločujoči duh, pa
je hkrati treba pripomniti, da si Trilling s tem angleškim prevodom močno
olajša pot do trditve, da je tako, torej heglovsko, razumljena Bildung zelo blizu
“našemu” razumevanju kulture, torej vsaj razumevanju Trillingovega časa.
Kljub temu pa se bom na tem mestu strinjal z njim, da je dezintegracija
sebstva, ki jo zahteva in opisuje Hegel, sama po sebi zelo moderna.
Kakorkoli, kot že rečeno, je karkoli prvotno mišljeno kot trdno in resnično v
duhu omike namenjeno raztrganju, dezintegraciji. Jasno je, da ta proces ni
prijetno početje – Bildung predpostavlja disciplino, torej urejeno in usmerjeno
nasilje14 – in kot tako zahteva žrtvovanje in prizadejanje bolečine. To Hegel
nenehno ponavlja. Npr. v Uvodu v Fenomenologijo duha, v delu, h katerem se
bomo še vrnili, kjer pravi: “Zavest torej to nasilje, da si kvari omejeno
zadovoljstvo, trpi sama od sebe. Spričo občutja tega nasilja se pač najbrž umika
bojazen pred resnico in se skuša ohraniti tisto, česar izguba preti. (Hegel 82, p.
55)” To pa je zelo jedrnat, skoraj shematičen prikaz strukturnega razmerja sil
nasilja gibanja duha, kjer si, kot v primeru obravnavanega poglavja poštena
(Diderot-Moi) in raztrgana zavest (Rameaujev nečak), vselej stojita nasproti
parajoča, dinamična resnica gibanja in vztrajajoča, bojazljiva resnica trdnosti.
Zanimivo je, kako Trilling izpostavi to nasilno, neprijetno plat, ki jo razume
kot “vse kaj prej kot srečno početje. (Trilling 43)” Nato pa doda, da naj bi si
Hegel privoščil nekoliko samosvoje branje dialoga, češ da s tem, ko nečakovo
vedenje označi kot “porogljivi krohot nad bivanjem kot tudi nad zmedo celote
in nad samim seboj; je hkrati še sebi slišno izzvenevanje cele te zmede[,]
14

Baillie poglavje Der sich selbst entfremdete Geist – die Bildung, dejansko prevede
kot Spirit in Self-Estrangement – The Discipline of Culture; glej Ibid.
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(Hegel 270, p. 555)” seže predaleč, saj nečak naj ne bi bil porogljiv in
omaleževalen do bivanja, temveč prej “ […] poln občudovanja in ljubezni do
človeških in naravnih fenomenov. (Trilling 43)” Trilling meni, da bi Heglov
opis bolje opredelil Človeka iz podtalja Dostojevskega, medtem ko so za
nečaka v nasprotju z njim Resnično, Dobro in Lepo bili trojica svetosti, ki, kot
pravi, nikoli ne bo preraščena s temó. Zato naj bi nečak bil mnogo manj
radikalen rušitelj svoje realnosti in v svoji racionalnosti, pri kateri pristane ob
koncu vsakega ekskurza v teatralnost, tudi mnogo manj “zmeden”, kot mu to
pripisuje Hegel. Vse to sicer naj ne bi imelo večjih posledic niti za aktualnost
dialoga samega, niti za aktualnost Heglovega branja. (Ibid. 46)15
Zdi se, da Trilling tukaj nekoliko zgreši že, ko govori o “vse kaj prej kot
srečnem početju”. Iz Heglovega očitnega navdušenja nad igrivimi in
teatralnimi prizori, ki jih uprizarja nečak (edino mesto, ki ga citira v celotni
Fenomenolgiji duha!), dejstvom, da govori o duhovitosti tega postopka in o
porogljivem krohotu, ravno kaže, da ne misli neke oblike zavesti, ki bi
nejevoljno metala kamenje v mašinerijo družbenega kolesja, temveč misli prav
to, kar Rameaujev nečak je: odpadnik, ki je povsem identificiran z idealom
dobrega življenja pod ozvezdjem Resničnega, Dobrega in Lepega, ki dejansko
obožuje vse človeško in naravno, ki to ravno počne kot “heroj uslužnosti”, ki
tem idealom služi bolj, kot bi jim lahko kdorkoli, ki mu njegov položaj
omogoča, da jih je deležen v večji meri. Njegovo nasilje je nizkotno, vedro,
duhovito, igrivo nasilje, je nasilje igre, ki je igrana preresno, tako resno, da
sesuva okvir pravil lastne igre.
Kot zatrdi Trillling sam, “[…] resnica sebstva, na določeni točki njegovega
zgodovinskega razvoja, sestoji iz tega, da ni iskreno [true] do samega sebe, s
tem ko ni nikakršnega sebstva, do katerega bi lahko bilo iskreno [true]: resnica
za sebstvo, za Duha, sestoji prav iz prevare in brezsramnosti[,] (44)” in se s
15

Na Heglovo branje so kajpak letele še nekatere druge kritike, npr. Hundret, (1986),
ki prevpraša enačenje Moi-ja z Diderotovo filozofsko pozicijo – nekaj, na kar sem
zgoraj opozoril tudi sam, pri čemer sem mnenja, da Hegel ni vlekel tega enačaja;
Starobinski (1984), ki trdi, da gre v dialogu za uporabo retoričnega sredstva hiazme in
ne za negacijo negacije; pri čemer je vprašljivo, kolikor Hegel dialog zlorabi preprosto
za negacijo negacije.
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tem naslanja prav na zgoraj navedeni Heglov citat: “Vsebina govorice duha
sebe in o sebi je torej sprevrnitev vseh dojemov in realnosti, obča goljufija
samega sebe in drugih; in brezsramnost povedati to goljufijo je ravno zato
največja resnica. (Hegel 268, p. 52)” Tako se je iskrenost, ki je sprva bila
mišljena kot “progresivna vrednota”, kot element osebne avtonomije, s
pomočjo Hegla izkazala kot “[…] regresivna in retrospektivna, ozirajoča se
nazaj na sebstvo nekega preteklega časa, stoječa med njim in dezintegracijo, ki
je esencialna za razvoj njegove resnične, popolne svobode. (Trilling 47)” Hegel
torej v tej obravnavi razsvetljenske subjektivnosti prepoznava in napoveduje
prehod od iskrene, poštene zavesti k nizkotni, raztrgani zavesti, ki naj bi bila
zmožna razviti potencial avtonomne eksistence.
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4. ROUSSEAUJEVO PREKLETSTVO ISKRENOSTI

Pomembno mesto v izoblikovanju subjektivnosti iskrenosti v razsvetljenstvu
zavzame avtobiografski žanr. Avtobiografski jaz je tukaj sprva protestanski –
torej jaz, ki se v nasprotju s katoliško spovedjo pod avtoriteto duhovnika,
izpoveduje na način, da skuša samega sebe (v prvi vrsti bogu, v drugi pa
občestvu) razkriti v vsej svoji dosegljivi biti preko samega sebe. Avtobiografija
v protestanskem kontekstu – tukaj so ključnega pomena nemški pietisti in tudi
kalvinistom to ni bilo tuje – služi natančnemu popisu lastnega prihajanja k veri.
Tako je obeležje tega procesa pri njenem subjektu, hkrati pa tudi pomoč za
druge vernike. Vendar pa je ta pogled navznoter tudi odločilen korak v
neizogibno hiranje relevance boga. Kar je bilo sprva sredstvo za prihajanje k
bogu, vse bolj postaja predvsem način prihajanja k sebi. Ali s tem bog dejansko
izginja, ali pa nasprotno stopa v ozadje, naj bo na tem mestu puščeno ob strani,
čeprav se bomo k temu vprašanju še vračali.
Avtobiografija skratka postane način, kako naj bi se njen subjekt razkrival
preko sebe v vsej svoji resničnosti, karseda prepričljivo demonstriral svojo
iskrenost. “Njegovo pojmovanje svoje zasebne in edinstveno zanimive
individualnosti, skupaj z impulzom, da bi se razkril kot tak, demonstriranje, da
je ta “se” [ta jaz] potrebno občudovati in mu zaupati, so, […], njegov odziv na
na novo pridobljen občutek prisotnosti občinstva, javnosti, ki jo je ustvarila
družba. (Trilling 25)” Avtobiografija je vselej za občinstvo, torej za javnost, ki
se skozi večajoče se politične pravice meščanstva, vzpostavitev občil, novih
premoženjskih in ekonomskih razmerij itd. razvije v poznem 17. in predvsem v
18. stoletju (seveda sprva in najbolj izrazito na Zahodu).
Preden so nemški viharniki in nato romantiki popularizirali introspekcijo in
častili naravni genij posameznika, bogastvo njegovega notranjega življenja ter
organsko prvinskost odnosa med notranjo in zunanjo naravo v antagonističnem
odnosu do domnevno zatiralske racionalne družbe, ki naj bi se vrivala med
njiju, je sočasno z velikim razmahom nemškega pietizma teren za takšen razvoj
19

pripravil eden ključnih predrevolucionarnih kulturnih dogodkov v Franciji: izid
avtobiografije pisatelja in filozofa iz kalvinistične Ženeve, Izpovedi Jeana
Jacquesa Rousseauja. Ker bo predstavljal poglavitni vir za pričujoče poglavje,
začetek besedila navajam v celoti.
Snujem delo, ki mu do sedaj še ni para in ki ne bo imelo posnemovalcev, ko bo
končano. Svojim bližnjim hočem prikazati človeka v vsej njegovi resničnosti; in
ta človek bom jaz.
Jaz sam. Čutim svoje srce in poznam ljudi. Nisem ustvarjen kakor kdorkoli izmed
tistih, ki sem jih videl; drznem si misliti, da sem drugače ustvarjen kakor ostali
ljudje. Če nisem nič boljši, sem vsaj drugačen. Ali je storila narava prav ali
narobe, ko je razbila kalup, v katerega me je ulila, o tem boste lahko sodili šele
potem, ko preberete moje delo.
Naj zapoje trobenta sodnega dne kadarkoli hoče, jaz se bom prikazal s tole knjigo
pred najvišjim sodnikom. Odkrito bom rekel: “Glej, to sem počel, tako mislil,
takšen bil. Dobro in slabo sem pripovedoval z enako odkritosrčnostjo. Zamolčal
nisem nič zlega, nič dobrega dodal; in če se je primerilo, da sem uporabil kakšen
nepomemben okrasek, se to nikoli ni zgodilo drugače, kot da sem izpolnil kakšno
praznino, ki je nastala, ker me je začel zapuščati spomin. Morda sem za resnico
prikazal tudi kaj takega, o čemer sem samo mislil, da je res, nikdar pa nič takega,
o čemer sem vedel, da ne drži. Pokazal sem se takšnega, kakršen sem bil:
zaničevanja vreden in nizkoten, kadar sem bil takšen, dober, velikodušen in
vzvišen, kadar sem bil takšen; razgalil sem svojo notranjost, kakršno si videlo ti
samo, Večno bitje. Zberi okoli mene nešteto množico mojih bližnjih, naj
poslušajo moje izpovedi, naj stokajo nad mojimi grdobijami, naj zardevajo nad
mojimi slabostmi. Naj pa tudi vsak izmed njih enako odpre svoje srce ob vznožju
tvojega prestola, potlej pa naj ti reče en sam, če si upa: Jaz sem bil boljši kakor
tale človek. (Rousseau, Izpovedi 9-10)

Rousseau s tem takrat skrajno škandaloznim delom vsekakor stoji v tradiciji sv.
Avguština, vendar v nasprotju z njim in s pietisti pri njem ni več pripovedi o
spreobrnenju v pravo vero ali pač vero nasploh. Rousseaujeve Izpovedi
izpričujejo neko drugo obliko religioznosti: neomajno vero v vrednost
avtorjeve lastne osebnosti in globoko prepričanje, da je to, kar je zanj popolna
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odkritost v odnosu do lastne biografije, dejanje prečiščenja, ki ga opere vse
krivde za storjene grehe. Tukaj je katoliški dispozitiv spovedi osupljivo
natančno preveden na raven beatifikacije neke osebne individualnosti. V tej
transformaciji sta katoliški dispozitiv spovedi in protestantski dispozitiv
svetosti osebnega stika z bogom združena, osiromašena za božjo transcendenco
(vsaj na prvi pogled) in izoblikovana v domala absolutno postavitev jaza, jaza z
imenom Rousseau: “Snujem delo, ki mu do sedaj še ni para in ki ne bo imelo
posnemovalcev, ko bo končano. Svojim bližnjim hočem prikazati človeka v
vsej njegovi resničnosti; in ta človek bom jaz. (Ibid. 9)” Čeprav v uvodu, ki se
začne s temi besedami omeni tudi boga: “[…] razgalil sem svojo notranjost,
kakršno si videlo ti samo, Večno bitje[,] (Ibid.)” je tukaj bog reduciran na
gledišče, fiktivno točko, v katero se lahko postavi pisatelj sam, da iz nje izriše
neko podobo o svoji osebni zgodovini, za katero pač dejansko meni, da bi
ustrezala božjemu pogledu.
Glej, to sem počel, tako mislil, takšen bil. Dobro in slabo sem pripovedoval z
enako odkritosrčnostjo. Zamolčal nisem nič zlega, nič dobrega dodal; in če se je
primerilo, da sem uporabil kakšen nepomemben okrasek, se to nikoli ni zgodilo
drugače, kot da sem izpolnil kakšno praznino, ki je nastala, ker me je začel
zapuščati spomin. Morda sem za resnico prikazal tudi kaj takega, o čemer sem
samo mislil, da je res, nikdar pa nič takega, o čemer sem vedel, da ne drži. (Ibid.)

Tako omemba “Najvišjega bitja” služi kot zagotovilo, da je resnica o
Rousseaujevem življenju ena sama, namreč njegova, saj je, četudi je morda kaj
pozabil, vendarle edino on bil nenehno prisoten, ko se je to življenje odvijalo.
Božja perspektiva se za pistelja od njegove razlikuje zgolj po tem, da se sam
morda več česa ne spomni, s tem pa je sodišče pod božjim prestolom, kamor
Rousseau na koncu uvoda poziva še vse ostale smrtnike, kajpak njegovo lastno
sodišče, v katerem je on sam hkrati najvišji sodnik in edini oproščenec.
Glavni škandal v njegovem času je ob anekdotičnem dejstvu, da je ob svojih
razgalil tudi sočne detajle številnih častnih gospa in gospodov, ležal predvsem
v tem, da ni, kot pravi, zamolčal ničesar slabega in ničesar dobrega dodal.
Podoba, ki jo je naslikal o sebi, je bila dejansko precej brezkompromisna.
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Nekatera njegova dejanja, predvsem pa razpoleženja, ki jih spremljajo, še
danes v marsikaterem bralcu vzbudijo odpor in so takrat kajpak požela
ogorčenje, ki se je lahko izteklo v splošno razširjeno mnenje o moralni
zavrženosti pisatelja. Takšna obsodba je svojo dodatno utemeljitev našla prav v
njegovem vztrajanju – naj bo to v Izpovedih samih, ali v številnih
korespondencah – da se sam povsem identificira s svojo pripovedjo o sebi.
Identiteta pisatelja in pripovedovalca je zanj popolna in pisanje samo, sicer
nevarno in koruptivno početje, ki maliči prvotno (dobro) naravo pišočega, je
tukaj preobraženo v sredstvo osvoboditve in afirmacije avtonomije. Z
Derridajem bi lahko rekli, da je pisava uporabljena proti pisavi.
V Prvem dialogu Rousseau govori o tem, da umetnost (pri čemer v grobem
misli literaturo) reducira prisotnost in avtonomijo posameznika. Literatura zanj
uteleša principe družbe: posameznikovo odpoved osebni avtonomiji v prid
pridobitve naklonjenosti drugih. Literatura zanj v osnovi ni nič drugega kot
način, kako se ljudje bolj podružbijo preko tega, da želijo drug drugega
navdušiti z deli vrednimi medsebojnega občudovanja. (Rousseau, Œuvres) V
Emilu, kot v O gramatologiji izpostavi Derrida, zapiše “Koliko glasov se bo
povzdignilo zoper mene! Od daleč slišim kričanja te znamenite modrosti, ki
nas nepretrgoma meče iz ravnotežja in ki ima sedanjost vselej za ničvredno ter
ki – ko neumorno sledi prihodnosti, ki se od nas odmika sorazmerno z našim
napredovanjem – nas z vztrajnim naporom, da bi nas prestavila tja, kjer nismo,
prestavila tja, kjer nikoli ne bomo. (Rousseau, Emil 77)” Spričo takega
dojemanja družbe kot odtujitvene strukture in literature kot agensa te odtujitve
Rousseau v Drugem dialogu iznajde svojega slovitega divjaka, čigar temeljna
značilnost je popolna avtonomija njegove zavesti. Medtem ko se divjakovo
življenje v celoti odvija v njem samem, zmore človek družbe živeti izključno
skozi mnenje drugega in zgolj iz njega izvleči občutek svojega lastnega
bivanja. (Rousseau, Œuvres)
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Prav v tem kontekstu je za Rousseauja ključno obrniti literaturo proti njej sami
in uporabiti pisanje za projekt popolne umetnine16, ki je pravzaprav projekt
popolne komunikacije. Kot v poglavju o Rousseauju v svoji literarnozgodovinski študiji o izvirnosti izpostavi Roland Mortier, se je “Rousseau […]
zavedal tako svoje samosvojosti kakor nemoči, da bi pripravil druge do tega, da
bi jo priznali. Tragedija njegove ‘posebnosti’ je v tem, da je strastno hotel
komunicirati z ljudmi, a jih ni mogel pripraviti do tega, da bi ga razumeli.
(Mortier 177)” Neizogibna tragičnost poskusa afirmiracije prepričanja v lastno
neponovljivo izjemnost, drugačnost, posebnost, je ravno v tem, da se jo
poskuša afirmirati. Zdi se, da je ta tako koruptivni mnenjski pogled drugega,
nujen za vzpostavitev domnevno prvega, pristnega pogleda samega nase. Kar
naj bi bilo izvorno spričo pritiska družbe, pač ne zadostuje. Divjak je
retroaktivna konstrukcija, nedosegljivi ideal. Rousseau sam pa obsojen na
nenehno zatrjevanje, naj mu vendar verjamemo na besedo, in na vse bolj
poglabljajoči se obup, da tej besedi le malokdo verjame. Vendar ne v faktičnem
smislu; o precejšnji skladnosti v Izpovedih popisanih dogodkov z dejanskostjo
ni bilo kaj veliko dvoma, temveč v poseben vrednostni status njegove osebe, ki
naj bi se gibala na drugi ontološki ravni. Mortier tako pravi, da je “Rousseau
[…] hotel, da ga ne bi sodili po dejanjih, pač pa po namenih, za katere je jamčil
sam v svoji absolutni iskrenosti, ki da jo je treba apriorno sprejeti. […] Ker je
edini, ki je poznal lastno vrednost, je lahko tudi potrdil svojo moralno
odličnost. (Ibid. 174)” “Pri Rousseauju je posameznik nastopil pred družbo in
razglasil svoje neodtujljive pravice. Do tega se je čutil upravičenega kot
‘posebno bitje’, neizprosno drugačno, in ker je bila ta drugačnost obenem
njegova veličina, njegova vrlina in njegova resnica. (Ibid. 178)” Njegova
resnica, drugačnost, izvirnost pa, kot sem sam dejal že zgoraj, “ni bila v
pridobljenih značilnostih, temveč v ohranjeni naravi. (Ibid.)”
Iskrenost v tem kompleksu zavzame središčno mesto. “Rousseaujeva iskrenost
je bila popolna, po meri njegove čiste vesti. (Ibid., 173)” Literatura lahko ima
zanj kakršnokoli vrednost zgolj, kolikor postane radikalno drugačna, kot mora
16

“Snujem delo, ki mu do sedaj še ni para in ki ne bo imelo posnemovalcev, ko bo
končano. (Rousseau, Izpovedi 9)”
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biti radikalno drugačen tudi njen tvorec; kolikor torej preneha biti cilj in
postane sredstvo za brezkompromisno iskren prikaz piščeve osebnosti, za
njegovo izpoved: “Lepo, sijajno, prijetno – vse te kategorije je zavračal.
Bistveno je pričevanje in v ta namen se je treba povsem zliti s svojo pisavo.
Tradicionalna estetska merila se morajo umakniti pred novimi vrednotami:
pred iskrenostjo, spontanostjo, pristnostjo, absolutno identiteto človeka,
življenja in pisanja. (Ibid. 180)” “Bistveno je, da si pristen, se pravi popolnoma
iskren s samim seboj: ‘Iskren bom, ničesar ne bom zamolčal; povedal bom vse,
dobro, slabo, prav vse. (Rousseau, Œuvres 1153)’ (Mortier 181)” “[…] tukaj
gre za moj portret, ne za knjigo. (Rousseau, Œuvres 1154)” Dogodki sami, ki
so povzeti v tej, knjigi, ki to ni, so torej zgolj zunanje ogrodje za prikaz gibanja
njegove osebnosti, njegove duše, za predočitev podobe njegovega resničnega,
unikatnega jaza. “Vdor jaza v literaturo” to točno imenuje Mortier (182).
Mortier tudi opozori na domnevo Donala O’Gormana, da je Diderot ob
konstrukciji Rameaujevega nečaka imel v mislih prav Rousseauja. (O’Gorman
3. zv., 7. pogl.) Naj to drži ali ne, očitno je, da so med obema nekatere
pomembne sorodnosti. V svoji obravnavi to bližino izpostavi tudi Trilling, ki
Rousseaujevo samoopredelitev kot une âme déchirée (razklana duša) poveže še
s Heglovo raztrgano zavestjo (Trillingova disintegrated consciousness) – izraza
sta si zares presenetljivo podobna tako v neposrednem pomenu kot v
konceptualizacijah, ki jima pripadajo – in sklene, da avtor Izpovedi in lik
Rameujevega nečaka v mnogih točkah sovpadeta. To vsekakor velja za
izpostavljanje in preseganje sramu (Trilling 59), prav tako za njuno vztrajanje
pri lažnosti družbe, za škandalizirajočo vlogo, ki jo igrata v njej, za glasno
zatrjevanje lastne nizkotnosti – oba pogosto uporabljata ta izraz –, za vztrajanje
pri tem, da sta hkrati in prav zaradi tega izjemna itn. Oba naj bi predstavljala
nekakšno singularnost (drugi seveda v Heglovem branju), ki radikalno
sprevrača dominantno moralo in subjektivnost. Obema so stare plemenite
kategorije lepega, dobrega in resničnega življenja še vedno ključne, vendar jih
oba vzameta toliko zares, da se pod njihovo težo ruši stari red, ki jih je
vzdrževal, namesto tega pa se prikazuje nov red z novo subjetkivnostjo, ki je
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zavezana zgolj sebi in vsaj pri Rousseauju predvsem “pristna” (torej “iskrena”
do same sebe in posledično nujno tudi do drugih).17
Še enkrat in skupaj z Mortierom je torej treba reči, da je Rousseau
“[t]radicionalno estetsko perspektivo, ki je cenila delo, dovršenost, slog, […]
zamenjal z novo, ki je na prvo mesto postavljala drugačnost, iskrenost,
samosvojost. Po njegovem mnenju ima umetnina smisel le, če se nanaša na
doživeto izkušnjo, če se njen avtor projicira vanjo in se nam prepušča.
(Mortier, 181)” Ta dispozitiv, dispozitiv avtorja, ki se vpisuje v delo, črpajoč in
prikazujoč svojo osebno izkušnjo, torej nastanek avtorja nasploh, sprva
njegova enačitev, nato pa literarni vedi in kritiki nenehno glavobole
povzročajoča paradoksna nikoli dovolj različna različnost znotraj-literarnega
subjekta, avtorja in pisca, z avtorjem pa tudi nastanek pojma literature kot take,
razsvetljensko-romantična subjektivnost, v okviru katere ta pojem nastane, v
vse to je vpisan nek drug dispozitiv, dispozitiv iskrenosti, ki bo v naslednjih
dobrih dvesto letih sicer doživel nekatere transformacije in potlačitve, a bo
kljub temu trmasto vztrajal kot pomembno sidrišče literarnega vrednotenja.

17

Temu bo Trilling v nadaljevanju rekel avtentičnost.
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5. ISKRENOST, AVTENTIČNOST IN AVTENTICIZEM

Številni teoretiki soglašajo, da je med iskrenostjo in avtentičnostjo treba
potegniti (duhovno-zgodovinsko) ločnico. Prvi je to, kot sem že pokazal,
izpostavil prav Trilling, prevzeli in poglobili pa Ferrara, Varga, Bewes idr. Če
je z iskrenostjo, kot je razvidno iz dosedanje obravnave, treba misliti moralni
imperativ govoriti in ravnati v skladu z resnico, torej biti pošten v svojih
odnosih do drugih znotraj neke skupnosti, pa pomeni avtentičnost oz.
pristnost18, kot je razumljena pri teh teoretikih, biti zvest samemu sebi zavoljo
sebe samega. Če naj bi torej iskrenost bila sredstvo za uspešno interakcijo
znotraj danega socialnega konteksta, naj bi avtentičnost bila vrednota sama po
sebi. Tako se zdi, da se v tem pojmovanju iskrenost kot vrednota v
zgodovinskem procesu individualizacije osvobodi svojih socialnih spon in
postane avtentičnost. Avtonomna vrednota torej in hkrati vrednota avtonomije.
Gre za proces, ki je bil zgoraj v svojih nastavkih prepoznan pri obravnavi
Rameaujevega nečaka, Rousseauja v Izpovedih in Heglove raztrgane zavesti.
Etika avtentičnosti, ki je svoj razmah doživela konec 20. stoletja19, je tesno
zvezana z etiko avtonomije in stoji v neposredni kontinuiteti z najvišjim
idealom razsvetljenskega projekta nasploh, svobodo, tukaj kajpak razumljeno
kot specifično, individualno svobodo posameznika, ki je zvest samemu sebi.
Mislim, da se je treba strinjati s Trillingom in njegovimi nasledniki, da to, kar
imenujejo avtentičnost, pomeni prav ta premik v vrednotenju, ki ga opisujejo.
Bolj vprašljivo pa je samo poimenovanje pojma kot avtentičnost napram
iskrenosti. Avtentičnost kot literarna vrednota ima dolgo zgodovino, ki jo bom
v nekaj postajah, ki so ključne za to nalogo, orisal v nadaljevanju, pri čemer
bom zagovarjal takšno uporabo tega pojma, po kateri Trillingova iskrenost, ki
sem jo izčrpno obravnaval zgoraj, ni predoblika avtentičnosti, temveč ena od
njenih pojavnih oblik. Če sem na koncu prejšnjega poglavja iskrenost opredelil
18

Ne vidim razloga, da tujke in maternega izraza ne bi uporabljali sinonimno; tako bo
tudi v pričujoči razpravi.

19

Glej npr.: Taylor 1991, Golomb 2005, Ferrara 1998.
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kot sidrišče literarnega vrednotenja, to sicer velja za bistveno zgodovinsko
obdobje nastajanja pojmov literature in avtorja, vendarle pa je v širši
perspektivi – torej v času pred in po njeni dominanci v literarnem panteonu –
obstajala nekakšna estetika, etika in ontologija avtentičnosti, katere
zgodovinska razvojna stopnja je to obdobje dominance iskrenosti. Ko bo treba
poimenovati njeno najnovejšo transmutacijo, bom zato uporabljal izraz
avtenticizem, ali skupaj z Bewesom tudi fetišizacija avtentičnosti.
V že obsežno citirani knjigi o izvirnosti Rolanda Mortiera poglavje
“Avtentičnost kot literarna vrednota”20 (Mortier 155-167) prikazuje izjemno
informativno (pred-)zgodovino tega pojma. Tako se je ob dolgo stoletja
dominantni “mimetični estetiki” že zgodaj razvila tudi “estetika intenzivnosti”,
“ki je poudarjala moč in razvnetost čustva ter vlogo izražanja. (Ibid. 155)”
Zanjo niso bili ključni formalni kriteriji kot npr. slog, harmonija itn., torej
nasploh potencialno objektivni kriteriji, temveč goli učinek, ki ga je besedilo
zmoglo doseči ob stiku z njegovim sprejemnikom. Tako je že Horacij zapisal:
“Če kaniš pripraviti v plač me, / to moraš / … / sam preživeti vso muko bolesti.
(Horacij 27)21” “Ta čustvena sila deluje, le […] če je iskren izraz resnično
doživetega umetnikovega razpoloženja [,] (Mortier 155)” z modernim
besediščem poantira Mortier. Takšno razumevanje je postalo del stalnega
repertoarja retorike in dolgo – dokler z nobeno literarno prakso ni bilo bolj
odločno afirmirano – soobstajalo z estetiko mimezis brez večjih konfliktov.
Vrednota avtentičnosti kot “neposredna genealoška zveza med čustvenostjo in
njenim izrazom (Ibid. 156)” je tako čakala na svoje bolj odločne predstavnike.
Tenzija je sicer izbruhnila v obliki številnih razprtij pri literarnem vrednotenju,
pri čemer so čustva kot vir in/ali smoter literarnega snovanja večinoma

20

Mimogrede, Mortier, s tem ko avtentičnosti sledi od antike naprej, iskrenosti prav
tako ne razume kot nekaj različnega od nje. Čeprav je potrebno dodati, da se njegov
interes zanjo ustavi pri obravnavi razsvetljenstva, katerega raziskuje kot gojišče druge,
sorodne literarne vrednote, namreč ravno izvirnosti. S tem ko svojo obravnavo konča
na tej točki, pa seveda ni soočen z dilemo, kako poimenovati spremebo, ki jo Trilling
postavi med iskrenost in avtentičnost.

21

Kmalu za njim je misel ponovil Kvintiljan.
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potegnila krajšo in bila obsojena na primernost za krajše, povečini lirske tekste.
“Dolga stoletja je estetika zagovarjala umikanje umetnika za umetnino,
njegovo poistovetenje s kar najuniverzalnejšim vzorom, postavljenim v
ustrezne okoliščine22; subjektivnost so prepovedovali kot madež: kot pravi
slavna formula: ‘Jaz je zoprn’.23 Umetnost so pojmovali kot poistovetenje z
‘drugim’. To mnenje je zagovarjala še Enciklopedija […]. (Ibid. 161)” Kljub
dominanci artistotelovske poetike pa je svojo odmerjeno vlogo igrala tudi
longinovska. “Psevdo-Longin je mentalno podobo (phantasia) definiral kot to,
‘kar izkušamo, ko smo pod vplivom navdiha čustva.’ (Ibid.)” Razmah takega
razumevanja umetnosti je moč najti npr. pri trubadurjih, renesančnih mistikih,
Shakespearu in v osrčju francoskega klasicističnega pesništva.
Ključna novost, ki jo je prineslo 18. stoletje, pa je bila “[…] privilegiranje
neposrednega, zvestega in iskrenega izraza čustva in misli. Izposojanje podob,
formalnih shem, že obstoječi struktur je obveljalo za kršenje te iskrenosti.
(Ibid.)” Johann Adolph Schlegel je bil med prvimi, ki je jasno izpostavil to
novo zahtevo: “Izražati osebna čustva je nekaj povsem drugega, kakor
posnemati, fingere, hypocrinein. (Schlegel 202)” In čeprav so redki pisci, kot je
npr. Diderot (Fatalist 17-18), izpostavili dvoumnost pisateljeve izkušnje in
izkušnje besedila, se je “zamenjevanje izkušenega čustva s čustvom, ki se
predaja z besedo, […] ohranilo še dolgo. Ta je nedvomno koristil
umetnikovemu moralnemu statusu, saj je zadoščalo, da je neko čustvo izkusil v
mislih, da se je opral obtožbe žalitve časti, ki je prežala na goljufivega
posnemovalca. (Mortier 163)” Erfahrung kot pietistična religiozna izkušnja in
Empfindung kot izkušeno čustvo, občutje je postajalo ključno vodilo
umetniškega udejstvovanja.
Na tem mestu pri Mortieru sledi trditev, ki odlično reprezentira problematiko,
ki bo pestila literarno vrednotenje, bodisi v literarni vedi ali kritiki vse do
danes: “Toda iskrenost ni estetska kvaliteta in se je ne dokazuje z racionalnimi
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V tem močno odseva vpliv Aristotelove Poetike.
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Pascal 169. V izvirniku: »Jaz je sovraštva vreden.«
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argumenti. Zahteva, ki jo to predpostavlja, izvira iz moralnih norm in je tudi
sama preverljiva zgolj z genealoško kritiko, ki pa je pogosto težavna. Preostane
nam torej le zatekanje k biografski kritiki, saj je umetnost projekcija naše
najgloblje individualnosti. (Ibid. 164)” Kot sem trdil že zgoraj, je takšno
razumevanje

literature,

literature

kot

projekcije

naše

najgloblje

indivudualnosti, vpisano v pojem literature same, ki se razvije ravno znotraj
razsvetljensko-romantičnega horizonta, torej v tem istem času. Dodati pa je
treba tudi, da se za besedo “naše” skriva celoten kompleks individualizacije, ki,
kolikor je mišljen v vsej potrebni kompleksnosti, sprevrača tudi tako
razumevanje literature: po eni strani je s tem mišljen pisec sam, ki je na tej
točki še enačen s tem, kar kasneje postane avtor – pri čemer je, kot je bilo
povedano zgoraj, že Diderot opozoril na to razliko in s tem zakoličil nastanek
avtorja –, hkrati pa ta tvorec besedila, ki služi kot porok za njegovo
avtentičnost, reprezentira neko mnoštvo (zato “naše”), namreč mnoštvo
skupnosti, ki je družba šele preko individualizacije njenih posameznikov,
katerih eminentni reprezentant je umetnik. Njegova individualnost, ki naj bi
služila avtonomizaciji izkušnje in spročljivosti te avtonomnosti kot
(moralnega) vzora, ni v tej perspektivi nič drugega, kot nujni mehanizem
(točno določene, v obravnavanem zgodovinskem trenutku pač buržuazne)
družbenosti. Ne čudi torej, da rovarjenje po piščevi biografiji, neskončno
primerjanje le te z znotraj-literarnimi elementi in pogosto nevzdržna ali pa
površna ločitev tega dvojega kasneje postanejo temelj literarne vede in kritike,
ki se ga do danes nista bili zmožni otresti.
Eno najbolj jedrnatih strnitev tega nazora, ki seveda ni zadeval zgolj umetniške
produkcije, je leta 1778 v novi izdaji zbirke spisov Vom Erkennen und
Empfinden der menschlichen Seele (O spoznanju in občutenju človekške duše)
zapisal Herder: “Najgloblja narava naše biti [unseres Daseyns] je individualna;
to velja tako za občutja kakor za misli. (207)” Herder je tako eden najglasnejših
in najzgodnejših zagovornikov tega, kar Mortier imenuje, “etično pojmovanje
ustvarjanja (164)”: “Morali bi biti zmožni videti vsako knjigo kot odtis žive
človeške duše […]; življenje nekega avtorja je najboljši komentar njegovih
spisov, če je resnično iskren in v skladu s samim seboj in ne bleje skupaj s
čredo na križiščih širokih cest. (Herder 208)”
29

S takim “povzdigovanjem avtorja umetnina zgubi prvenstvo in postane
nekakšen medij med ustvarjalcem in nami. […] Klasicistična diskretnost
postane dokaz neiskrenosti. […] Vstop sebstva ni več netaktnost ali kršitev
dobrega okusa. Nasprotno, postane pravi pečat pristnosti, prvi pogoj
genialnosti. […] [Literatura je] ponujala […] psihološki dokument, ki naj
osvetli posamezno dušo. Tako je bila utrta pot za romantično kritiko ter za
njeni naslednici psihokritiko in genealoško kritiko. (Mortier 166-167)”
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6. AVTORSKA FUNKCIJA KOT FUNKCIJA
AVTENTIČNOSTI

V predavanju Kaj je avtor? Foucault postavi domnevo, da “[…] je način, s
katerim je literarna veda dolgo določala avtorja – oziroma gradila avtorsko
formo na podlagi obstoječih tekstov in diskurzov – dokaj naravnost izpeljan iz
načina, s katerim je krščanska tradicija potrjevala (ali zavračala) avtentičnost
tekstov, ki so ji bili na voljo. (Foucault, Kaj je avtor? 32)” Če sem zgoraj
govoril o kontinuiteti med religiozno protestantsko introspekcijo na eni ter
katoliško spovednostjo na drugi strani in razsvetljensko-romantično v notranji
prostor obrnjeno subjektivnostjo, ki sledi iz njiju in je vgrajena v sam pojem
literature, se ob tej Foucaultovi trditvi odpre še druga linija nasledstva iz
religioznega dispozitiva v polje literature. Literarna veda (z njo pa tudi kritika)
naj bi torej uporabljala enake postopke kot teološka hermenevtika.
Na podobno zgodovino pojma avtentičnosti opozori tudi Trilling, ki izpostavi
“ominozen uvoz” besede, ki jo danes uporabljamo v diskurzu o človeški
eksistenci. Izhajala naj bi iz muzeja, kjer strokovnjaki za te reči presojajo, ali je
nek (zanj predvsem umetniški) objekt dejansko to, kot kar se prikazuje, in torej
vreden cene, ki je zanj zahtevana, ali, kolikor je ta že bila plačana, vreden
občudovanja, ki mu je dano.24 (93)
Pred seboj imamo torej nekaj, kar bi imenoval hermenevtično-ocenjevalen
dispozitiv, ki se sprašuje, ali je obravnavana reč/besedilo verodostojno, pristno,
avtentično? Kratek pogled v SSKJ in Etimološki slovar dodatno potrdi, da je to
res dominantni pomen pričujoče besede:

24

Zgoraj pa sem v tej luči omenil še inkvizicijo.

31

avténtičnost -i ž (é ̣) lastnost,

značilnost

avtentičnega;

pristnost,

verodostojnost: dokazal je avtentičnost pisma; avtentičnost besedila; zgodovinska
avtentičnost drame / avtentičnost prevoda25

Tujka, prevzeta in prilagojena prek nem. authentisch in frc. authentique iz lat.
authenticus ‛izviren, verodostojen, lastnoročen; pripadajoč povzročitelju,
avtorju’, izposojenke iz gr. authentikós v enakem pomenu. To je izpeljanka iz gr.
authéntēs v pomenu ‛povzročitelj, avtor’.26

Že na tej točki je o hermenevtično-ocenjevalnem dispozitivu mogoče reči vsaj,
da se ukvarja z vprašanjem porekla in da je to nujno zvezano z vprašanjem
vrednosti. Na podlagi tega pa je s pomočjo navidezno obrnjenega Nietzscheja
iz H genealogiji morale moč dodati, da je vprašanje kvalitativne vrednosti
nekega objekta ali besedila v kontekstu tega dispozitiva vselej neločljivo
zvezano s presojo njegove moralne vrednosti.27 Moralična sodba leži v jedru
sleherne vrednostne presoje, s tem pa mora vsaka presoja o vrednosti nekega
literarnega besedila, ki noče slepo reproducirati tega vzorca, vsaj poskušati
misliti svojo moraličnost eksplicitno, kolikor pa si želi tudi avtonomije od
morale – kar ponavadi si – misliti proti njej. To velja tako za literarno kritiko
kot za literarno vedo in tudi pisanje samo.
Foucault svojo trditev izpelje ob branju De viris illustribus sv. Hieronima, po
katerem homomimija ni dovolj za legitimno identifikacijo avtorja, saj lahko
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Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 8. 2016.

26

Vir: (Sl. etimološki slovar) Snoj, Marko, Slovenski etimološki slovar, www.fran.si,
dostop 13. 8. 2016.
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Navidezno obrnjen je Nietzsche tukaj zato, ker v tem delu med drugim prikazuje,
kako je moralna presoja v nasledstvu presoje ekonomske vrednosti, kako je ravno zato
sploh vrednost, medtem ko gre moja trditev v obratni smeri; po njej je ekonomska in
kulturna (ali umetniška) vrednost, vsaj neločljivo zvezana z implicitno moralno sodbo.
Sklep, ki si ga upam potegniti zato, ker je za Nietzscheja (za njim pa npr. Deleuza in
Foucaulta) razlika med genealogijo in izvornostjo ravno v tem, da drugo ne sloni na
logiki vzročno-posledične verige in njenega nujnega začetka. Genealogijo je mogoče,
še več, treba prehoditi v obe smeri, zato je Nietzsche tukaj pač samo navidezeno
obrnjen.
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različni avtorji imajo isto ime, ali pa ga kdo komu ukrade. Hieronim poda štiri
merila identifikacije, ki jih v luči vprašanja “kaj je avtor?” obravnava Foucault:
[1] Če je med več knjigami, ki jih pripisujejo samemu avtorju, ena, ki je slabša od
drugih, bi jo morali odstraniti s seznama avtorjevih del (avtor je tako določen kot
nespremenljiva vrednostna raven); [2] isto naj bi naredili, če bi bili določeni teksti
v protislovju z doktrino avtorjevih del (avtor je tako določen kot polje
konceptualne ali teoretične koherentnosti); [3] izločiti je treba tudi dela, napisana
v drugačnem slogu, z besedami in stavčnimi zvezami, ki ponavadi ne prihajajo
izpod pisateljevega peresa (avtor kot slogovna enota); [4] tekste, ki se nanašajo na
dogodke po avtorjevi smrti ali navajajo poznejše živeče osebe, je treba
obravnavati kot vrinjene (avtor kot določen zgodovinski trenutek in križišče
določenega števila dogodkov). (Foucault, Kaj je avtor? 33)

Foucault nato eksplicira gornja merila z ozirom na njihovo aplikacijo znotraj
literarne vede, pri čemer poudari, da čeprav ta večinoma ni več obremenjena s
potrjevanjem avtentičnosti v gornjem filološkem smislu,
[…] avtorja še vedno določa enako: [1] avtor je to, kar nam omogoča, da
razložimo tako prisotnost nekaterih dogodkov v delu kot njihove transformacije,
deformacije in različne modifikacije (skozi avtorjevo biografijo, z določitvijo
njegovih osebnih perspektiv, z analizo njegovega družbenega položaja, z
izpostavitvijo njegovega osnovnega namena). [2] Avtor je prav tako načelo
določene enotnosti pisanja – vse razlike morajo biti razrešene vsaj po načelih
razvoja, zorenja ali vpliva. [3] Avtor je tudi to, kar omogoča, da se premagajo
protislovja, ki se lahko razkrijejo v vrsti tekstov: na določeni ravni njegovih misli
ali želja, njegove zavesti ali podzavesti mora biti točka, kjer se protislovja
razrešijo, nezdružljivi elementi končno povežejo ali razvrstijo okoli temeljnega
oziroma izvirnega protislovja. [4] In končno je avtor določen vir izraza, ki se v
bolj ali manj dodelani obliki z isto vrednostjo kaže v delih, osnutkih, pismih,
odlomkih itd. (Ibid.)

Foucault sklene, da Hieronimova štiri merila za določanje avtentičnosti –
kajpak nezadostna za sodobne razlagalce – “[…] določajo štiri načine, s
katerimi sodobna literarna veda uveljvaljva avtorsko funkcijo. (Ibid.)”
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“‘Kaj pa je pomembno, kdo govori,’ je nekdo rekel, ‘kaj pa je pomembno, kdo
govori[,]’ (Ibid., 25)” povzame Becketta in doda, da tovrstna ravnodušnost
večinoma učinkuje kot “nekakšno imanentno pravilo, ki ga nenehno
povzemajo, a ga nikoli zares ne uporabijo; je načelo, ki pisanja ne zaznamuje
kot rezultata, temveč ga obvladuje kot prakso. (Ibid.)” Ta praksa zadeva
pisanje v celoti; menim, da Foucault z “njimi” misli, kar sem omenil zgoraj:
tako literate kot kritike in raziskovalce. Bolj pomemben pa je prvi del te izjave.
Zdi se, da je ravnodušnost do avtorstva tudi še slabih petdeset let kasneje tako
imanentno pravilo, ki je nenehno povzemano in nikoli zares uporabljeno.
Prepričanje, da je treba literaturo (oz. pisavo po Foucaultu) razumeti kot nekaj,
kjer avtorstvo ni nekaj fiksno individualiziranega, temveč vselej razpršeno
polje raznovrstnih sil (podobno kot to velja tudi za sodobno razumevanje
subjektivnosti oz. sebstva), ki preko različnih mehanizmov najdevajo
dinamično individualizacijo, se izkazuje kot mnenje, s katerim se načeloma vsi
strinjamo, vendar na način, da pozicije tega strinjanja ni treba premisliti in
kritično aplicirati na našo vsakodnevno dejavnost v literarnem polju. Kako ta
udobna ignoranca deluje in kakšne posledice to ima predvsem za literarno
kiritko, bo pojasnjeno v nadaljevanju.
Foucault izpostavi, da se je “[…] pisanje našega časa osvobodilo teme
izražanja[,] da se “[…] nanaša zgolj nase pa vendarle ni ujeto v formo
notranjosti[, da se] poistoveti […] s svojo razgrinajojčo se zunanjostjo[,]” da je
skratka pisava igra znakov, ki subjetka ne utrjuje v govorici, temveč “[…]
odpira prostor, v katerem pišoči subjekt nenehno izginja[,] (Ibid. 25-26)” po
eni strani in po drugi bližina pisave in smrti, torej “[…] zabrisovanje osebnih
značilnosti pišočega subjetka[,]” ko je “[…]avtorjev pečat […] le še v
enkratnosti njegove odstotnosti[.] (Ibid.)”28 In kolikor niti ni več tako gotovo,
da to še velja za pisanje (ponovno: celotna produkcija literarnega polja) v
našem času – zdi se, da obstajajo številna sočasna pisanja, od katerih

28

Kar – za Foucaulta manj razsveseljivo, čeprav pač zančilno za njegovo približevanje
in oddaljevanje od psihoanalize v toku njegovega razvoja – precej spomnija na
Lacanovo Ime-očeta.
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desubjektivacijo, ki se začne najkasneje z dogodkoma Rimbauda in
Mallarméja, le nekatera še jemljejo za več kot mnenje –, je Foucaltova analiza,
ki je prepričana, da posledice opisanega procesa niso bile dosledno izpeljane,
še toliko bolj priročna tudi za nas. Tako sta dva priljubljena pojma – pojem
dela in pojem pisanja, ki naj bi zaobšla govor o avtorju, prav tako
problematična, saj se zdi, da ga potiho implicirata. Delo pač predpostavlja
pojem celote, ta pa je v poheglovski filozofiji vselej najmanj vprašljiva. Sum,
ki pada na pisanje, pa je po Foucaultu predvsem v tem, da “[…] v sivi luči
nevtralizacije ohranja pri življenju igro predstav, ki so oblikovale določeno
avtorjevo podobo.” Nevtralnost pisanja pomeni odsotnost avtorja in zdi se, da
se s tem avtor učvrščuje v svoji odstotnosti: “[…] v transcedentalnih izrazih –
religioznega principa nespremenljive tradicije ter esteskega principa preživetja
dela, njegovega obstanka po smrti in skrivnostnega presežka, ki ga ima v
primerjavi z avtorjem [.] (Ibid. 27-28)” Tukaj se torej nahajajo dodatni indici
za gornjo tezo o kompleksnem dispozitivu avtentičnosti s svojimi včasih manj,
tukaj pa bolj skritimi metafizičnimi, religioznimi in moraličnimi elementi, ki je
vpisan v produkcijo literature kot take.
Foucault vpelje avtorsko funkcijo iz zelo specifičnega razloga. V imenu avtorja
namreč prepozna njegovo diskurzivno vlogo razvrščevalne funkcije. To je
mesto osrediščenja nekaterih tekstov pod skupni ozančevalec, ki med njimi
vzpostavlja “[…] odnos homogenosti, sorodstvenosti, avtentičnosti (poudaril
U. P.), medsebojnega pojasnjevanja in hkratne uporabe. [… A-]vtorjevo ime ne
gre tako kot lastno ime od notranjosti diskurza proti resničnemu zunanjemu
posamezniku, ki ga je naredil, temveč na nek način teče po mejah tekstov, jih
kroji, sledi njihovim zastankom in prikazuje ali vsaj označuje njihovo bitnost.
(Ibid. 30)” Kajpak tema, ki jo je bolj izčrpno obdelal Derrida.
Nadalje našteje štiri lastnosti te funkcije, funkcije-avtorja, kot jo tudi imenuje
na nekaterih mestih. [1] Povezana je “[…] s pravnim in institucionalnim
sistemom, ki zameji, določi in izoblikuje prostor diskurza[,] (Ibid. 34)” kar
umesti ravno v čas, v katerega sem sam že umeščal sovpadanje prve
dominance dispozitiva avtentičnosti ter nastanka pojmov literature in avtorja,
torej na prehod iz 18. v 19. stoletje; v čas, ko se je razvil lastniški sistem za
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besedila, z njim pa avtorsko pravo itd. [2] V različnih obdobjih in okoljih se
udejanja na različne načine. [3] Ni določena preprosto s pripisom diskurza
določeni osebi, temveč je oblikovana po zapletenem sistemu operacij, ki sem
jih že obravnaval zgoraj (Hieronim in literarna veda). [4] Naposled se seveda
ne nanaša zgolj na enega samega in resničnega posameznika, temveč jo je treba
iskati ravno v razcepitvi med resničnim literatom, fiktivnim govorcem in
avtorjem. “[… A-]vtorska funkcija omogoča, da se ti trije egi razpršijo. (Ibid.)”
Izpostaviti velja zadnjo lastnost, o kateri je zgoraj tudi že bilo govora. Ena
temeljnih značilnosti avtenticizma je prav v nepriznavanju te razpršitve in
vztrajanju na osrediščenosti, ki še zmeraj kroži okoli avtorja. Pri čemer se sicer
razume prepoved neposrednega zatrjevanja, da je istoveten z literatom in / ali
subjekotm govora, vendar se hkrati vztraja pri neki naravnost mistični
korespondenci med temi “egi”, kot jih imenuje Foucault, korespondenci, ki se
vselej izteče v polglasno sodbo o prisotnosti nekega avtentičnega avtorskega
“glasu”, avtentično jedro, umetniškost umetnosti združena v glas in posvečena
z njim, v glas kot metaforo in sinonim za prisotnost, “on-a”, nek “jaz”, ne
predsodek, temveč vera v prisotnost neke pristne intence. Formula, ki jo je tako
pogosto mogoče srečati pri literarni produkciji, presoji in raziskovanju, bi se
torej lahko glasila: pristnost in prisotnost. Tako priznavanje desubjektivacije
zavoljo njenega nepriznavanja, pogosto navidezno mlačen, v resnici pa srdit
odpor do zamenjave avtorja za funkcijo-avtorja, je strogo vzeto metafizična
proti-reakcija nekega moralnega, ontološkega in estetskega sistema, ki bi ga z
Derridajem lahko označili kot falogocentričnega.
Foucault besedilo zaključi s pozivom:
Ne sprašujmo več: kako lahko svoboda subjekta prodre skozi gostoto reči in ji da
pomen, kako lahko od znotraj oživi zakone govorice in tako uveljavi sebi lastne
cilje? Temveč raje vprašajmo: kako, pod kakšnimi pogoji in v kakšni obliki se
lahko nekaj, kot je subjekt, pojavi v diskurzivnem redu? Kakšno mesto lahko
zavzame v različnih tipih diskurzov, kakšne so njegove funkcije in katerim
pravilom se podreja? Na kratko gre torej za to, da subjektu (ali njegovemu
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nadomestku) odvzamemo vlogo izvirnega utemeljitelja in ga analiziramo kot
spremljevalno in kompleksno diskurzivno funkcijo. (Ibid. 39)

Ta skrbno sestavljen poziv pa lahko vzamemo tudi kot priročnik in se
vprašamo, v kolikšni meri pisanje, in v našem primeru predvsem kritiško
pisanje počne vse našteto oz. v kolikšni meri se izogiba tem vprašanjem, da bi
lahko ohranilo svoj metafizični odnos do avtentičnega glasu neke individualne
eksistence.
Diametralno nasproti takemu projektu pa stoji restavratorska tendenca, kot jo je
mogoče pogosto zaslediti v sodobni slovenski literarni vedi. Vzemimo primer.
V članku “Avtoriteta avtorja: kult preteklosti ali prihodnosti” Boris A. Novak
(2009) zapiše:
Največja gospodarska panoga prihodnosti bodo avtorske pravice. Ponovno
lansirana teza o smrti Avtorja se žal vpisuje v kontekst nenehnega prizadevanja
globalnega Kapitala, da avtorjem odvzame avtorske pravice in se jih polasti.
Etična dolžnost literarne vede je, da solidarno pomaga avtorjem v njihovem
pravičnem boju za avtorske pravice. Navsezadnje, prihodnost slednjega
intelektualnega dela bo odvisna od izida tega konflikta. Vsi smo na istem čolnu,
in skupaj bomo pluli naprej ali pa skupaj potonili.
To zapisavši, naj odgovorim tudi na izziv našega kolokvija o smrti Avtorja. Kako
gre Avtorju danes? Živ je in brca. (38-39)

Pred seboj imamo mnenje enega vodilnih literarnih zgodovinarjev pri nas, ki se
brez zadržkov postavi na stran učvrstitve avtorja in mu celo deklarativno
odmeri metafizično auro individualizirane svetosti, s tem ko ga nazove z veliko
začetnico. Velika začetnica kot način tovrstne posvetitve je nasploh zelo
pogosta tako v slovenski literarni vedi kot v literarni kritiki – v nadaljevanju
bomo še naleteli na ta prijem. Novak, potem ko je predvsem preko Mortiera
obrisal kratko zgodovino avtorja v literaturi vse do Barthesove zahteve po
njegovi smrti (ki bo obravnavana v poglavju “Misticizem bralca – primer I.),
naredi presentljivi obrat: avtorja kot literarno kategorijo preprosto izenači s
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pravno-formalnim nosilcem avtorskih pravic, ki naj bi bile ogrožene s strani
globalnega Kapitala (ponovno velika začetnica!).
Novak tako zariše epohalno metafizično bitko med dobrim in zlim, med
Avtorjem in Kapitalom. Med številnimi skrajno problematičnimi elementi te
podobe velja izpostaviti napačno predstavo, da so avtorske pravice v nekakšni
opoziciji do globalnega kapitala, ki se jih trudi odvzeti njihovim nosilcem,
personaliziranim avtentičnim virom nekega besedila ali njegovim potomcem.
Avtorske pravice kot ključen element modernega sistema individualne lastnine
danes predstavljajo ravno enega poglavitnih pravnih mehanizmov, ki omogoča
generiranje in gibanje globalnega kapitala. Le na podlagi tega mehanizma so
pravne osebe zmožne privatizirati in kapitalizirati neko intelektualno lastnino.
Sodoben globalni kapital se ravno postavlja v bran avtorstvu. “Avtor” pa, kot
oseba zasebnega prava, torej npr. nek literat, ne stoji v opoziciji do tega
sistema, temveč je njegov aktiven proizvajalni del. Kot tak je sicer izkoriščan,
kakor vsak drug delavec, vendar ne kljub avtorskim pravicam, temveč ravno
skozi njih. Avtorske pravice so ravno način, kako mu je iz strani kapitala
odvzeta možnost lastninjenja svojega dela.29 Vse to pa seveda ni tako preprosto
združljivo s probmlematiko avtorske funkcije nekega literarnega besedila.

V pozivu po etični koaliciji literata in literarne vede, kot jo zahteva Novak
(kajpak v vlogah literarnega zgodovinarja in literata), pa ni moč opaziti le
reifikacije Avtorja-avtorja – tukaj gre, če parafraziram Bewesa, za temeljno
zmedo med zadevami literature in zadevami metafizike –, temveč tudi
tendenco, da naj literarna veda ne bo preveč antagonistična do tega Avtorjaavtorja. Kar čudi tukaj, je, da taka izjava sledi ravno po obravnavi zgodovine
avtorja kot umikanja avtorja, medtem ko v Novakovem besedilu ni prikazana
nikakršna

literarno-zgodovinska

teorija,

ki

bi

utemeljila

njegovo

restavratorstvo. Vse, kar naredi, je, da iz vprašljive analize literarnega trga
potegne sumljiv pragmatični sklep. Pričakovati bi bilo, da bo literarnozgodovinsko pokazal, zakaj je tak sklep mogoče povleči. Moja domneva je, da
29

Več o tem npr. v Milohnić 2016.
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tega ne more storiti, ker tovrstno restvratorstvo ne temelji na teoretskih
izhodiščih, temveč na tradicionalističnem prepričanju o avtentičnosti avtorja
kot temeljne metafizične lastnosti literarnega besedila, ki je reificirana do te
mere, da meji na vero, ki jo sicer tudi nadomešča.
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7. BEWES IN HEGLOVA ODPRAVA POSTMODERNIZMA

Timothy Bewes v svoji študiji Cynicism and Postmodernity postavi pogumno
tezo, da je postmodernizem – s čimer razume zgodovinsko obdobje – v celoti
zajet v drugi polovici nekega “obskurnega” odstavka na začetku Uvoda v
Heglovo Fenomenologijo duha (Bewes, 30-41). Gre za odlomek, v katerem
Hegel po orisu načela napredovanja zavesti skozi določno negacijo prestavi
perspektivo na “nujno zakoličen[-i] cilj” (Hegel 55, p. 82), kjer se vednost
znebi potrebe po samopreseganju, ker njen pojem končno ustreza njenemu
predmetu in predmet pojmu. To pot Hegel na številnih drugih mestih imenuje
Weg der Verzweiflung – ena od Heglovih besednih iger, kjer verzweifeln
pomeni obupati, hkrati pa je ta pomen sopostavljen besedi Zweifel, ki se nahaja
v prvi, in pomeni dvom. Ta neprevedljivi pojem Debenjak prevaja kot pot
zdvomljenja. Žal pa tu umanjka definitivnost obupa, v katerem se zavest v
procesu svojega nujnega napredovanja nenehno znajdeva, saj jo njeno naravno
življenje zamejuje v vsakokratno neposredno bivanje, ki samo sebe nikakor ne
more preseči in je zato zapisano propadu, smrti. Kar jo požene čez, je torej
vsakič neko drugo, za katero se v poteku Fenomenologije duha (oz. njenem
prvem delu, ki ga je mogoče imenovati tudi “Znanost izkustva zavesti”) ravno
izkaže, da je vselej ona sama kot reflektirana sama vase. To gibanje je torej
nujno proces nekega samozadanega nasilja, ki pa ga zavest v svojih pojavnih
oblikah še ne dojema kot svoje lastno.
Za prvim delom odstavka, ki obravnava zgoraj opisano, pa sledi ta “obskurni”
del, v katerem po Bewesu postmodernizem ni le v celoti zajet, temveč tudi že
nemudoma odpravljen.
Zavest torej to nasilje, da si kvari omejeno zadovoljstvo, trpi sama od sebe.
Spričo občutja tega nasilja se pač najbrž umika bojazen pred resnico in se skuša
ohraniti tisto, česar izguba preti. Ta bojazen pa ne najde miru, razen če hoče
obstati v brezsmiselni lenobnosti [1] – misel zagreni brezsmiselnost in njen nemir
moti lenobnost – ali pa, da se zakrepi kot sentimentalnost, ki zagotavlja, da je vse
na svoj način dobro [2]; to zagotavljanje prav tako trpi silo od uma, kateremu
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nekaj prav zato ni dobro, ker je način. Ali pa se strah pred resnico lahko skriva
pred seboj in pred drugimi za videzom, kot da mu ravno vroča vnema za resnico
samo tako otežuje, celo onemogoča najti drugo resnico kot edinole resnico
ničemurnosti, da si še brihtnejši od vsake misli, ki jo imaš sam od sebe ali do
drugih [3]; ta ničemurnost, ki se razume na to, da vsako resnico spravi na nič, se
odtod vrne vase in se pase na tem lastnem razumu, kateri vedno zna razkrojiti vse
misli in namesto vse vsebine najti le suhi Jaz, je zadovoljstvo, ki ga je treba
prepustiti samemu sebi, saj beži pred občim in išče le zadovoljstvo. (Hegel 55, p.
82)

Za Bewesa je torej to, kar imenuje postmodernizem, v heglovski maniri vselej
že preseženo, čeprav je stvarno prisotno v njegovi sodobnosti. Ključni problem
zanj tako ni toliko določitev, katera od konkurirajočih si opredelitev
postmodernizma je bolj ustrezna (čeprav jih nekaj izpostavi), temveč vprašanje
parafrazirano po Lyotardu: “Kaj bo postmodernizem bil?” Bewes izpostavi
predvsem tiste opredelitve, ki postmodernizem prezirajo kot nekaj zloveščega,
čemur se je treba zoperstaviti, ali tožijo nad njim kot nečim neizogibnim, s
čimer se je treba sprijazniti in kompenzirati zanj z določenimi psihičnimi
strategijami ter jih takoj zatem dati na stran. Kot zgleden hegeljanec se ne
namerava boriti proti tej zgodovinski podobi zavesti, temveč jo želi prikazati
ravno v njeni samoodpravi. Toliko bolj presenetljivo je, da meni, da je vse
koordinate te samoodprave moč najti na nekem navidez tako obrobnem mestu
v Fenomenologiji duha. Za Bewesa – in to poudarja čez celotno študijo – je
postmodernizem epizoda, ki je bila presežena, še preden se je začela. Ali bolje:
kot tudi Heglovega napredovanja vednosti ne smemo razumeti na način, da si
njene posamične podobe preprosto le kronološko sledijo v toku zgodovine,
temveč da so te podobe ne glede na status znotaj Fenomenologije duha prisotne
v različnih zgodovinskih trenutkih in lahko bolj ali manj konfliktno soobstajajo
v istem času, ter predvsem eksistirajo naprej tudi, ko so za duha zdavnaj že
mrtve (torej za Hegla dejansko mrtve), lahko tako rekoč kot živi mrtveci, kot
duhovi (po Derridaju) še dolgo strašijo po svetu. Tako je za Bewesa
postmodernizem bil, preden mu je uspelo nastopiti kot domnevno dominantna
podoba vednosti, že dolgo odpravljen. Po tej tezi pa je seveda tudi zgolj
vprašanje časa, kdaj bo ta epizoda danes navzoče dejanskosti propadla.
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V gornjem odlomku iz Uvoda v Fenomelogijo duha se nahajajo tri podobe,
trije različni modusi zavesti v njenem naporu zoperstavitve nasilnemu procesu
svojega poganjanja čez samo sebe, kjer je, kot pravi Hegel, kvarjeno njeno
zamejeno zadovoljstvo. Tri podobe torej, v katerih zavest skuša “ohraniti tisto,
česar izguba preti” od nje same, trije načini, kako zavest beži pred svojo lastno
resnico:
[1] […] razen če hoče obstati v brezsmiselni lenobnosti – misel zagreni
brezsmiselnost in njen nemir moti lenobnost, […] (Ibid.)

[1] Gre torej za dva elementa: sleherna možnost mišljenja je vnaprej razglašena
za brezsmiselno [1.1], ker pa takšna deklaracija ne more povsem zadušiti
nemira misli (njene notranje dinamične protislovnosti), je potrebna predaja
lenobnosti, ki jo pomaga dušiti [1.2]. In če je prvi element ta podoba sama, je
drugi že njeno neposredno razvrednotenje. Da bi lahko potencial misli bil
vnaprej razglašen za ničnega, se je preprosto treba predati lenobi, v kateri se te
misli ne misli. Velja pa tudi obratno: da bi se bilo mogoče predati tej lenobi, je
treba biti mnenja, da je mišljenje kot tako nično. Gre torej za krožno
utemeljitev, kar kaže na to, da sta oba elementa nujno sopripadna. Hkrati pa je
tako za Hegla kot za Bewesa s tem že odpravljena. Ta podoba je za Bewesa
istovetna z dekadenco.
Kot Bewes ponazori na dveh literarnih osebah: Des Esseintesu iz
Huysmanovega À reboursa ter Patricku Batemanu iz Elisovega Ameriškega
psiha, je dekadenca v sodobnem času lahko zgolj posnemana. Izjemen napor
obeh likov, da bi ustregla površini dekadence, izkazuje “obupano željo po
subjektivni koherenci (Bewes 32)”. 30 V tem smislu je sodobni interes za
dekadenco treba obravnavati kot interes za avtentičnost lastne biti. Kot takemu
pa mu nujno spodletava celo kot obliki postmodernega cinizma, saj nikoli ne
more zadostiti merilom ciničnosti, dekadence in postmodernosti. Kot poantira
Bewes: “Kultivacija dekadentne brezobzirnosti, kot odziv na psihično nasilje
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Vse citate Bewesa prevedel U. P.
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filozofskega skepticizma, bo vselej motena s samozavedno refleksijo.” (Ibid.
33)
[2] […] ali pa, da se zakrepi kot sentimentalnost, ki zagotavlja, da je vse na svoj
način dobro; to zagotavljanje prav tako trpi silo od uma, kateremu nekaj prav
zato ni dobro, ker je način. (Hegel 55, p. 82)

[2] Tukaj se zavest brani pred poenotujočo silo uma na način, da vsemu, na kar
naleti, pripiše neko njemu lastno, neponovljivo vrednost, v kateri je “vse na
svoj način dobro” [2.1], kar pa vselej stori z dobršno mero sentimentalnosti
[2.2]. Sentimentalna prenapetost v odnosu do domnevnega bogastva reči tako v
nas kot okoli nas je način, kako vzdržati nevzdržno pozicijo nemišljenja, ki
skuša zajeti to bogastvo takó, da čim bolj nemo pokaže nanj (kar pa je seveda
nemožno). Kolikor Hegel ponazori, kako neposredna čutna gotovost nikoli
nima predmeta, za katerega meni, da ga ima, temveč ima v svojem nemem
kazanju ravno nasprotno – torej najbolj abstraktno možno določilo, namreč
zgolj ta “tole”, prazno bit – je sentimentalnost nujno varovalo pred to
realizacijo, kolikor stvarem pripiše še neko dodatno določilo, namreč ravno to
“na svoj način dobro”, ki služi kot prepoved poseganja v stvari z mišljenjem, ki
bi jim delalo silo. Z Bewesom je to relativizem.
[3] Ali pa se strah pred resnico lahko skriva pred seboj in pred drugimi za
videzom, kot da mu ravno vroča vnema za resnico samo tako otežuje, celo
onemogoča najti drugo resnico kot edinole resnico ničemurnosti, da si še
brihtnejši od vsake misli, ki jo imaš sam od sebe ali do drugih; ta ničemurnost, ki
se razume na to, da vsako resnico spravi na nič, se odtod vrne vase in se pase na
tem lastnem razumu, kateri vedno zna razkrojiti vse misli in namesto vse vsebine
najti le suhi Jaz […] (Ibid.)

[3] Naposled lahko zavest vzpostavlja videz, da se vendarle vneto žene za
resnico [3.1], a menda nobena misel, tuja ali lastna, ne more zadovoljiti njene
zmožnosti mišljenja. Ta nečimrnost (Eitelkeit) [3.2] je v tem, da “vsako resnico
spravi na nič” podobna prvi podobi, pri čemer je v nasprotju z njo, kjer na
začetku stoji ničnost misli kot take, tukaj ničnost potenicalne resnice, do katere
bi misel lahko dospela, vselej nična kot rezultat. Vendar pač rezultat kot
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navidezni rezultat, saj se zavest tukaj dejansko ne spušča v misel samo in je ne
poskuša razviti, temveč jo zgolj površno preleti, da bi jo lahko označila kot v
vsakem primeru nezadostno – ne nezadostno za njo po njenih lastnih merilih
(kot to zahteva Hegel), temveč nezadostno spričo neke iluzorne zmožnosti
nosilca tega mišljenja, torej zavesti, ki ne razume, da je ona sama vsa zgolj v
tem mišljenju. To “spravljanje na nič” je torej dajanje na stran; je način, kako
se zavest potopi v zadovoljstvo s samo s seboj, ne da bi ji bilo treba delati na
zavedanju. Zato pa je, kolikor “[…] beži pred občim in išče le zadovoljstvo”,
neproduktivna za znanost izkustva zavesti in je lahko mirno prepuščena temu
svojemu zadovoljstvu. Slednja je za Bewesa ironija.
Vse tri so za Hegla torej način ubranitve intelektualne stagnacije. Vse tri
odpisane spričo projekta Fenomenolgije duha, ko se ta še niti zares zagnal ni,
saj so v svoji inerciji v nasprotju z ostalimi podobami, ki jih srečamo v njej,
povsem neproduktivni zanjo. Kolikor v Heglovem sistemu igrajo minorno
vlogo, pa so za Bewesa in nas nasprotno zelo pomembne, saj nas njihova
domnevna odpravljenost sicer oboroži z argumenti proti njim, zato pa za nas v
okoliščinah našega vsakdana niso nič manj prisotne. Še več, ravno zato, ker so
v Fenomenologiji duha tako na hitro odpisane in kolikor res močno spominjajo
na aktualne podobe zavseti, bi bilo na mestu vprašati, ali niso morda odpisane
prehitro in bi si Hegel morda moral bil vzeti več časa zanje? Bewes se potrudi
izpolniti to nalogo.
V zabavni analogiji Heglove absolutne vednosti in popolne zbirke glasbenih
plošč pri Heglu neimenovane podobe zavesti torej prenese v sledeče značajske
oblike: [1] dekadenta, ki se je preprosto vdal in prenehal z zbiranjem, celo s
poslušanjem, ter skuša pozabiti preostanek, ki ga še ima v glavi z nizkimi
neglasbenimi užitki; [2] sentimentalnega relativista, ki razglasi idejo popolne
zbirke plošč za nemožno in jo dojema kot nevzdržno imperialističen ter
kanoničen koncept, medtem ko bo v vsaki plošči našel neko težko določljivo
vrednost (kar bo v svoji skrajni konsekvenci onemogočilo sleherni govor o
kvaliteti nekega dela znotraj polja glasbene produkcije); [3] ironika, ki je
kultiviral tako visoko stopnjo superiornosti svojega okusa, da obstoječa
glasbena produkcija ne more zadostiti njegovim kompleksnim estetskim
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kriterijem; tako je edini izhod, ki mu še omogoča poslušanje in kupovanje
glasbe, stanje nenehne ironije do konzumiranega, ki potrjuje občutek njegove
prefinjenosti. (Bewes 31)
Bewes torej analizira kulturni fenomen, ki naj bi bil v svojih osnovnih obrisih
zaobjet s tako pohabljeno dekadenco, z relativizmom in ironijo, namreč
sodobni cinizem v času, ki ga imenuje postmoderen. Njegova osnovna teza, ki
se jo trudi potrditi v tej študiji, je, da je “[…] diseminacija in vse bolj razsežna
uporaba koncepta ‘postmodernizem’, vključno z razvojem t. i. postmoderne
‘kritične prakse’, paradoksno vse bolj in bolj zaostrovala našo koncepcijo
avtentičnosti, dokler ni bila sleherna legitimacija, ki jo je ‘postmoderna’ kritika
morda nekoč imela, izgubljena v prid bolj generaliziranega smisla cinizma,
sesutja vere v demokratični proces in trdovraten občutek dekadence in
razkroja. (Bewes 47)” S kritičnimi praksami torej misli to, kar je v ZDA
poimenovano kot poststrukturalizem. Tako razumljen postmodernizem pa se je
po njegovem osvobodil nekdaj morebiti pozitivne zgodovinske funkcije
deuniverzalizacije,
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postmodernizem, ki naj bi se učvrstil v “postmoderni sentiment”, sovražen do
sleherne morda tudi koristne debate o identiteti in subjektivnosti. Svojo
manifestacijo naj bi ta sentiment našel npr. v politični korektnosti ali v floskuli
o koncu zgodovine.
S tako oceno se vsekakor ne morem strinjati. Kot prikazujem na več mestih v
pričujočem besedilu, smo danes prej priča sentimentu učvrstitve avtentičnosti z
nejevoljnim priznavanjem ključnih poant poststrukturalističnih teorij, vendar
zgolj zato, da se jih lahko v istem zamahu ne upošteva in mirno reproducira
romantično koncepcijo intuitivnega dostopa do avtentičnega jedra te ali one
zadeve. Pozicija vztrajanja pri metafizičnem preostanku resnice umetniškega
dela z vsakim novim poskusom kakšnega Mallarméja, Barthesa, Derridaja idr.
pisanje iztrgati metafiziki najde novo strategijo apropriacije in dezinterpretacije
tega poskusa, premesti metafizični preostanek na novo mesto in ga odločno
ohranja tam. Tak primer je npr. razumevanje Barthesovega rojstva bralca, ki bo
prikazano v nadaljevanju. Če se je fukuyamovska teza o koncu zgodovine od
časa nastanka Bewesove študije upravičeno znašla prav na smetišču zgodovine,
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pa je očitek, da je bila direktna dedinja postmoderne zahteve o koncu velikih
zgodb, zelo vprašljiv. Bewes tega nasledstva nikjer zares ne prikaže.
Razglasitev konca velikih zgodb v osnovi ni nič drugega kot legitimna zahteva
po dokončni prekinitvi z metafizičnimi univerzalističnimi pretenzijami
mišljenja celovitosti in usmeritvi k mišljenju parcialne, disonančne, konfliktne
enotnosti. Menim torej, da se npr. že omenjeno Barthesovo priklicevanje bralca
proti vztrajanju avtorja preobrazi v novo pribežališče za dispozitiv
avtentičnosti, ni notranja posledica tega priklicevanja temveč protireakcija
nanj; uzurpacija Barthesovega pojma bralca s ciljem nevtralizacije njegovega
projekta. Več o tem v nadaljevanju.
Kljub temu temeljnemu nestrinjanju z Bewesom pa je njegova analiza
kulturnega fenomena cinizma izjemno informativna in presenetljivo sovpada z
mojo, čeprav razloge zanj postavljava na različna mesta. Dodatna pomembna
razlika je v tem, da se sam povsem izogibam pojmu posmodernizma, ki zame v
nasprotju z Bewesom pomeni predvsem umetniško, literarno smer. Zanj pa je
Lyotardovo razumevanje postmodernega kot umetniškega dela brez pravil za
formuliranje novih pravil tega, kar bo bilo narejeno, koncepcija nekega
zgodnjega progresivnega postmodernizma, na katerega lahko gleda zgolj še z
nostalgijo spričo njegove, kot pravi, žalostne reifikacije v “[…] morbidno,
bojazljivo zavračanje antagonizma ali konfrontacije v usmiljenja vrednem
poskusu ohraniti sedanjost. (Bewes 7)” S tem se je sicer že lažje strinjati,
čeprav bi sam zavrnil sentimentalnost te sodbe. Ta navidezno bojazljiva
pozicija – dejansko pozicija, saj skuša trmasto vztrajati v svojem sedaju – sploh
ni bojazljiva, pravzaprav je odločno in bojevito branjenje vrednostnega
kompleksa avtentičnosti.
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8. CINIZEM KOT MODUS AVTENTICIZMA

Cinizem je etos, moralna drža posameznika v odnosu do česarkoli skupnega,
skupnostnega, sporočljivega ali občega. V antiki je kinik Diogenovega kova
gojil globok antagonizem do kulturnih vrednot, še več, zanikal je kakršnokoli
legitimnost dominantnih vrednostnih struktur, mrzil je dialog in bojevito
napadal morbidno kontemplativno mišljenje, saj ga svet, katerega resnico naj bi
to mišljenje razgrinjalo, naj ne bi bil vreden.
Sodobni cinik je drugačen – njegova odtujenost ni živahna in napadalna kot pri
kiniku; često se predaja introspekciji in apatiji. Zanika smisel soočenja s
svetom in njegovimi političnimi zbrkami. Morda se kdaj pa kdaj pomudi pri
kakšni aktualno-politični temi, vendar nikoli dolgo in vselej z dobršno mero
ironične distance, sicer pa beži v samoto in intimo. Proces, ki bi ga s Hanno
Arendt lahko imenovali tudi innere Emigration. Svojo subjektivnost rad
predstavlja kot šibko, razrušeno in jo večinoma tako razume tudi sam.
Mišljenje je zanj dejavnost, ki jo je treba srečevati z globoko sumničavostjo in
pesimizmom; namesto tega poudarja raven občutkov in (zdrave) pameti.
Pri Sloterdijkovem modelu ciničnosti kot “razsvetljene lažne zavesti” gre za
“[…] nesrečno zavest […], s katero se je razsvetljenstvo ukvarjalo uspešno in
hkrati zaman. Obvladala je svojo razsvetljensko lekcijo, vendar je ni izvršila in
je ni mogla izvršiti. Dobro situirana in mizerna ta zavest ne prizadeva nobene
zavesti več; njena zlaganost je že refleksivno udušena. (26)” “V novem
cinizmu deluje umirjena naivnost, ki ima zase komajda še upanje, kvečjemu
kanček ironije in sočustvovanja. (27)”31
V vsakdanjem in žurnalističnem, žal pa pogosto tudi v teoretskem, umetniškem
in kritiškem govoru se danes pojmi pesimizma, negativizma, cinizma in

31

Mimogrede, sentimentalnost (relativizma) in ironija sta temeljna elementa
Bewesove druge in prve podobe reificiranega postmodernizma.
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nihilizma uporabljajo skorajda kot sinonimi, zato je ponovno treba potegniti
jasno ločnico med njimi. Za naše potrebe predvsem med zadnjima dvema.
Menim, da se v nasprotju z njegovim bolj srditim bratom – nihilizmom, kateri
ne le ne priznava smiselnosti gnanja za smislom, temveč zanj smisla kot takega
sploh ni – cinizem zadrži na prednihilistični poziciji, v kateri smisla kot takega
v intersubjektivni izmenjavi pač ni mogoče izmenjati. Zato pa tudi nič manj kot
to. Če je nihilizem predvsem temeljita drža epistemološkega pesimizma z
resnimi moralnimi implikacijami (nič ni vredno, ker nič ni spoznatno), je
cinizem izhodiščno moralna drža do domnevne epistemološke nezadostnosti
(spoznavanje kot tako ni nič vredno, ker je neizrazljivo), ki do vprašanja
možnosti spoznanja sam po sebi nikoli ne dospe, ga pa vselej potiho
predpostavlja.
S tem se pokaže ključna razlika med njima: medtem ko je nihilizem totalna
drža, cinizem sam zase še ne more obstati. Kolikor zanj spoznavanje ni nič
vredno in ničesar spoznavnega ni mogoče ustrezno posredovati – morda ravno
zato ni nič vredno – v nasprotju z nihilizmom, ki mu ostane zgolj še princip
vrednotenja, vrednost pa je vselej prazna, cinizem, ker smisla ni pripravljen
opustiti, potrebuje svoj vrednostni komplement. Kolikor govoriti o vrednosti in
iskati smisel ni smiselno, mora biti nekaj, kar je smiselno in ni govor o
vrednosti in ni iskanje smisla. To nekaj mora stati v močni opoziciji do
cinizma, mora ga osmisliti v njegovi protismiselnosti. Še več, mora biti kar
skriti smisel sam.
Danes samoumevno in neprestano operiramo z izrazi kot izkušnja, intima,
iskrenost, pristnost, pravšnjost, integriteta, človeškost, življenjskost, življenje,
neposrednost, osebno, osebna poetika, mnenje. Tako grupirani se ti izrazi
prikazujejo kot potencialni derivati enega pojma. Ne le njihova pogosta
uporaba, temveč tudi eminentno mesto, ki ga zavzemajo tako v javnem kot v
zasebnih besediščih, kaže, da živimo v dobi fetišizacije avtentičnosti. V dobi,
ki ima za seboj dolgo tradicijo tako sistematičnega kot divjega rušenja
avtentičnosti, zato pa tudi v dobi, ki niti ni več revizionistična, temveč se zanjo
zdi, da je revizija že bila opravljena, le spomnimo se ne, kje in kdaj naj bi se
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bila zgodila. Kakšen je torej odnos med avtentičnim in njegovim skrivenčenim
partnerjem – cinizmom?
Cinizem in avtenticizem sta sovisna – cinizem je moralna drža avtenticistov.
Ključna razlika med cinizmom in nihilizmom je v veri. Za nihilizem vemo: bog
je mrtev in nič ga ne more nadomestiti. Za cinizem pa je nujna sicer večinoma
sramežljiva, zato pa na skrivaj goreča vera v avtentično, ki je pogoj cinizma in
njegovo jedro, katerega cinizem ščiti kot oklep. V nasprotju z nihilizmom, za
katerega smisla ni, se cinizem zadrži na poziciji, za katero smisel sicer ni
posredljiv, je pa zato vselej avtentično jedro v individualni izkušnji dostopno
zgolj neposrednemu doživetju njenega domnevnega nosilca.
Tako se sodoben cinik spretno izogne kritiki, ki je v preteklosti tako vestno
rušila integriteto subjekta. Lahko se pretvarja, da je vendarle razumel vse te
čudaške teorije, hkrati pa lahko mirno zamahne nad njimi kot nad
zgodovinskim kuriozumom in reši svojo vero, saj je, kot rad reče, menda vsem
jasno, da je subjekt danes ves šibek in razrušen, zato pa trdi, da je, in to si šteje
v čast, vsaj iskren v svoji šibkosti. Vse, kar je on dolžen početi, je, da doživlja
– npr. kako literarno delo. Kdaj pa kdaj lahko izrazi svoje mnenje, sicer pa
nekoliko pomaga pri proizvodnji in predvsem troši.
Psihološko lahko cinika razumemo kot skrajnega melanholika, ki lahko obvladuje
svoje depresivne simptome in ostane deloma delovno sposoben. Da, to je
bistveno za moderni cinizem: delovna sposobnost njegovih nosilcev – kljub
vsemu, po vsem, zdaj zanalašč. Difuznemu cinizmu pripadajo že zdavnaj ključna
družbena mesta v upravnih odborih, parlamentih, nadzornih svetih, vodstvih
podjetij, uredništvih, ordinacijah, pisarnah in redakcijah. […] Njihov duševni
aparat je medtem dovolj elastičen, da si vase lahko vgradi trajen dvom o lastnem
početju kot dejavniku preživetja. […] Tako ima novi integrirarni cinizem o sebi
celo razumljiv občutek, da je žrtev in da se žrtvuje. (Sloterdijk 25)

Tako se da najbolj elegantno “pojaziti”. Subjekt je za cinika pač zmeraj on
sam. In v tem morda res ni razumel vseh čudaških teorij preteklega stoletja, ali
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pa jih preprosto ni hotel razumeti, je pa zato njegova “pristna avtentična
pravica”, da jih ne rabi razumeti bolj, kot meni, da jih razume.
Ta struktura omogoča tako preprost kot učinkovit retorični obrat:
doživljajočemu menda nikoli ni treba razložiti pojmov, besed, konceptov, ki jih
izreka, saj jih po njegovo sploh ni mogoče razložiti. Doživljajoči se sicer lahko
poda na pot komunikacije in si recipročno potrjuje avtentičnost svoje izkušnje
skozi medsebojno afirmacijo z drugim doživljajočim. Vendar bo medtem
sleherni poskus morebitnega kritičnega pretresa njegovega govora vselej odbit,
saj je njegov potencialni sumničavi preizpraševalec nujno zmeraj že v zmoti,
kolikor se pač noče sprostiti in spustiti v neposredno komunikativno izkušnjo
medsebojnega strinjanja.
Kolikor nek potencialni kritik vztraja na mišljenju koncepta, zahteva, kar je za
cinika nemogoče: zahteva artikulacijo neposredne avtentične izkušnje.
Neposredna izkušnja pa seveda ne more biti posredovana. Kvečjemu je
mogoče lepo in nekoliko, vendar ne preveč otožno opisati nezmožnost njenega
posredovanja. Njen ubogi preizpraševalec ne razume, da se edino možno
razumevanje (spoznanje) nujno dogaja na drugi ravni – namreč na ravni
mistične neposredne izkušnje, ki pa odkrito večinoma kajpak ne bo pripoznana
kot taka. Tako se mu rado očita, da teoretizira, je tečen, zastarel, negativen,
nastrojen, da blokira produktivnost, da se spušča na osebno raven, da je
sovražen, zloben, da se izmika pravemu pogovoru na štiri oči, da se dela
vseveda in naduto podučuje izza začuda tako pogosto predpostavljenega
udobja neke predpostavljene pisalne mize.
Tovrstne antiitelektualistične in moralistične oznake, ki često bruhnejo iz
cinika, kadar se počuti napaden, sicer nazorno prikazujejo njegov
revizionistični konzervatizem, njegov avtentistični fetiš, služijo pa predvsem
odvračanju pozornosti od ključnega očitka, ki skoraj zmeraj vznikne nekje
vmes: očitka zaviranja produktivnosti.
Kritika, nestrinjanje in poziv k premisleku so v tem oziru dojeti kot moteči
faktorji v seriji produkcijske mašinarije. Pri tem ni toliko pomembno, kaj je
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tisto proizvajano kot produkt, temveč kapitalska vrednost samega procesa
proizvodnje. Ključna je reprodukcija dispozitiva avtentične izkušnje. To je zlati
standard socialne produkcije. Tukaj se dogaja spet isto: reprodukcija družbenih
položajev.
Cinik se spričo kritike počuti napaden. Cinika je koristno napadati. Njegovo
takó čaščeno avtentično, njegova izkušnja, njegova pristnost mora biti predmet
nenehnega spora. Treba mu jo je iztrgati iz nedosegljivega nedrja mističnega
osebnega. Treba je zlomiti njegovo ironično distanco, ker je obupna ironija, saj
ni nikakršna distanca. Njegov domnevni odmik od realno-političnega blata,
njegov prezir do političnega kot takega, je obup nad možnostjo preseganja
obstoječih razmer, je torej poza, s katero ravno afirmira te razmere. Cinizem ni
le moralna, temveč predvsem politična drža.
Za Bewesa je to, kar konec devetdesetih imenuje postmodernizem in čemur
bom sam raje rekel dominantna kulturna forma, po zgoraj navedenem
Heglovem modelu monstruozna hibridna estetika, dekandentna samovšečna
apolitičnost in elitistični ironični nihilizem. 32 Pred vsem ostalim je zanj
globoko ciničen, vendar ne cinično trpeč, kot Sloterdijkova “razsvetljena lažna
zavest”, temveč cinično destruktiven, napadajoč sleherne kognitivne, estetske
in moralne gotovosti. Ta cinizem misli kot:
[…] melanholično, sebe-pomilujočo reakcijo na očitno dezintegracijo politične
realnosti (v obliki ‘velikih zgodb’ in ‘totalizirajočih ideologij’), [ki] je rezultat
procesa, kateri [… je] karakteriziral to ‘reifikacijo posmodernosti’, kjer je serija v
osnovi metafizičnih dognanj vzeta kot deklaracija resnice o naravi sodobne
politične realnosti. […] Postmoderna politika je modus operandi, ki fetišizira
avtentičnost, v kateri je metafizičnim resnicam brezupno dvorjeno, namesto da bi
bile preprosto opuščene, in v kateri je politično rekonceptualizirano kot področje
metafizične harmonije in osebne integritete, ne pa kot sfera tenzij, generirana
skozi svojo projekcijo onkraj obstoječih omejitev, nujno nasilnega procesa.
(Bewes 7)
32

Bewes torej nihilizem prepoznava kot element sodobnega cinizma, medtem ko ju
sam postavljam v radikalno razlikujočo se bližino.
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Politično torej misli s Heglom v smislu Bildung, namreč kot antagonizem do
sveta, kakršen je, in temeljno nezadovoljstvo z dominantno kulturo.
Postmoderna, sodobna politika (pri čemer v glavnem analizira politiko svoje
države, torej konzervativno, predvsem pa laburistično politiko Velike Britanije
poznih devetdesetih) je za Bewesa zasnovana na “fundamentalni zmedi med
zadevami politike in zadevami metafizike. (Ibid. 8)” To pa kajpak ni zgolj
zmeda politične sfere, temveč za Bewesa prežema celotno polje sodobne
dominantne kutlure.
Kolikor konkretne osebe reproducirajo lik cinika, ki temelji na fetišizaciji
osebnega/avtentičnega, in kolikor jim ta reprodukcija omogoča, da zasedejo in
zasedajo določene družbene položaje take ali drugačne moči, se nimajo kaj
čuditi, če kdo tudi napade to njihovo osebno. Da pa niso zmožni ali pripravljeni
razlikovati – kakor pač kdo – med napadom na dispozitiv osebnega od
osebnega napada, je razvidno iz zgoraj povedanega. K liku cinika namreč
nujno sodi dobršna mera zanikanja, da je avtenticist. Kar pa nikakor ne
pomeni, da je zato potrebno biti bolj prizanesljiv. Cinik je lahko strašansko
bojevit in njegova strategija bo večinoma zamenjati in prikazati napad na
osebno za osebni napad. Pojasnjevanje in argumentacija si tukaj večinoma ne
moreta nadejati razveseljivih rezultatov, saj stavita na vrsto diskurza, ki je s
ciničnega stališča lahko vselej selektivno zavržen. Če bo potrebno, bo cinik
tako dolgo govoril o svojih dobrih intencah in bogatih izkušnjah, da se bo
sleherna protiargumentacija globoko pogreznila v njegovo gostobesedje.
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9. MISTICIZEM BRALCA – PRIMER I.

Na začetek svoje zbirke literarnih kritik iz leta 2000 Vanesa Matajc postavi
kratek uvodni tekst “Premišljanje o smislu in načinih kritike”, v katerem
povzame, kar se kaže kot ključni elementi njenega razumevanja tako literarne
kritike kot literarne vede in literature nasploh. Prelet referenc teksta in
njegovega strokovnega aparata daje vedeti, da gre za pozicijo, ki se je formirala
na osrednjem mestu, od koder izhajajo generacije slovenskih literarnih kritičark
in kritikov, zato je sicer z določeno mero naključnosti izbran, kljub temu pa, če
že ne nujno reprezentativen, vsaj zelo poveden primer pogostega razumevanja
problematike tega področja pri nas.
Ali ima potencialno umetniško delo pristno umetniško kvaliteto, ki je bolj ali
manj ahistorična, ali pa so vrednosti, ki jih kreira, zgolj aktualistične narave; v
skrajnem

primeru

epigonsko-množične,

prilagojene

trenutnemu

tržnemu

povpraševanju, torej trivializirane. (12)

Vendar je njena [kritike] primarna naloga – ki ni temeljna naloga literarne vede –
prepoznavanje kompleksne umetniške vrednosti v konkretnem literarnem
besedilu. Torej njegove umetniškosti. Ta je (po mnenju J. Kosa) sintetična višja
enovitost spoznavnih, etičnih in estetskih vrednost; je njihova sinhrona, idealna
totaliteta oziroma splošno bralska vizija totalitete, kakršna v (neidealnem)
realnem življenju ne obstaja. Lahko pa kot relacijska struktura obstaja v
ingardnovski ‘kvazirealnosti’ umetnine. (13)

Ker pa v tej liniji ni objektivnih kritertijev za prepoznavanje umetniškega, saj:
[…] organska zraščenost spoznavne, etične in estetske komponente v umetnosti
[…] ni eksplicirana[,] učinkuje ta sintetična kompleksnost “[…] kakor
individualen in hkrati univerzalističen pridih umetniškega besedila, kot
absencialna prezenca. Zato umetniškega doživljanja bralcu ne omogoča
racionalno-logičen premislek, temveč šele – intuicija ali občutek, ki ga sproža
dolgotrajna bralska izkušnja. (13)
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Verjetno nikakršnega doživljanja ne more sprožiti nekaj tako suhega kot
“racionalno-logični premislek”. Sicer pa se je smiselno vprašati, kaj je tu sploh
mišljeno? Racionalno-logični premislek je doma zgolj v logiki. In še celo tam
je moč najti precej kreativnosti. Vsa ostala področja človeškega mišljenja pa si
z mišljenjem samim jemljejo precejšnjo svobodo in mirno iznajdevajo druge,
pogosto aracionalne postopke. Niti racionalizem ni bil preprosto racionalnologičen. Zdi se, da je takšno prepotenciranje potrebno, da se lahko legitimira
“intuicijo in občutek” kot temeljna modusa, kjer živi umetniškost umetnosti.
To izmuzljivo ingardnovsko kategorijo naj bi torej iskali preko intuicije in
občutka ob bralski izkušnji izkušenega bralca. Tako imamo pred seboj,
priznam, precej kratek in neizpostavljen, zato pa toliko bolj poveden prikaz –
toliko bolj zato, ker je besedilu mimogrede naveden kot očitno veljaven; kot
zaledje, s katereim se lahko vsi strinjamo – nasprotja med čudno podobo
nekakšnega ultra-strogega mišljenja, ki s svojo pretenzijo po objektivnosti
grozi avtentičnemu, intuitivnemu bralskemu doživetju. Ta avtentičnost naj bi
edina bila zmožna presoje, ali neko umetniško delo poseduje “pristno
umetniško kvaliteto”.
Zato je umetnina v svoji presežnosti imuna na spremembe vsakršnih začasnih
zunajliterarnih ideoloških sistemov. Bralcu se kot presežno razkriva izključno v
njegovem razmerju do konkretne literarne umetnine; zgolj v aktu njenega branja
ali njenega spominskega priklicevanja v bralčevo zavest. Obstaja (po Ingardnu)
znotraj umetniškoliterarne kvazirealnosti na način vseprežemajoče ‘atmosfere’, ki
je danes morda edina preostala ‘metafizična kvaliteta’. Ne glede na to, ali v
bralcu vzbuja pozitivne ali negativne občutke, je kot presežnost sama na sebi
vselej ‘pozitiviteta’ umetnine. In ker obstaja le kot atmosfersko prežemanje
celotnega literarnega dela, torej neeksplicitno, mora njeno potencialnost
aktualizirati šele bralec: v ‘ekstatičnem dojetju’, ki ga kritik – naknadno in seveda
relativno – argumentira z ustrezno interpretacijo. Ta je torej potrebna – ne za
spontatni iracionalni umetniški doživljaj, temveč – za razumevanje besedilnih
okoliščin, ki ga omogočijo. Gre za uvid posebne notranje zveze posameznih
besedilnih plasti, ki je po W. Benjaminu specifični, zgolj v umetnosti obstoječi
‘zakon identitete’. Z njim se mnogovrstne in raznolike literarne prvine združujejo
v popolno, imanentno nujno zvezo ali organsko enotnost vseh (besedilnih) prvin.
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Splošna znotrajbesedilna ‘identiteta’ ustvarja ‘notranjo formo’ ali strukturo
vsebine, ki žarči ingardnovsko ‘metafizično kvaliteto’ ali umetniškost literarnega
dela. Izžareva ‘kvazirealno’ literarnoumetniško presežnost, ki v našem času
relativnih vrednot, pluralizma različnih ‘resnic’ in z njim odsotnosti Resnice,
ostaja bralčevo zatočšče pred praznino: je prostor za trenutek obstoječega smisla.
(26-27)

Ta zaključni daljši odlomek sem navedel v celoti, ker predstavlja posrečen
primer strnitve vsaj zelo prisotnega, če ne dominantnega sodobnega literarnovednega nazorja v slovenskem prostoru. Če je kritika v obravnavanem tekstu
bila zgoraj omogočena šele z intuitivnim doživetjem obsežnega bralca, je v tem
zaključku povzet cel sklop argumentov, ki so se zvrstili na njegovih
predhodnih straneh, v katerem je izpostavljena nuja, da je ta bralec tudi
strokovnjak, torej literarno-vedno izobražen. Le tako se mu namreč, kot pred
tem na primeru Süskindovega Parfuma ponazarja Matajc, ne izmuzne
globinska kvaliteta umetniškosti; torej ne obstane na domnevno trivialni
površini romana. Literarno delo oz. umetnina je tukaj razumljena skozi
ingardnovsko “verjetno edino preostalo” metafizično kvaliteto umetniškosti,
kot “vseprežemajočo atmosfero”, ki ga pričara literarno delo v bralčevem
doživetju. Temu razumevanju je treba priznati vsaj, da svojo metafizičnost nosi
na dlani. Svet prepoznava kot izpraznjen “Resnice” in najdeva smisel v
ekstatičnem doživetju atmosferske organske celovitosti dela, v njegovi popolni
identitarnosti. Sicer strokovno informirano, pa vendar ekstatično doživetje, ki
se zoperstavlja metafizični izpraznjenosti ali nezadostnosti sveta močno
spominja na srednjeveške mistike ter na romantični sentiment. Prav zares, to je
misticizem. In kot se za misticizem spodobi, mora vztrajati pri popolni
avtonomiji svojega doživetja, ki ga literarno-vedna tradicija imenuje kar
“umetniško doživetje”. Popolna avtonomija tega doživetja torej najprej
vključuje neposredni in v skrajni konsekvenci – čeprav z bogastvom bralske
izkušnje in literarno-vedne tradicije obdanim – neulovljivo avtentično izkustvo
bralca, nato pa še avtonomijo literarne vede in kritike pred vdorom tega, kar
Matajc prosto po Bradburyju in Fryeju imenuje “začasni zunajliterarni
ideološki sistemi” kot npr. feminizem, marksizem in krščanska moralistična
kritika. Znotrajliterarni svet je tako predstavljen kot bogat, na pol zaprt svet, ki
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sicer odraža aktualno-družbeno problematiko in je kot tak lahko informiran od
teh menda ozkoglednih “ideologij”, jo pa hkrati tudi transcendira, kar ravno
odlikuje njegovo umetniškost; namreč časovno trajanje. Znotrajliterarni svet se
tako zdi kot nekakšno pribežališče tega smisla izpraznjenega, z “ideologijami”
prepredenega sveta; metafizično zavetišče. Strukturna zvezanost ideala
avtonomije in avtentičnega dispozitiva je bila zadostno pojasnjena zgoraj.
Ob govoru o ideologiji, kot se odvije v obravnavanem tesktu je problematično
očitno nepripoznavanje Althusserjeve koncepcije. Tako bi tej poziciji bilo moč
očitati, da s tem ko zase zahteva izjemen ne-ideološki status, pravzaprav
vztraja

na

malomeščanskem,

kolonialističnem,

heteronormativnem,

univerzalističnem diskurzu. Ideologija je zanjo vselej nekje drugje, tako kot so
oblastne sile “sveta” zgolj zunajliterarni, smisla izpraznjeni prostor. Tako na
nekem mestu v tekstu piše:
Zato je vsakršno ideološko koncipirano razmišljanje o literarnih besedilih (najsi
feministično, marksistično ali krščansko moralistično itn.) sicer povsem legitimna
možnost

esejistične

ali

polemične

javne

(publicistične)

refleksije,

kot

literarnokritiška razsodba pa vsaj dandanašnji težko obstane. Morda ne vzdrži niti
načelno, saj se ideološka ‘kritična’ metoda ukvarja izključno z vsebino
obravnavanega literarnega dela, z njegovo spoznavno in še pogosteje z etično
razsežnostjo, to pa enači s celovito umetniško vrednostjo dela, ki ga v njegovi
kompleksnosti torej pohabi. S takšnim parcialističnim (ideološkim) pristopom
literarno – ali kakršnokoli umetniško – delo nastopi v družbenoideološko
utilitrani funkciji in ne samo na sebi, kot avtonomna literarnoumetniška entiteta.
(20)

Tak izgon marksistične in feministične kritike v mnenjsko publicistiko je
domala zastrašujoč. Literarna kritika naj bi bila stvar čiste, “ideološko
nevtralne” literarne vede. Če se morda res rado zgodi, da omenjene oblike
kritike zdrsnejo v popreproščeno instrumentalizacijo kakega literarnega dela,
tega še zdaleč ne počnejo kar zmeraj. Ta očitek je strukturno povsem analogen
zavrnitvi marksizma kot političnega projekta in celo teorije zavoljo problemov
realno obstoječih zgodovinskih marksizmov. Prva in poglavitna vrednost
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marksisitčne, feministične, postkolonialne, queerovske idr. literarnih kritik je
ravno v tem, da ne priznavajo univerzalističnega govora o organski celovitosti
literarnega dela in svetosti avtentične izkušnje na liniji avtor-delo-bralec. Ena
osnovnih poant teh kritik, pa tudi njim predhodnih teorij teoretske psihoanalize,
strukturalizma in poststrukturalizma, je vendar, da je celovito zaobjetje
česarkoli (za obravnavano literarno-vedni tradiciji kar ekstatično doživetje)
nemožno in posledično zgolj performirano oz. da pozicija, ki ga zagovarja,
vselej deluje po principu izključitve drugih, parcialnih stališč, manjšinskih
pozicij, ki ravno vztrajajo na svoji parcialnosti, in še zdaleč ni zgolj
znotrajliterarna, temveč ima zmeraj resne politične implikacije. Ne čudi torej,
da ta pozicija zgenerira izključevalni poziv na izgon neuniverazalističnih kritik
iz dostojanstvenega področja literarne kritike.
Na tem mestu si lahko v spomin prikličemo Heglovo branje Rameaujevega
nečaka. Zdi se, da pozicija obravnavane literarno-vedne kritike sovpade s tem,
kar Hegel imenuje poštena zavest; zvesta tradicionalnim vrednotam avtentične
celovitosti, četudi v tem primeru nekoliko ekscentrična v svojem misticizmu.
Izgnane kritike tukaj stojijo na poziciji razklane zavesti, ki je – ker mora biti –
razklana, necelovitna, ne celi, temveč ravno cepi sleherno celovitost. Le tako
lahko demarkira posamične sile oblasti, ki prečijo literarno produkcijo v vseh
njenih oblikah. Parcialni pogled na literarno delo je edini vzdržni pogled; še
več, celovitega pogleda, ki bi se lahko skril za izrazi kot je “subjetkivnoobjektivna kritiška sodba (19)” preprosto ni. Tako razumljena kritika sama je
globoko ideološka – vsaka je.
O problematiki organske celovitosti v povezavi s (predvsem literarnovrednostno) sodbo v 15. poglavju Kritike in klinike “Opravimo že s sodbo”,
govori Deleuze:
Sodba namreč implicira resnično organizacijo telesa, s katero deluje: organi so
sodniki in sojeni in božja sodba je natanko moč neskončnega organiziranja. Od
tod razmerje med sodbo in čutnimi organi. Povsem drugačno je telo fizičnega
sistema; sodbi se izmika toliko bolj, ker ni ‘organizem’ in ker je brez tiste
organizacije organov, s katero je mogoče soditi in biti sojen. (188)
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Na tem mestu evocira Artaudovo “telo brez organov”, ki ga “[…] preči silovita
neorganska vitalnost. […] Narediti si telo brez organov, najti svoje telo brez
organov je način, kako se izmakniti sodbi. To je bil že Nietzschejev projekt:
definirati postajajoče, intenzivno telo kot zmožnost, da aficira ali je aficirano,
se pravi Volja do moči. (189)” Zgodovina razumevanja literarnega besedila kot
telesa, kajpak zelo dolga (sega vsaj do Aristotela), je bila vselej pomembni
element krščanske teologije in je povzeta tudi v moderni koncept literarnega
dela.
Te tradicije Deleuze ne želi pretrgati, zato ob branju Nietzscheja, Artauda in
Lawrenca izpostavi njegovo novo razumevanje: literarni tekst kot telo, ki ni
organska celota, temveč telo v postajanju, nikoli dovršeno telo brez organov,
torej neorganizirano telo, ki odbija sodbo (božjo sodbo, ki je postala literarna
sodba) in zahteva drugačen dostop. Sodbo nadomesti z bojem. Njegov boj je
razcepljen na dva dela, na “boj-proti”, zunanji boj “proti sodbi, proti njenim
instancam in osebam (190)”, tako prisoten npr. pri Kafki: “boj[…] proti gradu,
proti sodbi, proti očetu, proti zaročenkam[;] (Ibid.)” in na “boj-med”, v
katerem je “boj-proti” šele utemeljen in določa sestavo sil v borcu. Če “[…]
boj-proti poskuša uničiti ali odbiti neko silo […], [se] nasprotno […] boj-med
poskuša polastiti neke sile in jo narediti za svojo. (Ibid.)” Skupaj sta torej boj
kot “[…] tista silovita neorganska vitalnost, ki dopolnjuje silo s silo in bogati
tisto, česar se polasti. (191)” In zato “[b-]oj ni božja sodba, ampak način, kako
končati z bogom in s sodbo. (193)”
Tako pa naj bi kljub zdravorazumskemu vtisu, da je odpoved sodbi tudi
odzvem možnosti razlikovanja med različnimi načini obstoja, kar bi vodilo v
najbolj preprost relativizem, veljalo prav nasprotno. Tako “[…] sodba
predpostavlja predobstoječe kriterije (višje vrednote), od nekdaj predobstoječe
(od davnih časov) [… in zato] ne more dojeti, kar je novega v nekem
obstoječem, niti zaslutiti ustvarjanja nekega modusa obstoja […, oz. celo]
onemogoča nastop vsakega novega modusa obstoja [… Med tem ko se le ta]
ustvarja z lastnimi silami, se pravi silami, ki jih zna ujeti, in je vreden sam po
sebi, zato ker omogoči obstoj nove kombinacije. (194)” Za Deleuza je torej
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sleherna pretenzija po organski celovitosti nekega teksta ter sleherno vztrajanje
pri dožitevtju take celovitosti vselej stvar sodbe, katera svojo legitimacijo
nujno vleče iz nekih predobstoječih “višjih” vrednot, s čimer zaprečuje
ustvarjalnost teksta, ki bi sam iz sebe skozi “boj-proti” in, bolj pomembno,
“boj-med” proizvedel vrednost po svoji meri, nov modus obstoja. Formula, ki
jo naslavlja tudi na profesionalne bralce literature, se tako glasi: “[…]
omogočiti obstoj, ne pa soditi.”
Deleuzov boj nekoliko spominja na Heglov postopek določne negacije, o kateri
je bilo govora zgoraj. “Zavest torej to nasilje, da si kvari omejeno zadovoljstvo,
trpi sama od sebe. (Hegel 55, p. 82)” To samoprizadevajoče se nasilje, ta nujna
transgresija proti drugemu in proti sebi, ustvarja napredovanje Heglove zavesti
(ki je sicer možna zgolj v področju organske celovitosti duha na poti k
absolutu), medtem ko pri Deleuzu določa nastope modusov novega obstoja (za
katere pa kakšne organske celovitosti ne more biti). Nenazadnje pa je
produktivnost nasilja označevanja tudi Bewesova centralna tema, ki jo
zoperstavi sodobnemu cinizmu in njegovi fetišizaciji avtentičnega.
Naslednji problematičen pojem, je pojem dela oz. tudi umetnine, o čemer sem
že pisal pri obravnavi Foucaulta. Vendar ima njegova kritika spričo tega
besedila le delni uspeh. Kolikor je za Foucaulta delo problem, ker reificira in
sanktificira celovitost kot metafizično kvaliteto, ki nadomešča izgubljeno
metafizično celovitost odnosa sveta, boga in osebe, je moč reči, da tukaj
obravnavan tekst temu v veliki meri preprosto pritrjuje, le da zanj to ne le ne
predstavlja nikakršnega problema, temveč ultimativno rešitev vseh problemov.
Kar je za Foucaulta aktualno pribežališče metafizike in torej nova tarča za
njeno nadaljno razgradnjo, je za to literarno-vedno linijo ravno zadnja rešitev
metafizike. Gre za še eno soočenje dveh radikalno nasprotujčih si modelov
mišljenja. Če Foucault v Kaj je avtor? opozarja, da literarna veda ni dovolj
dosledno izpeljala posledic umikanja avtorja, torej ni nadaljevala projekta
izgona metafizike iz pisanja, ta linija literarne vede preprosto in presenetljivo
odgovarja, da je njen projekt ravno ohranitev metafizike v pisanju in da je zato
sama povsem dosledna. Ponovno bi opozoril na tezo, da dispozitiv
avtentičnosti, ki je imanentno metafizičen, leži v samem jedru ne le literarne
59

vede, temveč literature kot take. Ravno zato številni, med njimi npr. Foucault
in Barthes, vztrajajo, da je potrebno zavreči pojem literature in se obračajo k
pisavi. Zdi se, da ta ne glede na preštevilne in formativne postheglovske
poskuse njene – recimo z Derridajem – dekonstrukcije ostaja trdno v sedlu.
Česar Foucault morda ne vidi, ko opozori na nedoslednost, je, da sploh ne gre
za nedoslednost, temveč za poskus rešitve metafizičnega preostanka, ki se v
toku literarne in literarno-vedne zgodovine premesti vsakič, ko kak Mallarmé
ali Barthes poruši prejšnje pribežališče.
Nekaj besed pa je potrebno posvetiti tudi eminentnemu mestu bralca v tej
shemi. Bralec je tukaj – v očitnem odmevu Valeryja33, Ingardna34, Barthesa in
recepcijske estetike – postavljen kot mesto, kjer edino lahko pride do
udejanjenja “umetniškega doživetja”, kjer se torej umetnost-dogodek lahko
realizira. Delo nastane šele v “zavesti bralca” (Matajc 26). Zato si je koristno v
spomin priklicati Barthesovo Smrt avtorja, kjer slovito zaključi: “Vemo, da
moramo, če hočemo pisanju vrniti njegovo prihodnost, preobrniti mit o njem:
rojstvo bralca je treba plačati s smrtjo avtorja. (23)”
Za Barthesa, podobno kot za Foucaulta, “[…] pisanje pomeni uničenje vsakega
glasu, vsakega izvora. Pisanje pomeni nevtralnost, raznovrstnost, dvoumnost, v
katero se izmika naš subjekt, črnobelo nasprotje, v katerem se izgublja
vsakršna identiteta, najprej pa identiteta pišočega telesa. [… G-]las izgubi svoj
izvor, avtor vstopi v lastno smrt, začne se pisanje. (19)” Gre mu za dosego
točke, “[…] na kateri deluje, ’se izvršuje’ samo jezik in ne ‘jaz’ […] (20)” Ta
proces imenuje “umikanje avtorja” in ga, da bi težišče odvrnil od avtorskoizraznega dispozitiva in premestil na obrtniško-jezikoven, nadomesti z izrazom
pisar (literaturo pa, kot že rečeno, s pisanjem). Pisarjeva “[…] dlan – ki je

33

“Ni pravega smisla teksta. Ni avtoritete avtorja. Karkoli je že hotel povedati, napisal
je tisto, kar je pač napisal. Brž ko je enkrat objavljen, je tekst podoben orodju, ki ga
vsakdo sme uporabljati po svoji všeči in v skladu s svojimi sposobnostmi; in ni
povsem zanesljivo, da ga njegov konstruktor uporablja bolje kot kdo drug.” (citirano
po: Novak 1997, 165)

34

Po katerem je tekst literarnega dela le predloga, ki jo bralec aktivno dopolni v
skladu s svojim doživljajskim obzorjem (Ingarden 1971 46).
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odtrgana od vsakega glasu [poudaril U. P.] in ki jo vodi čisti gib vpisovanja (in
ne izražanja) zarisuje neko polje brez izvora ali vsaj brez drugega izvora kot je
sam jezik – torej prav tisto, kar pod vprašanje postavlja vsak izvor. (22)”
Brezizvornost pisanja pa je hkrati tudi njegova neteleološkost. Tako razumljen
tekst se ne more čudežno sklopiti v neko organsko celoto. Iz njega ne emanira
enovit smisel. Nasprotno gre za “[…] prostor s številnimi dimenzijami, v
katerem se povezujejo in si nasprotujejo številna pisanja. Toda nobeno od njih
ni izvorno: tekst je tkivo citatov, ki izhajajo iz različnih žarišč kulture. (22)”
Tako razumljen tekst pa vselej ostaja odprt, disonančen, če že omogoča kakšno
izkušnjo, je ta nujno vselej nezadostna, parcialna, raztrgana. Celovite in tekstu
zveste obravnave ne more biti, ker on ni entiteta s posvečeno dušo, kateri bi
lahko bili zvesti. Vsaka sodba, vsaka interpretacija, vsako branje, ki se morda
uspe vzdržati obojega, mu stori silo. Vendar le silo reakcije, primarna sila je
tista, ki jo tekst izvaja nad pisarjem in nad bralcem:
V mnogoterosti pisanj je dejansko treba vse razplesti, vendar pa ni treba ničesar
dešifritati. Strukturo lahko spremljamo, ji sledimo (kakor spuščeni zanki na
nogavici) vsakič, ko se na novo pojavi in skozi vse njene plasti, toda dna ni,
prostor pisave lahko preletimo na površini, ne moremo pa ga predreti: pisanje
neprestano postavlja neke pomene, a vedno le zato, da bi se razblinili: izteče se v
sistematično opuščanje pomena. [… Z-]avračanje zajezitve pomena je
navsezadnje zavračanje Boga z njegovimi hipostazami, razumom, védenjem,
zakonom. (23)

Barthes zaključi, da je “[…] bralec […] tisti prostor, v katerega se vpisujejo
[…] vsi citati, ki sestavljajo pisanje. Enotnost teksta ne obstaja v točki
njegovega izvora, ampak v točki njegovega sprejema. Ta točka sprejema pa ne
more biti več oseba, bralec je človek brez zgodovine, brez biografije, brez
psihologije, je samo tisti nekdo ki v sebi združuje vse sledi, ki tvorijo pisano
delo. (23)” To mesto pa je ključno: bralec za Barthesa ni oseba, bralec je
prostor, je mesto enotnosti, singularnost vseh elementov teksta. Kot tak torej ni
neka potencialna realno živeča oseba, temveč prej pojem ali podoba misli, ki jo
neka oseba-bralec lahko misli in mora predpostaviti, da sploh lahko bere, ne
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more pa je povzeti vase v nekakšnem ekstatičnem zrenju. Ta singularnost pač
ni transcendenca, temveč virtualna organizacijska točka. Barthesov prehod od
avtorja k bralcu tako ni preprosto premestitev metafizičnega preostanka iz
mesta izvora v mesto sprejema teksta, torej od avtentičnega izraza do
avtentičnega doživetja, temveč radikalno rušenje izvornosti, avtentičnosti,
metafizike prisotnosti in celovitosti za pridobitev področja pomena, teksta in
parcialne enotnosti. Barthesov projekt je smrt literature za rojstvo pisanja.
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10.

PRIMERI II.

10.1.

BRALSKA SAMOIDENTIFIKACIJA Z AVTORJEM

Šoster, Veronika. Prgišče snežnih draguljev (Josip Osti: Majhna pesem). Splet.
Airbeletrina, 29. 4. 2015.
[…] Ostija pri tem ni strah biti oseben, ko pravi: Mrtvi oče je / spet skozi sneg šel
mimo / mene. Brez besed. […] V tem občutju pa ne ostaja sam, saj v vzdušje
počasi posrka tudi bralca, ki ga prevzameta lepota in lomljivost pesniških oblik:
Po snegu tečeš, / z volkovi, za srno – / ranjeno dušo.
Težko je držati bralčevo pozornost z isto pesniško obliko celotno zbirko, toda
Ostiju to uspeva brez posebnega napora – predvsem zaradi njegove čutne
iskrenosti in vidne ljubezni do jezika, v katerem že veliko let odkriva svoj izraz in
ki sicer ni njegov materni jezik. Opazno je, da se je izmojstril v pisanju haikujev,
saj je dosegel popolno izčiščenost, ki zna z malo besedami povedati veliko –
naslov zbirke je sicer res Majhna pesem, kar meri na formo, toda v svoji
pomenski veličini je nedojemljiva. Na začetku zbirke navaja citat Jaana
Kaplinskega, ki pravi: »Moje pesmi mnogokrat niso pesmi; so deli neke dolge
ljubezenske izjave svetu, dolg pesniški seznam ljudi in stvari, ki jih ljubim.« in
Majhna pesem je ravno to – najlepša ljubezenska izjava zimi in vsem stvarem, ki
jih naletavajoč sneg prekriva in taleč sneg razkriva, v naravi in v nas samih.

Ta primer ne zahteva kaj velikega napora pri iskanju elementov avtentizicma.
Avtor v smislu pesnika (in ne avtorska funkcija) je trdno postavljen v središče
v sodbi o uspelosti delovanja zbirke haikujev. Kar bralko prepriča, je njegova
“čutna iskrenost” in “vidna ljubezen” do slovenščine, v kateri “najdeva svoj
izraz”. Psihološko vživljanje gre tako daleč, da kritičarka mirno zatrdi, da
avtorja “ni strah biti oseben”. Trdnost povsem avtorskega subjekta torej
ustvarja “vzdušje” in to vzdušje srka bralko, ki je prevzeta “od lepote in
lomljivosti pesniških oblik”. Za takšno kritištvo je značilna zadovoljitev okusa
kritičarke s prepoznavanjem trdnega (v tem primeru pa še modrega in
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izkušenega) subjekta avtorja, torej njena samoidentifikacija s to trdnostjo (avtor
je točno tam, kjer se najde bralka, ne da bi se ta tega ovedla), njena
samoprestavitev v vzdušja, ki so ji pričarana pred oči (“vidna ljubezen …”),
njena najdevanja metafizične izkušnje organske celovitosti, pravzaprav
religiozna izkušnja. Ko hvali zbirko, češ da ves čas drži pozornost bralke, ne
pove nič drugega, kot nepretrganost svoje samoidentifikacije v avtorju. Bralski
subjekt je potrjen v svoji domnevni trdnosti in cel (neprekinjena pozornost)
spričo trdnosti in celovitosti avtorskega subjekta. Zbirka po mnenju kritičarke
“uspeva”, ker pristno posreduje avtentični izraz, ki generira to celovitost.

10.2.

GLAS KOT SUROGAT

Pungeršič, Diana. “Ana Svetel: Lepo in prav” S knjižnega trga. 3. program
Radia Slovenija (ARS), 3. 5. 2016. Splet.
Previden, včasih zanesen, zelo pogosto pa nebogljen in otožen pesniški glas v
zbirki brez zamegljevanja ubeseduje precepe, ki se porajajo v iskanju in
naravnavanju lastne, izvirne in udobne identitetne frekvence. Naslov zbirke tako
deloma zavaja, saj njenih pesmi večinoma ne poraja harmonično, temveč prej
rapsodično občutje. Čas, ko bo brez zadržkov mogoče izreči, da je vse lepo in
prav, je pomaknjen v prihodnost, a na vidno obzorje ... In ker je takšnega tihega
in nevsiljivega opogumljanja in izkazovanja zaupanja v dobro v zbirki Lepo in
prav kar precej, jo uvodoma označimo z oksimoronom: kot plaho vitalistično.
[…]
Kljub temu je v zbirki Lepo in prav mogoče prepoznati jasen, nevsiljivo topel in
mil pesniški glas, ponekod še mladostno naiven, zlasti v pesmih prvega cikla, a
hkrati dovolj samosvoj, da se lahko veselimo njegovega odraslejšega zvena.
Navsezadnje prav zadnji verzi zbirke nakazujejo, da izpovedovalka že stoji na
novi stopnici spoznanja: ‘Tam, kjer je dóma manj, se povsod odpira.’

Tudi tukaj je sktruktura podobna, le da je – nekoliko bolj izkušeno –
neposredno enačenje pesnice z avtorico premeščeno v govor o pesniškem
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glasu. To je surogat za avtorico, ki naj bi nekoliko zakril razumevanje kritiške
dejavnosti kot psihologizirajočega iskanja izvornosti izvora pesmi, kolikor je
glas

deteritorializacija

telesa,

odmik

od

subjektivnosti

in

hkrati
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reteritorializacija subjektivnosti kot od telesa ločene, čiste prisotnosti. Govor
o avtorskem glasu predstavlja potenciranje avtenticizma, ker je vsaj na prvi
pogled razbremenjen zmede zamenjevanja avtorja, pisca in lirskega jaza. Da
gre tudi tukaj za branje, ki naj bi reificiralo avtorsko pozicijo, je jasno
razvidno: “Previden, včasih zanesen, zelo pogosto pa nebogljen in otožen
pesniški glas v zbirki brez zamegljevanja ubeseduje precepe, ki se porajajo v
iskanju in naravnavanju lastne, izvirne in udobne identitetne frekvence.” Pred
nas torej postavlja subjekt, ki na mili in domala nedolžen način išče svojo
harmonijo, svojo trdnost. Še bolj povedna je uporaba izraza “izpovedovalka”,
ki kritičarki vzbuja upanje na njen prihodnji razvoj. Torej se le izkaže, da je ves
čas šlo za pesnico-avtorico, za katero se pričakuje, da bo še pisala, oz. se jo
neposredno vzpodbuja k nadaljnemu delu, in celo za poezijo kot zadevo
izpovedi njenega nadaljnega najdevanja (sebe) na poti spoznanja.

10.3.

IN VENDAR SEGANJE DO RESNICE

Vrščaj, Tina. “O ničemer, o življenju” (Jeffrey Eugenides: Poročni zaplet)
Pogledi, let. 6, št. 13-14, 8. 7. 2015.
[…] Če se malo pošalim: Eugenides je pravi potomec starih Grkov in stvari vidi
same na sebi, zre v njihovo bit in razkrivajo se mu v prvinski lepoti. Tako zagleda
tudi zaljubljenega mladostnika takega, kakršen je, ne da bi ga obšla zadrega ali
zavist, ki bi ga silila v to, da bi s posmehom zmanjševal moč in pomen njegove
zaljubljenosti. Optika izkušenega in starejšega mu ne pokvari pristnega
vživljanja. […] Avtor se odlično vživlja v vse tri junake, še najbolj pa mu uspe
35

Tako pogost diskurz o avtorskem glasu (authentic voice), ali o glasu kot
reprezantantu nekega gibanja (die Stimme der Bewgung), o iskanju in najdevanju
nekogaršnjega glasu (“She has’nt found her voice yet.”), o glasu generacije itn. je
globalni fenomen in morda najpopularnejši način govora o avtorstvu tako na
mednarodni kot na slovenski literarni sceni.
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zlesti v duševnega bolnika. Predstavlja ga tako od zunaj kot z rentgenskimi očali,
ki vidijo v notranjost, in pri tem ohranja zavidljivo objektivno pozicijo, zasidrano
v trden kontekst. […] Tako Eugenidesov roman ne govori o ničemer, razen o
življenju. Literarni prijemi tu z nevidnimi nitmi primejo naravnost za resničnost.

Ta primer je že precej manj enoznačen. Najprej je mogoče reči, da se ob
pregledu večje količine besedil med kritiko poezije in kritiko proze kaže
precejšenji razkorak. Pogosto se od poezije še vedno potiho pričakuje lirsko
pesništvo v njeni romatnično-izpovedni strukturi, kar se nato prav tako pogosto
odraža v obravnavi, ki se preveč ne ozira na procese desubjektivacije in
deuniverzalizacije ter se v precejšnji meri oklepa bolj ali manj trdne enotnosti
pesnika, avtorja in lirskega jaza. Kritika proze pa si, ker mora večinoma le še
operirati s fabulo in gostoto oseb, ki nastopajo v njej, načeloma pusti mnogo
več prostora za opis le te in avtentičnega jedra besedil ne išče več direktno
preko funkcije avtorja.
Vendarle je tudi tukaj mogoče prepoznati nekatere sledove avtenticizma. Tako
je “nepokvarjeno pristno vživljanje” najprej prepoznano kot vrednota vsaj po
meri romana samega. Nato je kritiško pohvaljeno “odlično vživljanje” avtorja v
vse tri junake. Tudi to ni eksplicitno avtenticistično, kolikor gre za mnenje o
prepričljivosti predočitve treh različnih literarnih oseb, je pa vendarle
uporabljena avtentična psihologizacija avtorja v njegovi zmožnosti karseda
objektivne empatije do svojih junakov. Najbolj pa je potrebno zastriči z ušesi
pri zaključnih povedih: “Tako Eugenidesov roman ne govori o ničemer, razen
o življenju. Literarni prijemi tu z nevidnimi nitmi primejo naravnost za
resničnost.” Kritičarka tik pred tem govori o končni onemelosti znanstvenih
teorij, ki so sicer zelo pristone v romanu, spričo toka življenja, ki jih nenehno
preglašuje. Zazdi se, kot da se tukaj to, kar je ves čas bila dokaj opisna
interpretacija romana, prevesi v vrednostno-ontološko sodbo. Četudi je roman
morda zares usmerjen v takšno poanto in gre pri tej izjavi za nadaljevanje
njegovega rahlo interpretativnega opisa, izjava sama izzveni vsaj dvoumno. Pri
neposrednem prijemu resničnosti, ki naj bi ga roman nevidno izvedel, gre za
pripisovanje

seganja

do

temeljne

metafizične

vrednosti:

do

resnice

avtentičnega življenja.
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10.4.

INTIMNOST SKOZI DRUGEGA

Flis, Leonora. “Tujstvo v svetu (brez)brižnega vesolja” (Gabriela Babnik:
Intimno) Literatura št. 300, junij 2016.
Roman Intimno je s svojim subtilnim portretom medčloveških vezi več kot le
roman o tujstvu, o ‘Drugem’, ki ga prinaša veliko pripovedi o imigrantih in
beguncih. Babnik je vsekakor izurjena v kreiranju domišljene kompozicije in
sloga, prav tako ima bogato besedišče, ki se spušča globoko v notranjost človeške
narave. […] Struktura je v romanu Intimno močnejša od zgodbe, vsekakor pa
lahko pohvalimo tudi idejno plat, ki napeljuje k misli, da smo tujci samemu sebi
in drug drugemu vsi mi, vse dokler nam ne uspe dognati (če sploh kdaj), kaj nas
veže na sočloveka in zakaj ter nato v tej navezi, če je čista in pristna, kljub
preizkušnjam tudi vztrajati. (192)

Vršič, Zarja. “Maria Barbal: Intimna dežela”, Robni zapisi, Literatura št. 300,
junij 2016.
[…] Vsekakor tenkočutna in pretresljiva pripoved, polna ganljivih refleksij, kjer
osmisliti težo preteklosti pomeni nenehno raziskovati in razumevati Drugega,
širino njegovega jaza, njegovo intimno deželo. (199)

Ta dva primera, ki se slučajno znajdeta v isti številki revije Literatura, družijo
zanimive vzporednice. Začuda se beseda “intimno” programsko nahaja kar v
obeh naslovih obravnavanih romanov. Ne glede na to, kako se romana soočata
s to tematiko, pa oba kritiška teksta (pri čemer je drugi res zgolj robni zapis in
vsekakor ne kritika) iz romanov kot glavno tematiko izluščita “Drugega”; oba z
veliko začetnico. Kaj je tu mišljeno? Gotovo ne Lacanova teorija o velikem
Drugem, kajpak tudi bog ne. “Drugi” je v obeh primerih mišljen preprosto kot
katergorija tujega osebnega zoperstavljenega lastnemu osebnemu centralne
romanske subjektivnosti. “Drugi” je metafizična kategorija, nujni suplement
intimnemu, razumljenemu kot zamejeno območje “globoke notranjosti
človekove narave” prve ali “širine jaza” druge subjektivnosti. Globočina in
širina jaza, območje intimnega kot območje domačne tujosti, ki jo je mogoče
“osmisliti” z nenehnim raziskovanjem “Drugega” ali z vztrajanjem v “čisti in
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pristni” navezi z njim. Četudi je drugost v prvem subjektu vsaj pri prvem
kritiškem tekstu nakazana, je pri obeh eksternalizirana k metafizičnemu
“Drugemu”, umeščenem v “sočloveku” kot mestu za celitev dvomov v njeno
celovitost.

10.5.

AVTENTIČNOST ČETUDI NE AVTENTICIZEM

Sinanović, Muanis. “Buisness as usual”, Kosilo nekega molja (Aleš Šteger:
Nad nebom pod zemljo), Radio študent, 5. 11. 2015. Splet.
Aleš Šteger je avtorska funkcija. Je eden od chiefov literarnega polja, ki je
organizirano – o čemer se nihče ne more več slepiti – kot nekakšna plemenskomafijska zveza in kot država v državi. […] Ravno ta podoba pa prikriva neko
podebeljeno resnico o tej avtorski funkciji: kolikor zanjo velja ta podoba, velja
tudi, da je ta avtorska funkcija samo epifenomen strukture. Šteger je lahko Šteger
samo zato, ker mu to omogoča samo literarno polje, da prikrije serije sorodnih,
vendar manj očitnih dejavnosti, s katerimi je prepredeno.
[…] “Si bil zraven? / Ja, reče glasek. // Si počel tudi ti / Iste hude reči? // Ja, reče
glasek. / Jočeš. // Kje so, da bi ti / Odpustili? // Si res edini na celem svetu? /
Glasek molči.” […] Ne da bi bili iskrenost in avtentičnost kriterij dobre poezije,
prej obratno, ampak tudi če je to bil namen te pesmi, je propadel na celi črti.
Nihče, ki ob branju teh verzov aktivira svojega duha, ne bo nasedel, da gre za
perverzno izpoved psihopata. Videl bo naslednje: nekoga, ki se želi osamljenim
mamkam prikazati kot ubogi psihopat, ki ga lahko pocrklja ravno ona, preko teh
verzov uvedena v njegovo skrivnost.
[…] Da, Nad nebom pod zemljo je pesniško nezanimiva zbirka, zanimiva pa je
kot element naracije. Naracije, katere glavna protagonistka je avtorska funkcija
Aleša Štegra. Business as usual.

V nasprotju z zgornjimi tremi primeri, ki so se praktično v celoti držali znotrajlitrarne kritiške linije, tale ekplicitno operira s teoretskimi koncepti in tem,
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čemur bi tekst iz prejšnjega poglavja rekel “ideološka” analiza. Tako se
besedilo začne kar z izjavo, da je osebno ime pesnika avtorska funkcija. Tako
direkten vstop v foucaultovsko teoretsko območje daje slutiti, da imamo
opravka s kritiko, ki je vsaj toliko, kot je namenjena obravnavani pesniški
zbirki, namenjena tudi kritičnemu soočenju s kritiško prakso svojega prostora.
Celoten tekst je prepreden z bourdieujevskim umeščanjem omenjene avtorske
funkcije. Deklarativni začetek torej zavrne znotraj-literarni pristop in napove
branje na dveh nivojih, pri čemer se zdi, da je bližnje branje v službi začetnega.
Kritika se nato vendarle ukvarja z natančnejšim branjem zbirke, pri čemer v
navedenem primeru zavrne neko pesem, zaradi neprepričljivega prikaza neke
psihološke strukture. To branje torej anticipira namen avtorja in mu pripiše
neuspešnost pri doseganju tega namena, kar kaže, da se tudi tako deklarativno
antiavtenticistično branje poezije težko povsem odpove ukvarjanju z
dispozitivom avtentičnosti. Ne-prepričljivost se pač ponavadi odloča na
vprašanju avtentičnosti prikaza (psihološke) strukture neke subjektivnosti.
Subjektivnost pa je skoraj izključno generirana skozi njeno zgostitev v
pesniškem liku neke osebe. Razvozlati tisto osebno v golo izjavljalno pozicijo,
v mesto srečevanja diskurzov, kot to zahteva Foucault, je v okviru forme
literarne kritike, ki bi jo Foucault odpravil v prid novega pisanja o pisanju,
nedovršljiv projekt. Dokler pa se literarna kritika izvaja, ju je možno vsaj
približevati.

10.6.

EKSPLICITNO MIŠLJENE AVTENTIČNOSTI

Ograjenšek, Domen. “Estetizacija moralnega: kratka študija dveh primerov”
Radio Študent, Art-area 269, 9. 3. 2016. Splet.
[…] Gre za prostorsko instalacijo, razstavljeno na razstavi “Talk to Strangers!”, s
katero umetnica postavlja teren, na katerem se odvija nežna dialektika med
šibkim dekletcem in perverznimi starimi moškimi. Instalacija v osnovi sestoji iz
rekonstruirane dekliške otroške sobe, polne najstniških dekoracij, kot so plakati
raznih zvezd popularne glasbe, s katero umetnica vzpostavlja vzdušje najstniške
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intime in varnosti, ter iz sobe z natisnjenimi spletnimi pogovori, ki jih je umetnica
izvedla z anonimnimi sogovorci.
[…] Omemba gneva pa že napeljuje na pomislek, da pri obravnavanem delu ne
gre za preprosto moralno presojo. Ne gre za premislek hipotetičnih dejanj v
odnosu do neke ustaljene koncepcije dobrega ali slabega. Moralne tendence
zavzamejo svoje mesto v umetniškem delu kot tujki, kot momenti prekinitve igre,
ki pa igre same v očeh gledalca ne zaznamujejo. Čeprav torej igra nedolžne
deklice ni uspešna in umetnica na tej točki govori kot ona sama, se ji kljub temu
pripisuje lik nedolžne deklice. Podobno kot se njenim sogovornikom, katerih
fotografije so bile na omenjeni razstavi natisnjene skupaj s pogovori, ne glede na
eksplicitno ali neeksplicitno naravo pogovorov, vnaprej pripisuje lik perverznih
zlodejev.
[…] Prej kot za presojo takšnih ali drugačnih hipotetičnih dejanj gre torej za
ustvarjanje moraličnih likov ali figur. To pomeni, da je narativa, ki jo vzpostavlja
umetniško delo in ki se komplementarno razvija v očeh gledalca, pogojena s
predhodnim delovanjem moralnega imaginarija. In ker sta si pri rabi tega
imaginarija tudi povsem komplementarna, ker je recepcija na tem mestu
pripravljena aktivno dopolniti manko umetničine izvedbe, je narativa pogojena
tudi s potrebo, da bi tem subjektivnim figuram pripadal status objektivnosti
oziroma obče veljavnosti. Se pravi z gledalčevo potrebo po prepoznavanju svojih
subjektivnih figur pri drugih. […]

Četudi tukaj ne gre za primer literarne kritike, temveč kritike sodobne vizualne
umetnosti, je semkaj vključen, ker gre za zelo zanimiv primer eksplicitne
kritiške obravnave avtentičnosti. Obravnavana kritika sama sicer meji na
umetnostno-teoretsko razpravo o umetniškem delu, vendar premore vse
formalne pogoje kritištva: je aktualna, saj delo obravnava kmalu po njegovi
razstavitvi, in predvsem podaja presojo njegove kompleksne umetniške
vrednosti, se sprašuje, kaj ga sploh konstituira kot umetniško delo.
Kritiku se avtentični izraz, ki se v razumevanje sprva ponuja v sklopu osebne
avtorske poetike umetnice, prikaže kot neuspešen. Prepozna ga kot delu
vsiljenega s strani same recepcije, torej obiskovalca (Pozor! Analogijo z
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bralcem je tukaj potrebno obdržati pred očmi), s strani njegove zahteve po
avtetničnosti. Kot tak pa avtentični izraz ni več zgolj stvar umetnosti, temveč
deluje kot socialni mehanizem, katerega del postane umetniško delo.
Dispozitiv avtentičnosti je prepoznan kor osamosvojen in pod sebe vključujoč
umetniško delo, ki naj bi ga bilo proizvedlo. Kritik tako skuša prikazati, da
obstajajo določeni mejni primeri umetnosti, kjer se le ta neposredno vpisuje v
družbeni proces, ne da bi pri tem povsem izgubila svojo kompleksno
umetniško sturkturo. Še več, le to ohrani zgolj, kolikor zadosti zunanjemu
pričakovanju do sebe kot avtentičnega izraza avtorske intence.
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11.

ZAKLJUČEK

Naloga, ki je bila tukaj zastavljena, ni ležala v iskanju zgodovinskega izvora in
razvoja pojma avtentičnosti. Iskanje izvornosti bi samo po sebi bilo
avtenticistično početje. Namen je bil v razgrnitvi določenih aspektov
kompleksa avtentičnosti, njegove genealogije v nietzschejansko-foucualtovskodeleuzovskem smislu, torej v iskanju specifičnih elementov njegovih
zgodovinskih sledov, ki pomagajo misliti njegovo sodobno obliko v
konkretnem

literarnem,

predvsem

pa

literarno-kritiškem

kontekstu.

Avtentičnost je (vsaj v tej perspektivi, če ne nasploh) vselej formirana
retroaktivno. Nenazadnje tudi za Hegla avtentičnost ni prepdostavka, temveč
vselej šele rezultat.
Tako je v prvem poglavju bilo govora o vrednoti iskrenosti: njeni zastavitvi pri
Lionellu Trillingu, ki jo razume kot predhodnico vrednote avtentičnosti, ter
zgodovinski umestitvi njenega pridobivanja centralne kulturne vloge v obdobju
razsvetljenstva,

torej

času

nastajanja

specifične

Zahonde

moderne

individualizirane subjektivnosti, kar je bilo dodatno utemeljeno v sledečih
poglavjih. Slabo poznavanje kontinuitete med razsvetljenstvom in romantiko je
namreč pogosto vzrok za zamenjavo njunega razmerja za razmerje med
racionalizmom in razsvetljenstvom. Usmeritev k spontanosti, organskosti,
individualnosti, izkušnji, iskrenosti je namreč že razsvetljenska reakcija na
rigidnost racionalističnega cogita, ki zaide v skepticizem. V tem poglavju je
bila iskrenost opredeljena kot “izrekajoča se skladnost s svojim sebstvom” (pri
čemer je temeljno vprašanje seveda, kaj konstituira to sebstvo), le ta pa je
možna edinole v kontekstu hkratnega nastanka nove skupnostne organizacije v
obliki družbe, ki predpostavlja individua, kot agensa njene aktivne
transformacije.
V drugem in tretjem poglavju sta nato bili predstavljeni dve ključni deli, dva
kulturna mejnika, v katerih središču se znajde vrednota iskrenosti. Prvi je
Diderotov satirični dialog Rameaujev nečak, ki je bil obravnavan v treh
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medsebojno informirajočih se branjih: v branju te naloge, ki ga je brala zase
skozi Trillingovo ter Heglovo branje, Trillingovem branju skozi Hegla in
samem Heglovem branju, pri čemer so bile pokazane nekatere neskladnosti
predvsem pri Trillingu, četudi je bilo izraženo strinjanje z njegovo osnovno
linijo. V heglovski maniri je lik nečaka zoperstavljen liku (Diderot-)Moija (pri
čemer je bilo argumentirano tudi, zakaj to ni preprosto Diderotova filozofskomoralna pozicija36). Lik nečaka se tako znajde v vlogi Heglove “raztrgane
zavesti”, ki je nizkotna, duhovita in vedra in je s tem v primerjavi z njenim
antipodom, torej “pošteno zavestjo” (ki v dialogu navidezno stoji na ravni
vrednote iskrenosti), edina zmožna samozavedanja in posledično razvoja
avtonomne eksitence, je torej edina “iskrena” po merilih iskrenosti, vendar
tako, da spodnese temeljne predpostavke tako razumljene iskrenosti. S tem ko
stare vrednote resnice, pravičnosti, plemenitosti in celovitosti vzame
popolnoma zares, se ji te izkažejo kot razpadajoče, s tem pa se kot raztrgana
konstituira tudi sama.
V naslednjem poglavju je skupaj s Trillingom, Rolandom Mortierom ter
Derridajem

predstavljena

iskrenost

kot

konstitutivna

vrednota

individualizirajoče se subjektivnosti pri J. J. Rousseauju. Poudarjena je bližina
med likom Rameaujevega nečaka (branim skozi Hegla) in Rousseaujevim
Rousseaujem iz Izpovedi, tako pri izpostavljanju in preseganju sramu (Trilling
59), kot pri vztrajanju pri lažnosti in hkratni neizogibnosti družbe,
škandalizirajoči vlogi, ki jo igrata v njej, subjektovemu zatrjevanju lastne
nizkotnosti, kot zatrjevanju lastne izjemnosti prav zaradi tega. V tem branju
oba predstavljata nekakšno singularnost, ki sprevrača dominantno moralo in
subjektivnost. Pri obeh gre za zares “iskreno” iskrenost, kolikor jo vzpostavlja
toliko, da jo tudi že razgrajuje. Heglova “raztrgana zavest” in Rousseaujeva
“une âme déchirée” sta agensa dezintegracije celovitosti klasičnega sveta, pri
čemer kažeta v smeri avtonomizirane subjektivnosti, ki stavi na avtentičnost
sebstva onkraj reificiranih norm “objektivne kulture”.

36

In kako je cel dialog odraz temeljnega protislovja, ki ga Diderot preopoznava v
središču razsvetljenske morale.
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V poglavju o iskrenosti, avtentičnosti in avtenticizmu je zadana naloga
terminološkega razlikovanja med temi tremi pojmi. Namesto, da bi se naprej
sledilo Trillingovemu duhovno-zgodovinskemu razlikovanju med iskrenostjo
in avtentičnostjo, je le to problematizirano. Četudi se strinjam z njegovima
opisoma obojega, torej iskrenosti kot pristnosti v družbenem kontekstu in
avtentičnosti kot pristnosti do samega sebe po samem sebi, in njuno umestivijo
v zgodovinski kontekst, pa tukaj potegnem povsem drugo obliko razlikovanja
med njima. Po tej je še pred njeno dominanco v literarnem panteonu vsaj od
Aristotela naprej obstajala nekakšna estetika, etika in ontologija avtentičnosti.
V poglavju je s pomočjo Mortiera v grobem sledeno tej (pred-)zgodovini. V tej
luči je razsvetljensko-romantična estetika in morala iskrenosti zgolj
zgodovinska pojavna oblika dispozitiva avtentičnosti in je Trillingovo
avtentičnost potrebno preimenovati. Za to nalogo sta izbrana dva izraza:
avtentizicem kot moralno-estetska pozicija, ki v središče postavlja dispozitiv
avtentičnosti (iskrenosti navidezno osvobojene družbenih spon), in fetišizacija
avtentičnosti (z Bewesom) kot psihologizirajoča oznaka za sentiment, ki
spremlja to pozicijo. Izpostavljeno pa je tudi, kako se razsvetljenskoromantična estetika avtentičnosti razvije zgolj skozi in skupaj s kategorijo
avtorja kot nosilca in garanta te avtentičnosti. Avtor tako stoji v funkciji
avtentičnosti.
Zato je v sledečem poglavju tudi izpostavljena avtorska funkcija, kot jo
kritizirajoč literarno vedo v tekstu Kaj je avtor? razvije Foucault, ki pokaže,
kako (predvsem francoska) literarna veda (njegovega časa) pri analizi literarnih
del uporablja enake postopke kot teološka hermenevtika. Kar sem imenoval
hermenevtično-ocenjevalni dispozitiv, ki se ukvarja z izvorom nekega dela, je
hkrati tudi vselej moralističen. S Foucaultom je prepoznan kot osrednji
dispozitiv literarne presoje. Foucualtov očitek leti predvsem na ves čas
zagotovljano, nikoli pa zares dosledno premišljeno ravnodušnost do avtorstva,
ki je avtorska funkcija zgolj kolikor ni več razumljeno kot nekaj fiksno
individualiziranega, temveč kot vselej razpršeno polje raznovrstnih sil, ki preko
različnih mehanizmov najdevajo dinamično individualizacijo. Diskurzivna
funkcija avtorstva je razvrščevalna, s tem pa je izmaknjena avtenticističnemu
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principu. Avtenticizem, ki priznava desubjektivacijo zgolj zavoljo njenega
nepriznavanja, sem formuliral v geslo: pristnost in prisotnost.
Na koncu poglavja sledi kratek ekskurz k temu, kar sem poimenoval reifikacija
Avtorja-avtorja. Boris A. Novak v svojem članku o avtoriteti avtorja sprva
povzame njegovo zgodovino kot zgodovino umikanja avtorja, da bi jo čisto na
koncu preprosto zavrgel v prid nekakšne pragmatične koalicije med literarno
vedo in Avtorjem kot posvečeno entiteto enotnosti avtorske funkcije in realno
živečega literata. Takšna pozicija je prikazana kot teoretično povsem
nevzdržna, saj bi iz njej predhodne zgodovinske obravnave moralo slediti
ravno nasprotno. S tem pa je pridobljen dodaten indic, da je avtenticistični
dispozitiv ne le “živ in brcajoč”, temveč tudi pribežaliče religioznega
dispozitiva.
Sledi kritična obravnava Bewesovega razumevanja tega, čemur pravi
(reificirani) postmodernizem (zanj oznaka za kulturno degradirano duhovnozgodovinsko okolje), ki ga med drugim določa skozi branje kratkega odlomka
iz začetka Uvoda v Heglovo Fenomenologijo duha.37 Tam odkrije tri podobe
zavesti, ki jih po analogiji prenese na tri moduse sodobnega “postmodernega
sentimenta”: dekadenco, relativizem in ironijo. Le ti naj bi konstituirali sodobni
cinizem. Bewes trdi, da gre pri današnjem reificiranem postmodernizmu za
“[…] morbidno, bojazljivo zavračanje antagonizma ali konfrontacije v
usmiljenja vrednem poskusu ohraniti sedanjost, (Bewes 7)” ki gre z roko v roki
s fetišizacijo avtentičnosti. In čeprav se je s tem mogoče delno strinjati (kar
prikazujem v naslednjem poglavju), sem sam prepričan, da ta navidezno
bojazljiva pozicija sploh ni bojazljiva, temveč odločno in bojevito branjenje
vrednostnega kompleksa avtentičnosti.
V poglavju o cinizmu kot modusu avtenticizma pridejo do uporabe vsa ključna
dognanja prejšnjih. Njegov namen je izrisati lik sodobnega cinika (ki seveda ni
nikakršna osebnost, temveč miselna podoba) v njegovem odnosu do kompleksa
37

Fenomenologija duha tako že drugič stopi v obravnavo, pri čemer domnevam, da je
razlog za to prav Bewesova študija Trillinga in njegovo naslanjanje na Hegla.
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avtentičnosti, kar je postavljeno kot najbolj dominantna podoba avtenticizma v
sodobnosti. V odmevu tako Sloterdijkove kot Bewesove koncepcije ter v
vsakokratni distanci do njiju je cinizem tukaj postavljen v neposredno bližino z
nihilizmom in radikalno razločen od njega. Zvrsti se serija razlikovanj, ki
privedejo do koncepcije cinizma kot sramežljive, zato pa na skrivaj goreče vere
v avtentično (jedro cinizma in njegov pogoj), katerega cinizem ščiti kot oklep.
V nasprotju s cinizmom, za katerega smisla ni, se cinizem tako zadrži na
poziciji, za katero smisel sicer ni posredljiv, je pa zato vselej avtentično jedro v
individualni izkušnji dostopno zgolj neposrednemu doživetju njenega
domnevnega nosilca. Subjekt je za cinika vselej on sam. Ta porazni
revizionistični rezultat pa ima za posledico, da lahko cinik vselej vztraja pri
nezmožnosti določnega govora o doživetem (torej takega, ki bi ga sogovornik
lahko razumel) in hkrati pri njegovi absolutni in nedotakljivi avtentičnosti tega
doživetega. Ta zanka, pomemben kulturni fenomen, pa svojo pot karseda rada
najde tudi v literarno kritiko, literarno vedo in literarni tekst sam. Področje
osebnega, intimnega, iskrenega in pristnega je nadvse priljubljeno zatočišče za
polaganje metafizičnih upov v polje literature. Kako se to odvija, je izčrpno
prikazano na primeru refleksivnega besedila o kritiki v naslednjem poglavju.
V obravnavanem besedilu Vanese Matajc je prepoznana cela vrsta
avtenticističnih elementov, pri čemer je izpostavljeno središčno ingardnovsko
prepričanje, da je edinole avtentično, intuitivno bralsko doživetje zmožno
konstituirati in posledično tudi presoditi “umetniškost” nekega literarnega
besedila, prepoznati “pristno umetniško kvaliteto”. Temu besedilu gre za
ekstatično in v skrajni konsekvenci nesporočljivo notranje izkustvo, ki naj bi se
postavilo nasproti svetu, ki je izpraznjen “Resnice”. Torej za bralski
misticizem. Metafizično-avtenticistični kompleks je s tem preprosto premeščen
iz avtorja v bralca. Takšna pozicija pa je povsem skladna s tem, kar sem zgoraj
označil za cinizem. Ta se odraža tudi v mnenju, da t. i. “zunajliterarne
ideologije”, katerih del naj bi bili npr. marksistična in feministična kritika, ne
sodijo v literarno kritiko, češ da potvarjajo “organsko celovitost” literarnega
dela, ki naj bi bila, kot že rečeno, povzeta edinole v “umetniškem doživetju”
individualiziranega bralca. Takšen izgon je seveda sam ideološki, pravzprav
povsem ideološki, saj pretendira po univerzalni veljavi svojega podviga, pa
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čeprav se ga trudi skriti v temačnost individualne izkušnje. Ponovno: točno to
je delovanje sodobnega cinizma. Nadalje je tak bralec podvržen primerjavi z
bralcem, kot ga zahteva Barthes, pri čemer je ugotovljeno, da gre pri njem za
bralca kot miselno figuro, kot prostor, v katerega se vpisujejo sile teksta, ne pa
nekega potencialnega živečega bralca in njegovega doživetja. Besedilo je
soočeno še z Deleuzovo koncepcijo boja proti sodbi ter s problematičnostjo
pojma dela po Foucaultu. Te soočitve same po sebi obravnavnemu
razumevanju literature seveda ne morejo do živega, kolikor svojo metafizičnost
jasno priznava in polglasno odklanja omenjene teorije. Korist take analize je
predvsem v tem, da si predočimo, na kakšne načine takšna revizionistična
pozicija omenjene teorije modificra, delno priznava, problematično povzema in
zavrže, da bi ohranila prostor za umestitev metafizičnega preostanka.
Literarno-kritiški kontekst v zadnjih dveh poglavjih namenoma ni bil
obravnavan sistematično, saj bi poskus razvrščanja avtenticističnih elementov
aktualnih kritik v kategorije sugeriral, da obstaja sistematična celovitost tega
fenomena. Tako kot je ideja (“organske”) celovitosti sama temeljni element
avtenticizma, bi torej tudi sistematizacija bila univerzalistična pretenzija. Zato
so primeri bili izbrani bolj ali manj naključno iz širokega nabora aktualne
slovenske literarno-kritiške produkcije in prezentirani v nekakšni lestvici od
najbolj eklatantno nereflektiranega avtenticizma do povsem eksplicitne kritiške
obravnave avtentičnosti kot elementa umetniškega dela. Vzorec seveda ni
reprezentativen in naloga ne trdi, da je avtenticizem dominantna struktura
literarno-kritiškega vrednotenja. Dejansko ves čas nastaja cela vrsta kritiških
besedil, katera se skrbno izogibajo avtenticistični presojevalni poziciji in tudi
nerada obravnavajo različne permutacije avtentičnosti v literarnem delu. Z
dovoljšno vnemo bi, kot sem pokazal na primeru “Avtentičnost četudi ne
avtenticizem”, kajpak te elemente lahko našli v praktično vsakem kritiškem
besedilu. Kljub temu pa je bilo na več mestih prikazano, kako tesno je
kompleks avtentičnosti vpet v sam pojem literature, s tem pa tudi literarne vede
in kritike.
Sklep, ki iz tega sledi, je, da je za kritiko, ki ne želi slepo reproducirati
avtenticistične pozicije in s tem utrjevati sentimentalne predsodke o metafizični
77

trdnosti “resnice” avtorja in prav tako trdne “resnice” bralskega doživetja, ki
torej ne želi zgolj reklamirati literarnih produktov na trgu terapevtske celitve
individualnega ega – v takem razumevanju literature je vsaka knjiga priročnik
za samopomoč – nujno, da se ove avtentičnosti, s katero je določana, da jo
problematizira, da jo misli eksplicitno, kot to npr. počne zadnji izmed
navedenih primerov. Tukaj se odpira možnost za nov, aktualiziran premislek ne
le o mestu avtentičnosti pri presoji literarnih/umetniških del, temveč tudi za
vprašanje, kaj konstitutira umetnost onkraj fetišizacije avtentičnosti in
mrzličnega truda, da bi se vanjo položilo metafizični preostanek.
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