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Resničnost in resnica v literaturi, v izbranih bibličnih besedilih in v njihovi literarni interpretaciji. Doktorska disertacija. Mentor Jože Krašovec. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015. 486 str.
Doktorska disertacija Irene Avsenik Nabergoj je sad njenega dolgoletnega znanstvenega raziskovanja v okviru programske skupine Teološke fakultete, raziskovalnih projektov Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU in predavanj o literarni teoriji na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. To nalogo je avtorica kot
svojo drugo disertacijo pripravila v okviru doktorskega programa s področja teologija na Teološki fakulteti UL. Svojo prvo disertacijo je kot mlada raziskovalka v
okviru raziskovalnega programa Teološke fakultete pripravila v okviru doktorskega
programa s področja slovenistike na Filozofski fakulteti UL z naslovom: Greh, krivda, kazen in odpuščanje pri Ivanu Cankarju. To nalogo je v sestavi komisije red.
prof. dr. Helge Glušič (UL, predsednica komisije), doc. dr. Aleksandra Bjelčeviča
(UL), akad. prof. dr. Jožeta Krašovca (TEOF, UL) in doc. dr. Jožice Čeh (UM) z uspehom zagovarjala dne 3. februarja 2004. V nekoliko prirejeni obliki je disertacija
leta 2005 izšla pri založbi Mladinska knjiga v Ljubljani (794 strani) z naslovom Ljubezen in krivda Ivana Cankarja. Novembra 2006 je Irena Avsenik Nabergoj za to
delo na predlog Univerze v Novi Gorici prejela (državno) Zoisovo priznanje za pomembne dosežke.
Ta druga disertacija je nastajala v okviru intenzivne raziskovalne dejavnosti
doma in v tujini. V poletnem času je v zadnjem obdobju vsako leto kot gostujoča
profesorica obiskovala Univerzo v Cambridgeu. Od leta 2006 dalje je rezultate
svojih raziskav skoraj vsako leto predstavila v okviru Ameriškega združenja za slovanske in vzhodnoevropske jezike in književnosti (AATSEEL = American Association
of Teachers of Slavic and East European Languages) na letnih kongresih AATSEEL
(Filadelfija 2006, Chicago 2007, Filadelfija 2009, Seattle 2012, Boston 2013, Chicago 2014, Vancouver 2015). Nekatere vsebinske vidike disertacije, ki se dotikajo
bibličnih, teoloških in religioloških vsebin, je v zadnjih letih objavila tudi na kongresih združenja za srednjeveške študije IMC v okviru Univerze v Leedsu in ob diskusijah dobila nove vpoglede v različne vidike resničnosti in resnice v literarnih,
filozofskih, zgodovinskih in v teoloških delih. Nastopala pa je tudi na številnih domačih literarnih, bibličnih, teoloških in lingvističnih znanstvenih konferencah.
Navedene okoliščine največ povedo, zakaj se je avtorica v svoji drugi disertaciji lotila zelo zahtevne interdisciplinarne teme, ki predpostavlja zelo dobro poznavanje več področij: svetovno književnost s posebnim poudarkom na svetopisemski
literaturi, na umetnostni zgodovini (njeno drugo študijsko področje), na filozofiji
in na teologiji. Poleg tega je za to tematiko potrebno poznavanje temeljnih spoznavoslovnih problemov izkustvenih znanosti. Resničnost in resnica sta temeljni
vprašanji vseh znanosti, razlika med vsebino obeh konceptov pa je v tem, da se
koncept »resničnost« uporablja na vseh področjih znanosti kot osrednji pojem za
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vsako vrsto bivajočega, tudi za »stvar samo na sebi«, koncept »resnica« pa je etično kvalificiran in je zato temeljnega pomena predvsem v domenah etike in religije. To razloži, zakaj je pojem resnice zbirni pojem vseh kreposti v Svetem pismu
Stare in Nove zaveze. Druga pomembna okoliščina je dejstvo, da je v zadnjih desetletjih očiten obrat v interpretaciji Svetega pisma od pretežno zgodovinskokritične metode v celostno interpretacijo (po Martinu Bubru »Total Interpretation«)
ob upoštevanju literarnih značilnosti Svetega pisma. Celostna metoda literarne
analize besedila najbolj zanesljivo pokaže, kateri vidiki resničnosti in resnice so
izraženi v različnih literarnih vrstah in zvrsteh Svetega pisma in literature sploh.

1.

Struktura doktorske disertacije

Disertacija je smiselno strukturirana tako, da ima daljši uvod, ki je v bistvu sestavljen iz sprejete dispozicije disertacije (6–22), tri glavne dele, dvojezični povzetek
(413–442) in seznam bibliografi (443–468). V uvodu avtorica opisuje namen
raziskave, zasnovo in opis metod in izvirnost rezultatov. Prvi del naloge ima naslov
Razsežnosti resničnosti in resnice v literaturi in obsega šest poglavij: I. Opredelitve
konceptov resničnosti in resnice; II. Literarne vrste kot sitem komunikacije in umetnost izražanja resničnosti III. Resničnost in resnica v starejši fi zofski misli o
umetnosti in v literarni teoriji; IV. Resničnost v mitu, v zgodovini in v fikciji; V. Resničnost in resnica v biografski in avtobiografski literaturi; VI. Predstavitev vrednot
v književnosti in v verskih tradicijah. V teh poglavjih avtorica predstavi stališča
priznanih filozofov in literarnih teoretikov od antike do danes: o možnostih in mejah racionalnega diskurza o resničnosti in resnici na splošno in o načinih reprezentacije resničnosti in resnice v literaturi.
Ključnega pomena je prvo poglavje I. dela naloge. Avtorica takoj na začetku
naloge izpostavi semantiko konceptov resničnosti in resnice v Svetem pismu Stare in Nove zaveze in opredelitve konceptov resničnosti in resnice pri izbranih novejših pesnikih in pisateljih: Johann Wolfgang von Goethe, John Keats, Lev Nikolajevič Tolstoj in Ivan Cankar. Poglavje sklene z argumentacijo, da je literarnokritični, literarnoteoretični in simbolni pristop osnovno metodološko načelo naloge.
V smislu tega vodila avtorica v II. poglavju predstavi Aristotelovo klasifikacijo literarnih vrst in zvrsti in njegovo razlago resničnosti v pesništvu. Poleg Aristotelove
literarne teorije avtorica izčrpno prikaže tudi Horacijevo pesniško razlago enotnosti in skladnosti v pesništvu. V III. poglavju bolj izčrpno obravnava Platonove utemeljitve spoznanja in izražanja resničnosti in resnice v filozofiji in literaturi, s posebno pozornostjo na Platonovem stališču, da obstaja »stari spor med filozofijo
in pesništvom« (Država, knj. 10). V tem poglavju se avtorica dotika tudi razlage
večpomenskosti besed in simbolov pri Tomažu Akvinskem. V IV. poglavju avtorica
obravnava kompleksno vprašanje možnosti in meja predstavitve resničnosti v mitu,
v zgodovini in v fikciji. V. poglavje prinaša veliko gradiva iz starejše in iz novejše
biografske in avtobiogafske literature, ki kaže na razmerje med zgodovinskimi dejstvi in namenom pisateljev, ko pišejo o drugih in o sebi. V VI. poglavju avtorica
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večjo pozornost posveča vprašanju, kako so v literaturi in v kulturni tradiciji predstavljene vrednote kot razpoznavni znak resničnosti in resnice.
Vsestranska predstavitev stališč filozofov in literarnih kritikov v I. delu je podlaga za kritično aplikacijo pomenskih vidikov konceptov resničnosti in resnici v II.
delu, ki obravnava resničnost in resnico v biblični pripovedi in v njeni literarni interpretaciji, in v III. delu, ki z nekaj izbranimi pesnitvami predstavi resničnost in
resnico v svetu lepote in iskanja resnične ljubezni. II. in III. del naloge vsebujeta
vsak po tri poglavja. V treh poglavjih II. dela avtorica predstavi nekaj zgledov recepcije resničnosti in resnice v biblični pripovedni literaturi, v judovstvu in v krščanstvu (prvo poglavje), preizkus, preizkušnjo in skušanje v grški misli in v Svetem
pismu (drugo poglavje) in zgodbo o egiptovskem Jožefu v Svetem pismu, v izročilu in v umetniški predelavi (tretje poglavje). V treh poglavjih III. dela avtorica
obravnava Visoko pesem v svetopisemskem kontekstu (prvo poglavje), poglede o
ljubezni in lepoti pri nekaterih znanih literarnih teoretikih od antike do novejše
dobe (drugo poglavje), ljubezen in žrtvovanje v Prešernovem Krstu pri Savici (tretje poglavje).
V sklepu in v izčrpnem povzetku avtorica v slovenščini in v angleščini analitično
predstavi vsa bistvena spoznanja, ki jih je pridobila s kritično presojo pogledov
filozofov in literarnih kritikov, predvsem pa z analizo izbranih literarnih del iz Svetega pisma in iz nekaterih drugih del, ki so nastala pod vplivom duha Svetega pisma. Obsežen seznam literature (str. 443–468) zgovorno kaže, kako izčrpna in
vsestranska je znanstvena obravnava konceptov resničnosti in resnice v disertaciji, saj so vsa navedena dela zares tudi obravnavana v tej študiji.

2.

interdisciplinarnost v iskanju ustreznih metod

Disertacija Irene Avsenik Nabergoj z interdisciplinarnim pristopom odgovarja na
vprašanja: Pod kakšnimi vidiki je mogoče govoriti o resnici? Kakšno je razmerje
med literarnimi deli, ki imajo za tematiko zgodovinske dogodke, in pesništvom, ki
opisuje človekova čustva iz bivanjske izkušnje brez neposredne povezave z zgodovino? Ali so vidiki resničnosti oziroma resnice, ki jih izražajo literarna dela, komplementarni, ali pa velja stališče nekaterih, da so si lahko tudi v pravem nasprotju?
Kakšne so možnosti razumskega dojemanja in opredeljevanja resnice v zgodovinopisju, umetnosti na splošno in posebej v literaturi? Kakšne so možnosti za opis
duhovnega pomena besedil? Kako se spraševanje po resnici v svetopisemskih besedilih navezuje na razmerje med naravnim zakonom in razodetjem? Kakšno je
razmerje med bivanjskimi danostmi človeka in zgodovinsko pogojeno interpretacijo človekove dejavnosti v zasebnem in družbenem življenju?
Tako zasnovano raziskovanje zahteva soočenje s pogledi, ki so jih izoblikovali
znani starejši in novejši avtorji o resničnosti in resnici v umetnosti na splošno in
posebej v literaturi. Avtorica je za izhodišče znanstvene hipoteze vzela vprašanje,
kako je mogoče razlikovati med resničnostjo ali resnico v odnosu do zunanjega
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poteka stvari in do družbenih norm in resnico v osebnem, globljem moralnem
pomenu, torej med »zunanjo« in »notranjo« resnico. Namen te študije je, da avtorica z natančnejšo analizo izbranih besedil odkrije ustrezne kriterije za razlikovanje med enostranskimi, pristranskimi in vsestransko utemeljenimi pogledi teoretikov estetike, literarnih teoretikov, eksegetov, filozofov in teologov o pomenskih
vidikih resničnosti in resnice. V okviru Svetega pisma so v središču pozornosti
načini reprezentacije resničnosti in resnice v pripovednih in v pesniških besedilih.
Pripovedi živo prikazujejo, kaj se je zgodilo, kaj bi se lahko zgodilo in kaj se po naših pričakovanjih lahko zgodi v prihodnosti.
»Pripoved« zadeva velik krog disciplin: zgodovino, fikcijo, literarne oblike, jezik,
komunikacijo, spomin, osebnostna vprašanja, psihiatrijo. V novejšem obdobju
številni literarni kritiki in eksegeti ugotavljajo, da literarno branje Svetega pismo
prav v biblični kritiki ni bilo vedno dovolj upoštevano. Ta študija torej pomembno
zapolnjuje to vrzel. V zadnjih desetletjih je nastalo več študij o Svetem pismu z
vidika umetnosti besede, se pravi: literature: Alter 1981 in 1985, Sternberg 1985,
Parker 1989, Fokkelman 1981–1993, Fokkelman 1991, Norton 1993, Long 1994,
Gabel, Wheeler inYork 1996, Jasper in Prickett 1999. Nekatere študije obravnavajo vpliv Svetega pisma v kulturi v širšem smislu: Dobschutz 1914 in 2012, Sivan in
Paul 1973, Sawyer 2006, Klauck idr. 2009–. Dragocen je zbornik o interakciji med
judovstvom in krščanstvom v zgodovini, religiji, umetnosti in v literaturi: Poorthuis, Schwartz in Turner 2009. Pomembne pa so tudi nekatere novejše študije o etiki v literaturi na splošno: Singer in Singer 2005, Pojman in Vaughn 2011. Z literarno obliko pripovedi se je zelo intenzivno ukvarjal izraelski literarni teoretik Meir
Sternberg. V svoji izjemni in obsežni knjigi The Poetics of Biblical Narrative (1987)
je razkril teoretične osnove svetopisemskih besedil in prikazal Sveto pismo kot
delo, ki manifestira visoko prefinjeno in uspešno pripovedno poetiko. Nikoli pa še
nihče ni poskušal z analizo izbranih besedil kritično presoditi, koliko pogledi filozofov in literarnih kritikov ustrezajo izzivom reprezentacije resničnosti in resnice
v literarnih besedilih.
Iskanje resnične ljubezni je po naravi povezano z doživljanjem lepote ali njenega nasprotja, predvsem pa je izraz človekove intime, ki je resničnost svoje vrste.
Pomembne so študije, ki poskušajo raziskati vse vidike človekove čustvene odzivnosti na moč intime v konkretnih partnerskih odnosih. Pregled obstoječih študij
kaže, da je sorazmerno malo takšnih, ki bi se načrtno lotevale nekaterih temeljnih
vprašanj glede ontologije intime: Katere so osnovne značilnosti človekovega hrepenenja po ljubezni? Ali je mogoče v omejenih življenjskih okoliščinah doživeti
izpolnitev ljubezni? Ali je hrepenenje po ljubezni močnejše kakor smrt? V literaturi različni avtorji intimno čutenje oseb prikazujejo na različne načine, v številnih
kompleksnih položajih notranje resničnosti. Moč hrepenenja in ljubezni je naravno povezana z dojemanjem razsežnosti lepote. Na področju literature bistveno
zadeva svet simbolov, ki izražajo medosebne odnose, ki se gibljejo med hrepenenjem in obupovanjem, med ljubeznijo in sovraštvom, med lepim in grdim. Umetniki besede in drugih umetnostnih izraznih sredstev v slikanju hrepenenja, lepote in ljubezni ne čutijo potrebe, da bi uporabljali abstraktno besedišče, kakor sta
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termina »resničnost« in »resnica«, ker je sama narava vsebin tako resnična, da
presega možnosti abstraktnih opredelitev in opisov.

3.

izvirnost teze in veljavnost njenega dokazovanja

Izvirnost teze in veljavnost njenega dokazovanja je vsestransko nesporna. Iskanje
ustrezne opredelitve pojmov resničnosti in resnice, ki omogočata ustrezno, celostno dojemanje sporočila v literaturi, zahteva kritično presojo teorij na področju
filozofije in literarne teorije. Na tej podlagi je mogoče narediti korak naprej v ugotavljanje specifičnosti svetopisemskega pojmovanja resničnosti in resnice. Analiza
izbranih bibličnih in nekaterih drugih besedil in vidikov njihovih aktualizacij v poznejših literarnih delih omogoča dobro zasnovo bolj sistematične in sinteti e
obravnave resnice v medkulturnih in globinsko osebnostnih razmerjih.
Avtorica disertacije ugotavlja, da sodobni literarni teoretiki na splošno govorijo o resnici v bolj ali manj relativnem smislu, Sveto pismo pa glede na svoje teološke postavke vse etične vidike resnice postavlja v absolutnem smislu. Absolutni
kriterij anti eze med resnico in lažjo je sam po sebi nenehen izziv za svetovno
kulturo. Brezkompromisno je nasprotje med nasiljem in idealom miru, med politično močjo in močjo duha. Pri tem se odpira vprašanje, kolikšna je stopnja formativnega vpliva Biblije na evropsko in svetovno literaturo. Pregled pogledov na
umetnost na splošno in posebno na literaturo v zvezi z vprašanjem resničnosti in
resnice od antike do danes kaže, da zavzema to vprašanje osrednje mesto v vsaki
podrobnejši razpravi.
Poleg iskanja ustreznega interdisciplinarnega pristopa za kriti
presojo veljavnosti pogledov o resničnosti in resnice in prepričljivosti literarnih reprezentacij vsebin te vrste na več mesti vodi do utemeljenega sklepa, da fi zofski pristop ne zadošča za presojanje resničnosti in resnice v življenjskih situacijah in v literarnih predstavitvah. Specifi
področje fi zofskega razglabljanja je namreč prizadevanje za
racionalno presojo konceptov po dedukti
metodi ali čistem umskem uvidu, literatura pa temelji na izkustvu življenjskih zgodb v konkretnih okoliščinah. Avtorica
prepričljivo pokaže, kako pesniki in pisatelji v življenjskih zgodbah prikazujejo resničnost in resnico človekove samopodobe in njegovih odnosov v razmerju do sveta, do
človeka in do transcendence, kako jih vodi želja po spoznanju resnice in kako jih
včasih določa zavest, da so brezpogojno zavezani resnici. To velja zlasti za tiste, ki
verjamejo v obstoj absolutne resnice v smislu Gandijeve izjave v uvodu njegovega
dela Zgodba o mojih eksperimenti z resnico: »Resnica je zame vrhovno načelo, ki
vsebuje še mnoga druga. Ta resnica ni zgolj resnicoljubnost v besedi in misli in ne
zgolj relati
resnica našega dojemanja, temveč absolutna resnica, večno načelo,
se pravi Bog.« (Gandi 2010, 17) Literarna ustvarjalnost je po naravi postopek pomiritve med »idealizmom«, »realizmom«, »materializmom« in »eksistencializmom«.
Zgodbe o življenju, kakor so na primer zapisane v pripovednih besedilih številnih literarnih vrst in zvrsti, so velikokrat zelo preproste in vsem razumljive; jasno
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je razviden tudi »konec« zgodbe, kakor v zgodbi o egiptovskem Jožefu (1 Mz 37–
50). Vsako doživljanje zgodbe je vendarle v marsičem novo, ker sta življenjski položaj in pričakovanje bralca in raziskovalca sklenjena v novo sintezo. Avtorica v
interdisciplinarni raziskavi kompleksnega vprašanja, kako se človeku kažeta resničnost in resnica v literarnih zgodbah in v poetičnih vizijah, jasno izpostavi nesporno
dejstvo, da branje živetih zgodb utrjuje občutek za red v strukturi sveta in zgodovinskega ritma, za duševno in duhovno stanje človekove osebnosti in družbe. Nekatere življenjske zgodbe, ki so v literarni obliki ustrezno prikazale človekovo dostojanstvo, njegovo strastno prizadevanje za ljubezen, veljavo pravičnosti in solidarnosti med ljudmi, so postale lokalni ali univerzalni simboli, ki imajo pomembno vlogo kot kriterij v doživljanju in presojanju človekovih kriz in rešitev. Vse, kar
na področju znanosti, filozofije in teologije deluje kot teorija, ki nagovarja razum,
se v literaturi »učloveči« in spregovori človekovemu srcu, ki zlasti sredi življenjskih
dram strastno išče resnico. Človekovo naravno naravnanost na resničnost in resnico v pravičnosti, v solidarnosti in v ljubezni razumejo nekateri filozofi, teologi,
pesniki in pisatelji kot človekov brezpogojni notranji zakon, ki določa človekovo
eksistenco. Brezpogojna zavezanost smislu, resnici in ljubezni je gonilna sila celotne umetnosti, zato je logično tudi edina prava razlaga za aktualnost umetnosti,
še posebno literature.

4.

Sklepna ocena

Disertacija Irene Avsenik Nabergoj je izjemno delo, ker v nadpovprečnem obsegu
obravnava vsa temeljna vprašanja resničnosti in resnice v soočenju z zgodovino
filozofske racionalnosti od antike do danes s težiščem na analizi izbranih svetopisemskih pripovednih in pesniških besedil, ki resničnost in resnico nazorno prikazujejo v resnih življenjskih konstelacijah v razponu med resničnostjo in utvaro ter
med resnico in lažjo. V svojem redu je delo edinstveno. To je med drugim razvidno
iz zelo obsežne bibliografije, ki kaže, da so vprašanje resničnosti in resnice številni
pesniki, pisatelji, literarni kritiki, filozofi in teologi obravnavali parcialno, nihče pa
ni tvegal komparativne analize literarnih besedil ob nenehnem soočanju z zgodovino racionalnega diskurza. Naloga je relevantna za vsa znanstvena področja, še
posebno za področje humanistike in družboslovja, znotraj humanistike pa na področju teologije in religijskih študij pomeni najbolj temeljno in aktualno vprašanje.
S svojo inovativnostjo in izvirnostjo ter znanstveno nespornostjo avtorica odpira
nove raziskovalne smeri, novo področje raziskav in pedagoške prakse, ki jih doslej
na Slovenskem še ni in na področju humanistike primanjkujejo. Med drugim je
letos to tematiko ponudila kot poseben izbirni predmet za doktorski študij Teološke fakultete UL. Naloga se vsestransko vključuje v sodobne domače in mednarodne aktualne diskurze oziroma debate o teh vprašanjih. Ker je avtorica upoštevala vso dosegljivo mednarodno znanstveno literaturo, pomembno posreduje spoznanja svetovne akademske sfere v slovenski akademski prostor. Interdisciplinarnost naloge kaže težnje po medkulturnem, medreligijskem dialogu in sploh po

Nova doktorja znanosti

395

preseganju različnih omejitev. Naloga je tudi v formalnem pogledu sestavljena
vzorno, v skladu s sistemom, ki je na Teološki fakulteti v veljavi za objave v Bogoslovnem vestniku in v zbirkah znanstvenih monografij.
Jože Krašovec

