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IZ ZGODOVINE KNJIGE IN BRANJA 
 

 
Zgodovina knjige, branja in intelektualcev je tema, ki - verjetno bolj kakor 

kvalitativno relativno malo niansirane ekonomska, tehnično - tehnološka in 

politična zgodovina - omogoča spoznavanje zgodovine in narave družb, 

kakršne so se razvile v t. i. zahodnem svetu, njihovo specifično posebnost in 

njihovo vpetost v človeško civilizacijo, potrebno iz več razlogov. Navsezadnje 

tehnične možnosti za knjižno produkcijo za množično bralstvo, za množično, 

vendar na več načinov diferencirano in aktivno branje, materialni in tehnični 

pogoji za oblikovanje in delovanje tiste družbene skupine, ki ji pravimo 

intelektualci in ki jih je treba ločiti tako od hominum litteratorum, demagogov, 

sofistov in filozofov iz grško rimske antike in evropskega srednjega veka kakor 

od pisarjev (pismoukov) in učiteljev vrste antičnih in poznejših bližnjevzhodnih 

in azijskih kultur, niso bile »zahodnjaški« monopol, prej narobe: velikokrat je 

šlo za evropsko aplikacijo tehničnih iznajdb, ki so bile že dolgo pred prenosom 

znane in v rabi drugje (v zvezi z našo temo: naprava za tiskanje, postopki za 

izdelovanje papirja). Evolucije, ki jo je knjiga kot »medij« doživela v okrilju 

zahodne civilizacije, ni mogoče ločiti od oblikovanja (v času humanizma) 

socialne skupine, nosilke posebnega kulturnega dipozitiva, ki je bil v nasprotju 

z evropskimi tradicionalnimi in neevropskimi monopolizacijami vednosti in 

spretnosti pisanja. Ta skupina je glede marsičesa direktna prednica 

intelektualcev, kakršne poznamo iz 18., 19. in seveda iz 20. stoletja (v 19. 

stoletju šele dobijo ime in eksplicitirajo kriterije svoje posebne eksistence in 

avtonomije). In obstoja in evolucije te skupine ni mogoče ločiti od razvoja 

tistega, kar je zahodna civilizacija prispevala najbolj vrednega: človekove 

pravice namesto tolerance, netolerance, zatiranja, zavetništva in drugih 

naturaliziranih razmerij gospostva in demonstracijo moči svobodne, vendar 

koherentne in konsistentne interpretacije: tudi zato je značilnost moderne oz. 

novoveške zahodne civilizacije boj z interpretacijo in za interpretacijo namesto 

gole uzurpacije. 

 

V nadaljevanju predstavljamo štiri tekste, ki jim je skupni imenovalec za kratko 

uvodno predstavitev v naši reviji poiskal Roger Chartier, sicer avtor treh 

prevedenih tekstov in obenem v svetovnem merilu eden najvidnejših 

raziskovalcev na tem področju. Uredništvo revije se mu za to in za pomoč pri 

izboru tekstov najlepše zahvaljuje. Roger Chartier je Directeur d'Études na 

École des Hautes Études en Sciences Sociales v Parizu, nekdanji direktor nekaj 

uglednih francoskih raziskovalnih institutov in centrov in reden gostujoči 

predavatelj na ameriških in tudi drugih univerzah, kakor so Princeton, 

Harvard, Yale, Standford, Cornell, John Hopkins, Oxford, Univerza v Buenos 

Airesu, Univerza Iberoamericana v Mehiki, Institut za antropologijo in 

zgodovino mehiške Univerze v Guadalajari idr. 
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Roger Chartier 

 

Kratek uvod v problematiko 

 

 

Tukaj zbrani eseji nakazujejo pot, ki je karakterizirala proučevanja zgodovine knjige v 

Franciji od 1960. let naprej.  Ta proučevanja so se sprva umeščala v statistično in 

serialno zgodovino kulturnih praks. Kvantitativna metoda je bila tako uporabljena pri 

zgodovini navzočnosti knjige v druţbi, merjeni bodisi na podlagi produkcij knjigarjev 

zaloţnikov v danem času na danem kraju, bodisi na podlagi naslovov, ki so jih imele 

zasebne knjiţnice. Prva evolucija je vodila proučevanja od knjig v posesti k 

proučevanju branj. Tako je nastal nov način obravnavanja zgodovine knjige. Šlo je za 

preseganje zgodovine kroţenja in posesti knjige in za opazovanje zgodovine pomena 

besedil za bralce. Prav iz te premestitve izhajajo moja dela o popularnih repertoarjih 

kolportaţne literature, o zgodovini bralnih praks in tudi o statusu in pomenih 

nekaterih literarnih del. Drugi korak si je prizadeval postaviti kulturo natisnjenega v 

širši svet predmetov in praks pisne kulture. Od tod pozornost, namenjena temeljnim 

mutacijam besedil (rokopisna kopija, tipografska objava, elektronski prenos), 

strukturam nosilcev pisnega (svitka, kodeksa, zaslona) in načinom branja 

(oraliziranemu ali tihemu, kolektivnemu ali samotnemu, javnemu ali zasebnemu, 

ekstenzivnemu ali intenzivnemu itn.). Od tod tudi mobilizacije te zgodovinske 

vednosti za to, da bi bolj adekvatno dešifrirali forme, učinke, obete in nevarnosti 

sedanjih mutacij, za katere je značilno soobstajanje treh modalnosti inskripcije, 

transmisije in recepcije napisanega: rokopisno pisanje, produkcija tiskovine, 

numerična tekstualnost. 

Tako se je zgodovina knjige preoblikovala v zgodovino pisne kulture in se pri tem 

oprla na dve historiografski tradiciji, ki sta bolj malo znani v Franciji. Prva je 

bibliografska tradicija po angleško ali po ameriško, ki prek formaliziranega in 

rigoroznega proučevanja natisnjenih predmetov meri na rekonstruiranje procesa 

njihovega publiciranja v tipografski delavnici in materialnosti besedila takega, 

kakršno je bilo dano bralcu v branje. Zastavek takega pristopa je očitno proces 

konstrukcije pomena,  saj, kakor piše F. McKenzie, »forms affect meaning«, »forme 

zadevajo pomen«. Druga tradicija je italijanska tradicija zgodovine pisanj, ki so jo v 

zgodovino političnih, druţbenih in kulturnih rab pisanega spremenili paleografi, 

kakršna sta Armando Petrucci ali Guglielmo Cavallo, s katerima sem veliko 

sodeloval. Ta tradicija nam omogoča, da postavimo iznajdbo tiskarne in tiskane 

knjige nazaj v zelo dolgo trajanje zgodovine pisne kulture in da poudarimo, da sta po 

Gutenbergovem izumu ostali rokopisna komunikacija in objava krepko navzoči. 

Posebno pozornost lahko tako namenimo mešanim objektom, kjer se srečujeta 

rokopisno pisanje in natiskano besedilo: izvodom z rokopisnimi anotacijami, 

natisnjenim formularjem, ki čakajo na rokopisno pisanje, almanahom in agendam itn. 

Proučevanje pisnih predmetov (in njihovih ikonografskih ali literarnih reprezentacij) 

je dalo nov temelj zgodovini bralnih praks, taki, kakršna se je zgradila ob 

navdihovanju pri besedilu Michela de Certeauxa, ki je preveden v pričujočem izboru. 

Pravzaprav je treba poudariti, da je sleherna produkcija pomena, najsi se izraţa v 

produkciji opusa ali v recepciji tega opusa, v slehernem zgodovinskem trenutku  
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obenem inventivna in prisilna. Prisile izhajajo iz druţbenih hierarhij, iz pravil, ki 

upravljajo z ţanri, iz kompetenc in konvencij, ki jih imajo različne skupnosti bralcev 

ali gledalcev. Vendar te prisile niso absolutne, odprte so za transgresije, za 

prenarejanja, za ustvarjalna prilaščanja. Prav zaradi tega lahko bralec da knjigi 

pomen, ki ga avtor ali zaloţnik nista ţelela. 

Ideja »transgredirane prisile« je v temelju analiz Michela de Certeauja, ki branje 

opredeljuje kot »divji lov«, kot pristope, ki imajo prilaščanje kulturnih predmetov za 

produkcijo, ne pa zgolj za recepcijo. 

Vendar, narobe, obstajajo restrikcije svobode transgresije, saj se produkcija izvirnega, 

nepričakovanega, subverzivnega pomena vselej dogaja znotraj »prostora moţnosti«. 

Pomembno je potemtakem razumeti dialektiko med transgrediranimi prisilami in 

omejenimi svoboščinami, zdi se mi namreč, da hkrati opredeljuje zgodovino opusov, 

zgodovino kulturnih prilaščanj, zgodovino tekstne ali ikonografske produkcije in 

naposled samo zgodovinarjevo prakso. 

 

 

 

Roger Chartier 

 

TEKSTNA KRITIKA IN KULTURNA ZGODOVINA. TEKST IN GLAS,  

XVI. - XVIII. STOLETJE
*
 

 

 

Za zgodovinarja, ki je do analize literarnih besedil prišel na podlagi socialne 

zgodovine na način Annales, je najpomembnejši predmet literarne zgodovine in 

tekstne kritike (ne glede na disciplinsko identiteto njunih izvajalcev) proces, s katerim 

bralci, gledalci ali poslušalci dajejo pomen besedilom, ki si jih prilaščajo. 

Spraševanje ni novo v polju zgodovine literatur. Kot reakcija zoper dosledni 

formalizem nove kritike ali New Criticism je celo nosilo vse pristope, ki so hoteli 

»izstopiti« iz branja teksta in misliti produkcijo pomena bodisi kot dialoško razmerje 

med propozicijami del ter estetskimi in interpretativnimi kategorijami njihovih 

občinstev, bodisi kot dinamično interakcijo med tekstom in njegovim bralcem, bodisi 

kot rezultat »pogajanja« med samimi deli in diskurzi ali običajnimi praksami, ki so 

hkrati matrice estetskega ustvarjanja in pogoji za njegovo razumljivost. 

Podobne perspektive so celo posrečeno zmotile dogmatični spanec zmagoslavnega 

strukturalizma, ki je pomen besedil povezoval zgolj s samodejnim in neosebnim 

delovanjem govorice ter tako nadomeščal akterje, zgodovinsko vpletene v 

konstrukcijo pomena, s suvereno interpretacijo literarne kritike, vsemogočne 

odkrivalke pomenjanja. Kljub temu pa te perspektive ne morejo v celoti ustreči 

kriterijem popolnoma zgodovinskega pristopa k literaturi. 

 

Materialnost teksta, telesnost bralca 

Njihova prva meja je zvezana z dejstvom, da (največkrat) obravnavajo tekste, kakor 

da obstajajo sami na sebi, zunaj materialnosti (kakršnekoli ţe so), ki so njihove 

podlage in nosilci. Kot ugovor zoper to »abstrakcijo« teksta je treba opozoriti, da tudi 
                                                           
*
 Prevod članka: Roger CHARTIER, »Critique textuelle et histoire culturelle. Le texte et la voix, 

XVIe–XVIIIe siècles«.  – Au bord de la falaise. L’histoire entre certitude et inquiétude, Paris, Albin 

Michel, 1998, str. 269–287. 
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forme, ki jih dajejo v branje ali v videnje, sodelujejo pri konstrukciji njihovega 

pomena. »Isti« tekst, ki je fiksiran v črki, ni več »isti«, če se spremenijo dispozitivi 

njegovega vpisa ali njegove komunikacije. Od tod to, da so literarne študije znova 

postale pomembne zaradi disciplin, katerih objekt je prav rigorozna deskripcija 

materialnih form, ki nosijo tekste: paleografije, kodikologije, bibliography. 

Te eruditske discipline so v zadnjih letih doţivele dve evoluciji. Prva jih je privedla 

od dosledno morfološke analize objektov in form k spraševanju o izrazni funkciji 

neverbalnih elementov, ki ne posegajo zgolj v organizacijo rokopisa ali dispozicije 

tiskanega besedila, ampak tudi v gledališko reprezentacijo, recitiranje, branje na glas 

itn. – kar D. F. McKenzie označuje kot »the relation of form to meaning«[»razmerje 

forme do pomena«]
1
. Druga evolucija je poskušala v samem proučevanju teh 

formalnih dispozitivov lokalizirati znamenja različnih, druţbeno določenih razmerij, 

ki jih različna občinstva vzdrţujejo z »istim« delom. 

Prav s takimi vprašanji pa se lahko lotimo, denimo, proučevanja nekaterih Molièrovih 

komedij
2
. Te komedije so najprej uprizarjali v Versaillesu med dvornimi prazniki, 

vključene v druge zabave in druge uţitke, nato so jih uprizarjali v gledališču Palais-

Royal brez njihovega okrasja (spevov, glasbe, plesov), naposled pa so bile s tiskom (v 

zelo različnih izdajah) prenesene občinstvu bralcev. »Isti« tekst potemtakem, vendar 

tri modalnosti reprezentacije, tri razmerja do dela, tri občinstva. Proučevanje teh 

pomenjanj se ne more izogniti temu, da bi upoštevalo te razlike. 

Neko drugo mejo literarnih pristopov, ki imajo branje za »recepcijo« ali »odgovor«, 

povzročata »abstrakcija« in univerzalizacija branja, ki ju izvršujejo implicitno. Branje, 

kakršno je njihova podmena, se pravi, ki ga imajo za dejanje čiste koncepcije, pri 

katerem konkretne okoliščine in modalitete niso pomembne, v resnici izhaja iz 

projekcij zgodovinsko posamičnih bralnih praks v univerzalno: iz praks pismenih in 

pogosto poklicnih bralcev našega časa. Kot ugovor zoper ta »spontani etnocentrizem 

branja« (če uporabimo izraze brazilskega zgodovinarja »baročne« literature Joãa 

Hansena) je treba opozoriti, da ima tudi branje zgodovino (in sociologijo) in da je 

pomen besedil odvisen od zmogljivosti, od bralnih kodov in konvencij, ki so lastne 

različnim skupnostim, ki v sinhroniji ali diahroniji tvorijo njihova različna občinstva. 

Prav tako je treba skupaj s Pierrom Bourdieujem opozoriti na to, da omikano branje, 

branje molčečega in hermenevtskega lectoris, ni univerzalno in da zahteva svoje 

lastne pogoje moţnosti. Navajam: »Spraševati se o pogojih moţnosti branja pomeni 

spraševati se o druţbenih pogojih moţnosti za razmere, v katerih beremo  […], in o 

druţbenih pogojih produkcije lectores. Ena izmed iluzij lectoris je tista, ki sestoji iz 

pozabe svojih lastnih druţbenih pogojev produkcije, iz nezavednega univerzaliziranja 

pogojev moţnosti svojega branja.«
3
 Ena izmed glavnih nalog zgodovine del in ţanrov 

je prav razbliniti to iluzijo. 

Zgodovina literature je potemtakem zgodovina različnih modalnosti prilaščanja 

besedil. Meniti mora, da je »svet teksta«, če rečemo tako kakor Ricoeur, svet objektov 

in »performanc«, katerih dispozitivi in pravila omogočajo in prisiljujejo produkcijo 

pomena. Meniti mora ob tem, da je »bralčev svet« vselej svet »interpretativne 

                                                           
1
 D. F. MCKENZIE, Bibliography and the sociology of texts, London, The British Library, 1986 (franc. 

prev. La bibliographie et la sociologie des textes, Pariz, Éditions du Cercle de la Librairie, 1991). 
2
 Roger CHARTIER, »George Dandin, ou le sociale en représentation«, Annales. Histoire, Sciences 

Sociales, marec–april, št. 2, 1994, str. 277–308 (ponatisnjeno v Culture écrite et société. L'ordre des 

livres, XIVe-XVIIIe siècles, Pariz, Albin Michel, 1996, str. 155–204). 
3
 Pierre BOURDIEU, 1987, »Lecture, lecteurs, lettrés, littérature«, Choses dites, Pariz, Éditions de 

Minuit, str. 132–143. 
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skupnosti« (izraz Stanleya Fisha), ki ji pripada in ki jo opredeljuje isti skupek 

kompetenc, norm, rab in interesov. Zato je potrebna dvojna pozornost: na materialnost 

besedil, na telesnost bralcev. 

Ali taka opredelitev projekta literarne zgodovine nujno vodi k njeni razpustitvi ali k 

njenemu absorbiranju v razseţnejše intelektualno polje – v polje »cultural studies« na 

primer? Morebiti ne, če menimo, da so v sleherni druţbeni konfiguraciji nekateri 

diskurzi označeni s svojim odmikom od običajnih diskurzov in praks in da so 

producirani in reprezentirani v specifičnem druţbenem prostoru, ki ima svoje lastne 

kraje, svoje hierarhije in svoje zastavke. Prvi objekt zgodovina literature je 

potemtakem prepoznavanje meja, različnih glede na čase in kraje, med »literaturo« in 

tistim, kar ni literatura. Od tod izhaja opredelitev posebnih področij raziskovanja (kar 

ne pomeni lastnih tej ali oni disciplini): tako, denimo, variiranje kriterijev, ki so 

opredeljevali »literarnost« v različnih obdobjih; dispozitivi, ki so tvorili repertoarje 

kanoničnih del; sledi, ki so jih zapustila sama dela z »ekonomijo pisanja«, v kateri so 

bila producirana (tako, glede na dobe, prisile, ki so jih izvajali institucija, zavetništvo 

ali trg), ali tudi kategorije, ki so skonstruirale »literarno institucijo« (denimo pojmi 

»avtor«, »delo«, »knjiga«, »pisanje«, »copyright« itn.).
4
 

Korolarij tega historiziranja specifičnosti »literature« je spraševanje o odnosih, ki jih 

dela vzdrţujejo z druţbenim svetom. V distanci do skušnjave (ki je bila pri 

zgodovinarjih ţal močna), da bi tekste zreducirali na gol dokumentaren status, je treba 

delati na razmikih. Na razmikih med literarnimi reprezentacijami in druţbenimi 

realnostmi, ki jih reprezentirajo tako, da jih prestavijo v register fikcije in bajke. Na 

razmikih med pravilnima pomenom in interpretacijo, takima, kakor ju fiksirajo 

pisanje, komentar ali cenzura, ter mnoţinskimi prilastitvami, ki vselej izumljajo, 

prestavljajo, subvertirajo. In naposled na razmikih med različnimi formami 

vpisovanja, transmisije in recepcije del. 

Dela, ki so producirana v specifičnem redu, iz njega uhajajo in dobijo eksistenco tako, 

da so investirana s pomeni, ki jim jih pripisujejo, včasih v zelo dolgem trajanju, 

njihova različna občinstva. Artikulirati razliko, ki (različno) utemeljuje specifičnost 

»literature« in mnogotere odvisnosti, ki jo vpisujejo v druţbeni svet: taka je mojem 

najboljša formulacija nujnega srečanja zgodovine literature in kulturne zgodovine. 

Gre potemtakem predvsem za konstruiranje novega intelektualnega prostora, ki 

obvezuje k vpisovanju del v sisteme prisil, ki omejujejo, a tudi omogočajo njihovo 

produkcijo in njihovo razumevanje. Za še neuporabljeno kriţanje dolgo časa tujih si 

pristopov (tekstne kritike, zgodovine knjige, kulturne sociologije) in temeljni 

zastavek: razumeti, kako je posebna in inventivna recepcija kakega posamičnega 

bralca (ali poslušalca ali gledalca) vključena v serijo kompleksnih in povezanih 

determinacij: pomenski učinki, na katere merijo sami dispozitivi pisanja; rabe in 

prilastitve, vsiljene s formami »reprezentacije« teksta (v pisanju ali z glasom, v 

volumen  ali v codex, v rokopisu ali tisku, na sceni, v knjigi ali na zaslonu itn.); 

kompetence, kategorije in konvencije, ki upravljajo odnos sleherne skupnosti do 

različnih diskurzov. Šele ko bomo skupaj analizirali te različne determinacije in v 

središče spraševanja o njih spet uvedli zgodovinskost, se pravi, diskontinuiteto 
                                                           
4
 Michel FOUCAULT, »Qu'est-ce qu'un auteur?«, Bulletin de la Société Française de Philosophie, t. 

LXIV, julij–september 1969, str. 73–104 (ponatisnjeno v Dits et écrits, 1954–1988, Édition établie 

sous la direction de Daniel Defert et François Ewald avec la collaboration de Jacques Lagrange, Pariz, 

Gallimard, 1994, Tome I, 1954–1969, str. 789–821, in L'Ordre  du discours, Pariz, Gallimard, 1970. 

Slovenski prevod: »Kaj je avtor?« (prev. Vesna Maher), v: Aleš Pogačnik (ur.), Sodobna literarna 

teorija, Ljubljana, Krtina, zbirka Temeljna dela, str. 25 – 40. 
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objektov, ki so njihovi, bosta literarna zgodovina in tekstna kritika lahko uveljavili 

svojo pertinentnost v času, ko se vse discipline (z zgodovino in »najtršimi« znanostmi 

vred) vračajo k nujno »literarni« dimenziji svojega pisanja. 

 

Reprezentacije in indici oralnosti 

Opaziti učinke, ki so lastni različnim načinom reprezentiranja, transmisije in recepcije 

besedil, je potemtakem nujen pogoj za to, da se izognemo slehernemu anahronizmu v 

razumevanju del. Od tod izvira za zgodovinarja posebno teţaven problem metode, ko 

poskuša rekonstruirati prave modalnosti oralnih prilaščanj starih besedil, saj so te po 

definiciji zanj za zmeraj neme oralnosti. Sodobnega odnosa do del in zvrsti v resnici 

ne moremo obravnavati ne kot nekaj nespremenljivega in ne kot nekaj univerzalnega. 

Zoper skušnjave »bralnega etnocentrizma« moramo opomniti, da veliko starih besedil 

za naslovnika nikakor ne zahteva samotnega in molčečega bralca, ki bi iskal pomen. 

Ta besedila, narejena za to, da so glasno povedana ali brana in da so jih ljudje deleţni 

med kolektivnim poslušanjem, se ravnajo po zakonih, ki pripadajo »performanci« ali 

oralnemu in skupnostnemu izvajanju. Sprejeta, prepoznana, razumljena so bila na 

podlagi kriterijev, ki so docela drugačni od tistih, ki so značilni za naš lastni odnos do 

pisanega. Potemtakem je treba historicizirati kriterije razvrščanja, načine branja, 

reprezentacije namena in naslovnikov del takih, kakršna nam je zapustila »literarna 

institucija«. Vpričo del iz XVI. in XVII. stoletja (in še bolj iz starejših obdobij in iz 

nezahodnih kultur) morajo kategorije, s katerimi manipuliramo, izgubiti neposredno 

samoumevnost in implicitno univerzalnost. 

Za to, da bi obnovili  karkoli od oralnih oblik transmisije del in zvrsti, je moţnih več 

strategij. Gre najprej za to, da v literarnih reprezentacijah dešifriramo prakse 

oralnosti: recitacijo, petje, branje na glas itn. Nato gre za to, da vzpostavimo korpus 

teh tihih oralnosti, ki jih nekatera besedila »dajejo slišati« v fikciji pisanja. Tako je s 

pravljico, ki jo Sančo pripoveduje Don Kihotu v XX. poglavju prvega dela romana. 

Opis z nenavadno ostrino, ki bi jo lahko označili kot »etno-sociološko«, kaţe razmik, 

ki ločuje Sančev način pripovedovanja in pričakovanja bralcev, ki so taka kakor Don 

Kihotova
5
. Sančo priveduje tako, da pomnoţuje povzemanja, vračanja, oziralne 

stavke, vrinjene stavke; svojo zgodbo neprenehoma prekinja z referencami na poloţaj, 

v katerem se je znašel z Don Kihotom. Don Kihot pa pričakuje linearno pripoved brez 

povzemanj, brez ponavljanj, brez digresij. Cervantes tako uprizori absolutni razmik, 

ki diferencira načine govorjenja in oblike branja (ali poslušanja branja). Sančo 

pripoveduje, kakor je v navadi pripovedovati pravljice (consejas) v njegovi vasi. Don 

Kihot pa je nestrpen ob poslušanju tega govora, tako tujega razmerju, ki je razmerje 

bralca do napisanega, stabilnega, fiksnega, linearnega besedila. Noël du Fail v V. 

poglavju Propos rustiques (Kmečko besedovanje) prav tako uprizarja način, kako 

bogati kmet, Robin Chevet pripoveduje stare pravljice pred vso zbrano hišo
6
.  Poteze, 

ki jih  du Fail obdrţi, da bi okarakteriziral to recitiranje, so prav tiste, ki jih Cervantes 

uporablja za označitev načina, kako Sančo pripoveduje svoje consejas – tako 

interpelacije poslušalstva, digresije, vrinjeni stavki, ponavljanja itn. Ta prva smer 

raziskovanja dela nikakor noče reducirati na dokumentaren status, meni pa, da 
                                                           
5
 Miguel de CERVANTES, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, (1605), Edición de John 

Jay Allen, Madrid, Cátedra, 1984 (fr. prev. L'ingénieux Hidalgo Don Quichote de Manche, prev. Louis 

Viardot, Pariz, Garnier–Flammarion, 1969); slov. prev. Veleumni plemič don Kihot iz Manče 8pre. 

Niko Košir), Ljubljana, 1973, Cankarjeva zaloţba, 2. natis, 1988.
6
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literarne reprezentacije praks oralnosti označujejo, s tem da jih prestavljajo v register 

fikcije, specifične procedure, s katerimi upravljajo. 

Druga raziskovalna perspektiva meri na to, da bi zbrali »indice oralnosti« take, kakor 

jih je opredelil Paul Zumthor: »Z indicem oralnosti razumem vse, kar nas znotraj 

besedila pouči o poseganju človeškega glasu v njegovo publiciranje, reči hočem, v 

mutacijo, s katero je to besedilo enkrat ali večkrat prešlo od nekega virtualnega stanja 

v aktualnost in poslej obstaja v pozornosti in v memoriji določenega števila 

posameznikov«
7
. Ti indici oralnosti, odloţeni v notranjost besedil, niso reprezentacije 

praks oralnosti, ampak eksplicitni ali implicitni dispozitivi, ki besedilom odrejajo 

namembnike, ki berejo na glas in poslušajo branje. Lahko so nesporni: denimo, kadar 

glasbeni zapis kaţe, da je besedilo treba peti. Lahko so zgolj verjetni, kakor tedaj, ko 

gre za besedila, ki se naslavljajo na dve občinstvi: na tiste, ki bodo brali, in na tiste, ki 

bodo branje poslušali. To dvojno recepcijo zaznamuje v vseh evropskih jezikih 

dvojica vselej povezanih glagolov: to read in to hear, ver in oír ali leer in escuchar, 

voir in écouter. To dvojno namembnost in dvojno kroţenje besedila zelo pogosto 

nakazujejo prologi, opozorila bralcem, naslovi poglavij
8
. 

Drugi indici, vpisani v formalno strukturo del, lahko prav tako sugerirajo oralno 

namembnost besedil. Številna stara dela, začenši z največjimi, denimo z Don 

Kihotom, so organizirana v kratka poglavja, ki so popolnoma prilagojena potrebam 

oralne »performance«, ki zahteva omejeno trajanje, da ne bi utrudili poslušalstva, in 

predpostavlja, da si poslušalci ne morejo zapomniti preveč kompleksnega zapleta. 

Kratka poglavja, ki so hkrati tekstne enote, lahko tako mislimo kot bralne enote, 

sklenjene v sebi in med seboj ločene. William Nelson je tako pokazal, kako je mogoče 

ponovno pisanje nekaterih del (Amadigi Bernarda Tassa ali Spencerjeva Arcadia) 

razumeti kot prilagoditev dela prisilam branja na glas v času, ko je tako branje glavna 

oblika omikane sociabilnosti
9
. Razrezava besedila na krajše enote, mnoţenje 

avtonomnih epizod, poenostavljanje zapleta, vse to so indici prilagoditve dela tej 

pomebni transmisijski obliki. To gotovo velja tudi za številna stara dela v verzih ali v 

prozi – zlasti za zbornike novel, v katerih se je fiktivno uprizorjeno izjavljanje (ki 

predstavlja zbor več pripovedovalcev v zaprtem prostoru) ujemalo z dejanskimi 

razmerami njihovega kroţenja (z branjem na glas). 

 

Ločila  

Neka druga raziskovalna pot je bolj tehnična in bolj specifična. Navezuje se na 

preobrazbe ločil in izhaja iz hipoteze o prehodu od oralizacijske punktuacije h 

gramatični interpunkciji ali, kakor piše William Nelson, na mutacijo (ki jo datira na 

konec XVII. stoletja), zaradi katere »elucutionary punctuation indicative of pauses 

and pitches was largely supplanted by syntactic« [»je bila oralizacijska punktuacija, ki 

ja kazala pavze in glasnosti nato nadomeščena  s sintaksično interpunkcijo«]. 

Preverjanje te hipoteze zastavlja teţavno poprejšnje vprašanje: čemu naj pripišemo 

grafične in ortografične oblike starih izdaj? Kar širše pomeni zastaviti problem 

različnih posegov, ki dajejo natisnjenemu besedilu materialno obliko. Pri različnih 
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tradicijah proučevanja poudarek ni ne na istem momentu edicijskega procesa ne na 

istih akterjih. 

Za bibliography v njeni anglosaški opredelitvi so grafične in pravopisne izbire zadeva 

stavcev. Tipografski delavci v starih delavnicah so različno ortografirali besede in 

označevali interpunkcije. Od tod redno vračanje enakih form v različnih zvezkih 

knjige v funkciji preference za pravopis, interpunkcijo ali oblikovanje strani stavca, ki 

je postavil njihove strani. Prav zato so pomenile »spelling analysis« in »compositor 

studies«, ki omogočajo, da pripišemo postavitev tega in tega lista ali te in te oblike 

temu ali onemu stavcu, skupaj z analizo ponavljanja poškodovanih črk, eno najbolj 

zanesljivih sredstev za spoznavanje samega procesa izdelovanja knjige bodisi seriatim 

(to se pravi, v skladu z zaporedjem besedila), bodisi po obliki (to se pravi, s 

postavljanjem strani v redu, v katerem se pojavljajo v vsaki izmed dveh oblik, 

potrebnih za tiskanje na obeh straneh lista, kar omogoča hitrejši tisk, zahteva pa tudi 

natančno kalibriranje kopije)
10

. V tej raziskovalni perspektivi, ki temelji na 

preiskovanju materialnosti natisnjenih del, velja za punktuacijo, ki je obravnavana po 

zgledu grafičnih in pravopisnih variacij, da ni rezultat hotenj avtorja, ki je napisal 

besedilo, ampak navad delavcev, ki so ga postavili, da je postalo natisnjeno delo. 

V neki drugi perspektivi, v perspektivi zgodovine jezika, se najpomembnejše dogaja 

drugje: v pripravljanju rokopisa za postavitev, kakršno opravljajo "korektorji", ki  

dodajajo velike črke, poudarke in ločila, ki normalizirajo pravopis, določajo grafične 

konvencije. Izbire sicer ostajajo rezultat dela, ki je zvezano s tipografsko delavnico in 

s procesom publiciranja, vendar pri punktuaciji niso več pripisane delavcem stavcem, 

ampak izobraţencem (strokovnjaki, univerzitetni diplomiranci, učitelji itn.), ki so jih 

knjigarnarji in tiskarji zaposlovali, da bi zagotovili največjo moţno pravilnost svojih 

izdaj.  Paolo Trovato je opozoril na to, kako zelo je bila za uspeh uspeh knjige v Italiji 

Quattrocenta in Cinquecenta pomembna natančnost »korekcije«, ki jo je poudarjala 

formulacija »Con ogni diligenza corretto« [»Korigirano kar se da skrbno«]
11

. Od tod 

odločilna vloga »korektorjev«, katerih posegi se razširjajo na več momentov v 

procesu izdajanja: priprava rokopisa, ki rabi za kopijo pri stavljenju; popravljanje 

prvih odtisov; korekcije med tiskom na podlagi revizij ţe natisnjenih listov (od tod 

različna stanja strani, ki pripadajo isti obliki v isti ediciji), ali sestavljanje errata v 

njihovih dveh oblikah, bodisi v obliki popravkov s peresom na natisnjenih izvodih, 

bodisi v obliki listkov erratorum na koncu knjige, ki bralcu omogočajo, da sam 

popravi svoj lastni izvod
12

. Étienne Pasquier opisuje v pismu prijatelju Loiselu aprila 

1586 kot nekaj najslabšega vlogo korektorjev in nezadovoljstvo, ki ga povzroča pri 

avtorjih: »Ne glede na to, kakšna bo moja knjiga, pa vam jo bim poslal takoj, ko bo 

tiskanje končano. Prepričan sem, da boste našli več napak v tisku, kakor sem hotel. 

Kajti katero knjigo je mogoče natisniti na novo, ne da bi bila temu neskončno 

podvrţena? Tiskarju pošiljamo njene kar se da pravilne kopije. Ki gredo najprej skozi 

roke Stavca. Seveda bi bil pravi čudeţ, če bi lahko zbral vse črke brez napake: zato 

mu dajo za nadzornika človeka, ki dobi naslov Korektorja, ki mu pokaţe prvi odtis. 
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Ta si zaradi svojega mnenja o zadostnosti včasih vzame jurisdikcijo nad avtorjevimi 

koncepcijami in jih zato, da bi jih prilagodil svojim, zamenja, in če si ţe ne podeli 

tega zakona, mu lahko oko zgreši«. Prav zato se zatekajo za drugi natis k avtorju; 

toda, ali ga sploh ne najdejo, ali pa je, če ga najdejo, sredi drugih opravkov, zaradi 

katerih ne zmore dovolj napetega duha za to korigiranje«
13

.  

Vloga korektorjev v grafični in pravopisni fiksaciji jezika je bila veliko bolj odločilna 

kakor predlogi za reformiranje pravopisa, ki so jih ponujali pisatelji, ki bi radi 

uveljavili »oralno pisanje«, ki bi ga v celoti vodil način govorjenja
14

. Razmik med 

med zmernostjo rešitev, izbranih za tiskane izdaje in drznostjo »reformacij«, ki so jih 

sugerirali avtorji Pléiade, je res velik. Ronsard, denimo, v svojem Abrégé de l'ART 

poétique françois predlaga, naj odpravijo »vso odvečno ortografijo« (to se pravi, vse 

črke, ki se jih ne izgovarja), naj spremenijo zapisovanje besed, da bi jih lahko 

primerjali z načinom, kako so izrečene (denimo »roze«, »kalite«, »Franse«, »langaje« 

itn. - zaradi česar bi postala odveč q in ç) in naj v francoščino uvedejo španska ll in ñ, 

da bi primerno označili izgovorjavo besed, kakršni sta »orgueilleiux« ali 

»Monseigneur«
15

. V mnenju, ki ga naslavlja na bralca v uvodu k štirim prvim knjigam 

Franciade, izraţa isto skrb, da bi povezal grafične oblike in načine branja: »Prosil bi 

te, bralec, le ene stvari: da blagovoliš izgovarjati moje verze tako, da prirediš glas 

njihovi strasti, ne pa, kakor jih berejo nekateri, bolj kakor sporočilo ali kakor nekaj 

kraljevih pisem kakor pa kot dobro izgovorjeno pesnitev; in prosim te še enkrat, tam, 

kjer boš videl to znamenje !, izvoli nekoliko dvigniti glas, da daš ljubkost  temu, kar 

boš bral«
16

. Praksa knjigarjev in tiskarjev pa je daleč od teh radikalnih predlogov 

nemara sicer ohranila kakšno vez z oralizacijo, vendar je inovacije omejevala na 

fiksacijo dolţin premorov. 

Tukaj je temeljno besedilo besedilo tiskarja (in avtorja) Étienna Doleta z naslovom La 

Punctuation de la langue françoise. Leta 1540 je opredelil nove tipografske 

konvencije, ki morajo ločiti, glede na trajanje prekinitve in na poloţaj v stavku, 

»točko z repom ali vejico«, »comma« (ali podpičje), »ki se ga daje v suspendirano in 

ne povsem končano sentenco«, in »okroglo točko« (ali končno točko), ki »jo zmeraj 

damo na konec sentence« – ki jim je treba dodati »spraševalec« (ali vprašaj) in 

»občudovalec« (ali klicaj). Tako distribucija ločil napotuje hkrati k delitvam diskurza 

in k bralnemu govoru: »Razumeti je treba, da je sleherni izrečeni argument in diskurz, 

ne glede na to, ali je običajen ali poetičen, deduciran s pomočjo period. Perioda je 

grški razloček, ki ga Latinci imenujejo clausula ali compræhensio: to se pravi 

klavzula ali razumevanje besed. Perioda (ali drugače, klavzula) je označena in 

razdeljena z zgoraj naštetimi točkami. Običajno naj bi imela le dva ali tri člane, kajti 

če z dolţino preseţe sapo človeka, je to slabo«. 

Slovarji jezika s konca XVII. stoletja registrirajo učinkovitost sistema, ki ga je 

predlagal Dolet (obogatenega z dvopičjem, ki nakazuje pavzo z dolţino med komo ali 

podpičjem in končno točko), a tudi razdaljo, ki je nastala med bralnim glasom in 

punktuacijo, ki poslej v skladu z izrazom iz Furetièrovega slovarja velja za 

»gramatično rabo«, ki zaznamuje delitve diskurza. V zgledih uporab, ki jih ta isti 
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Furetièrov slovar, objavljen 1690, predlaga, nakazuje: »Ta tiskarniški korektor zelo 

dobro razume interpunkcijo« in »Natančnost tega Avtorja gre vse do tega, da skrbi za 

pike in za vejice«. Če prvi zgled zelo normalno pripisuje interpunkcijo tehnični 

kompetentnosti, korektorjev, ki jih zaposlujejo tiskarji, pa drugi implicitno napotuje 

na običajno ravnodušnost avtorjev do interpunkcije. 

Ta drugi zgled kljub temu sporoča, da obstajajo avtorji, ki so pozorni na interpunkcijo 

svojih besedil. Ali je mogoče najti sled te »natančnosti« v natisnjenih izdajah njihovih 

del?  Vzemimo Molièrov primer. Zelo tvegano bi bilo, če bi mu preveč naravnost 

pripisali izbire interpunkcije, ki jih najdemo v izvirnih izdajah njegovih iger, kakor so 

pokazali za izdajo Précieuses ridicules (Smešne precioze)iz leta 1660, spreminjajo se 

glede na različne oblike v skladu s preferencami stavcev
17

. Pa vendar punktuacijski 

razmiki med prvimi izdajami iger, objavljenih kmalu po prvih pariških uprizoritvah, 

in poznejšimi izdajami omogočajo, da rekonstruiramo vsaj modalnosti, na katere je 

merila namembnost natisnjenega besedila, če ţe ne avtorjevih »ntenc«. 

Vemo za Molièrove zadrţke glede natisnjenega publiciranja njegovih iger
18

. Pred 

Précieuses ridicules (Smešne precioze)in  potrebo, da prehiti Somaiza in Ribouja pri 

priobčevanju besedila, ki sta ga pripravljala na podlagi ukradene kopije in pod krinko 

privilegija, ki ga prinaša presenečenje, Molière nikoli ni hotel izročiti katere izmed 

svojih komedij tiskarni. Brez groţnje, da se bo videl natisnjenega zoper svojo voljo, bi 

bilo prav tako s Preciozami. To pojasnjuje v predgovoru k izdaji: »In če bi o svojih 

Smešnih preciozah (Précieuses ridicules) pred njihovo uprizoritvijo imel najslabše 

mnenje na svetu, bi zdaj moral misliti, da nekaj veljajo, ker je toliko ljudi skupaj o 

njih dobro govorilo. Toda ker je velik del prelesti, ki so jih v njih našli, odvisen od 

dejavnosti in tona glasu,  je bilo zame pomembno, da jim ne odvzamejo tega okrasja; 

in zdelo se mi je, da je uspeh, ki so ga imele v uprizoritvi, dovolj lep, da lahko 

ostanem pri njem«
19

. 

Objavo gledališčih iger je zavračal zaradi finančnih razlogov, kajti ko je bila igra 

objavljena, jo je lahko igrala katerakoli skupina, pa tudi zaradi estetskih razlogov. Za 

Molièra je učinek gledališkega besedila res ves v »akciji«, to se pravi, v uprizoritvi. 

Nagovor bralca, ki odpre izdajo Amour médecin (Zdravniška ljubezen), uprizorjene v 

Versaillesu, nato pa v gledališču Palais-Royal leta 1665 in objavljene naslednje leto, 

poudarja razmik med spektaklom in branjem: »Ni mi vas treba opozarjati, da obstaja 

veliko reči, ki so odvisne od akcije: dobro vemo, da so komedije narejene le za to, da 

so igrane; in svetujem, da jo berejo zgolj osebam, ki imajo oči, da odkrijejo v branju 

vso gledališko igro«
20

. Ali ni punktuacija ena izmed moţnih opor (s podobo in 

didaskalijami) za to, da se je v natisnjenem besedilu in njegovem branju obnovilo 

nekaj »akcije«? 

Interpunkcija v prvih izdajah Molièrovih iger, če jo sistematično primerjamo s 

interpunkcijo, ki je uporabljena v poznejših izdajah (ne le v XIX. stoletju, ampak tudi 

v XVIII. stoletju, tudi na koncu XVII. stoletja), jasno potrjuje svojo vez z oralnostjo, 
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bodisi da namenja natisnjeno besedilo branju na glas ali recitiranju, bodisi da 

omogoča bralcu, ki bo bral v tišini, da notranje rekonstruira čase in pavze igre 

igralcev. Prehod od ene interpunkcije k drugi še zdaleč ni brez učinkov za sam pomen 

del
21

. Na eni strani prve interpunkcije, ki so čedalje številnejše, drugače 

karakterizirajo osebe – tako vejica, ki je bila navzoča po prvi besedi (»Gros«) v izdaji 

iz leta 1669 in je nato izginila v temle verzu iz Tartuffa: »Gros, et gras, le teint frais, 

et la bouche vermeille« (I. dejanje, 4. prizor, verz 233), ali mnoţenje vejic in velikih 

črk, ki ločuje načina govorjenja učitelja filozofije in učitelja plesa v Bourgeois 

gentilhomme (I. dejanje, 3. prizor). Na drugi strani interpunkcije izvirnih izdaj 

zaznamujejo pavze, ki omogočajo scenske igre (ali njihovo imaginirano obnovo). 

Denimo v prizoru s portreti iz Misanthrope (II. dejanje, 4. prizor, v verzih 586–594) 

vsebuje izdaja iz leta 1667 šest vejic več kakor moderne izdaje, kar omogoča 

Célimènu, da loči besede, da si vzame pavze, da pomnoţi mimike. Naposled te 

izvirne interpunkcije kaţejo besede, ki so nabite s posebnim pomenom. Medtem ko 

zadnja dva verza iz Tartuffa v modernih izdajah ne vsebujeta nobene vejice, v izdaji 

iz leta 1669 ni tako: »Et par un doux hymen, couronner en Valère, / La flame d'un 

Amant généreux, & sincère«. Zadnja beseda igre, »sincère« je tako jasno označena 

kot antonim besedi, ki nastopa v naslovu, Le Tartuffe, ou l'Imposteur. Ta obilna 

interpunkcija, ki nakazuje številnejše in v glavnem daljše premore kakor 

interpunkcija, ki so jo nato obdrţali, bralca uči, kako mora izgovoriti (ali brati) verze 

in poudariti določeno število besed, v glavnem opremljene z velikimi črkami iz 

tiskarne, ki so tudi odpravljene v poznejših izdajah. 

Tukaj orisana raziskava zastavlja več občih problemov. Prvi je datiranje prehoda od 

retorične h gramatični punktuaciji. Se organizira po eni sami kronološki poti, katere 

odločilni moment bi bil konec XVII. stoletja? Ali se ravna po ritmih, ki so različni 

glede na ţanre? Mar ni treba v skladu s hipotezo, ki jo je formuliral Philip Gaskelle v 

zvezi z Miltonovo »masko« Comus
22

, teh variacij povezati z različnimi 

namembnostmi istega besedila, ki pa so vse sodobne? 

Drugi problem: problem razlogov in dispozitivov, ki nosijo poskuse restavriranja 

oralizacijske interpunkcije v XVIII. stoletju. Benjamin Franklin naj bi bil iz tega 

zornega kota eksemplaričen. Ko si je zamišljal različne dispozitive, ki bodo 

omogočili, da se obdrţi vloga javnega govornika v okrilju razpršenega ljudstva, se je 

trudil spraviti novo opredelitev javnega in političnega prostora, ki ima razseţnosti 

širne republike, in tradicionalno moč ţive besede, naslovljene na drţavljane, ki so se 

zbrali k razpravljanju
23

. Na eni strani so avtorji »javnega diskurza« povabljeni, naj v 

svojih spisih uporabljajo zvrsti, ki so najbolj neposredno zvezane z oralnostjo: 

pregovor, dialog, pismo (ki pripada oratorni zvrsti). Na drugi strani mora učenje 

branja na glas, ki je osredotočeno na trajanje premorov in na moč glasu, postati 

temeljni element šolskega kurikula. Naposled pa mora reforma tipografskih konvencij 

olajšati oralizacijo besedil s pomočjo »izrazne tipografije«, ki uporablja kurzive, 

velike črke, postavljene v nekatere besede, ali novo punktuacijo (denimo tako, da bi v 

angleščino uvedli obrnjene klicaje in vprašaje, ki jih pozna španščina in ki, postavljeni 
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na začetek stavka, takoj pokaţejo, kako nastaviti glas). Franklin se je s tem, da je 

mobiliziral te resurse, ki jih je dobro poznal, ker je bil tiskar, trudil kar najbolj 

pribliţati natisnjeni diskurz govorniškim performancam in s tem različnim 

govornikom takoj omogočiti, da na različnih krajih do identičnosti reproducirajo 

izvirni govor. Zaradi branja na glas, zaradi »izrazne tipografije«, je bil lahko »public 

Orator« kakor pomnoţen, kakor »navzoč« v sami svoji odsotnosti. 

V nasprotju s Condorcetom ali Malesherbesom, ki sta bila nezaupljiva do strasti in 

čustev, ki jih generira oratorska retorika, in sta zato hvalila superiornost natisnjenega 

spisa
24

, misli Franklin, da je mogoče premagati na videz nerešljivo protislovje: kako 

okrog govora organizirati javni prostor, ki ne bi bil nujno zaprt v meje mestne drţave 

po antično? 

V prologu h »Comedy of Pyramus and Thisbe«, v sanjah neke poletne noči, je slaba 

punktuacija povzročila, da je Quince rekel nasprotno od tistega, kar je hotel – in kar bi 

moral: »If we offend, it is with our good will./ That you should think, we come not to 

offend, / But with good will. To show our simple skill, / That is the true beginning of 

our end.« (»Če ţalimo, je to naš dobri namen./ Potlej lahko mislite, da nismo prišli 

ţalit, Ampak z dobrim namenom. Da vam pokaţemo svojo preprosto spretnost, / To je 

resnični začetek našega konca«, medtem  ko bi pravilna punktuacija teh istih verzov 

dala nasproten pomen, ne da bi spremenili eno samo besedo (vsaj ne v angleščini): 

»Če ţalimo, je to naš dobri namen./Nikar ne mislite, da nismo prišli ţalit/. Naš namen 

je namreč vam pokazati svojo preprosto spretnost:/ Tak je našega konca pravi 

začetek.«)
25

 Igra napačne interpunkcije, ki preobrne sam pomen besedila, je bila 

večkrat igrana v elizabetinski literaturi. Kaţe, da je konstrukcija pomena besedil tesno 

odvisna od oblik, ki upravljajo njihovo transkripcijo in vodijo njihovo transmisijo. 

Quince nerodneţ nas zoper vse kritiške pristope, ki menijo, da so materialnost besedil 

in modalnosti njihove performance nepomembni, spominja, da je enačenje pomenskih 

učinkov, ki jih producirajo forme, najsi gre za forme pisanega, natisnjenega   ali glasu, 

nujno za to, da bi v njihovi zgodovinskosti in njihovih razlikah razumeli rabe in 

prilaščanja, katerih predmet so bila besedila, literarna ali neliterarna. 
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Roger Chartier 

 

PRETEKLOST IN PRIHODNOST KNJIGE
*
 

 

Taka tema za navidezno preprostostjo in očitno nujnostjo ni brez pasti. Najprej, 

utegne ustvarjati prepričanje, da zgodovinarju poznavanje preteklosti, kakršno 

konstruira, omogoča predvideti, se pravi, napovedati prihodnost. Razmiki, ki ločujejo 

tako različne zgodovinske situacije kakor velikokrat demantirane prognoze, so dovolj 

za to, da razblinijo iluzije. Bolj temeljno pa se za naslov tega predavanja zdi, da 

sugerira, da je knjiga vselej bila to, kar je za nas, danes in v tem zahodnem 

(pozahodnjačenem) svetu. Diskontinuitete med predmeti, ki, kljub temu da so 

označene z eno besedo – v našem primeru s »knjigo« –  niso nič manj krepko različne 

forme, strukture in pomeni, ki bi morali svariti pred to retroaktivno in kvarno 

retrospektivno univerzalizacijo.  

Za nas je knjiga predmet, sestavljen iz listov in strani, branih znotraj ene vezave ali 

enih platnic. Vsiljuje ali omogoča nekatere geste in nekatere prakse: lahko jo 

poloţimo ali drţimo, lahko jo beremo pozorno ali zgolj preletimo, prelistamo ali 

konzultiramo. Zlasti pa med seboj povezuje specifičen predmet, ki je drugačen od 

drugih nosilcev pisnega, delo ali skupek del in lastno ime: avtorjevo ime.  

Ta skupek potez opredeljuje knjigo tako, kakor jo zaznavamo in z njo manipuliramo. 

Toda tudi svitek iz antike je bil knjiga, pa vendar so bili njegova materialna oblika, 

organizacija in razmerje bralca do besedila, ki ga svitek nosi, radikalno drugačni. 

Svitek nima ne strani ne kazala, ne listamo ga in zahteva vso mobilizacijo bralca, ki 

ga mora drţati z obema rokama, če ga hoče brati. Rokopisna knjiga, ki je nastopila v 

srednjem veku, ima od prvih stoletij krščanske dobe naprej obliko in strukturo, ki jo je 

podedovala natisnjena knjiga: narejena je iz zvezkov, iz listov in strani. Zdi se 

potemtakem blizu temu, kar je za nas knjiga. Pa vendar je šele pozno – v XIV. in XV. 

stoletju pri besedilih, ki ne sodijo v kanonični repertoar antičnih ali krščanskih 

avtoritet – ponudila enotnost predmeta, dela in imena, ki nam je postala tako domača. 

Raziskovanje preteklosti in prihodnosti »te« knjige potemtakem zahteva, da ustrezno 

zaznamo te razlike in se vprašamo o diskontinuiteti nosilcev pisnega in o njihovem 

učinkovanju na bralne prakse. Na podlagi te zgodovinske perspektive sicer ni mogoče 

prerokovati prihodnosti, pač pa je mogoče pravilneje razumeti mutacije v sedanjosti in 

hkrati zavrniti slepa navdušenja, ki naznanjajo takojšen in univerzalen prihod nove 

dobe komunikacije, in jokave nostalgije, ki imajo konec knjige in avtorjevo smrt za 

neogibni posledici revolucije numeričnega. Da bi omogočil pravilnejšo presojo, se 

bom ustavil pri treh momentih, ki so prelomni časi: v zgodovini dolgega trajanja pisne 

kulture so to sreda XV. stoletja, druga polovica XVIII. stoletja in končujoče se XX. 

stoletje. 

 

Gutenberg drugače 

Prva mutacija, ki spremeni prakse pisnega v moderni dobi, je tehnična: sredi XV. 

stoletja preobrazi načine reprodukcije besedil in produkcije knjig. Z iznajdbo 

premičnih črk in tiskarske stiskalnice rokopisna kopija ni več edini postopek za 
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zagotavljanje razmnoţevanja in kroţenja besedil. Tiskarna zato, ker krepko zniţa 

ceno izdelave, ki je razdeljena na vse izvode ene izdaje, in ker skrajša njeno trajanje, 

omogoči difuzijo besedil v dotlej neznanih razseţnostih. Sleherni bralec lahko pride 

do večjega števila knjig; sleherno besedilo lahko doseţe večje število bralcev. Poleg 

tega tiskarna omogoča identično (ali skoraj identično zaradi morebitnih popravkov 

med tiskanjem) reprodukcijo besedil v velikem številu izvodov (med 1250 in 1500 na 

izdajo), kar spremeni same pogoje njihove recepcije. 

Ali moramo zato misliti, da sta izum in difuzija tiskarne sproţila temeljno revolucijo 

knjige in branja? Morebiti ne. In sicer zaradi več razlogov. Predvsem je jasno, da se 

knjiga v samih svojih oblikah ni preobrazila zaradi nove tehnike. Do leta 1520 ali 

1530 ostane natisnjena knjiga tesno odvisna od rokopisa, katerega ureditev strani, 

pisave in videze posnema. Kakor rokopis je dokončana šele po posegih več rok: vsaj 

iluminatorjeve, ki slika miniature in iniciale, in korektorjeve, ki dodaja naslove, 

rubrike in interpunkcije. 

Tiskana knjiga poleg te neposredne odvisnosti povzema strukture, ki so strukture 

kodeksa od prvih stoletij krščanske dobe naprej. Enako kakor rokopisna knjiga je 

sestavljena iz prepognjenih listov, zdruţenih v zvezke in zbranih v eni vezavi. 

Potemtakem ni čudno, da so sistemi zaznavanja besedila, ki so jih velikokrat 

povezovali s tiskarno, veliko starejši od nje in niso zvezani z reprodukcijsko tehniko, 

ampak z obliko knjige. Tako je z oštevilčenjem listov in strani, z organizacijo strani, 

razdeljeno med besedilo in njegove glose, ali z indeksi, tabelami in uskladitvami. Ti 

dispozitivi, ki jih bodo nato prevzeli tiskarji, so izumljeni v samostanskih delavnicah 

in lokalih srednjeveških knjigarjev. 

Naposled je treba vedeti, da je v zadnjih stoletjih ročno kopirane knjige nastala trajna 

hierarhija formatov, ki ločuje veliki in-folio, univerzitetno in študijsko knjigo, ki jo je 

treba primerno namestiti, da jo je mogoče brati, humanistično knjigo, bolj priročno, ki 

sprejema klasična besedila in novosti, in naposled »libellus«, prenosno knjigo z več 

rabami in s skromnejšimi bralci. Tiskana kultura bo zvesta dedinja te razdelitve in bo 

povezovala format knjig, zvrsti besedil in tipe branja. 

Še drug razlog je za poudarjanje kontinuitete med rokopisom in tiskom. Izum tiska 

dejansko ne igra odločilne vloge v dolgem procesu, skozi katerega čedalje bolj 

številna branja prehajajo od oraliziranega branja, nujno potebnega za to, da razumejo 

besedilo, ki ga berejo, k branju, ki ga je mogoče opravljati vizualno. Ţe v grški in 

rimski antiki oba načina soobstajata, vendar je v srednjem veku moţnost branja v 

tišini, ki je naprej sodila v okolja samostanskih pisarjev, osvojila univerzitetni svet, in 

sicer v XII. in XIII. stoletju, nato pa je v XIV. in XV. stoletju postala običajna praksa 

laičnih aristokracij in izobraţencev. Pot se nadaljuje po izumu tiska in  najbolj 

poniţnim izmed bralcev vtepe v glave način branja, ki ne zahteva več oralizacije. 

Nepismenost na koncu te evolucije, v sodobnih druţbah, ne označuje docela 

analfabetskega prebivalstva, ampak tiste izmed bralcev, ki lahko razumejo besedilo le, 

če ga berejo na glas ali potihem. 

Revolucija molčečega branja je potemtakem v zelo veliki meri neodvisna od tehnične 

revolucije, ki je od srede XV. stoletja naprej spremenila produkcijo knjige. Nedvomno 

je veliko krepkeje zakoreninjena v mutaciji, ki v XII. in XIII. stoletju globoko 

modificira samo funkcijo pisnega. Samostanskemu modelu pisanja, ki je dajal 

kopiranim besedilom ohranjevalno nalogo, sledi sholastični model branja, ki knjigo 

spreminja hkrati v predmet in instrument intelektualnega dela. Difuzija molčečega 

branja omogoča svobodnejše, skrivnejše in povsem notranje razmerje do pisnega. 
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Omogoča hitro in izvedeno branje, ki je zmoţno popolnoma dojeti kompleksnost 

strani sholastične knjige.  Prav tako dopušča različne rabe ene knjige, brane na glas za 

druge, z drugim ali zase, ko to zahteva zvrst besedila ali ritual, in brane molče v 

odmaknjenosti kabineta, knjiţnice ali oratorija, v drugačnih okoliščinah. Revolucija 

branja je bila pred revolucijo knjige

. Potemtakem tehnični inovaciji ne smemo 

prenagljeno pripisovati kulturnih mutacij, ki izhajajo iz drugega reda razlogov in so 

imele močnejše učinke. 

 

Revolucija branja v času razsvetljenstva 

Ta ista ugotovitev se nanaša na drugo »revolucijo branja« v moderni dobi, ki se je 

zgodila v XVIII. stoletju, pred industrializacijo izdelovanja tiskane knjige. Od leta 

1750 naprej se mnoţijo diskurzi, ki izraţajo zaostreno zavest o globokih mutacijah, ki 

so posegle v tiskano produkcijo in bralne navade. Potopisi in slike šeg vztrajajo pri 

novi univerzalnosti branja, ki je navzoče v vseh druţbenih okoljih, na vseh krajih in v 

vseh trenutkih v ţivljenju. Po tem, kar pravijo, se je mestnega, a tudi ruralnega 

prebivalstva, ki ju je zajela bralna strast, polastila prava »bralna pobesnelost«. V 

zdravstvenih diskurzih je to ugotavljanje vznemirjeno, poudarja uničevalne učinke 

tega pretiranega branja, zaznavanega kot individualna sprijenost ali kolektivna 

epidemija. Tudi filozofski diskurz negativno sodi, sicer zaradi drugačnih razlogov, o 

bralnem pretiravanju. Branje za razvedrilo in kratkočasje stigmatizira kot resničen 

»narkotik« (beseda je Fichtejeva) ali kot oddaljevanje od kritičnega in filozofskega 

dela. Upoštevati je treba tudi druge reprezentacije: na primer tiste, ki jih predlagata 

slikarstvo ali gravura, ki pomnoţujeta podobe novih bralcev (ţensk, obrtnikov, 

kmetov) in novih navad: branje na prostem, na vrtu ali v naravi, branje med hojo in 

branje v postelji, ki pripravlja ali nadomešča erotično srečanje. Vse nakazujejo, da so 

se prakse spremenile, da so bralci številnejši in da so bralno pobesneli. 

Naj te zaznave prevedemo kot nasprotje med tradicionalnim branjem, imenovanim 

»intenzivno«, in modernim branjem, ki je tisto, ki ga sodobniki rišejo in velikokrat 

obsojajo in ki bi ga lahko okvalificirali kot »ekstenzivno«? Po tej dihotomiji je bil 

»intenzivni« bralec soočen z omejenim in zaprtim korpusom besedil, branih in spet 

branih, memoriziranih in recitiranih, razumljenih in znanih na pamet, prenašanih iz 

generacije v generacijo. Tak način branja je bil krepko zaznamovan s sakralnostjo in 

je bralca podrejal avtoriteti besedila. »Ekstenzivni« bralec je povsem drugačen: 

porablja številne, nove, efemerne tiske; bere jih hitro in pohlepno; pristopa k njim z 

distanciranim in kritičnim pogledom. Razmerju do pisnega, ki je bilo skupnostno in 

spoštljivo, naj bi sledilo svobodno, predrzno in nespoštljivo branje. 

Tej tipologiji, organizirani v kronologijo, ki razlikuje med »prej« in »potem«, 

ločenima s pravo »revolucijo«, so nasprotovale številne kritike. V času domnevnega 

»intenzivnega« branja so namreč številni tudi »ekstenzivni« bralci. Pomislimo na 

humanistične izobraţence, ki akumulirajo branja, ki delajo izpiske, kompilacije, 

konfrontacije in , besedila, ki jih berejo, podvrţejo kritiki, tedaj filološki. Narobe pa 

se v samem trenutku »ekstenzivne« revolucije branja z Rousseaujem, Bernardinom de 

Saint-Pierrom, Goethejem ali Richardsonom razvije najbolj »intenzivno« izmed branj, 

tisto, s katerim se roman polasti bralca, ga pripne na svojo črko, vlada njegovim 

mislim in vedenju. Branje Pamele, Nove Heloïse, Pavla in Virginije, Trpljenja 
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mladega Wertherja prestavlja stare geste v novo (ali prenovljeno) literarno obliko. 

Roman je spet in spet prebiran, znajo ga na pamet, ga citirajo in recitirajo. Njegov 

bralec je preplavljen z besedilom, v katerega se je naselil; identificira se z junakom 

zgodbe in svoje lastno ţivljenje dešifrira skozi fikcije zapleta. V tem »intenzivnem« 

branju novega tipa je angaţirana senzibilnost v celoti. Bralec (ki je pogosto bralka) ne 

more zadrţati ne svojega čustvovanja ne solz. Vznemirjen kdaj pa kdaj prime za pero 

in tudi sam nastopi kot avtor, še pogosteje pa piše pisatelju, ki je prek svojega dela 

postal resnični usmerjevalec zavesti in ţivljenja. 

Sicer pa bralci romanov niso edini »intenzivni« bralci v času revolucije branja. Branje 

najštevilnejših in naponiţnejših, ki jih hranijo naslovi iz kolportaţnih knjigarn, še 

naprej upravljajo tradicionalne navade, ki zahtevajo poslušanje in memoriranje. 

Besedila, ki sestavljajo te repertoarje, so tako predmet prilaščanj, ki se bolj opirajo na 

prepoznavanje (zvrsti, tem, motivov) kakor na odkrivanje še neizdanega in ki ostajajo 

tuja pričakovanjem in maniram bralcev, ki se jim mudi, ki so nenasitni in so skeptični.  

Te ugotovitve nas privedejo do tega, da podvomimo o validnosti ostrega nasprotja 

med obema stiloma branja, ki veljata za ireduktibilna in zapovrstna. Ali moramo zato 

opustiti ţe samo misel na »revolucijo branja« v XVIII. stoletju? Morebiti ne, če 

upoštevamo mutacije, ki transformirajo tiskano produkcijo v vsej Zahodni Evropi, ne 

da bi bili spremenjeni sami pogoji tiskarske dejavnosti. V XVIII. stoletju je dejansko 

izdelava knjige ostala tisto, kar je od Gutenberga naprej, ne da bi se veliko spremenili 

tehnike, delo in naklade. Poleg tega ostaja izdajateljska dejavnost povsod (razen v 

Angliji po 1695) podvrţena suverenovi predhodni cenzuri, ki podeljuje privilegije in 

dovoljenja, in izpostavljena groţnji obsodb po objavi, ki jih izrekajo civilne in 

religiozne oblasti. 

Pa vendar se je odnos do pisnega znotraj te stabilnosti tehnike in cenzure spremenil 

zaradi več evolucij: zaradi rasti in diverzifikacije produkcije knjige, zaradi širokega 

kroţenja prepovedanih knjig, zaradi mnoţenja in preobrazbe periodik, zaradi 

zmagoslavja majhnih formatov ali novih moţnosti za branje brez nakupov, ki so 

nastale s knjigarnami, ki so posojale knjige v zameno za pravico do aboniranja, in z 

bralnimi društvi,  ki so svoje fonde ustvarjala na podlagi kotizacij svojih članov. Te 

evolucije so krepka opora močnejši navzočnosti tiska, zagonu novih zvrsti, literarnih 

in zaloţniških skupaj, novim bralnim praksam. 

V XVIII. stoletju se je po vsem videzu lestvica moţnih branj za najbolj izobraţene 

bralce in bralke razširila in ponudila repertoar moţnosti, ki je bil pred tem neznan. 

Zakaj naj potemtakem ne bi mislili, da je »revolucija branja« v XVIII. stoletju prav v 

tej novi zmoţnosti za pluralnost načinov branja? Od tod njene meje, saj taka 

kompetentnost ni dana vsem, še zdaleč ne, značilna je zgolj za najbolj izvedene bralce 

in bralke. Od tod tudi kompleksnost, ker je to kompetentnost treba priznati, vendar ne 

v uveljavljanju hegemoničnega in specifičnega stila, ampak v povečani raznovrstnosti 

praks, ki je postala moţna zaradi preobrazbe tiskanih repertoarjev. 

 

Doba numeričnega 

Izvirnost – in seveda vznemirljivost – naše sedanjosti je v tem, da se v njej različne 

revolucije pisne kulture, ki so bile v preteklosti ločene, simultano razgrinjajo. 

Revolucija elektronskega besedila je namreč hkrati revolucija produkcijske in 

reprodukcijske tehnike besedil, revolucija nosilca pisnega in revolucija bralnih praks. 

Po tem se loči od prejšnjih revolucij: nastop kodeksa uveljavi novo obliko knjige in 
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nov odnos do pisnega, vendar ne da bi se spremenila reprodukcijska tehnika, ki ostane 

rokopisna kopija; izum tiskarne revolucionira to tehniko, vendar ohrani zvestobo 

določeni obliki knjige, kodeksu, ki je nastala veliko pred njim; naposled »revolucija 

branja v XVIII. stoletju« povzroči globoko preobrazbo praks, ne bi se spremenili 

temeljni pogoji, ki upravljajo produkcijo knjige. Danes so vsi trije mutacijski registri 

(tehnični, morfološki in kulturni) tesno zvezani. 

Zasloni v končujočem se XX. stoletju so dejansko nove vrste. V nasprotju s filmskimi 

in televizijskimi zasloni nosijo besedila – ne zgolj besedila, seveda, ampak tudi in 

predvsem besedila. Staro naprotje med knjigo, pisnim, branjem na eni strani in 

zaslonom in podobo na drugi strani je nadomestil nov poloţaj, ki predlaga nov nosilec 

pisne kulture in novo obliko knjige. Od tod zelo paradoksna vez, vzpostavljena med 

bujnim naraščanjem pisnega v naših druţbah in vsiljivo tematiko »smrti bralca«. 

Ali naj poslej mislimo, da je zdaj predvečer mutacije, podobne tisti, ki je v prvih 

stoletjih krščanske dobe izumila novo obliko zapisa, transmisijo in recepcijo pisnega, 

in da bo elektronska knjiga nadomestila ali ţe nadomešča natisnjeni kodeks, 

kakršnega poznamo v njegovih različnih oblikah: kot knjigo, revijo, magazin, časnik? 

Morebiti. Vendar je v prihodnjih desetletjih najverjetneje soobstajanje obeh oblik 

knjige in treh načinov komuniciranja besedil: rokopisnega pisanja, natisnjene 

publikacije, nunerične tekstualnosti, ki pa ne bo nujno miroljubno. 

To verjetno soobstajanje nas vabi k razmisleku o novi obliki konstruiranja diskurzov 

vednosti in o specifičnih modalnostih njihovega branja, ki jih omogoča elektronska 

knjiga. Ta knjiga ne more biti, ne sme biti zgolj nadomestitev enega nosilca z drugim 

pri delih, ki bi še bila zasnovana in napisana v stari logiki kodeksa. Če oblike spisov 

zadevajo njihov pomen, moramo razumeti, kako elektronske knjige pri besedilih 

vednosti na nov način organizirajo razmerje med demonstracijo in viri, modalnostmi 

argumentacije in kriteriji dokaza. Pisanje ali branje te nove vrste knjige zahteva, da se 

otresemo pridobljenih navad in da transformiramo tehnike akreditiranja učenega 

diskurza: denimo citiranje ali opombe na dnu strani. Vsak od teh načinov dokazovanja 

validnosti analize je zaradi elektronskega besedila globoko modificiran. Na eni strani 

lahko avtor razvije argumentacijo v skladu z logiko, ki ni več nujno linearna, 

sekvenčna in deduktivna, ampak je lahko razpršena, simultana in relacijska. Na drugi 

strani lahko bralec sam konsultira dokumente (arhive, podobe, govore, glasbo), ki so 

predmeti ali instrumenti raziskovanja, in tako na nov način utemelji svojo oceno 

demonstracije, ki mu je predloţena. V tem pomenu je revolucija modalnosti 

produkcije in transmisije besedil tudi epistemološka mutacija. 

Zatorej sam pojem »knjiga« postavlja pod vprašaj elektronsko tekstualnost. V tiskani 

kulturi neposredna zaznava poveţe tip predmeta, razred besedil in posebnih rab. Red 

diskurzov je tako vzpostavljen na podlagi materialnosti, ki je lastna njihovim 

nosilcem: pismu, časniku, reviji, knjigi, arhivu itn. V numeričnem svetu, kjer so 

besedila, ne glede na to, kakšna so, dana v branje na isti površini (na računalniškem 

zaslonu) in v enakih oblikah (o katerih na splošno odloča bralec), ne gre tako. Tako je 

ustvarjena besedilna kontinuiteta, ki več ne diferencira različnih zvrsti, ki so po 

videzu postale podobne, po avtoriteti pa ekvivalentne. Tako so izbrisani stari kriteriji, 

ki so omogočali ločevanje, razvrščanje in hierarhiziranje diskurzov. Učinek na samo 

opredelitev »knjige«, kakor jo razumemo, se pravi, kot specifičnega predmeta, 

drugačnega od drugih nosilcev pisnega, in kot dela, katerega identiteta in 

koherentnost sta navezani na intelektualno ali estetsko intenco, ni neznaten. 

Numerična tehnika razsuje ta način identifikacije knjige takoj, ko naredi besedila 
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gibljiva, voljna, odprta in ko da skoraj identične oblike vsem pisnim produkcijam: 

elektronski pošti, bazam podatkov, internetnim stranem, elektronskim izdajam itn. 

Od tod angaţirano razmišljanje o intelektualnih kategorijah in tehničnih dispozitivih, 

ki bodo omogočili, da bomo oblikovali nekatera elektronska besedila kot »knjige«, se 

pravi, kot besedilne enote, ki bodo imeli svojo lastno identiteto. Ta reorganizacija 

sveta pisnega v njegovi numerični obliki je pogoj za to, da bo lahko organiziran 

plačljivi dostop do linije in bodo ohranjeni plačevanje izdajateljskega dela ter 

dediščinska,  moralna in avtorska pravica. Tako priznavanje, utemeljeno na vselej 

nujnem in vselej konfliktnem zavezništvu med zaloţniki in avtorji, bo nedvomno 

vodilo v globoko preobrazbo elektronskega sveta, kakršnega poznamo. Dispozitivov, 

ki so namenjeni varovanju nekaterih del (posameznih knjig ali podatkovnih baz) in ki 

so postali bolj učinkoviti z »e-book«, bo nedvomno več in bodo tako fiksirali, 

skrepeneli in zaprli elektronsko izdana besedila. To je moţna evolucija, ki bo 

»knjigo« in druga numerična besedila opredelila v nasprotju s prosto in spontano 

elektronsko komunikacijo, ki dovoljuje vsakomur, da da na Web v obtok svoja 

razmišljanja ali svoje stvaritve. Tako vzpostavljena ločitev prinaša tveganje 

ekonomske in kulturne hegemonije, ki bi jo uveljavili najmočnejša  multimedijska 

podjetja in izdelovalci elektronskih strojev. Vodi pa lahko tudi v to, da bo v novi 

tekstualnosti obnovljen red diskurzov, ki bo omogočal diferenciranje besedil, ki so 

bila spontano dana v obtok, in besedil, ki so bila podvrţena zahtevam znanstvene 

evalvacije in izdajateljskega dela. Narediti zaznaven status diskurzov je pogoj za to, 

da jim lahko pripišemo bolj ali manj krepko avtoriteto glede na modalnost 

»publiciranja« in tako lahko obvladamo sprevrţene učinke nenadzorovane, zmotne ali 

ponarejene  »informacije«, ki jo srečujemo na internetu zaradi raziskovalnih gibalcev. 

Neko drugo dejstvo lahko naposled vznemiri numerični svet in naše pojmovanje ali 

naše dojemanje »knjige«. Izhaja iz moţnosti, da ločimo transmisijo besedil od 

računalnika (PC, prenosni računalnik ali »e-book«), ki jo je mogoče misliti, odkar je 

mogoče izdelati elektronsko črnilo in »papir«. Zaradi tega postopka, ki so ga razvili 

raziskovalci M.I.T., lahko katerikoli predmet (vštevši knjigo z listi in stranmi, kakršno 

še poznamo) postane nosilec elektronskega besedila, knjige ali knjiţnice, z edinim 

pogojem, da je opremljen z mikroprocesorjem (ali da je naloţena na internet) in da 

njegove strani sprejemajo elektronsko črnilo, ki omogoča, da se na isti površini 

zapovrstjo prikaţejo različna besedila. Numerično besedilo se lahko prvič emancipira 

od prisil, lastnih zaslonom, ki so nam znani, kar naj bi prelomilo vez, ki se je 

vzpostavila med elektronskimi stroji in linijskim zaloţništvom. 

Celo če se ne projiciramo v še hipotetično prihodnost in mislimo elektronsko »knjigo« 

v njenih današnjih oblikah in nosilcih, ostaja vprašanje: vprašanje o zmoţnosti te nove 

knjige, da najde ali producira svoje bralce. Na eni strani dolga zgodovina branja 

odločno kaţe, da so mutacije v redu praks velikokrat počasnejše od revolucij tehnik in 

vselej v odmiku od njih. Po iznajdbi kodeksa in umiku svitka se je »knjiga«, 

razumljena kot zgolj delitev diskurza, velikokrat ujemala z besedilno materijo, ki jo je 

vseboval nekdanji svitek. Novi načini branja niso pri priči izšli iz iznajdbe tiskarne. 

Prav tako se vpričo novih oblik knjige ohranjajo intelektualne kategorije, ki jih 

povezujemo s svetom besedil. 

Poleg tega lahko elektronska revolucija, ki se zdi pri priči univerzalna, neenakosti 

poglobi, ne pa zmanjša. Obstaja veliko tveganje nove »nepismenosti«, ki ni več 

opredeljena z nezmoţnostjo branja in pisanja, temveč z nemoţnostjo dostopa do novih 

oblik transmisije pisnega – ki še zdaleč niso zastonj. Veliki ostajajo razmiki med 
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vsiljivo navzočnostjo elektronske revolucije v diskurzih (s temle vred ...) in realnostjo 

bralnih praks, ki so slej ko prej mnoţično navezane na tiskane predmete in ki le delno 

izrabljajo moţnosti, ki jih ponuja numerično. Precej lucidni moramo biti, da 

virtualnosti ne vzamemo za ţe obstoječo stvarnost. 

Tehnike za reprodukcijo besedil ali podob niso same na sebi ne dobre ne sprevrţene. 

Ni tehničnega determinizma, ki bi samim napravam podeljeval obvezen in edini 

pomen. So tisto, kar iz njih naredi druţba skozi spopade in kompromise, ki potekajo 

skoznjo. Prihodnost knjige ni neizprosno vpisana v virtualnosti numeričnega. Odvisna 

je od načina, kako si bodo bralci, ki so tudi drţavljani, prilastili nove moţnosti in se 

pokazali bolj ali manj zveste gestam in predmetom, ki so v zelo dolgem trajanju 

oblikovali naš odnos do pisne kulture. 
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Roger Chartier 

 

BRALCI IN BRANJA V DOBI ELEKTRONSKE TEKSTUALNOSTI
*
 

 

LECTEURS ET LECTURES À L'ÂGE DE LA TEXTUALITÉ ÉLECTRONIQUE 

 

»Se habla de la desaparición del libro; yo creo es imposible.« 

Jorge Luis Borges, "El libro", 1978 

 

 

Leta 1968 je Roland Barthes v nekem eseju, ki je postal slaven, povezal bralčevo 

vsemogočnost in avtorjevo smrt. Avtor, ki ga je s prestola njegove nekdanje 

suverenosti pregnala govorica ali, prej, »mnogotere pisave, ki so izšle iz več kultur in 

ki vstopajo druga z drugo v dialog, v parodijo, v oporekanje«, je prepustil svojo 

preeminenco bralcu, razumljenemu kot »tisti nekdo, ki drţi zbrane v istem polju vse 

sledi, iz katerih je sestavljeno napisano«. Bralna pozicija je bila razumljena kot kraj, 

kjer je zbran pluralni, gibljivi, nestabilni pomen, kjer tekst, kakršenkoli ţe je, pridobi 

pomenjanje
26

. 

Tej ugotovitvi o rojstvu bralca so sledile diagnoze, ki so izpolnile njegov mrliški list. 

Nadele so si tri glavne oblike. Prva napotuje na preobrazbo bralnih praks. Na eni 

strani so ga statistični podatki, zbrani z raziskavami o kulturnih navadah, prepričali 

vsaj o zmanjšanju deleţa »močnih bralcev« v slehernem starostnem razredu, še zlasti 

pa med mladoletnimi bralci, če ţe ne o zmanjšanju globalnega odstotka bralcev. 

Ugotovitve, pridobljene na podlagi izdajateljskih politik, so okrepile prepričanje o 

»krizi« branja
27

. Ta sicer ni prizanesla fikciji, še bolj trdo pa je občutena v zaloţništvu  

humanističnih in druţbenih znanosti. Učinki na obeh straneh Atlantika so primerljivi, 

čeprav temeljni vzroki niso povsod enaki. V Zdruţenih drţavah je najpomembnejše 

dejstvo, da univerzitetne knjiţnice kupujejo drastično manj monographs; njihove  

proračune poţirajo naročila periodik, ki včasih dosegajo precej visoke cene – med 

10.000 in 15.000 dolarjev za letnik. Od tod zadrţanost univerzitetnih zaloţniških hiš 

do objavljanja del, o katerih sodijo, da so preveč specializirana: doktorskih tez, 

monografskih študij, eruditskih knjig itn.
28

 V Franciji in nedvomno tudi širše po 

Evropi izhaja podobna previdnost, ki omejuje število objavljenih naslovov in njihove 

naklade, predvsem iz skrčenja občinstva največjih kupcev – in iz zmanjšanja njihovih 

nakupov. 

V tretji perspektivi sta bralčeva smrt in izginotje branja mišljena kot neogibna 

posledica civilizacije zaslona, zmagoslavja podob in elektronske komunikacije. O tej 

zadnji diagnozi bi rad razpravljal v tem eseju. Zasloni našega stoletja so dejansko 

                                                           
*
 Prevod članka: Roger CHARTIER, »Lecteurs et lectures à l’age de la textualité éléctronique«. - Où 

va le livre?, pod vodstvom Jeana-Yvesa Molliera, Pariz, La Dispute, 2002, str. 295–312. 
26

 Roland BARTHES, »La mort de l'auteur«, (1968), in Roland BARTHES, Le bruissement de la 

langue. Essais critiques IV, Pariz, Éditions du Seuil, 1984, str. 63-69. Slov. prev. »Smrt avtorja« (prev. 

Suzana Koncut) v: Aleš POGAČNIK (ur.), Sodobna literarna teorija, Ljubljana, Krtina, 1995, str. 19–

23. 
27

 Hervé RENARD in François ROUET, »L'économie du livre: de la croissance à la crise«, v L'Édition 

française depuis 1945,  Pascal FOUCHÉ (dir.), Pariz, Éditions du Cercle de la Librairie, 1998, str. 

640–737. Cf. tudi Pierre BOURDIEU, »Une révolution conservatrice dans l'édition«, Actes de la 

Recherche en Sciences Sociales, 126/127, marec 1999, str. 3–28. 
28

 Robert DARNTON, »The New Age of the Book«, The New York Review of Books, 18. marec, 1999, 

str. 5–7. 
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nova zvrst. V nasprotju filmskimi ali televizijskimi zasloni nosijo besedila – seveda 

ne zgolj besedila, ampak tudi besedila. Staro nasprotje med na eni strani knjigo, 

napisanim, branjem, in na drugi strani zaslonom, podobo, je nadomeščeno z novim 

poloţajem, ki predlaga nov odnos do pisne kulture in novo obliko knjige. Od tod zelo 

paradoksna vez, ki je vzpostavljena med povsodpričujočnostjo pisanega v naših 

druţbah in vsiljivo tematiko izginotja knjige in bralčeve smrti. Razumevanje tega 

protislovja zahteva, da pogledamo nazaj in izmerimo učinke prejšnjih revolucij, ki so 

zadevale nosilce pisne kulture. 

V IV. stoletju krščanske dobe se je dokončno uveljavila nova oblika knjige na stroške 

tiste oblike, ki je bila domača grškim in rimskim bralcem. Codex, se pravi knjiga, 

sestavljena iz prepognjenih, zbranih in zvezanih listov, je postopoma, vendar 

nezadrţno spodrinila svitke, ki so dotlej nosili pisno kulturo. Z novo materialnostjo 

knjige so doslej nemogoče geste postale običajne: denimo pisanje med branjem, 

listanje dela, zaznavanje posebnih odlomkov. Posebni dispozitivi codicis so globoko 

preobrazili rabe besedil. Izum strani, zaznavanja, ki jih omogočata oštevilčenje in 

indeksiranje, novo razmerje, ki se je vzpostavilo med delom in predmetom, nosilcem 

njegove transmisije, so omogočili povsem nov odnos med bralcem in njegovimi 

knjigami. 

Ali naj mislimo, da smo na predvečer podobne mutacije in da bo elektronska knjiga 

nadomestila ali ţe nadomešča natisnjeni codex, kakršnega poznamo v njegovih 

različnih oblikah: knjiga, revija, časnik? Morebiti. Vendar je v prihodnjih desetletjih 

najbolj verjetno soobstajanje, ki ne bo nujno miroljubno, obeh oblik knjige in treh 

načinov zapisovanja in komuniciranja besedil: rokopisnega pisanja, natisnjene 

publikacije, elektronske tektualnosti. Ta hipoteza je seveda razumnejša kakor 

lamentacije o nepopravljivi izgubi pisne kulture ali neprevidna navdušenja, ki 

napovedujejo takojšen vstop v novo ero komunikacije. 

To verjetno soobstajanje nas vabi k razmisleku o novi obliki konstrukcije diskurza 

vednosti in o specifičnih modalnostih njihovega branja, ki ga omogoča elektronska 

knjiga. Ta ne more biti, ne sme biti zgolj nadomestek enega nosilca z drugim za dela, 

ki bi ostala zasnovana in napisana v stari logiki codices. Če »oblike učinkujejo na 

pomen«, kakor je o tem pisal F. F: McKenzie
29

, elektronske knjige na nov način 

organizirajo razmerje med demonstracijo in viri, med modalnostmi argumentacije in 

kriteriji dokaza. Pisanje ali branje te nove vrste knjige zahteva, da se otresemo 

pridobljenih navad  in spremenimo tehnike akreditacije  učenega diskurza, katerega 

zgodovine in evalvacije učinkov so se pred kratkim lotili zgodovinarji: tako citiranja, 

opomb na dnu strani
30

 ali tistega, kar je Michel de Certeau po Condillacu imenoval 

»jezik računov«
31

. Sleherni izmed teh načinov dokazovanja validnosti kake analize 

postane globoko modificiran, takoj ko lahko avtor razvije svojo argumentacijo v 

skladu z logiko, ki ni več nujno linearna in deduktivna, ampak odprta, prikazana po 

delih in relacijska,
32

 in ko lahko bralec sam konzultira dokumente (arhive, podobe, 
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govore, glasbo), ki so objekti ali orodja raziskave
33

. V tem smislu je revolucija 

modalitet produkcije in transmisije besedil tudi temeljna epistemološka mutacija
34

. 

Ko je bila dominacija codices vzpostavljena, so integrirali logiko njegove 

materialnosti v samo konstrukcijo del – denimo s tem, da so razdelili tisto, kar je prej 

bilo tekstna snov več svitkov, v knjige, dele ali poglavja enega samega diskurza, ki ga 

vsebuje eno samo delo. Podobno moţnosti (ali prisile) elektronske knjige vabijo k 

temu, da bi drugače organizirali tisto, kar knjiga, ki je še zmerom naša, nujno 

distribuira na linearno v sekvencah. Hipertekst in hiper branje, ki ga omogoča in 

producira, spreminjata moţna razmerja med podobami, zvoki in besedili, ki so 

zdruţeni nelinearno s pomočjo elektronskih spojev, prav tako pa izvedljive povezave 

med besedili, fluidnimi v svojih obrisih in v virtualno neomejenem številu
35

. V tem 

besedilnem svetu brez meja postane najpomembnejši pojem vezi, mišljene kot 

operacija, ki postavlja v razmerja tekstne enote, razrezane zaradi branja. 

Potemtakem je prav sam pojem »knjiga« v temelju postavljen pod vprašaj z 

elektronsko tekstnostjo. V tiskani kulturi neposredna zaznava poveţe določen tip 

predmetov, razred besedil in posebne rabe. Red diskurzov je tako vzpostavljen na 

podlagi same materialnosti njihovih nosilcev: črke, časnika, revije, knjige, arhiva itn. 

V numeričnem svetu, kjer so vsa besedila, kakršnakoli ţe so, dana v branje na istem 

nosilcu (računalniškem zaslonu) in v enakih oblikah (v glavnem tistih, za katere se je 

odločil bralec), ni več tako. Tako je ustvarjen »continuum«, ki ne diferencira več 

različnih besedilnih zvrsti ali repretoarja, ki so po videzu postali podobni in po 

avtoriteti enakovredni. Od tod vznemirjenost našega časa, ki se sooča z izbrisanjem 

starih kriterijev, ki omogočajo ločevanje, klasificiranje in hierarhiziranje diskurzov. 

Učinkovanje na samo opredelitev »knjige«, kakor jo razumemo, se pravi hkrati kot 

specifičnega predmeta, drugačnega od drugih nosilcev pisnega, in kot dela, katerega 

koherentnost in popolnost izhajata iz intelektualne ali estetske intence, ni neznatno. 

Numerična tehnika razdre takšno identifikacijo knjige ţe s tem, da naredi besedila 

gibljiva, raztegljiva, odprta in da daje skoraj identične oblike vsem pisnim 

produkcijam: elektronski pošti, bazam podatkov, mestom na internetu, knjigam itn. 
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Od tod tudi nujen razmislek o intelektualnih kategorijah in tehničnih dispozitivih, ki 

bodo omogočili zaznavanje in označevanje nekaterih elektronskih besedil kot 

»knjige«, to se pravi, kot besedilnih enot z lastno identiteto. Ta reorganizacija sveta 

pisnega v numerično obliko je priprava na to, da bo lahko organiziran plačljivi dostop  

v zaporedje in zavarovana avtorjeva moralna in ekonomska pravica
36

. Tako 

priznavanje, utemeljeno na vselej potrebnem in vselej konfliktnem zavezništvu med 

zaloţniki in avtorji bo nedvomno privedlo do globoke preobrazbe elektronskega 

sveta, kakršnega poznamo mi. »Varovalke«, katerih namen je varovati nekatera dela 

(knjige ali baze podatkov) in ki so postale učinkovitejše z »e-book«, se bodo 

nedvomno še mnoţile in tako fiksirale, strjevale in zapirale elektronsko objavljena 

besedila
37

. Predvidevamo lahko evolucijo, ki bo opredelila »knjigo« in druga 

numerična besedila prek nasprotja s prosto in spontano elektronsko komunikacijo, ki 

vsakomur dovoljuje, da na strani Web daje v obtok svoja razmišljanja ali svoje 

stvaritve. Tako vzpostavljena delitev prinaša tveganje ekonomske in kulturne 

hegemonije, vsiljene od najmočnejših med multimedijskimi podjetji in gospodarji trga 

z računalniki. Lahko pa tudi vodi, s pogojem, da je obvladana, k rekonstituciji reda 

diskurzov v elektronski tekstualnosti, ki bi kot celota omogočal diferenciranje besedil, 

spontano danih v obtok na mreţi, in besedil, podvrţenih zahtevam znanstvene 

evalvacije in izdajateljskega dela, ki bi naredil zaznavna status in izvor diskurzov in bi 

jim tako lahko pripisali bolj ali manj močno avtoriteto glede na modalnost njihove 

»objave«. To pa je temeljni pogoj za to, da bi bili lahko obvladani sprevrţeni učinki 

»informacije«, ki se pojavljajo zaradi raziskovalnih gibal
38

. 

Svet numeričnega utegne čez čas pretresti neko drugo dejstvo. Izhaja iz moţnosti, o 

kateri lahko zaradi izdelave elektronskega črnila in »papirja« mislimo, da bo ločila 

transmisijo elektronskih besedil od računalnika (PC, prenosnega telefona ali »e-

book«). Zaradi postopka, ki so ga dodelali raziskovalci M.I.T., naj bi katerikoli 

predmet (skupaj s knjigo z listi in stranmi, kakršno še poznamo) lahko postal nosilec 

elektronske knjige ali knjiţnice s pogojem, da bo opremljen z mikroprocesorjem (ali 

da bo na daljavo prenesen po internetu) in da bodo njegove strani sprejemale 

elektronsko črnilo, ki omogoča, da na isti površini zapovrstjo prikličemo različna 

besedila
39

. Elektronsko besedilo se tako lahko prvič emancipira od prisil, ki so lastne 

zaslonom, kakršne poznamo, kar bi pretrgalo vzpostavljeno vez (v kar največjo korist 

nekaterih) med trgovino z elektronskimi stroji in zapovrstnim izdajanjem. 

Tudi če se ne bi projicirali v še hipotetično prihodnost in bi mislili elektronsko 

»knjigo« v njenih današnjih oblikah in nosilcih, ostane vprašanje: vprašanje o 

zmoţnosti te nove knjige, da sreča ali producira svoje bralce. Na eni strani dolga 

zgodovina branja krepko kaţe, da so mutacije v redu praks velikokrat počasnejše 

kakor revolucije tehnik in vselej v zamiku v razmerju do njih. Novi načini branja niso 

pri priči izšli iz iznajdbe tiskarne. Prav tako bodo intelektualne kategorije, ki jih 

povezujemo s svetom besedil, še dolgo trajale ob novih oblikah knjige. Spomnimo se, 
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da je »knjiga«, razumljena kot zgolj razdelitev diskurza, po iznajdbi codices in 

izginotju svitka, velikokrat ustrezala tekstni materialnosti, ki jo je vseboval nekdanji 

svitek. 

Na drugi strani lahko elektronska revolucija, ki se zdi na mah univerzalna, tudi 

poglobi neenakosti, ne pa jih skrči. Veliko je tveganje, da bi prišlo do »nove 

nepismenosti«, ki ni več opredeljena kot nezmoţnost branja in pisanja, temveč kot 

nemoţnost dostopa do novih oblik transmisije pisnega,  ki niso zastonj, še zdaleč ne. 

Elektronsko dopisovanje med avtorjem in njegovimi bralci, povzdignjenimi v 

soavtorje knjige, ki ni nikoli zaprta, ampak jo nadaljujejo njihovi komentarji in 

posegi, omogoča razmerje, ki so si ga ţeleli nekateri stari avtorji, vendar je bilo 

oteţeno zaradi prisil, ki so lastne natisnjeni izdaji. Perspektiva bolj neposrednega, bolj 

dialoškega razmerja med delom in njegovim branjem je mikavna, vendar zaradi nje ne 

smemo pozabiti, da so potencialni bralci (ali soavtorji) elektronskih knjig danes še v 

manjšini. Veliki razmiki bodo ostali med vsiljivo navzočnostjo elektronske revolucije 

v diskurzih (s pričujočim vred …) in realnostjo bralnih praks, ki ostajajo mnoţično 

navezane na potiskane predmete in le malo izrabljajo moţnosti, ki jih ponuja 

numerično. Precej lucidni moramo biti, da virtualnega ne vzamemo za ţe obstoječo 

realnost. 

Izvirnost – in nemara tudi vznemirljivost – naše sedanjosti je zvezana s tem, da se v 

njej simultano razgrinjajo različne revolucije pisne kulture, ki so bile v preteklosti 

nepovezane. Revolucija elektronskega besedila je dejansko tudi revolucija 

produkcijske in reprodukcijske tehnike besedil, revolucija nosilca pisnega in 

revolucija bralnih praks. zanjo so značilne tri temeljne poteze, ki globoko spreminjajo 

naše razmerje do pisne kulture. Predvsem elektronska reprezentacija radikalno 

modificira pojem konteksta in s tem sam proces konstrukcije pomena. Telesno 

stičnost, ki zbliţuje različna kopirana ali natisnjena besedila v isti knjigi ali isti 

periodiki, nadomesti z njihovo mobilno distribucijo v logičnih arhitekturah, ki 

upravljajo baze podatkov in numerizirane zbirke. Poleg tega redefinira materialnost 

del s tem, da odvozla neposredno vidno vez, ki zdruţuje besedilo in predmet, ki ga 

vsebuje, in ki daje bralcu, ne pa več avtorju ali zaloţniku, oblast nad kompozicijo, 

razrezavo in samim videzom tekstnih enot, ki jih hoče brati. Tako je preoblikovan ves 

sistem precepcije in manipuliranja z besedili. Naposled, ko sodobni bralec bere na 

zaslonu, najde nekaj drţe antičnega bralca, vendar – in razlika ni neznatna – bere 

svitek, ki se nasplošno odvija navpično in ki je opremljen z vsemi označbami, 

lastnimi obliki, ki je oblika knjige od prvih stoletij krščanske ere naprej: s paginacijo, 

z indeksom, s slikami itn. Kriţanje obeh logik, ki sta urejali prejšnje nosilce pisnega 

(volumen, nato codex), potemtakem v resnici opredeljuje docela izvirno razmerje do 

besedila. 

Elektronsko besedilo, oprto na te mutacije, lahko udejanji še zmerom nedokončane 

sanje o totalizaciji vednosti, ki so bile sanjane pred njim. Tako kakor aleksandrijska 

knjiţnica obljublja univerzalno razpoloţljivost vseh besedil, ki so bila kdaj napisana, 

vseh knjig, ki so bile kdaj objavljene
40

. Tako kakor praksa občih mest  v renesansi
41
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priklicuje bralčevo sodelovanje, ki poslej lahko piše v samo knjigo, potemtakem v 

knjiţnico brez sten elektronskega pisanja. Kakor projekt razsvetljenstva orisuje 

idealni javni prostor, kjer se, kakor je mislil Kant, more in mora svobodno, brez 

omejitev in izključitev, razprostreti javna raba razuma, "tista, ki jo izvajamo kot 

učenjaki za celoto beročega občinstva", tista, ki pooblašča slehernega izmed 

drţavljanov »kot učenjaka, da javno, se pravi pisno navede svoje pripombe o 

pomanjkljivostih stare institucije«
42

. 

Kakor v dobi tiska, vendar še močneje, čas elektronskega besedila prečkajo velike 

napetosti med različnimi prihodnjiki: pomnoţevanje skupnosti, ki jih ločujejo, 

razstavljajo, cementirajo specifične rabe novih tehnik, najmočnejša multimedijska 

podjetja, ki si prisvajajo in nadzorujejo vzpostavljanje numeričnih podatkovnih baz 

ter produkcijo ali kroţenje informacije, ali vzpostavitev univerzalnega občinstva, ki 

ga opredeljuje moţnost udeleţbe slehernega njegovega člana v kritičnem preiskušanju 

izmenjanuih diskurzov
43

. Komuniciranje na daljavo, svobodno in neposredno, ki ga 

omogočajo omreţja, lahko nosi to ali ono izmed teh virtualnosti. Privede lahko do 

izgube sleherne skupne reference, do ograjevanja identitet, do zaostrovanja 

partikularizmov. Lahko tudi, narobe, vsili hegemonijo enega samega kulturnega 

modela in vselej pohabljajoče uničenje raznovrstnosti. Vendar pa lahko tudi nosi novo 

modalnost konstitucije in komunikacije spoznanj, ki ne bi bila več zgolj zapis ţe 

etabliranih znanosti, temveč prav tako, kakor korespondence ali periodike v nekdanji 

Republiki literatov
44

, kolektivna konstrukcija znanja z izmenjavo vednosti, ekspertiz 

in modrosti. Nova enciklopedična navigacija sicer vsakogar vkrca na svoje ladje, 

vendar lahko tako da popolno realnost pričakovanju univerzalnosti, ki je zmerom 

spremljalo prizadevanja za uvrstitev mnoţice stvari in besed v red diskurzov.  

Da pa bi to lahko počeli, se mora elektronska knjiga opredeliti v reakciji na sedanje 

prakse, ki se velikokrat zadovoljujejo s tem, da dajejo na Web surova besedila, niso 

bila niti mišljena v razmerju do nove oblike njihove transmisije niti podvrţena 

nobenemu korekcijskemu ali izdajateljskemu delu. Zagovarjati uporabo novih tehnik, 

postavljenih v sluţbo objavljanja vednosti, pomeni torej svariti pred lenobnimi 

olajšavami elektroničnega in spodbujati k dajanju bolj rigorozno nadzorovanih oblik 

spoznavnim diskurzom kot izmenjavam med posamezniki. To zahtevo ilustrirajo 

negotovosti in konflikti v zvezi z epistolarno olikanostjo (ali neolikanostjo), 

konvencije glede govorice in razmerja med javnim in zasebnim, kakor jih redefinirajo 

rabe elektronske pošte
45

. 
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Zaradi teh istih zastavkov je nujno potrebna hkrati zgodovinska in filozofska, 

sociološka in pravna refleksija, zmoţna upoštevati danes očitne in naraščajoče 

razmike med repertoarjem pojmov, s katerimi manipuliramo, da bi opisali ali 

organizirali pisno kulturo v oblikah, kakršne je imela od izuma codices v prvih 

stoletjih našega štetja, in novimi načini  pisanja, objavljanja in branja, ki jih implicira 

elektronska modalnost produkcije, diseminacije in prilaščanja besedil
46

. Prišel je torej 

trenutek za redefiniranje pravnih (literarna lastnina, copyright, avtorske pravice)
47

, 

estetskih (izvirnost, enkratnost, ustvarjanje), administrativnih (obvezni izvodi, 

nacionalna knjiţnica) ali bibliotekonomičnih (katalogiziranje, klasifikacija ali 

bibliografski opis)
48

 kategorij, ki so bile vse mišljene in skonstrirane v razmerju s 

pisno kulturo, katere predmeti so bili povsem drugačni od elektronskih besedil. 

Novi nosilec pisnega ne pomeni konca knjige ali smrti bralca. Morebiti prav 

nasprotno. Vsiljuje pa redistribucijo vlog v »ekonomiji pisanja«, konkurenco (ali 

komplementarnost) med različnimi nosilci diskurzov in novo razmerje, tako fizično 

kakor intelektualno in estetsko, s svetom besedil. Ali bo lahko elektronsko besedilo v 

vseh oblikah skonstruiralo tisto, česar nista mogla ne ebeceda navzlic demokratični 

vrlini, ki ji jo je pripisoval Vico
49

, ne tiskarna, navzlic univerzalnosti, ki ji jo je 

priznaval Condorcet
50

, to se pravi, ali bo lahko na podlagi menjave pisnega 

skonstruiralo javen prostor, v katerem je vsakdo udeleţen? 

Kako naj poslej situiramo vlogo knjiţnic v teh globokih mutacijah pisne kulture? 

Naše začenjajoče se stoletje, oprto na moţnosti, ki jih ponujajo nove tehnike, lahko 

upa, da bo preseglo protislovje, ki je trajno vznemirjalo odnos Zahoda do knjige. Sen 

o univerzalni knjţnici je trajno izrazil brezupno ţeljo, da bi z akumulacijo, ki bi bila 

brez primanjkljaja, brez vrzeli, zajeli vsa doslej napisana besedila, vse vzpostavljene 

vednosti. Toda to pričakovanje univerzalnosti je vselej spremljalo razočaranje, saj so 

vse zbirke, najsi so bile še tako bogate, zmogle ustvarjati zgolj delno, pohabljeno 

podobo potrebne izčrpnosti. 

Ta napetost mora biti vpisana v zelo dolgo trajanje drţ do pisnega. Prva temelji na 

bojazni pred izgubo ali primanjkljajem. Ta je vodila vsa dejanja, ki so bila namenjena 

ohranjanju pisne dediščine človeštva: iskanje starih besedil, kopiranje 

najdragocenejših knjig, tiskanje rokopisov, postavljanje velikih knjţnic, kompilacija 

enciklopedij, zbirk besedil ali katalogov, teh »knjiţnic brez sten«
51

. Gre za to, da 
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vselej moţnim izginotjem nasprotujemo s tem, da zbiramo, fiksiramo in ohranjamo. 

Vendar tej nikoli dokončani nalogi grozi še ena nevarnost: eksces. Pomnoţevanje 

rokopisne  in nato tiskane produkcije so zelo kmalu zaznali kot strašno nevarnost. 

Mnoţenje se utegne spremeniti v kaos, obilje pa v oviro za znanje. Da bi ju obvladali, 

potrebujemo instrumente, ki so zmoţni odbirati, razvrščati, hierarhizirati. Te ureditve 

so bile naloga številnih akterjev: samih avtorjev, ki sodijo o svojih vrstnikih in  

predhodnikih, oblasti, ki cenzurirajo in subvencionirajo, zaloţnikov, ki objavljajo (ali 

objavljanje zavračajo), institucij, ki posvečujejo ali izključujejo, in knjiţnic, ki 

ohranjajo ali puščajo vnemar. 

Jutrišnja – ali današnja – knjiţnica, soočena s tema dvema tesnobama, med izgubo in 

ekscesom, utegne igrati odločilno vlogo. Seveda se je zdelo, da pomeni elektronska 

revolucija njen konec. Zaradi komuniciranja elektronskih besedil na daljavo je 

mogoče misliti, če to ţe ni postalo moţno, naenkrat univerzalno razpoloţljivost pisne 

dediščine, ki knjiţnice ne zahteva več kot kraja, kjer se ohranja in komunicira ta 

dediščina. Sleherni bralec bi lahko ne glede na mesto branja prejel katerokoli izmed 

besedil, ki sestavljajo to knjiţnico brez sten in celo brez lokalizacije, kjer naj bi bile v 

numerični obliki idealno navzoče vse knjige človeštva. 

Sen je precej zapeljiv. Vendar nas ne sme zavesti. Najprej je treba opozoriti, da 

nikakor ni nujno, da elektronska konverzija vseh besedil, katerih obstoj se ne začenja 

z informatiko pomeni izgon, pozabo ali, še slabše, uničenje rokopisov ali tiskov, ki so 

jih pred tem prenašali. Bolj kakor nemara kadarkoli prej je ena najpomembnejših 

nalog knjiţnic zbirati, varovati, ocenjevati in omogočati dostop do pisnih predmetov 

preteklosti. Če dela takrat, ko bi jih prenesli, ne bi bila več komunicirana, se pravi, če 

ne bi bila več ohranjena, razen v elektronski obliki, bi močno tvegali, da bi se izgubila 

inteligibilnost tekstne kulture, identificirane s predmeti, ki so jo prenašali. Knjiţnica 

prihodnosti mora potemtakem biti tisti kraj, kjer bosta ohranjena poznavanje in 

obiskovanje pisne kulture v oblikah, ki so bile in so danes še zmerom zvečine njene. 

Knjiţnice morajo prav tako biti instrument, kjer bodo lahko novi bralci našli pot v 

numerični svet, ki briše razlike med zvrstmi in rabami besedil in ki vzpostavlja 

posplošeno enakovrednost med njhovimi avtoritetami. S tem da knjiţnica prisluhne 

potrebam ali zbeganosti bralcev, lahko igra bistveno vlogo pri urjenju najmanj 

seznanjenih bralcev v uporabi instrumentov in tehnik, ki so jim zmoţne zagotoviti 

obvladovanje novih oblik pisnega. Nič bolj kakor navzočnost interneta v sleherni šoli 

ne omogoča, da same od sebe izginejo kognitivne teţave pri vstopnem procesu v 

pisno
52

, tudi elektronska komunikacija sama od sebe ne prenaša vednosti, potrebne za 

njihovo razumevanje in uporabo. Prav narobe, bralec – navigator numeričnega krepko 

tvega, da se bo izgubil med temi tekstnimi otočji brez svetilnika in pristanišča. 

Knjiţnica je lahko eno in drugo
53

. 

Nazadnje, tretja ambicija za jutrišnje knjţnice bi lahko bila, da bi okrog knjige 

obnovile sociabilnosti, ki smo jih izgubili. Dolga zgodovina branja nas uči, da je 

branje skozi stoletja postalo tiha in samotna praksa, ki je čedalje krepkeje prelamljala 

z delitvami okrog pisnega, ki so trajno zacementirale druţinska ţivljenja, prijateljske 

sociabilnosti, učene zbore in vojaške spopade. V svetu, kjer se je branje identificiralo 
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z osebnim, intimnim, zasebnim razmerjem s knjigo, morajo knjiţnice (nemara 

paradoksno, ker so bile prve, v srednjeveškem obdobju, ki so od bralcev zahtevale 

molk…) pomnoţiti priloţnosti in oblike za to, da se spregovori o pisni dediščini ter o 

intelektualnem in estetskem ustvarjanju. S tem lahko prispevajo h konstruiranju 

javnega prostora, razširjenega na razseţnost človeštva. 

Kakor je nakazal Walter Benjamin, reprodukcijske tehnike besedil ali podob niso 

same na sebi ne dobre ne sprevrţene
54

. Od tod ambivalentna diagnoza, ki jo je podal o 

učinkih njihove »mehanizirane reprodukcije«. Na eni strani je ta reprodukcija 

»estetizacija praktične politike« v dotlej neznanih razseţnostih: »Z napredkom 

naprav, ki omogoča nedoločenemu številu poslušalcev, da slišijo govornikov govor v 

trenutku, ko govori, in da kmalu po tem prikaţemo njegovo podobo pred nedoločenim 

številom gledalcev, postane najpomembnejša politikova navzočnost pri sami napravi. 

Ta nova tehnika prazni parlamente, tako kakor prazni gledališča«. Na eni strani 

izbrisanje razločka med ustvarjalcem in občinstvom (»Literarna kompetentnost ne 

temelji več na specializirani izobrazbi, ampak na tehnični pomnoţenosti, in postane 

nekako skupna dobrina«), propad tradicionalnih konceptov, mobiliziranih za 

označevanje del, in naposled zdruţljivost izvajanja kritike in uţitka v razvedrilu 

(»Občinstvo v temnih dvoranah je seveda preiskovalec, vendar preiskovalec, ki se 

zabava«), vse to so elementi, ki odpirajo moţno alternativo. »Estetizaciji politike«, ki 

streţe zatiralskim oblastem, lahko dejansko odgovori »politizacija estetike«, ki 

prinaša emancipacijo ljudstev. 

Kakršnakoli ţe je zgodovinska pertinenca, nedvomno je nesporna; ta ugotovitev 

upravičeno poudarja pluralnost rab, ki se lahko polastijo iste tehnike. Ni tehničnega 

determinizma, ki bi v same naprave vpisoval obvezen in en sam pomen: »Nasilju, ki 

je storjeno, kadar mnoţicam vsiljujejo kult enega vodje, ustreza nasilje, ki ga doživijo 

naprave, ko njih same postavijo v sluţbo te religije.« Pripomba ni nepomembna v 

razpravah o konceptni opredelitvi in druţbeni realnosti javnega prostora, v katerem se 

izmenjujejo informacije in kjer se konstruirajo vednosti, ki so se sproţile v zvezi z 

učinki, ki jih elektronska disseminacija diskurzov ţe ima in jih bo še več imela v 

prihodnosti
55

. 

V prihodnosti, ki je ţe naša sedanjost, bodo ti učinki tisto, kar bomo kolektivno znali 

iz njih narediti. V najboljši ali v najslabši smeri. Taka je danes naša skupna 

odgovornost. 
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