
 »...literarne umetnine vselej vsebujejo tudi neko etično 

razsežnost. Mogoča je tudi obrnjena perspektiva: 

filozofska etika pravzaprav težko shaja brez literature.« 

 

Literatura in etika  
Je Agamemnon ravnal etično, ko je žrtvoval Ifigenijo? Bi moral, bi 
lahko ravnal drugače? Se strinjate z Voltairom, da človeku pri obstoju 
nujnega zla v svetu pač ne kaže drugega, kot da obdeluje svoj vrt? Se iz 
zla lahko porodi dobro, kot trdi Bulgakov v Mojstru in Margareti? ... 
Vrhunska literatura prepredena z etičnimi vprašanji, ki jih je Tomo 
Virk, profesor na Oddelku za primerjalno književnost in literarno 
teorijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, zgodovinar, prozaist 
in esejist v monografiji Etični obrat v literarni vedi  (2018) proučeval 
s teoretičnega vidika. V tem delu, ki je praktično nadaljevanje teoretične 
monografije, pa etična vprašanja literarnih del osvetljuje s primeri. 
Besedilo sestavlja deset poglavij, ki obravnavajo izbor literarnih del od 
Homerjeve Iliade do Človeškega madeža Philipa Rotha glede na etična 
vprašanja, ki se v njih porajajo. Vsako poglavje se osredini na eno od 
vprašanj, ki ga avtor v razpravi plasti in osvetljuje z različnih vidikov, 
dokler ga bralec ne ugleda v vseh odtenkih in vsej kompleksnosti. 
Antičnih tragedij, na primer, ni mogoče presojati, ne da bi razumeli 
etična merila in norme antičnega sveta; etična vprašanja Bratov 
Karamazovih pa brez razumevanja razvoja teodiceje. Slednjo primerja 
pri Voltairu, Bulgakovu in Dostojevskem. Poglobi se v vprašanje vesti 
pri Poeju, Dostojevskem, Nietzscheju in Camusu; razkrije, kako 
Bernhard Schlink uspe prebuditi bralčevo empatijo do paznice v 
nacističnem taborišču; poglobi se v »drugost« na primeru Coetzeejeve 
Sramote. Zaključi z razkrivanjem anomalije politične korektnosti 
Rothovega Človeškega madeža. V primerjavi s teoretično monografijo 
Etični obrat v literarni vedi, je to delo namenjeno ne le strokovnjakom 
in študentom literarnih ved, temveč tudi drugim bralcem, ki potem ko je 
literarno delo prebrano, o njem še dolgo razmišljajo in se k njemu 
vračajo kot k staremu prijatelju, s katerim pogovor ni nikoli izpraznjen. 
Predstavitev: Maja Črepinšek. 
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