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jak znamo - oslnilo v souvislosti s vystoupenim haličskeho židovskčho divadla v Praze.
Docela bych take" pfivital vice zfenf ke KafkovS stfedoevropanstvf: je mi lito, že tu nenajdeme ani zmfnku o zndmč liblickč konferenci z roku 1963, kterš Kafku znovu objevila
zemfm sovčtskčho bloku, k nimž Polsko až do roku 1989 patfilo, a že tu nenf ani odkaz
k češkemu kafkologovi Františku Kautmanovi , ani k uvedenč knize MSšfanovč. Z d i se
mi, že Kafka je tu vyfiat z prostfedi stfednf Evropy a posunut do svčta euroamericke'
civilizace a kultury; jeho vyznamu a vlivu to plnč odpovfdš, ale klfčem k jeho pochopeni
presto zustšvš jeho presni poloha v prostoru a čase. To, co varšavski sbomfk pfinžšf, je
špičkovž literarni teorie transcendujfci k estetice a filozofii, mfsty komparativnf a vybčrov6
kontextov6 uchopeni fenomenu Kafky, tedy vjistčm smyslu i v;?zva ceste literarni vedč
a c e l č slavistice, aby tento obraz Kafky vhodne doplnila. Polštf literarnf teoretikov^
vytvofili dflo, kterd mi pro počatek 21. stoleti vyznam stčžejnf, shmujfcf a inspirujfci.
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Ivo Pospišil

France Prešeren - kultura - Evropa. Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Z R C S A Z U , (urednik Jože Faganel s sodelovanjem Darka Dolinarja), Založba Z R C , Ljub
ljana 2002.
Pred nami je pomemben zbornik o največjem slovenskem pesniku - Francetu Prešer
nu, z objavljenimi prispevki iz mednarodnega simpozija ob stoletnici pesnikovega rojstva.
France Prešeren je eden od najbolj citiranih slovenskih pesnikov, hkrati pa tudi utemeljitelj
umetniško zahtevne literature, o katerem je bilo napisanih že veliko študij in tudi objavlje
nih zahtevnih znastvenih monografij..
Zbornik je tematsko razdeljen na pet sklopov. V prvem delu znastveniki razmišljajo
o Francetu Prešernu v kontekstu evropske krščanske in antične tradicije. Kar v treh pri
spevkih je obdelano usodno razmerje Franceta Prešerna do italijanske renesance, predvsem
do Petrarke. Boris A. Novak v svojem prispevku O odmevih trubadurskega kulta pri PreSemu ugotavlja presenetljive vzporednice med liriko provansalskih avtorjev 12. in 13.
stoletja in Francetom Prešernom, predvsem v njegovi koncepciji ljubezni in pesniškega
jezika. V slovenski literarni zgodovini je dokaj natančno obdelano Prešernovo pozitivno
razmerje do Danteja in Petrarce. Andrej Capuder, znani prevajalec Danteja, v svojem pri
spevku Dante in Prešeren v moralni resonanci, naglasa, da so se njegovi predhodniki prešemoslovci predvsem ukvarjali s filološkim delom, medtem ko njego primerjalno
zanima fenomen dveh pesnikov, filozofov in državljanov. Presenetljiva je njegova ugoto
vitev, da je Prešernovo revolucionarno prepričanje podobno kot pri Danteju Alighieriju,
usmerja pa se tudi na drugačnost: manj izobražen Prešeren naj bi bil usmerjen v pri
hodnost, Dante se ozira nazaj v preteklost. V tretjem prispevku Ženska sonce Vid Snoj
primerja to temeljno semantično figuro v Petrarcovih Canzonierah in v Prešernovem
Sonetnem vencu. Aleksandar Flakar v tekstu Literarni prostor romantičara raziskuje
prostor v delih evropskih romantikov: pri Mickiewiczu (za katerega konstatira prostor
romanja!), Puškinu (prostor carstva), Prešernu (prostor očetnjave, domovine, naroda) in pri
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Mažuraniču (prostor pridige na skalovju). Juraj Martinovič v svojem komparativnem
prispevku Juinoslovanski epski triptihon interpretira tri južnoslovanske romantične epe:
Prešernov Krst pri Savici, Mažuraničev ep Smrt Smail - Age Čengiča in Njegošov Gorski
vijenac skozi prizmo zgodovinskih in socialnih določenosti. Peter Scherber v zadnjem
medbesedilnem prispevku primerja Franceta Prešerna in nemške in avstrijske literate nje
govega časa in pri tem zastavlja provokativno vprašanje, ali je Prešeren sploh romantik, saj
je glede na nemško in avstrijsko generacijo ustvarjalcev tega časa predstavnik bidermajerskega okolja.
V naslednjem sklopu se prispevki ukvarjajo s strukturo Prešernovih pesmi. Kajetan
Gantar tako preučuje antični substrat v metaforiki Prešernovih nemških pesmi. Antičnih
citatov, aluzij in reminescenc je veliko več v nemših pesmih, saj so bile te za razliko od
slovenskih namenjene visoko izobraženemu bralcu. Med antičnimi motivi prevladujejo
metonimije kot dediščina klasicizma. Prešemolog Janko Kos v prispevku Prešeren in krš
čanstvo raziskuje diskutibilnost krščanskih idej v epu Krst pri Savici. Poudarja predvsem
teološke ideje v Bogomilini veroizpovedi, ki ponekod zvenijo tendenčno. Prešerna naj bi
inspirirala Pavlova pisma Korinčanom. Gerhart Geismann v prispevku Emblematične
strukture v Prešernovem pesništvu analizira baročne strukture v njegovi poeziji in ugotav
lja, da Prešeren uporablja baročno idejo v kontrastu s romantičnim subjektivizmom
v smislu kontrafakture. Igor Grdina v prispevku Prešeren, čas in zgodovina razmišlja
o dveh zgodovinskih kategorijah časa: o ciklični in linearni kategoriji časa pri Prešernu.
Od tod naj bi izhajalo tudi Prešernovo razumevanje zgodovine kot ireverzibilnega procesa.
Ključni prešemolog Boris Paternu v splošno kulturološkem prispevku Prešernova osvo
boditev poezije in duha na Slovenskem poudarja širino pesnikovega dometa predvsem na
dveh področjih: v zahtevni, kultivirani »jezikovni strategiji« in pa na duhovnem področju,
saj se je Prešeren »odprl moderni evropski zavesti«. France Bernik v prispevku analizira
Prešernovo ljubezensko poezijo. Prešeren naj bi deromantiziral romantiko prav v dojeman
ju ljubezni in ženske.
Tretji sklop prispevkov je bolj filološki in stilističen. Rudolf Neuhauser analizira
Prešernovo izbiro kitic v Krstu pri Savici. Krajši Uvod h Krstu pri Savici je pisan v tercinah, veliko daljši osrednji del Krst pa v oktavah. Prav ta izbira je tipična romantična začilnost, čeprav je s tem Prešeren zanikal normo bratov Schlegel. Marko Stabej v prispevku
Skladnja in verz pri Prešernu ta dva fenomena v Prešernovi poeziji dojema kot prostor
ustvarjalne discipline in sporočilne svobode.
Četrti sklop prispevkov je predvsem kulturološki. Pokojni Jože Pogačnik v prispev
ku Prešeren - Čop - Kopitar razkriva različne estetske nazore predvsem Kopitarja in Čopa
(in s tem tudi njegovega učenca Prešerna). Kopitarjeva estetika organskega razvoja litera
ture se zoperstavlja Čopovemu prepričanju v estetski koncept umetnosti. Zanimiv je tudi
prispevek Matije Ogrina, ki primerja duhovna profila pesnika Prešerna in odmevnega
duhovnika Slomška in ugotavlja podoben koncept slovenske kulture pri obeh. Jože Mahnič raziskuje, kakšno je bilo razmerje Modeme do Prešerna. Posebno poglavje posveča
Marjan Dolgan podobi Prešerna v slovenski literaturi in tako tematizira, da so bile inter
pretacije Prešerna ideološke, saj so ga literati upodabljali v skladu z zgodovinskimi ideja
mi. Darko Dolinar v prispevku Med biografiko in arhitektektoniko analizira podobe
pesnika v starejšem prešemoslovju, ki naj bi bila ujeta med »empirično - historično- bio
grafijo in » formalno - estetsko analizo«. Jože Faganel v prispevku Posegi v Prešerna na
omejenem vzorcu Prešernovih gazel razkriva razvoj izdajateljske prakse v 14 posthumnih
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izdajah Prešernovih Poezij. Luka Patljak interpretira globino Prešernovega genija v okvi
ru lastne prevajalske prakse pri prevajanju v hrvaščino. Zadnji prispevek, predvsem
kulturnozgodovinski diskurz VVilhelma Bauma, je o recepciji Prešerna v Avstriji.
Zbornik zajema prispevke najpomembnejših literarnih zgodovinarjev o slovenskih
književnosti iz Evrope, prinaša mnoge nove in izvirne prispevke, predvsem kar se tiče raz
merja med Prešernom in drugimi ustvarjalci in dopolnjuje vprašanja vplivologije. Nekateri
prispevki so provokativni in s tem upravičeno rušijo stereotipne predstave o Prešernu, saj
vemo, da se je France Prešeren v 2 0 . stoletju spremenil v mitično osebo. Pomembna literamozgodovinska spoznanja v tem zborniku na novo utemeljujejo in dopolnjujejo znanst
veno polje spoznanj o velikem romantiku Francetu Prešernu in o slovenski romantiki na
začetku 2 1 . stoletja.
Alenka Jensterle-Doletalovd

Daleka cesta ma...
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Když čtu romanticke' basniky slovanski i neslovanskč, vždy si uvčdomfm jednu
pravdu, s kterou se svčfuji j e n poskrovnu: nejvčtšim basnikem evropskeiio romantismu byl
Karel Hynek Macha. Zni to pončkud šovinisticky, když si uvčdomfme, že jistč nestil
u zrodu tohoto smčru, ktery je jakoby vččnč živy, že jeho pozice mezi Byronem, Shelleym,
Puškinem, Mickievviczem a dalšfmi koryfeji n e n i zavidčnihodnš; vime, že s basnikem,
s nimž byva často srovnšvan - France Prešernem - se opil v Lublani, tedy Laibachu. Ale
to je na basnickou velikost malo. Zdrženlivost ve vztahu k Machovi je u me dana tim, že
si uvčdomuji nebezpeči, že budu poklšdan za nemfmčho vlastence nebo ještč za nčco
horšfho - takž je tu obava nepFesnčho, hyperbolizovančho vidčnf. Jeho velikost vsak vidim
- podle mč nezpochybnitelnč - v zFetčzeni metafop a oxymor. Tam je jšdro jeho poezie,
tedy v proslulem tfetfm a čtvrtčm zpčvu, zde je Macha basnik par excellence, ktery p f e konal limity poetiky romantismu a dokonce i ranou evropskou modemu: nikoli nadarmo
se k n č m u hlasili surrealistč (ještč vice vsak k jeho prozaickč Krkonošski pouti, pffmo
erbovnfmu dflu českčho presurrealismu, takto ho jako moderniho basnika chžpal V . Nezval, ale takč basnik a vytvamfk J. Kolaf). B y l to zcela jistč prvnf česky modemf basnflc
a jeden z mala modemich evropskych basniku 19. stoleti v ramci romantismu, k nčmuž se
hlasil svymi pffbčhy, svou legendou, snad dokonce jediny. Škoda, že si toho vice nepovšiml lvovsky ukrajinista Jevhen Nachlik ve svčm fundamentainfm dfle o trojici slovan
s k i h romantiku... (Jevhen Nachlik: Dolja. Los. Sud'ba. L ' v i v 2 0 0 3 ) .
Nam Čechum je vždy milč, když se Machou zabyvajf cizinci a cizf slavistč - u Angličanu b y l vždy stfedem pozornosti (sam j s e m poznal nčkolik anglickych studentu-bohemisru, ktefi s n i m zkffžili svč pfekladatelskč kopO a modemi preklad Edith Pargeterovč to doklada mimo veškerou pochybnost: je to snad poetologicky nejlepši pfeklad Maje
vubec, jenž mi nadčji dostat se do povčdomi anglickych čten4ru jako živy, nebot* vychazi
z hlubin anglickč basnicke tradice.
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