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Vloga nacionalnega, kozmopolitizem in 
kanonizacija
Jola Škulj

Romantična osredinjenost na jaz in očitna umetniška težnja po 
doseganju velikih ustvarjalnih umov implicira inherentno potrebo 
pesnikov in njihove poetološke namere usmerja k udejanjanju ideje 

nacionalnega in kozmopolitizma v procesu sočasnih prizadevanj za konstitu-
iranje pristnega literarnega kanona. V 19. stoletju so bile takšne ambiciozne 
literarne težnje nekaj običajnega v večini evropskih literatur, in toliko bolj 
pri narodih, ki so se vzpostavljali na novo. Romantika velja za obdobje nepo-
pustljivega človekovega zavedanja sebe kot avtonomnega in absolutnega 
bitja; od tod misel, da njena poetika poudarja individualno, subjektivno, 
iracionalno, domišljijsko, občutljivo zasebno, spontano, čustveno in vizio-
narsko. Vrednota nasebnosti je neločljiv del romantične na novo domišljene 
subjektivitete v človekovem samodojemanju in je zaobsežena tudi v ideji 
nacionalnega. Romantično zavedanje je pozitivno spodbujalo zasnutke naci-
onalne ideje predvsem v še ne popolnoma oblikovanih literaturah. Pesniki so 
v odgovorni zavzetosti animirali svoje edinstveno, vseobsežno razumevanje 
pripadnosti. Nemško govoreče dežele so tedaj na novo odkrile Shakespe-
arjev kanon in ime Barda je postalo sinonim za samo utelešenje domišljije. 
Veličastnost njegovih del je ustvarjalne potenciale romantikov nagovorila z 
neubranljivim izzivom, da bi tudi njihove kulture postale razkošni dosežki. 
A čeprav je bilo slovensko ozemlje tedaj del nemškega govornega področja 
in so Shakespearjeva izvirna dela in njegove sonete v nemških prevodih našli 
v zasebni knjižnici Matije Čopa, literarnega mentorja Franceta Prešerna, v 
objavljenih delih kanoničnega romantičnega pesnika slovenske kulture ni 
sledi Shakespearjevega vpliva; celo njegovo ime je Prešeren obšel, le v Novi 
pisariji je bežno navrgel imeni Romea in Julije. Prešeren je občudoval Petrarko 
in njegove sonete ter se pogosto skliceval na njegovo poezijo, pa tudi na 
mnoge druge klasike, predvsem na Homerja, Ovidija, Pindarja, Danteja, 
Camõesa, Cervantesa in Tassa.
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Pretresanje idej nacionalnega, kozmopolitizma in kanonizacije v tem 
poglavju se bo ozrlo na reprezentativno romantično zavezanost nasebnosti in 
domoljubju, zajeto v Prešernovi poeziji, ki pa razkrije, da je ta vedno v tesni 
interakciji s širšim literarnim izkustvom, z duhovno udeleženostjo v drugosti, 
v eminentnem izročilu »kulturnih svetnikov« kot neovrgljivim konstitutivnim 
elementom pristnega pesništva, ključnega za dinamiko in kompleksnost 
postopkov kanonizacije sleherne odlične literature.

I

Ideja nacionalnega, kot jo je naplavila miselnost 19. stoletja, ima svoje izvore 
v romantičnem samodojemanju človeka, v njegovi intenzivni osredotočenosti 
na lastni jaz, na nasebnost, kar je izhajalo iz romantičnega pojmovanja jaza kot 
avtonomnega ali absolutnega subjekta, konstituiranega zgolj iz svoje subjek-
tivnosti, iz svoje notranje realnosti. Pozitivno zavest o lastni subjektiviteti ne 
le posameznika, ampak tudi tega, kar pripada narodnemu in kulturi, torej zave-
danje o vlogi, pomenu in vrednosti narodne duše, je spontano in neustavljivo 
sprožil med drugim že Johann Gottfried Herder v Razpravi o izvoru jezika 
(Abhandlung über den Ursprung der Sprache), ki jo je 1770 odobrila Kraljeva aka-
demija znanosti, izšla pa je 1772 v Berlinu (Herder 2004). Ideje te razprave 
so močno vplivale na sodobnike. Med drugim so navdihovale Goethejevo 
pesniško in miselno formacijo, skupaj z dvema drugima Herderjevima zgo-
dnejšima spisoma – Fragmente über die neuere deutsche Literatur (Frag menti o 
novejši nemški književnosti, 1767) in Kritische Wälder (Kritični gozdovi, 1769) – 
pa so utirale pot tudi prizadevanjem skupine »Sturm und Drang« in weimarske 
klasike. Kasneje so Herderjeve analitične razdelave odmevale tudi v vrsti 
pogledov na zgodovinskost (Hegel, Nietzsche, Dilthey), hermenevtiko (Schle-
iermacher), filozofijo jezika, in sicer ne le v nemško govorečih deželah, ampak 
tudi na primer v politični filozofiji Johna Stuarta Milla. Herderjeva brezkom-
promisna temeljna misel o tesni soodvisnosti mišljenja in jezika,1 predvsem pa 
njegova empirično osnovana ugotovitev, da jezik in mišljenje variirata glede 
na specifičnost določenega obdobja in kulture, sta bila od romantike naprej 
1 Herder trdi, da jezik postane naravni organ razumevanja, čut človeške duše: »Es wird 

sonach die Sprache ein natürliches Organ des Verstandes, ein solcher Sinn der menschli-
chen Seele, wie sich die Sehekraft jener sensitiven Seele der Alten das Auge und der 
Instinkt der Biene sene Zelle bauet.« (Herder 1978: 126)
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dragocen impulz nepovratnega sidranja ustvarjalne samobitnosti kultur. Na 
podlagi te spremenljivosti mišljenja in jezika je Herder poudarjal tudi, da stan-
dardi lepega v umetnosti ne morejo biti statični. Zato je kritiziral francosko 
klasicistično recepcijo Shakespearja, oblikovano na temelju specifičnega razu-
mevanja aristotelovskega tragičnega. Herderjevi nazori so premestili pozor-
nost z univerzalnega na historično in tako utrli pot filozofski hermenevtiki, 
ki ni nasledek romantike, kot menijo mnogi (v navezavi na Schleiermacherja,) 
ampak predvsem usedlina razsvetljenskega empiričnega duha.

Herderjev spis o Shakespearju (1773), ki ga je spodbudilo nemško sreče-
vanje z odkrivanjem in intenzivnejšim prevajanjem elizabetinskega genija od 
šestdesetih let naprej, je nastajal v treh variantah med letoma 1770 in 1773, torej 
neposredno ob izidu Razprave o izvoru jezika. V Razpravi razvita misel o kore-
laciji mišljenja in jezika je v eseju o Shakespearju utemeljila spoznanje, da tudi 
standard lepega močno variira glede na obdobje in kulturo. Nemška debata o 
estetskem izzivu Shakespearjevih dram in sonetov je po zaslugi Herderjevega 
posega poudarila pomen singularnega v umetniškem delu, vlogo umetniko-
vega ustvarjalnega soočanja s tradicijo, in izpostavljala pojem estetskega kot 
dinamično, zgodovinsko kategorijo. Herder je tako opozoril na ideal osebne 
neponovljive individualnosti, na enkratno, nezamenljivo, avtonomno, sebe 
določajočo eksistenco, njegova koncepcija nacionalnega pa je opogumljala 
demokratična prizadevanja za samoizražanje nacionalne identitete. Herder 
je zatrjeval, da je v določenem smislu vsaka človeška dovršenost nacionalna, 
a se je obenem zavedal, da je lahko nacionalna slava varljiv zapeljivec ali, če 
parafraziramo s Prešernovim izrazom, »golj’fiva kača«. Zato je v svojem »koz-
mopolitskem kulturno naravnanem nacionalizmu« (Iggers 2012: 29) poudarjal 
pomembnost prevetritev in dostopa do idej drugih miselnih svetov. Zavedal se 
je, da so srečevanja z drugostjo ne le vir navdiha, ampak tudi konstitutiven ele-
ment nacionalne kulture. S tem pa že srečamo neko drugo težnjo romantike, ki 
jo je povzela Goethejeva misel o svetovni literaturi, ki implicira pomembnost 
drugega v konstituciji nasebnosti. Drugost je ključna sestavina vzpostavljanja 
jaza, tudi romantičnega. Romantična ideja nacionalnega kot intenzivne izpo-
stavljenosti jaza ali osredinjenosti na nasebnost je v literarnem življenju ne le 
spodbujala izgrajevanje lastne identitetne podobe in udejanjanja ustvarjalnih 
prijemov in poetoloških oblik, ki v literaturi danega jezikovnega območja še 
niso dobile domicila, ampak je dolgoročno napovedovala tudi projekt literar-
nega kanona.
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V skladu s Herderjevo opombo o nacionalni slavi kot varljivem zapeljivcu 
lahko visok status literarnega dela, ki tlakuje pot v kanon, vsekakor zagotovi 
le stalno srečevanje z drugimi pesniškimi svetovi in živo soočanje z najboljšo 
poetološko tradicijo. Takšna misel Prešernovemu izvirnemu pesniškemu 
prizadevanju in nemajhnim umetniškim ambicijam njegovih Poezij, da bi 
pomaknil slovensko pesništvo bliže Parnasu, ni bila tuja. Zgodba o škratih 
na ramenih velikanov je bila čutu pravega ustvarjalnega genija vedno blizu. Z 
gledišča potrebe po ustvarjanju pristnega literarnega kanona je ključna ude-
leženost umetniške ideje nacionalnega in kozmopolitskega. In prav Prešer-
novo pesništvo je značilen primer uresničenja takšnega dinamičnega koncepta 
lokalne (narodu pripadajoče) in svetovne (kozmopolitske) estetske afiliacije.

II
Medtem ko se problem nacionalnega (narodnega, narojenega) nanaša na nekaj 
komunitarnega, in sicer na ideološko platformo posameznikove odgovornosti 
do skupnosti (rodu), pa kozmopolitizem (gr. κοσµοπολίτ-ης < κόσµο-ς 
svet; πολίτης državljan, prebivalec, rezident) izraža naziranje vseobsežne 
pripadnosti svetu in ga lahko razumemo kot odziv romantičnega univerza-
lizma in njegove želje po svetovni vključenosti. Ideja kozmopolitizma s tem, 
ko promovira pripadnost vsemu svetu, implicira posameznikovo odprtost za 
drugost, privrženost nečemu, kar ni omejeno le na del sveta, ampak zajema 
vse človeštvo, razbremenjeno lokalnih, provincialnih ali nacionalnih miselnih 
zasnutkov, predsodkov ali zavezanosti. Pojem kozmopolita, ki so ga poznali že 
stoiki,2 je postal pogost v 17. stoletju, še bolj pa je oživel v 19. stoletju, in sicer 
pogosto kot nasprotje pojmu patriot, bodisi kot očitek ali kot laskanje. Zani-
mivo je, da Oxford English Dictionary primere rabe izraza cosmopolitanism jemlje 
prav iz časa romantike, med drugim pri Coleridgeu (»cosmopolitism is nobler 
than nationality«; »kozmopolitizem je plemenitejši kakor nacionalnost«). Po 
razlagi tezavra Collins Thesaurus pojem kozmopolitizma hkrati implicira inter-
nacionalno, globalno, svetovno, splošno znano, univerzalno, sofisticirano, 
posvetno izkušeno, omikano, rafinirano, kultivirano, urbano.

2 Stoikom je beseda kosmopolitês pomenila pripadnost vsemu človeškemu. Oznaka 
tako implicira temeljno odgovornost do vrednot oziroma interesov občečloveškega.
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Transfer romantičnega svetovljanstva, kakor ga je pri Prešernu spodbujal 
Čop, je z rafiniranim repertoarjem poetoloških strategij in pesemskih oblik 
kultiviral slovensko pesniško govorico in učinkovito vzpostavljal visoko tra-
dicijo estetskega diskurza, s tem pa s tenkočutno pesniško besedo naše dote-
danje pesništvo, ki je bilo vsebinsko in formalno lokalnega dometa, nadgradil 
in uvrstil ob bok najboljše romantične evropske literature. Z navzočnostjo Pre-
šernovih zgodnejših objav pesmi v Krajnski čbelici in kasneje z njegovo knjigo 
Poezij je bil vstavljen žlahten kamen v temelje slovenske kulture. Njegova 
presenetljivo sofisticirana pesniška občutljivost je s kozmopolitsko gesto pre-
snavljala držo dotedanje prakse slovenske poezije ter jo z zgoščeno in lucidno 
formo pesniškega sporočila, z ambiciozno razširitvijo verznih oblik in nezadr-
žnim priklicevanjem velikih imen klasikov in romantičnega pesništva načrtno 
prenavljala. Pot za kanonizacijo Prešernove literature je bila tako premišljeno 
vpisana v samo kompleksnost njegovih pesniških strategij. Ali gre v teh strate-
gijah predvsem razbirati »uvoz in prilagoditev praks nemškega literarnega sve-
tovljanstva« (Juvan 2011: 108) ali pa se v teh »navezavah na repertoarje evrop-
skih književnih tradicij od antike do romantike« (107) morda vendarle kaže, da 
so bile ustvarjalne pobude bolj vezane na sijajne klasike širšega mediteranskega 
literarnega prostora, kar se zrcali tudi v seznamu imen, ki jih v Poezijah evocira 
Prešeren,3 naj ostane odprto. Dejstvo je, da se Prešernu v nasprotju z nemško 
romantično literaturo ni bilo treba odmakniti od klasicističnega modusa 
posnemovalcev antike ali renesanse, saj v dotedanjih slovenskih prizadevanjih 
klasicistični poskusi verzifikacij niso obstajali. Pesnikovanje pred njim je izha-
jalo v veliki meri iz ljudske ali bolj priložnostno pisane poezije, tako da takšne 
potrebe po odmiku ni moglo biti. Pisanice, prvi slovenski sekularni pesniški 
almanah, je Feliks Anton (Janez Damascen) Dev uredil šele leta 1779, dve leti 
zatem, ko je na Dunaju prišel med bralce Wiener Musenalmanach, in le še dve 
številki Pisanic sta bili natisnjeni v letih 1780 in 1781, četrta pa je bila zgolj pri-
pravljena, a ni šla v tisk.

Ljubljana je bila tedaj provincialno dvojezično mesto z nemško in slovensko 
govorečim prebivalstvom; najboljšo možnost izobrazbe je od opustitve pouka 
protestantske stanovske šole in prihoda jezuitov spomladi 1597 omogočal 
jezuitski kolegij z latinskim učnim jezikom, in sicer vse do leta 1773, tako da sta 
3 Prešeren omenja Homerja v Ljubezenskih sonetih in Glosi, Petrarko v Ljubezenskih 

sonetih in Sonetnem vencu, Pindarja v sedmi pesmi Gazel, Ezopa, Ovidija, Danteja, 
Petrarko, Tassa, Camõesa in Cervantesa pa v Glosi. 
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oba živa jezika v izobraževanju ostajala v ozadju. Tako so bili tudi resni poskusi 
verzifikacij le občasni in predvsem latinski ter nemški, v slovenskem jeziku pa 
so pisali le bukovniki, samonikli podeželski bardi. Vendar je po nesrečni zgodbi 
s protestantskimi knjižnimi prizadevanji tradicija izdajateljev knjig in knjigarn 
v mestu spet obstajala vsaj od leta 1678, ko je Janez Ludvik Schönleben prego-
voril deželne stanove, da povabijo salzburškega tiskarja Janez Krstnika Mayra, 
da v Ljubljani ustanovi svojo podružnico. Čeprav deželno mesto Kranjske 
pogosto omenjajo kot provincialno, pa ohranjeni katalogi tiskarjev in knji-
garjev pričajo, da so bile številne (ne le nemške) knjige na voljo tudi v Ljubljani, 
vključno z leposlovnimi.4 Vsekakor je bil repertoar za širše literarno obzorje 
dosegljiv tudi zato, ker je glavnina študentov študirala na Dunaju, nekateri pa 
v Padovi ali Bologni, kasneje tudi v Pragi ali Münchnu. Prešeren, ki je imel za 
seboj dunajska študijska leta, je svojo poezijo pisal v slovenskem in nemškem 
jeziku, pri čemer so, kot kritično priznavajo nekateri poznavalci (Gantar 2002; 
Kastelic 2000), njegovi nemški verzi v metaforiki celo bogatejši z antičnim 
substratom in bolj sproščeni.

Ključni kredo Prešernove poezije je poudarjal estetsko ugodje in rafinira-
nost v izrazu. Na tem mestu velja spomniti na literarnega teoretika in zgodovi-
narja Franka Kermoda, ki je novembra 2001 v dveh predavanjih na Univerzi v 
Berkeleyju reinterpretiral vprašanje formiranja kanona.5 Kermode je v ospredje 
postavil dvojico pojmov, po njegovem ključnih za kanonična besedila: čutno 
ugodje in sprememba. To dvoje je seveda ključno tudi za Prešernove Poezije. 
Po Kermodu (1988) je kanonizacija postopek modernizacije ter orodje tema-
tizacije identitete in svetovljanstva. Ko Oxford English Dictonary v svoji 2. 

4 Ker je bil posel tiskarjev in knjigarjev obetavno donosen, najdemo v Ljubljani med 
lastniki knjigarn kar nekaj imen, ki so prišla od drugod (Viljem Henrik Korn iz nizo-
zemskega Maastrichta, Lovrenc Bernbacher iz nemškega Müdelheima idr.), pred-
vsem pa so od vsepovsod prihajale knjižne novosti. Johann Michael Promberger je v 
drobnem knjigotrškem katalogu iz leta 1784 ponujal 79 knjig v nemškem, latinskem, 
francoskem pa tudi grškem jeziku. To priča, da so bile knjige v ponudbi med drugim 
tiskane na Dunaju, v Nürnbergu, Frankfurtu, Münchnu, Würzburgu, Leipzigu, 
Bambergu, Hamburgu, Kölnu, Celovcu in Benetkah. Promberger je prodajal tudi 
Voltairova dela. (Prim. Dular 2000)

5 Predavanji je za knjižno izdajo uredil Robert Alter (Kermode 2004). Ob Alterjevi 
daljši uvodni razpravi so v knjigi objavljeni še trije obsežni odzivi, ki so jih prispevali 
Geoffrey Hartman, John Guillory in Carey Perloff, ter Kermodov sklepni komentar.
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izdaji pojasnjuje pojem kanona v literarni vedi kot »skupek literarnih del, ki jih 
razumemo kot najpomembnejša, najbolj tehtna in vredna proučevanja«, ozi-
roma »kot tista dela, še posebej dela zahodne literature, o katerih menimo, da 
predstavljajo najvišjo kvaliteto in najbolj trajno vrednost«, omenja kot starejšo 
sopomenko izraz »classics« (»klasike«).

Ob tem utegne biti zanimiva še ena Kermodova zgodnejša misel,6 ki prav 
tako zadeva kanonizacijo: »Lahko bi rekli, da je klasik sekulariziran v procesu, 
ki prepoznava njegov status kot literarno besedilo, in da ga ta proces neizo-
gibno pluralizira ali še bolje, nas prisili, da prepoznamo njegovo inherentno 
pluralnost. Spremenili smo svoj pogled na naključje. V neki obliki lahko sprej-
memo stališče, kot ga je predlagal Michel Foucault, da je naš obdobni diskurz 
kontroliran skozi nezavedne omejitve, ki ga omogočajo.« (Kermode 1983: 139) 
Prav ta inherentna pluralnost,7 ki jo najdemo v Prešernovih Poezijah, vpisuje 
njegovo literaturo v kanon, njegovo ime pa med kulturne svetnike. Izraz kul-
turni svetnik implicira kanonični status; označuje umetnika, ki je pomemben, 
vreden študijskega obravnavanja, njegovi umetniški dosežki pa predstavljajo 
najvišjo kvaliteto in trajno vrednost. Pomembnost njegove poetološke dovrše-
nosti leži v vztrajni igri, ki se skriva za avtorsko intenco pesniškega ubesedo-
vanja, neponarejeno porojeno iz želje po samoizrazu (ideja nacionalnega) in po 
odprtosti do drugosti (ideja kozmopolitstva). Prav ta vzajemna igra pogojuje 
možnosti besedil, da postajajo izjemna in se vzpostavljajo kot model besedilnih 
izbir, torej kot kanonična, tj. sanktificirana (Even-Zohar 1990: 19).

6 Kermode je svoja stališča o klasikih predstavil že 1973 v sklopu štirih predavanj (The 
T. S. Eliot Memorial Lectures) na Univerzi Kent (Kermode 1983). Prim. zgodnejšo 
objavo četrtega predavanja v tematski številki revije New Literary History, posvečeni 
zgodovini in kritiki (Kermode 1974).

7 Ulrich Beck in Elisabeth Beck-Gernsheim sta stališča o univerzalnem v pluralnosti 
kozmopolitizma problematizirala kot urednika zbornika Riskante Freiheiten (Beck 
in Beck-Gernsheim, ur. 1994). Podobno Immanuel Wallerstein (1991: 184–198) ne 
verjame v poenoteno svetovno kulturo, ampak v skupne kulture, ki delijo mnoge uni-
verzalnosti; prim. Balibar in Wallerstein 1988.
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III
Collins English Dictionary (Collinsov slovar angleškega jezika) opredeljuje 
kanon kot »načelo ali sprejeti kriterij v stroki poučevanja ali umetnosti«; tako 
ne preseneča, da je bil nastajajoči interes za kanon – kot idejo takšnega kor-
pusa besedil, ki konstituira kanon nacionalne literature, kakor jo učijo v šolah – 
pomemben tudi za ključne ideologije in politike 19. stoletja, ki so se odzivale 
na sekularizacijo družbe in pohod scientizma. John Guillory v navezavi na 
literarnosociološke koncepcije Pierra Bourdieuja v knjigi Cultural Capital 
pokaže, da vzpostavljanje kanona ne zadeva toliko reprezentacije družbene 
skupine, kolikor distribucijo kulturnega kapitala v šolstvu, ki regulira dostop 
do opismenjevanja, praks branja in pisanja. Še več, ta distribucija pravzaprav 
regulira tudi obči dostop do uspešne komunikacije, katere ključni pogoj je kul-
turna pismenost. (Prim. Hirsch 1988: 2) »Nepristranska zgodovina izobliko-
vanja kánona, kadar je ta učinek konstrukcije in revizije učnega načrta, odraža 
ogromno razhajanje, ampak to zgodovino je možno priklicati le v kontekstu 
zgodovine šolstva, katerega trajna družbena funkcija je distribucija znanja s 
sredstvi tehnik diseminacije.« (Guillory 1993: 59) 

Kanoničnost pomeni »imeti avtoriteto sprejetega pravila ali tipa« in prav 
zato Oxford English Dictionary (Oxfordski slovar angleškega jezika) pojem kla-
sičnega, ker ta implicira »privrženost striktnim pravilom kanonične forme«, 
izenačuje z izrazom kanoničen. Starofrancoski pridevnik canonique (cano-
nique < lat. canonicus, gr. kanonikos < kanon merilo), iz katerega izhajajo ustre-
znice v modernih jezikih, datira v pozno 15. stoletje. Kanoničnost predstavlja 
»dejstvo ali status kanoničnega«, nanaša se na etablirani standard. Po razlagi v 
Collins English Dictionary samostalnik canon (gr. kanōn merilo, palica za mer-
jenje, standard, ravnilo; kanna trsje) implicira obči zakon, pravilo, princip ali 
kriterij, po katerem kaj presojamo, normo, zakon, cerkvene predpise, zbirko 
ali seznam svetih knjig, sprejetih kot avtentičnih, po slovarju Collins Thesaurus 
pa tudi seznam, indeks, katalog, učni načrt, listino ali zvitek. Kanon ozna-
čuje standard presoje ali avtoritete; test, kriterij, sredstvo razločevanja. Status 
kánona gre razumeti kot kolektivni vir avtoritete.

Kanon pa je seveda lahko tudi seznam vrhunskih literarnih del, ki ga razu-
memo, da se po splošnem konsenzu stalno vzpostavlja. Literarni kanon 
je živ, dejaven model, ki se modificira v vedno novih konstelacijah branj. 
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»Konstruira nje kanonov je povsem avtonomna procedura, ki zajema premiš-
ljena dejanja reflektiranja o literarnih aktivnostih s težnjo, da bi jih stabilizirala.« 
(Sheffy 1990: 520) Kanon ima svojo vlogo v »reguliranju kulture« (Sela-Sheffy 
2002: 141). »Kanoni so rezultat posebne, namerne dejavnosti ohranjanja in 
sanktifikacije, ki je vselej zgolj odgovor na določene ideološke potrebe.« (Sheffy 
1990: 520) Ključno za kanon je, da je nekaj tranzitornega in generativnega, tj. da 
funkcionira kot generativen model kulturne produkcije.

Samo avtorji, katerih dela imajo potencial porajajočega literarnega modela 
in v evolucijskih preoblikovanjih repertoarja ostajajo v ospredju, so živi del 
kanona, medtem ko so drugi, čeprav so njihova dela dovršena, a so usojena na 
en sam niz modelov, potisnjeni v obrobnost. Itamar Even-Zohar s tega gle-
dišča opozarja na določeno dvojnost kanoničnosti: 

Nujno je, da razlikujemo med dvema rabama termina kanoničnost: prva se nanaša na raven 
tekstov, druga pa na raven modelov. Kajti uvajanje nekega teksta v literarni kanon ni 
isto kakor uvajanje tega teksta kot modela v neki repertoar. V prvem primeru, kjer gre 
za statično kanoničnost, je določen tekst sprejet kot dokončen produkt in dodan nizu 
posvečenih tekstov, ki jih literatura (ali kultura) hoče ohraniti. V drugem primeru, kjer 
gre za dinamično kanoničnost, pa se določen literarni model uveljavi kot produkcijsko 
načelo v sistemu prek repertoarja tega sistema. Prav ta vrsta kanonizacije je ključna za 
dinamiko sistema. (Even-Zohar 1990: 19)

Kanoničnost literarnega modela je po Even-Zoharju indikator literarnega 
vpliva in njegove moči ali veljavnosti. »Povsem očitno je, da pisatelji pozicije 
ne pridobivajo skozi svoje tekste kot take, ampak v literarnem sistemu.« (Even-
Zo har 1990: 20) Zaradi dinamične kanonizacije torej velja v generiranem kanonu 
videti nabor preživelih v spopadih kanonizacije (prim. Even-Zohar 1990: 19). 
»Kanonizacija tako ni inherentna odlika tekstualnih aktivnosti na kateremkoli 
nivoju; ni evfemizem za 'dobro' ali 'slabo' literaturo.« (Even-Zo har 1990: 15) 
Kanoničnost predstavlja »literarne norme in dela (tj. oboje, modele in besedila), 
ki so sprejeti kot legitimni v dominantnem krogu kulture in katerih pozornost 
zbujajoči proizvodi so v skupnosti ohranjeni, da bi postali del njene zgodovinske 
dediščine.« (Even-Zohar 1990: 15) Kot nepopustljiv kulturni rezervoar je kanon 
po Rakefet Sela-Sheffy (2002: 141) vsesplošen mehanizem, ki je neizbežen za 
organizacijo in evolucijo družb. Zaznamovan s tranzitornostjo in generativ-
nostjo, kanon s svojimi iztočnicami – kanoniziranimi drobci – služi legitimi-
ranju kroženja novih modelov v produkciji besedil (prim. Sheffy 1990: 522).
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Skoraj sočasno kakor izčrpni polisistemski pogledi Even-Zoharja in Rakefet 
Sheffy na razpravo o kanoničnosti je izšla knjiga Jana Goraka (1991), ki sicer ni 
analitično nepomembno delo, a je v sklepnem delu v marsičem vendarle preveč 
pristranski prispevek k razpravi, in sicer zlasti na mestu, ko avtor zavrača vsa-
kršne poskuse preoblikovanja literarnih pristopov k temu vprašanju v kulturnih 
študijah, kulturnem materializmu in študijah retorike (prim. Cain 1993). Gorak 
ocenjuje, da je prevpraševanje kanona v polju humanistike po letu 1980 prešlo 
v interdisciplinarno in večkulturno fazo ter se začelo osredotočati na lingvi-
stične, politične in antropološke razsežnosti kanoničnosti. Izčrpno razpravlja 
o zgodovinskem odnosu do kanona od antike naprej, pri tem pa opozarja na 
religiozen, estetski, kulturen in političen interes, ki je oblikoval moderni kri-
tiški koncept kanona. V uvodu napove, da je namen njegove knjige o kanonu 
spregovoriti o »epizodah iz njegove izgubljene zgodovine« in da ga bo zanimal 
»dejanski proces formacije kanona, proces, ki je pogosto prezrt v argumentih, 
ki osvetljujejo vlogo kanona kot posrednika za institucio nalno utrjene interese« 
(Gorak 1991: 6). V predgovoru poudari, da »nikoli ni obstajala homogenizi-
rana entiteta, imenovana kanon« (Gorak 1991: ix), in da še vedno mnogi tako 
radikalni kakor konservativni razpravljavci poenostavljajo pomen kanona, saj ga 
predstavljajo kot brezčasnega, kot monolitno grupiranje del, ki jih gre za vsako 
ceno braniti ali reorganizirati. V osrednjih poglavjih Gorak razpravlja o štirih 
reprezentativnih posegih v problematiko, in sicer o zagovornikih pojma Ernstu 
Gombrichu in Northropu Fryeu ter o kritikih Franku Kermodu in Edwardu 
Saidu. Ob teh imenih izpostavi štiri pojme, s katerimi naj bi bile omenjene 
avtorske intervencije zaznamovane: funkcionalistični kanon, vizionarni kanon, 
kanon interpretacije in odprti kanon. Gorak (1991: 253) nasprotuje sodobnemu 
povezovanju pojma kanona s pojmoma klasikov in kurikuluma, pri tem pa je 
prepričan, da je to enačenje novejšega datuma.8 Svojo zadržanost do premikov 
k raziskovanju kulturnih operacij celotne družbe postavi tudi v središče kasnejše 
knjige o kanonu in kulturi (Gorak, ur. 2001), h kateri je pritegnil več avtorjev, 
sam pa jo je uredniško koncipiral, da bi dopolnil svoja stališča iz prejšnje knjige.

8 »V zadnjih nekaj letih je usodo kanona doletel znaten odklon. Na eni strani je ideja 
o kanonu postala povezana z idejo klasike, ideja, ki jo je Thomas Stearns Eliot skušal 
oživeti za 'moderen eksperiment', Frank Kermode pa jo je pred kratkim preusmeril k 
skeptični interpretaciji. Na drugi strani pa je ideja o kanonu postala bolj prepletena z 
idejo kurikula, ožjo, programsko idejo o tem, kaj naj učenci obravnavajo, ne pa širšo, 
zamotano presojo, kaj člani kulturne skupine utegnejo ceniti ali kako umetniki v kul-
turi utegnejo misliti.« (Gorak 1991: 253)
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O potrebi po bolj niansiranih pogledih na kanonizacijo je v svojem pri-
spevku k najnovejšemu desetletnemu poročilu o stanju komparativistike 
spregovoril Mads Rosendahl Thomsen, ki je prepričan, da je po desetletjih 
osredotočanja na globalizacijo smiselno širok dostop do podatkov, ki vse bolj 
detajlno opredeljuje disciplino, uporabiti v prid boljšemu razumevanju razli-
kovanja med lokalno in mednarodno kanonizacijo v literaturi. Ob tem izpo-
stavi misel, da »vpliv digitalne humanistike gotovo odpira nova vrata za študij 
obeh kanonizacij«. Thomsen (2014) se zaveda, da je »parcialno napačno pre-
zentiranje kultur skozi njihove mednarodne kanonizacije dejstvo«, a poudarja, 
da moramo s tem shajati in »po zgledu Pascale Casanove čim bolje izrisati 
mednarodno književno republiko in njen domnevno avtonomen obstoj onkraj 
nacionalnih preferenc«. O tem, da je zgodovina mednarodne kanonizacije v 
svetovni literaturi zaznamovana z občutnimi diskontinuitetami, je Thomsen 
pisal že v svoji knjigi Mapping World Literature (2008: 2), kjer je tudi spomnil 
na začasne podcentre, ki se razcvetijo (kakor na primer weimarska klasika), 
ter na izolirane kanonične avtorje (kakršen je Prešeren) in na nova obdobja, ki 
kanon spremenijo. Nedavno pa je Thomsen o kanonizaciji zapisal:

Kanonizacijo velja obravnavati kot kompleksen družbeni mehanizem, s pomočjo kate-
rega množica dejavnikov – bralci, kritiki, učitelji, založniki idr. – sodeluje v trajni dis-
kusiji o tem, kaj ima vrednost kot literatura. Nekateri dejavniki so močnejši kakor drugi, 
vsekakor pa lahko na literaturo gledamo kot na obsežen sistem komunikacije o tem, kaj 
ljudi zanima in kako se odzivamo na besedila tujcev in vključujemo nove poglede na svet. 
Kanoni niso statični, a se vendar uspešno upirajo idiosinkratičnim izjavam, kot sta »Po-
zabi Shakespearja, osredotoči se na Jonsona«, ali »Nihče naj ne zgublja časa z branjem 
Gilgameša«. Kot taka je kanonizacija lahko pomembno izhodišče za raziskovanje struk-
tur literarnih kultur in medkulturnih vplivov, […] nova sredstva za takšno raziskovanje 
pa ponujajo digitalizacija in nove vrste dostopa do podatkov. (Thomsen 2014)

V sinopsisu svoje najnovejše razprave pa je Thomsen o nepopustljivem kul-
turnem rezervoarju oziroma programu za prihodnost, o katerem je govorila 
Rakefet Sela-Sheffy (2002: 141), razmišljal takole:

Spreminjajoči se svet je pomembni literaturi vedno dajal dvojno ambicijo razcvetanja ob 
sporu med starimi in novimi svetovi in istočasnega za literarno ustvarjalnost značilnega 
uokvirjanja, redefiniranja, interepretiranja in problematiziranja z namenom razumeva-
nja sprememb v človeškem svetu v najširšem smislu. Migracije, digitalizacija, klimatske 
spremembe in morebiten konec človeškosti, kakršno poznamo, so veliki izzivi našega 
sveta. S tem ko tekmuje z več mediji kakor kadarkoli, se mora literatura oborožiti z izraz-
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nostmi, ki so specifične za literaturo; na srečo je zmožnost literature, da združuje kon-
kretne zgodbe z občimi premisleki, da preči čas z manj napora kakor drugi mediji in da 
črpa iz najbolj specifične človeške poteze (jezika), dober obet. (Thomsen 2016: 97)
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