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Pesniška samoposvetitev in translatio imperii: 
Enij, Vergilij, Petrarka, Prešeren
Marko Marinčič

Kulturni svetniki so drzna metafora. Nelagodje zbujajo že častilcem 
svetnikov. Tem večje nelagodje literarnemu zgodovinarju, ki ga zani-
majo zlasti starejša obdobja. Ta niso poznala »kulture«, vsaj če kultura 

pomeni institucionalizirano, »družbeno koristno« umetnost v smislu nemškega 
Kultus. Klasična antika je sicer imela institucionalizirane kulte pesnikov: značilni 
primeri so Homer, Arhiloh in Sapfo (gl. Lefkowitz 1981; Clay 2004; Jones 2010: 
42–44). Ti kulti so bili kljub lokalnemu značaju »državotvorni«, na primer zno-
traj mestnih držav; v tem so podobni predmarčnim in poznejšim čitalniškim, 
pa tudi »uradnim« nacionalnim kultom pesnikov, ki so izhodiščna tema tega 
zbornika. V obdobju helenizma kulti pesnikov po zaslugi aleksandrijske filo-
logije in njenih klasifikatorskih prizadevanj dobijo tudi bolj akademsko, inte-
lektualistično in elitistično obliko. Uvrstitev v kanon posamezne zvrsti že sama 
po sebi pomeni formalno priznanje, a tudi sami kanoni so hierarhični in terjajo 
izbiro prvaka, ki je večinoma »nepresegljivi« začetnik (npr. Homer, Arhiloh; v 
komediji Aristofan; v govorništvu Demosten).1 Primer manj formalne, impli-
citne, dekorativne kanonizacije je Sapfo kot deseta muza (prim. Marinčič 2008: 
205–206). Ti premiki so vsekakor povezani s prehodom med ustno in knjižno 
kulturo in z emancipacijo literature, zato je razumljivo, da v Rimu implicitne, 
znotrajliterarne oblike »kulta« povsem zasenčijo lokalne folklorne pojave.2

Moj prispevek ne bo govoril o družbenih pojavih, povezanih s čaščenjem 
literatov, pa tudi ne o procesih in učinkih literarnozgodovinskega in kritiškega 
vrednotenja. Med oblikami kanonizacije, ki se odvijajo na »avtonomnem« 
ozemlju literature kot sistema, se bo omejil na samoposvetitev oziroma avtoka-
nonizacijo kot specifično podzvrst tega pojava.

1 Za temeljno pregledno delo gl. Pfeiffer 1968: 204–209. 
2 Za pregled in nadaljnjo literaturo gl. Citroni 2006.
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Značilen primer je Horacij:

quod si me lyricis vatibus inseres,
sublimi feriam sidera uertice. (Carmina. 1.1.35–36)

V dobesednem proznem prevodu:

in če me boš [sc. Mecenat] uvrstil med lirske pesnike (ali: vpletel [v venec] lirskih pesni-
kov), bom z visokim temenom udaril ob zvezde. 

Metafora venca izvira iz epigramov Palatinske antologije, ki kanone pesnikov 
vzpostavljajo s simbolnim nizanjem (serere, do tod sertum, »venec«), »uvršča-
njem« (zato in-seres), pesnikov v antologije (Leigh 2010). Potem ko je Sapfo 
nespornemu prvaku v lirskem kanonu Pindarju stopila ob bok kot »deseta 
muza«, se jima na prezasedenem prvem mestu pridruži še Horacij. 

Samoposvetitve, ki jim je posvečen ta sestavek, pa segajo še dlje, saj teme-
ljijo na prilaščanju »nacionalnih« kanonov in imajo izrazito geopolitično raz-
sežnost. Pesnik je (vsaj v svoji samovšečni domišljiji in avtokratski samoza-
vesti) imperator. Enij in Vergilij sta svoja kulta utemeljila kot ideologa rimskega 
imperializma, ki pomeni tudi prevlado nad grškim svetom; Petrarka kot uzur-
pator rimske antike; Prešeren kot pesnik v obrobnem jeziku, ki si je položaj 
literarnega klasika izsilil z ustvarjalno imitacijo, s sklicevanjem na klasike, v 
Krstu pri Savici in v nemških pesmih pa tudi z nekaterimi duhovitimi »imperi-
alističnimi« gestami. 

Imenovanim literarnim imperialistom se metafora svetništva do tod niti naj-
manj ne poda. Po drugi strani pa učinki »kultov«, ki so sprva predvsem zno-
trajliterarni, iz imaginarne samozadostnosti literarnega sistema radi pronicajo 
v folkloro in politiko. Ker je ta prehod izrazito pavšalen in daje javni osebnosti 
avtorja prednost pred njegovimi deli, se zlahka primeri, da ošabna (in pogosto 
avtoironična!) samoposvetitev sproži ali spodbudi lokalno-patriotske in naci-
onalne kulte, ki imajo izrazito pietetni značaj in so v marsičem podobni kultu 
svetnikov. Za Vergilija, Petrarko in Prešerna to vsekakor velja. Vendar druž-
beni učinki avtokanonizacije niso več tema tega prispevka. 

Prvi izrazit in ekspliciten primer literarne samoposvetitve je Kvint Enij (ok. 
239–ok. 169). Temu se v uvodnem prizoru zgodovinske pesnitve Anali v sanjah 
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prikaže Homer (fr. 2–3 Skutsch) in mu poroča, da se je Bardova duša po njegovi 
smrti najprej utelesila v pavu, stoletja pozneje pa v Eniju, torej v njem samem. 
Tudi če je Enijeva pavja preteklost mišljena brez kančka avtoironije, kot izraz 
pitagorejskih prepričanj in odkrite samovšečnosti, ima reinkarnacija Homerja v 
avtorju rimske zgodovinske epopeje jasno metaforično sporočilo: duša najve-
čjega pesnika se je utelesila v rimskem telesu. Nespremenljiva stalnica je epski 
»kod«, langage homerske epike vključno z epskim heksametrom, ki ga je Enij na 
novo uvedel v latinščino. To je Homerjeva »duša«. Vse ostalo se preobrazi: jezik 
je namesto grščine latinščina, trojansko mitologijo izpodrine rimska zgodovina. 
V novi reinkarnaciji epske zvrsti pa je edina možna velika tema rimska zgodo-
vina. Obenem pa je reinkarnacija metaforično orodje Enijevega umetnostnega 
imperia lizma. Enij ni posnemovalec Homerja, temveč preprosto Homer sam.3

Enij naj bi si že pred smrtjo napisal takle epitaf:

Aspicite, o ciues, senis Enni imaginis formam,
hic vestrum panxit maxima facta patrum.

nemo me lacrimis decoret nec funera fletu
faxit. cur? uolito uiuos per ora uirum. (fr. 45–46 Courtney = var. 15–16 Vahlen)

V proznem prevodu:

Glejte, sodržavljani, podobo, ki jo kaže kip starega Enija. Ta mož je v besede vklesal 
največja dela vaših očetov. Naj me nihče ne časti s solzami, naj mi ne prireja pogreba z 
jokom. Zakaj bi tudi ga? Jaz se živ spreletavam med usti mož.

Fragmenti epitafa so se ohranili v Ciceronovih Tusculanae disputationes 
(1.34). Na njih najbrž temeljijo domneve o busti, ki naj bi jo Eniju po smrti 
postavili v grobnici Scipionov (Cicero, Pro Archia poeta 22; Livij 38.56.4–5; 
Courtney 2003: 42–43). Na Enijev »avto-epitaf« pa se naslanja tudi Vergilij, 
ko v proemiju k tretji knjigi Georgik s prispodobo svetišča Avgustu napove 
nastajajočo Eneido (gl. Kofler 2003):

[…] temptanda uia est, qua me quoque possim
tollere humo uictorque uirum uolitare per ora.
primus ego in patriam mecum, modo uita supersit,
Aonio rediens deducam uertice Musas. (Georg. 3.8–11)

3 Za Enija in druge literarne reinkarnacije gl. Gillespie 2010.
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V proznem prevodu:

poskusiti moram pot, ki bo tudi mene dvignila nad zemljo, da se bom v zmagoslavju živ 
spreletaval med usti mož [citat Enija]. Če mi bo preostalo toliko življenja, bom Muze z 
aonskega vrha [Helikona] prvi privedel v svojo domovino.

Vergilij je Enija v rimskem epskem kanonu izpodrinil in se z Eneido uveljavil 
kot rimski Homer, ne da bi si lastil Homerjevo dušo. A tudi v Eneidi je medij 
kulturnega imperializma nauk o metempsihozi. V 6. spevu se pred Trojancem 
Enejem zvrsti sprevod še neutelešenih državnikov in vojskovodij, projekcija 
prihodnje rimske zgodovine do Avgusta. Ta preroški prizor vsebuje manifest 
rimskega imperializma: tu regere imperio populos, Romane, memento (6.851). Ver-
gilijev avtorski glas v Eneidi – v skladu z objektivnim značajem zvrsti – molči, 
vendar njegovo »imperialistično« držo razkrivajo mitografske inovacije in med-
besedilne igre, katerih skupni imenovalec je sistematično prilaščanje Homerja, 
homerske mitologije, grške literature in grške kulture. To prilaščanje ima zelo 
oprijemljive ozemeljske razsežnosti. O translatio imperii govorim zato, ker se pot 
te translatio v najbolj razširjenih variantah začne s prenosom imperialne oblasti z 
Orienta na Grčijo, nato z Grčije na Rim, pozneje pa na Sveto rimsko cesarstvo.4 
Vergilijeva Eneida pripoveduje o translatio imperii z Vzhoda (ki vključuje grški 
svet) na Rim. Enej iz Troje v Rim prenese penate, zaščitnike trojanske kraljevske 
hiše. Toda Troja je kraljestvo, ki ga ni več. Imperialno avtoriteto bo spet dobila 
veliko pozneje, z Merovingi kot potomci Trojancev in s frankovsko državo kot 
novo Trojo.5 Za Vergilijevega Eneja je Troja preteklost, ki jo je treba pokopati. 
Zdaj gre za to, da si Trojanci pridobijo ozemeljsko pravico nad Italijo. Vergilij 
jim pri tem pomaga z mitografsko konstrukcijo, po kateri je začetnik trojanske 
kraljevske hiše Dardan prišel iz Cortone v Etruriji, torej iz Italije (gl. Colonna 
1980). Prenos penatov v Italijo je torej vrnitev na izhodišče. Po tej različici je pot 
prve translatio imperii krožna. Tisti pravi »imperij«, ki si ga je treba prilastiti, za 
zdaj simbolno, v prihodnosti pa tudi ozemeljsko, je Homerjeva Grčija. Zgodba 
Iliade je zdaj že paradigmatična; po logiki te paradigme mora v epu, ki želi biti 
nova Iliada, zmaga nujno pripasti Ahilovim in Agamemnonovim dedičem. Enej 
to ni, vsaj po krvi ne; toda simbolno, medbesedilno se v poteku pesnitve posto-
poma razvije v novega Ahila (gl. Anderson 1957; van Nortwick 1980). Njegova 
zmaga v sklepnem dvoboju je replika Ahilove zmage nad Hektorjem.

4 Na tem področju je temeljno delo Goez 1958; prim. Le Goff 1964.
5 Za srednjeveške in novoveške prilastitve Troje gl. Federico 2003.
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Enij z lovorovim vencem, »Monusov mozaik«, 3. stoletje, Rheinisches Landesmuseum, Trier

Eneida je ključni zgled Petrarkove Afrike, nedokončanega latinskega epa, 
ki ga je avtor štel za svoj največji podvig.6 Najveličastnejša epizoda v rimski 
repub likanski zgodovini je Petrarku poosebljala rimsko virtus. Scipion 
Afričan je eksemplarično poosebljenje idealov, ki jih je Petrarka obujal že v 
prozni zbirki De viris illustribus. V dialogu Secretum (prvotni naslov: De sec-
reto conflictu curarum mearum) se mora avtor Afrike braniti pred Avguštino-
vimi očitki. Ti zelo spominjajo na očitke vesti, ki so samega Avguština grizli 
zaradi mladost nega navdušenja nad Eneido (Conf. 1.13). Vendar Franciscovo 
spokorništvo najbrž ni popolnoma iskreno. Najprej zato, ker je sporočilo 
Afrike implicitno krščansko. Osrednja epizoda, pripoved o Masinisu in Sofo-
nisbi, je »avguštinska« variacija na Enejevo avanturo z Didono (gl. Warner 
2005). Poleg tega Petrarka v Ciceronovem Somnium Scipionis, ki je temeljni 
zgled prvih dveh spevov, išče zametke krščanske eshatologije (gl. Visser 2005: 
16–145). Grešnost Afrike je kvečjemu v tem, da v njej ni ničesar eksplicitno 
krščanskega in da je avtorjeva slavohlepna tekma, aemulatio, poganska tekma 
6 Uporaben uvod v to problematiko je Martinez 2015.
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s poganskimi zgledi. Petrarka s pesniškega prestola »izriva« Homerja, Enija, 
Vergilija in Stacija. Njegova literarna strategija je podobna njihovi, najbolj 
nespoštljivo tekmovalen pa je ravno v odnosu do velikega Vergilija (gl. Laird 
2010: 147–157). Prav zato je Afrika s svojo pogansko vsebino in klasično formo 
prvo in temeljno delo renesančnega klasicizma.

Po splošnem prepričanju si je Petrarka ravno z nastajajočo Afriko pridobil 
zasluge za venčanje na Kapitolu na velikonočno nedeljo 8. aprila 1341.7 Ta 
dogodek številni razumejo kot prelomno točko med starim in novim, med 
»mračnim« srednjim vekom in renesanso (gl. Mommsen 1942: 230–234; 
prim. Petrarca, Africa 9.55–58: meliora supersunt secula … discussis … tenebris ad 
purum priscumque iubar remeare). Petrarka je med obredom venčanja nastopil z 
govorom, Collatio laureationis. Poleg tega je obred vnaprej ali naknadno vpisal 
v besedilo Afrike. Venec in venčanje sta ključna tema zadnjega, 9. speva (zlasti 
vv. 108 in naslednji); v osrednjem prizoru tega speva pa Enij Scipionu poroča o 
sanjah, v katerih se mu je prikazal Homer in mu prerokoval – Petrarkovo Afriko:

Hic ego – nam longe clausa sub ualle sedentem
Aspexi iuuenem – »Dux o carissime, quisnam est,
Quem uideo teneras inter consistere lauros
Et uiridante comas meditantem incingere ramo?
[…]« […]
»[…]
Ille diu profugas reuocabit carmine Musas
Tempus in extremum, ueteresque Elicone Sorores
Restituet […]
Francisco cui nomen erit […]
[…]
[…] titulusque poematis illi
AFRICA. […]
[…] seroque triumpho
Hic tandem ascendet Capitolia uestra, nec ipsum
Mundus iners studiisque aliis tunc ebria turba
Terrebit quin insigni florentia lauro
Tempora descendens referat comitante Senatu.
[…]« (9.217–220, 230–233, 236–242)

7 Za venčanje gl. Wilkins 1943; prim. Usher 2009, kjer je navedena tudi druga literatura.
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V proznem prevodu:

V daljavi sem zagledal mladeniča, ki je sedel v samotni dolini [clausa […] ualle – Vau-
cluse pri Avignonu, kjer je Petrarka pisal Afriko]. »Predragi vodnik, kdo je ta, ki ga vidim 
med nežnimi lovori in si skuša zelene vejice vplesti v lase? […]« […] »[…] On bo v 
neki daljni dobi s svojo pesmijo priklical Muze nazaj iz dolgega izgnanstva in stare Sestre 
spet ustoličil na Helikonu [gl. zgoraj, Verg. Georg. 3!] […] Ime mu bo Francesco. […]  
[N]aslov pesnitve bo AFRIKA. […] [Č]etudi pozno, se bo vendarle v triumfu vzpel 
na vaš Kapitol. Brezbrižni svet in množica, pijana od čisto drugačnih stremljenj, mu 
ne bosta preprečila, da se ne bi v spremstvu senata vrnil, cvetoča senca pa mu bo venčal 
imenitni lovor. […]«

Petrarkovo venčanje je sledilo uveljavljenemu akademskemu običaju. Že 
pred njim je bil venca na univerzi v Bologni deležen Albertino Mussato, avtor 
prve humanistične tragedije v latinščini Ecerinis (gl. Wilkins 1943: 159–160). 
Toda kontekst Petrarkovega venčanja na Kapitolu je bil drugačen. V Collatio 
laureationis Petrarka poroča, da mu je venec ponudila tudi pariška univerza in 
da ga je raje sprejel od rimskega senata in ljudstva (6.1; gl. Bufano, ur. 1975). In 
če Petrarka pravi, da je bil običaj opuščen in pozabljen več kot 1200 let, hoče s 
tem reči, da njegovo venčanje z ustaljenimi akademskimi častmi nima nobene 
zveze. Gre za obnovitev prvotnega rimskega običaja. Temeljna referenca je 
tudi tokrat Enij: 

Ennius ut noster cecinit qui primus amoeno
detulit ex Helicone perenni fronde coronam.

(Lukrecij, De rerum natura 1.117–118)

V proznem prevodu:

Kot je pel naš Enij, ki je z ljubkega Helikona prvi prinesel venec iz vekovečnega listja.

Enijev venec, ki ga omenja Lukrecij, je najbrž metaforičen, vsekakor pa je 
Petrarka iz nekaterih antičnih zapisov lahko sklepal, da je bil časti venca deležen 
Stacij (Svetonij, Domicijan 4.4; Cenzorin, De die natali 18.4, 15; Parkes: 2015, 
471–72). Proemij Afrike s posvetilom kralju Robertu je očitna imitacija Staci-
jeve Tebaide. 
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Domenico Gandini (po sliki Andrea Pierinija), Petrarkovo venčanje na Kapitolu, Gemme d’arti 
italiane 2 (1846), str. 1

A tudi brez teh medbesedilnih asociacij je dovolj zgovorno sámo prizorišče 
obreda, Kapitol kot politično središče rimskega imperija:

in hac eadem urbe Roma – »omnium arce terrarum«, ut ait Cicero –, in hoc ipso Capi-
tolio Romano. (6.1)

V proznem prevodu:

v tem istem mestu Rim, »akropoli vsega sveta«, kot pravi Cicero, prav tu, na rimskem 
Kapitolu.

Vrnitev h klasičnim rimskim litterae pomeni simbolno obnovitev rimskega 
imperija. Gerhard Regn in Bernhard Huss opozarjata, da so ustanovitev pariške 
univerze v srednjem veku povezovali s Karlom Velikim, ki je izpeljal translatio 
imperii z Rima na novo cesarstvo, ki je pozneje dobilo ime Sveto rimsko cesar-
stvo. Petrarka torej s svojo literarno translatio imperii neposredno – in glede na 
čas dogodka, velikonočno nedeljo, zelo provokativno – konkurira sočasnim 
političnim dedičem antičnega Rima (gl. Regn in Huss 2009).
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Petrarkov literarni imperializem je bistveno neposrednejši kakor Vergilijev. 
Petrarka odkrito tekmuje z Vergilijem, Stacijem in Lukanom (1.50–52), se 
samozavestno avtoportretira kot novi Enij (Ennius alter, 2.443) in prerokbo 
svoje epske slave polaga v usta samemu Homerju. Vergilij si je Homerja in 
Grčijo prilaščal prek mitoloških Trojancev; Petrarka si Rim lasti brez mito-
loškega filtra, prek Enija in prek najslavnejše epizode rimske zgodovine. Enija 
si izbere zato, ker je bil avtor verzificirane zgodovine Rima. Enij je v grobnici 
Scipionov domnevno dobil busto, pri Petrarku pa sta Scipion in Enij deležna 
skupnega triumfa in venčanja na Kapitolu (9.322–397). Petrarkova lastna coro-
natio je spoj obeh, Scipionove in Enijeve.

Še en pomemben vidik Petrarkove pesniške tekme pa je povezan z bese-
dilno preoddajo klasične rimske književnosti. V latinščini je že v antiki obstajal 
ep o drugi punski vojni. To so Punica Silija Italika iz časa flavijske dinastije. 
Petrarka je za to pesnitev nedvomno vedel, vendar besedila ni mogel poznati, 
saj ga je šele leta 1417 odkril Poggio Bracciolini med konstanškim koncilom v 
samostanu St. Gall. Petrarka je najbrž v prepričanju, da je Silijev ep izgubljen, 
z Afriko zapolnil blank v rokopisni tradiciji, podobno kot Botticelli z Rojstvom 
Venere in Apelovim Obrekovanjem: obe sliki sta »rekonstrukciji« Apelovih 
mojstro vin, ki sta se izgubili in sta znani samo po opisih. Tudi zapolnjevanje 
praznin v korpusu preoddanih besedil je svojevrstna prilaščevalska gesta.

Prešerna temu izboru dodajam kot obroben, vendar značilen primer literar-
nega imperializma. 

Samozvani kranjski lavreat si v Gazelah dovoli neposredno, skoraj šolsko 
gesto avtokanonizacije: »Bolj ko Delije, Korine, Cintije al Lavre …« Impli-
citno pa se z Vergilijem, Dantejem in Tassom meri v Krstu pri Savici. Svoji 
tezi o Krstu kot slovenski Eneidi (Marinčič 2011) v tem kratkem prispevku 
ne morem dodati novih argumentov, zato se omejujem na povzetek: v Črto-
mirovem potovanju v Oglej po padcu Ajdovskega gradca se zrcali Enejevo 
potovanje iz Troje v Rim, kot so ga na zahodu razumeli krščanski bralci od 
Avguština naprej, torej iz poganske Troje na krščanski Zahod. Prešeren 
svojo mitotvorno avtoriteto in rimocentrično orientacijo zelo verjetno gradi 
na legendi o trojanskih izvorih Ogleja, ki je bila od 16. stoletja naprej tudi na 
Slovenskem znana in izredno popularna. Izhodišče tega etnogenetskega kon-
strukta je legenda o Enetih, ljudstvu iz maloazijske Paflagonije, zavezniku Tro-
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jancev v trojanski vojni. To ljudstvo se je po legendi pozneje z Antenorjem 
preselilo na severnojadransko obalo (Homer, Iliada 2.851–852; Livij 1.1.1–3; 
prim. Vergilij, Eneida 1.242–249). Že v pozni antiki so jih enačili z Veneti, jih 
pomešali s Slovani (Bratož 2011: 3–6) in jih imeli za ustanovitelje Ogleja (Justi-
nijan, Novellae constitutiones 29, praef.; Grilli 1991). Legendo je na Slovenskem 
promoviral Bohorič (Marinčič 2011: 77). V Prešernovem konceptu »slovanske 
Eneide« se skriva tudi pojasnilo za nekatere anahronizme: v času, o katerem 
govori Krst pri Savici, bi Črtomira kot novega misijonarja rekrutiral Salzburg in 
ne Oglej. Da bi bila ost te zgodovinske revizije že v izhodišču protigermanska, 
ni dokazljivo, vsekakor pa je Prešeren odgovoren za vznik t. i. oglejskega mita, 
ki latinsko-ro manski Oglej razume kot ideološko oporišče zoper germansko 
nadvlado (Maver 2003). Čeprav Kranjci v Krstu s pokristjanjenjem izgubijo 
etnično avtonomijo, se njihovo vplivno področje s Črtomirovim misijonom 
nepričakovano razširi – do Ogleja in naprej med nepokristjanjena ljudstva. 

Pravzaprav nazaj. Trasa vzhod-zahod, po kateri je vse doslej potekala pot 
imperialne oblasti, se po Črtomirovem krstu nenadoma zaokrene: 

V deželah jutra čakajo bogate
te žetve, ne zamúdi je nobene …

Drugi primer miniaturne translatio imperii so Prešernove nemške pesmi 
z mottom Getico scripsi sermone libellum (»Napisal sem knjižico v getskem 
jeziku.«). Ovidij se je v izgnanstvu v Tomih, tako nas vsaj skuša prepričati, 
postopoma odučil latinščine in nazadnje barbarskim Getom priredil recital 
s panegirikom Avgustu v njihovem jeziku. Prešernovi Geti so očitno Nemci. 
Če je tako, se slovanski pisec v nemškem jezikovnem eksilu počuti kot polno-
praven, vendar po krivici marginaliziran dedič rimske civilizacije. Prešernova 
rimska ambicija je pretirana in avtoironična; tarča satire niso Germani, temveč 
ponemčeni višji sloj Slovencev (Marinčič 2010). Že zato, ker so bile pesmi 
objavljene v Ilirskem listu, bi bilo v njih nesmiselno iskati protigermansko ali 
protimonarhično invektivo.8 Kljub temu »translatio imperii« iz Ovidijevega 
Ponta v Ljubljano presega drznost vseh prejšnjih.

8 K taki razlagi se nagiba Turk 2015.
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