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»La questione della lingua« in kanonizacija 
nekaterih italijanskih klasikov
Martina Ožbot

Kanonizacija književnih del in njihovih avtorjev vsaj na videz zadeva 
prvenstveno literarni sistem in literarne odnose, toda pogosto je njen 
proces najtesneje povezan s problematiko jezikovne rabe, kodifikacije 

in/ali vzpostavljanja nacionalnega jezika. To velja tudi za italijansko situacijo, v 
kateri sta razrešitev stoletja dolgega razpravljanja o t. i. »jezikovnem vprašanju« 
(la questione della lingua) – ki ga je na začetku 14. stoletja odprl Dante v svojih 
spisih De vulgari eloquentia (O ljudskem govoru) in Convivio (Gostija) – in s 
tem dokončno izoblikovanje knjižnega jezika sovpadla z utrditvijo položaja 
nekaterih že davno ustoličenih klasikov in s poselitvijo literarnega Parnasa z 
novimi, mlajšimi avtorji, kot so Manzoni, Carducci, Verga in številni drugi. 
Gre torej za projekt, v katerem se neločljivo povezujeta vsaj dve stremljenji: 
konstituiranje nacionalnega jezika kot trajnega modela rabe, osnovanega v 
besedilih izbranih avtorjev, in »uzakonitev« teh avtorjev kot referenčnih piscev 
oziroma kot kulturnih in nacionalnih svetnikov. Oboje je v funkciji tretjega 
projekta, in sicer vzpostavitve italijanske nacije in države. V tem poglavju bom 
poskusila pokazati, kako so ti elementi sovpadli v italijanskem kontekstu in 
kakšen je bil prispevek nekaterih osrednjih avtorjev 19. in zgodnjega 20. sto-
letja (predvsem Alessandra Manzonija kot pisatelja in Graziadia Isaia Ascolija 
kot jezikoslovca) k razpletu jezikovnega vprašanja. Ti avtorji so na eni strani 
potrdili status starejših piscev in na drugi izdelali lastne literarne modele jezi-
kovne rabe in besedilne oblikovanosti.

V italijanski situaciji lahko opazujemo posebno prepletenost jezikovnih in 
književno-kanonizacijskih problemov. Kar zadeva jezik, je v italijanski kul-
turi prišlo do svojevrstnega paradoksa, katerega posledice je v nekem smislu 
mogoče čutiti tudi v današnji, predvsem pisni jezikovni rabi, kjer je teža kla-
sične tradicije še vedno precejšnja. Res je sicer, da je italijanska književnost 
izmed osrednjih evropskih književnosti verjetno tista, ki je prva doživela poln 
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razcvet in v 14. stoletju najbrž tudi vrh, slednji pa ostaja glede na koncentracijo 
v danem obdobju nastalih in v absolutnem pomenu prelomnih, tj. klasičnih 
oziroma kanoničnih književnih del zaenkrat nepresežen. Gre seveda za ustvar-
janje Danteja (1265–1321), Petrarke (1304–1374) in Boccaccia (1313–1375) 
ter nekaterih manjših avtorjev 14. stoletja. Literarna zrelost je nujno pomenila 
jezikovno zrelost in obratno. Toda kljub izredno zgodnji razvitosti italijan-
skega jezika, ki so jo torej omogočila literarna prizadevanja piscev florentin-
skega poznega srednjega veka in zgodnje renesanse, je dežela ostala še dobrih 
pet stoletij jezikovno razcepljena in razdrobljena. Tako kot je kasnilo politično 
združevanje, je tudi enotnost skupnega knjižnega oziroma standardnega jezika 
do konca 19. stoletja ostala neuresničen projekt. Pomislimo samo na znano 
izjavo, ki se pripisuje italijanskemu politiku iz časa združitve Italije Massimu 
d’Azegliu in velja skoraj za anekdotično: »Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani« 
(»Zdaj ko je ustvarjena Italija, je treba ustvariti Italijane«).

Za italijanske okoliščine je torej značilno, da je bil zgodaj na voljo izjemno 
razvit jezik, ki pa je pogosto opravljal prejkone okrasno ali vsaj neutilitarno 
vlogo, saj je bila dežela tudi v jezikovnem pogledu (ne le v kulturnem in poli-
tičnem) povsem fragmentirana. To sicer ne pomeni, da italijanski klasični 
avtorji niso bili prepoznani kot takšni. Dejansko je bil Danteju, Petrarki in 
Boccacciu pomen osrednjih avtorjev in celo kulturnih svetnikov priznan zelo 
zgodaj. Kot je znano, je Danteja povzdignil do statusa kultnega avtorja že 
njegov mlajši sodobnik Boccaccio v delu Vita di Dante (Dantejevo življenje) 
iz let 1355–1366 oziroma Trattatelo in laude di Dante (Razpravica v Dantejevo 
hvalo), kot besedilo imenuje Boccaccio sam v svojih razlagah Božanske kome
dije, znanih kot Esposizioni sopra la Comedia di Dante. Boccaccio velja namreč za 
prvega pomembnega Dantejevega biografa, ki se je ukvarjal tudi z interpretacijo 
Božanske komedije in ki je poskrbel za zgodnjo kanonizacijo Danteja kot avtorja 
italjanskih književnih besedil. To je razvidno predvsem iz t. i. kodeksa Chigi, 
v katerem Boccaccio ponudi izbor del italijanske književnosti, ki naj bi bila po 
svoji vrednosti izjemna ali naj bi metatekstualno to vrednost utemeljevala, kot 
na primer ravno Boccaccieva Vita di Dante, ki je sestavni del kodeksa. Vanj je 
vključena tudi Boccaccieva v latinščini napisana pesem Ytalie iam certus honos 
(Gotova hvala Italije), ki je posvečena Petrarki in v kateri Boccaccio hvali Dan-
tejevo odločitev za rabo ljudskega jezika in poudarja, da ni povezana s pesni-
kovim neznanjem latinščine, temveč z njegovo željo, da poznejšim rodovom 
pokaže, česa je zmožna poezija v ljudskem jeziku (Eisner 2013: 12–16).
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Giorgio Vasari: Šest toskanskih avtorjev (vključno z Dantejem, Petrarko in Boccacciem)

Skratka, na neki način je bil Dante kanoniziran zgodaj in njegov status kla-
sičnega avtorja ni bil nikoli ogrožen – vsaj ne med Italijani, medtem ko sicer v 
Evropi ni bil zmeraj zelo spoštovan. Na primer evropsko razsvetljenstvo ga ni 
najbolj cenilo, pri čemer zadošča, da se spomnimo na Voltairjevo misel, da je 
Dantejev čas zunaj Italije potekel. S takšnim stališčem mu je bilo doma sicer pri-
zanešeno, vendar je pravi nacionalni svetnik postal šele proti koncu 19. stoletja, 
ko je njegovo delo odigralo pomembno vlogo tudi v političnem združevanju 
Italije. Zaradi te vloge je Dante v procesu kanonizacije, obarvanem z nacionalno 
noto, delno zasenčil Petrarko in Boccaccia (Yousefzadeh 2014: 102), s katerima 
si je sicer skozi stoletja delil mesto nespornih avtoritet italijanske književnosti, 
pri čemer sta ga mlajša avtorja po mnenju nekaterih, predvsem vplivnega Pietra 
Bemba (1470–1547), v literarni kvaliteti celo presegala. Po drugi strani velja 
omeniti, da časovni in leksikalni, če že ne jezikovni primat nasploh vendarle 
pripada Danteju, in sicer zato, ker je najstarejši od treh in so tudi njegova dela 
starejša od Boccaccievih in Petrarkovih. Poleg tega na Dantejev prispevek k ita-
lijanščini kaže že to, da približno 80 odstotkov besed današ nje temeljne itali-
janske leksike najdemo že pri njem (De Mauro 2014: 158).
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Toda Dante izstopa ne le zaradi izjemne literarne vrednosti svojih del, ampak 
tudi zato, ker se je med prvimi zavedal pomena – tudi političnega – nacional-
nega jezika. Kot je znano, se je z jezikovnimi vprašanji ukvarjal v dveh približno 
sočasno napisanih delih, v italijanski razpravi Convivio in predvsem v latinski 
razpravi De vulgari eloquentia, ki velja tudi v evropskem merilu za eno naj-
zgodnejših in najvažnejših razprav o pomenu razvijajočega se ljudskega jezika 
v primerjavi z uveljavljeno, a širšim krogom nerazumljivo latinščino (prim. 
Bloemendal 2015: 1, 15). Dante si v obeh besedilih zastavlja dve temeljni vpra-
šanji: najprej »Kateri jezik gojiti kot sredstvo splošnega izražanja, latinščino ali 
vulgarni, ljudski jezik?«; s tem vprašanjem opravi zelo hitro v prid vulgarnega 
jezika, medtem ko je zanj latinščina »lo usato sole che a loro non luce« (se pravi 
»staro sonce, ki jim [množicam] ne sije«, Conv. I xiii). Pri tem se Dantejevo raz-
mišljanje izkaže za izrazito demokratično, saj je ljudski jezik ne zgolj tisti jezik, 
v katerega se vsi rodijo in ki je torej v pravem pomenu besede »naravni jezik« (in 
v katerem se izražajo, kot pravi »etiam mulieres et parvuli«, torej »celo ženske in 
otroci«, De vulg. I i), ampak ga tudi v poznejšem življenju vsi znajo, se pravi, da 
je to jezik, ki njegovim govorcem odpira vrata do spoznavanja in do znanja. Kot 
pravi, je ta jezik »pane orzato del quale si satolleranno migliaia« (»ječmenov 
kruh, ki bo nasitil tisoče«, Conv. I xiii), medtem ko je latinščina dostopna le 
izbrancem, in čeprav so se s podobnimi težavami soočali tudi mnogi drugi 
»mladi« evropski jeziki, je bil ta problem v italijanski situaciji izrazito velik 
zaradi izjemne teže latinske tradicije in utrjenega položaja, ki ga je latinščina 
imela na vseh področjih rabe, razen v vsakdanji sprotni neformalni komunikaciji 
in v leposlovju, in to še dolgo po Danteju, saj je na primer tudi Pietro Bembo 
leta 1525 v svojem spisu o jeziku z naslovom Prose della volgar lingua (Spisi o 
ljudskem jeziku) izhajal s stališča, da je treba rabo ljudskega jezika namesto 
latinščine utemeljiti oziroma da ta jezik še ni splošno priznan kot upoštevanja 
vredno sredstvo književnega ustvarjanja (prim. Wunderli 2000: 15; Marazzini 
1999: 30, Cella 2015: 44). Sploh pa raba vulgarnega jezika ni bila samoumevna v 
času treh velikih trecentistov, na kar navsezadnje kaže tudi dejstvo, da so bili vsi 
trije, kot sočasni intelektualci nasploh, dvojezični, saj so se bili sposobni suve-
reno izražati v obeh jezikih, pravzaprav sta vsaj Boccaccio in predvsem Petrarka 
pisala več v latinščini kot v ljudskem jeziku, ki so ga izbrali s točno določenim 
namenom: bodisi zato, ker so želeli pomagati pri njegovem razvoju in uvelja-
vitvi (Dante, Boccaccio), bodisi zato, ker so želeli prispevati v že uveljavljeno 
prestižno pesniško tradicijo (Petrarka).



109

»La questione della lingua« in kanonizacija nekaterih italijanskih klasikov

Tizian: Pietro Bembo

Toda vrnimo se k Danteju: po odločnem sprejetju stališča, da prihodnost 
pripada ljudskemu jeziku, si je zastavil drugo, bolj zagonetno vprašanje, in 
sicer: »Kakšen naj bo ta ljudski jezik?« – florentinščina, toskanščina, sicilijan-
ščina ali morda kombinacija teh oziroma drugih italijanskih govorov? Dante 
konkretnega odgovora ne ponudi, pove zgolj, da mora biti ta ljudski jezik (vul
gare) »sijajen« oziroma »izjemen« (illustre), referenčen (cardinale), kraljevski 
(aulicum) in dvorski (curiale), ne glede na to, da ne kralj ne dvor na ozemlju, 
ki se danes imenuje Italija, takrat ni obstajal. Toda v resnici je v Dantejevem 
predlogu več političnega kot jezikovnega, saj gre za projekcijo njegove želje po 
tem, da bi bila Italija politično močna. Njegovo sporočilo je jasno: tako kot v 
deželi ni jezikovne enotnosti, tudi ni politične enotnosti. In tu se njegovo raz-
mišljanje zaključi. Razglabljanja o tem, kakšna je rešitev jezikovnega vprašanja, 
so se nadaljevala v naslednjih stoletjih, dokler ni Manzoni v nekoliko modifi-
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cirani obliki dokončno potrdil stališča, ki ga je v zgodnjem 16. stoletju izrazil 
Pietro Bembo, ki Danteju sicer ni bil tako naklonjen kot Petrarki in Boccacciu, 
saj se mu je zdel Pekel mestoma preveč robat in zato kot jezikovni model nepri-
meren. Kakorkoli že, Bembovo stališče, izraženo v njegovem delu Prose della 
volgar lingua, je bilo, da je temelj skupnega jezika italijanščina oziroma florentin-
ščina, kot so jo uporabljali Dante, predvsem pa Petrarka in Boccaccio. Tu velja 
omeniti še Niccolòja Machiavellija (1469–1527), ki je okrog leta 1513 napisal 
spis Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua (Razprava ali dialog o našem 
jeziku), v katerem odkrito polemizira z Dantejem in sprevidi njegovo politično 
obremenjenost, ki mu zastira pogled na jezikovna vprašanja v ožjem smislu.

V nasprotju z nekoliko poznejšim in dolgoročno izjemno vplivnim Pietrom 
Bembom Machiavelli privilegira sodobno florentinščino, ne pa stare – Dan-
tejeve in Boccaccieve. Prepričanje o florentinskem primatu je prevzel Man-
zoni, ki ga je nekoliko posodobil: jezik, kakršen naj se uporablja v deželi, ni 
le stara, klasična, temveč tudi sodobna, govorjena florentinščina. In dejansko 
je bil sklep jezikovnega vprašanja vsaj na praktični ravni prav takšen: primat je 
pripadel moderni florentinščini, ki pa je osnovana v jeziku treh velikih klasikov. 
Toliko zaenkrat, kar zadeva jezikovni vidik Dantejevega razglabljanja. Politični 
del vprašanja pa se je razpletel z italijansko združitvijo v začetku šestdesetih let 
19. stoletja. In pri politični debati, se pravi pri projektu izgradnje nove države, 
je bil Danteju odrejen poseben položaj. Poskušajmo razumeti, zakaj.

Za Dantejev status kulturnega in nacionalnega svetnika je v občutni meri 
zaslužen Ugo Foscolo (1778–1827), romantični pesnik, ki je prepoznal relevant-
nost Dantejevih političnih stališč za sodobni čas poskusa izgradnje nacionalne 
identitete (Luzzi 2012: 17), ta stališča pa so v njegovih delih izražena pogosto 
in eksplicitno, saj je Dante izrazito političen avtor. Foscolo je Dantejevo delo – 
podobno kot delo nekaterih drugih avtorjev, kot sta Petrarka in Alessandro 
Manzoni (1785–1873) – bral kot predčasno ubeseditev poznejšega italijan-
skega stremljenja k nacionalni združitvi. Četudi Foscolo občuduje Dantejevo 
jezikovno rabo in se zaveda njegovega prispevka k italijanski književnosti, pa se 
zdi za njegov odnos do Danteja vsaj toliko odločilna tudi Dantejeva politična 
pomembnost. Za Foscola je namreč važno predvsem to, da je Dante usmerjen 
izrazito nacionalno. Skratka, gre za avtorja, ki je pesniško genialen in obenem 
nadvse političen, in ravno ta kombinacija je tisto, kar ga dela tako primernega in 
prikladnega za figuro nacionalnega kulturnega svetnika.
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Francesco Hayez: Alessandro Manzoni

Podoben položaj so Danteju odmerjale tudi druge vplivne osebnosti 19. 
stoletja, med njimi Giuseppe Mazzini (1805–1872), eden glavnih akterjev ita-
lijanskega političnega združevanja. Seveda pa so bili tudi takšni, ki so na prvo 
mesto postavljali Dantejeve pesniške – literarne in jezikovne – zasluge. Tako 
je Giosuè Carducci (1835–1905) kmalu po združitvi Italije, leta 1865, podčrtal 
zgodovinsko vlogo Danteja kot avtorja, prek katerega je bila književnost, ki je bila 
sprva zgolj florentinska, povzdignjena na raven nacionalne književnosti (Jossa 
2012: 39). Toda čeprav je bil Carducci sam Toskanec, je florentinščini in toskan-
ščini – še posebej stari – odrekal primat, podobno kot goriški jezikoslovec 
Graziadio Isaia Ascoli (Tomasin 2009) in drugače kot na primer Edmondo De 
Amicis, ki je toskansko težnjo podpiral in svoje stališče utemeljil leta 1905 v spisu 
L’idioma gentile (Plemeniti jezik), čeprav praksa, ki jo je udejanjal v svojih delih, 
kaže številne odstope od načel, kakršna je zagovarjal (Tomasin 2012). Čeprav je 
bil Dante – kot je bilo uvodoma omenjeno – kot pesnik kanoniziran že v 14. 
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stoletju, precej tudi po Boccaccievi zaslugi, in čeprav njegov sij skozi stoletja ni 
zbledel, je ponovno in dokončno kaninozacijo doživel sočasno z uspelim pro-
jektom združitve Italije, in sicer ne samo zaradi svoje pesniške veličine, temveč 
tudi zaradi izrazite političnosti, ki jo je v njegovem delu nemogoče ločiti od tega, 
čemur bi lahko pogojno rekli »zgolj« literarnost. Z utrditvijo Dantejevega mesta 
v kanonu italijanske književnosti se je avtomatično okrepil tudi položaj Petrarke 
in Boccaccia, ki v italijanski kulturni zavesti vseskozi nastopata kot sestavni figuri 
trojice florentinskih klasikov, znanih kot »tri krone« (le tre corone).

Dodati velja, da medtem ko pri Boccacciu politične zadeve ne pridejo do 
izraza, pa je bil Petrarka tudi političen pesnik, znan po svojih željah, da bi se 
italijanska politična enotnost udejanjila, in sicer bodisi na republikanski bodisi 
na monarhični osnovi. Poleg tega je njegova biografija zlahka dopuščala mani-
pulacijo s potencialno močnimi političnimi konotacijami. Glede na to, da je bil 
Petrarka po rodu iz Toskane, a je imel tudi močne zveze z galskim prostorom, 
še posebej z okcitanskim, saj je dolgo časa preživel v Provansi, kjer je našel tudi 
navdih za pesmi svojega Canzoniera, je bil namreč kot literarna figura izrazito 
primeren, da so si ga v drugi polovici 19. stoletja, se pravi v času narodne pre-
buje, ne povsem brez razloga prisvajali felibristi. Namen tega prisvajanja ni bila 
nujno izrecna potrditev veličine okcitanske kulture v odnosu do francoske, pač 
pa je bila naklonjenost Petrarki neposreden odsev želje po utemeljitvi skupnega 
romanskega kulturnega prostora, v katerem bi bila tudi Okcitancem priznana 
veljava, kar ni moglo biti brez političnih razsežnosti (Hendrix 2014, Zantede-
schi 2014). Toda kljub temu, da je Petrarka sam tudi političen pesnik in obenem 
kot literat pripraven za izrabo v politične namene, pa pri njem ni mogoče opa-
ziti jezikovnopolitičnih ambicij, saj v njegovem delu ni zaslediti vizije jezikovne 
politike ali razglabljanja v smeri jezikovnega načrtovanja, kot ju najdemo pri 
Danteju. Lahko bi sicer imeli za politično že samo Petrarkovo odločitev, da bo 
pesmi pisal v italijanščini, ostalo pa skoraj v celoti v latinščini, a dejansko je pri 
tem šlo bolj za ambicijo vklapljanja v prestižno tradicijo pesnjenja v ljudskem 
jeziku – ki je vodila od provansalske prek sicilijanske do toskanske poezije –, 
kot za željo po prispevanju k širšim jezikovnopolitičnim stremljenjem. Spričo 
Petrarkove nezainteresiranosti za vprašanja družbene vloge ljudskega jezika in 
njegovega razvoja se nam njegovo stališče kaže kot bistveno drugačno od Dan-
tejevega, ki je bil v tem, čemur bi danes rekli jezikovna politika in jezikovno 
načrtovanje, močno angažiran, pa tudi od Petrarke, ki nam sicer poglobljenih 
programskih spisov o jezikovnem vprašanju ni zapustil, a vendar kaže izrecno 
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naklonjenost ljudskemu jeziku, kot je razvidno iz že omenjene pesmi Ytalie iam 
certus honos, prepričevalsko posvečene ravno Petrarki.

Graziadio Isaia Ascoli

Toda zdaj, ko je bil kanonizacijski proces v glavnem zaključen, se je vprašanje 
o jeziku znova zapletlo. Izkazalo se je, da je model, ki so ga zagovarjali intelek-
tualci, kot je bil Manzoni, nekoliko simplističen in da za moderno državo ne 
more biti ustrezen, če želi biti ta država jezikovno napredna, tj. če želi imeti 
jezik, ki bo zmogel učinkovito služiti potrebam literarne (pa tudi neliterarne) 
komunikacije. Na ta problem se je osredotočil predvsem jezikoslovec Gra-
ziadio Isaia Ascoli (1829–1907), goriški Žid in morda najvažnejši italijanski 
lingvist nasploh, ki je – drugače kot Manzoni – do jezikovnega vprašanja pri-
stopil bolj strokovno in neobremenjeno, medtem ko si je Manzoni z razre-
šitvijo jezikovnega vprašanja obenem prizadeval najti ključ do ustrezne rabe 
jezika, ki naj bi jo lahko preizkusil v svojih književnih besedilih. V tem pogledu 
Manzonijeva situacija spominja na Dantejevo izpred petih stoletij, saj Dante v 
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jezikovnem vprašanju ni bil zgolj razpravljavec, temveč tudi prvovrstni akter, 
ki je v svojih delih udejanjal idejo o primarnosti ljudskega jezika v primerjavi 
z latinščino – tako kot je Manzoni kot pisatelj preizkušal svoje prepričanje o 
primatu toskanščine (Koch 2014).

Ascoli se je jezikovnemu vprašanju posvetil predvsem v znanem uvodu 
(Proemio) v prvo številko revije Archivio glottologico italiano iz leta 1873, ki jo 
je ustanovil in urejal. Smotrno je poudaril, da več kot pet stoletij star model 
že sam po sebi ne more biti temeljni instrument sodobnega sporazumevanja 
in obenem opozoril na izrazito lokalno naravo nekaterih značilnosti florentin-
ščine, od slovničnih do povsem leksikalnih. Po Ascolijevem mnenju Dantejeva, 
Petrarkova in Boccaccieva raba ne opravičuje ekskluzivnega priseganja nanjo v 
knjižnem jeziku, saj na ta način ostane v senci vse bogastvo neflorentinskega in 
netoskanskega jezikovnega fonda, ki je bil vendarle pomemben tako v liteararni 
kot v neliterarni komunikaciji. Dejansko je v italijanski jezikovni in literarni 
zgodovini prevlada toskanščine bolj odraz političnih stremljenj po utrditvi 
italijanske enotnosti in seveda uveljavljenega literarnega okusa ter lojalnosti 
do treh nespornih utemeljitev italijanske književnosti in knjižnega jezika kot 
pa posledica pomanjkanja drugih jezikovnih modelov. Italijanščina je namreč 
narečno oziroma regionalno izjemno raznolik jezik, katerega številne regio-
nalne pa tudi narečne variante so bile do sredine 19. stoletja, ko je bila usoda 
knjižne italijanščine kot jezika, osnovanega na toskanščini, zapečatena, upora-
bljene v številnih kvalitetnih književnih besedilih.

Ascoli se dobro zaveda neustreznosti privilegiranja zgolj toskanščine ozi-
roma florentinščine kot sredstva književnega izražanja in kot osnove standard-
nega jezika nasploh, saj je italijanščina mnogo več kot toskanščina oziroma 
florentinščina, in nobenega razloga ni bilo, da bi se morali liteararni ustvarjalci 
in govorci odpovedati številnim drugim jezikovnim elementom in uporabljati 
jezik, ki jim ni blizu in ki je spričo oklepanja več stoletij starih modelov oko-
stenel in nemoderen. Obenem pa Ascoli pokaže tudi na nesmiselnost oziranja 
proti Franciji, katere jezikovni model je Manzoni postavil za vzor: Francija je 
bila stoletja politično in jezikovno centralizirana ter posledično v jezikovnem 
pogledu razmeroma homogena, medtem ko je bila temeljna lastnost Italije 
njena razsrediščenost, ki bi jo veljalo gojiti kot nekaj pozitivnega, podobno kot 
v takratni Nemčiji, v zvezi s katero je Ascoli poudarjal kulturno policentrič-
nost in živahnost intelektualnega življenja (Tomasin 2009: 84), česar je Ita-
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liji kronično primanjkovalo, in ravno kulturni in intelektualni napredek sta po 
Ascolijevem mnenju ključna za razvoj jezika, ki bi se zmogel otresti prevelike 
teže klasične tradicije (Marazzini 1999: 172–175). To pomeni, da je bil za Asco-
lija – kot sicer tudi za nekatere druge opazovalce jezikovne realnosti, na primer 
pozneje, v času pred drugo svetovno vojno, za Antonia Gramscija, ki se je jezi-
kovnemu vprašanju precej posvečal – problem jezika najprej družbenokulturen 
in šele sekundarno »jezikosloven«. Klasični pisatelji so svojo vlogo že zdavnaj 
opravili in utemeljili jezik književnosti, ostajal pa je problem živosti literarnega 
jezika in njegove prilagodljivosti sodobnim razmeram ter še posebej problem 
neliterarnega jezika, zlati strokovnega in znanstvenega, ki je bil zastarel in glede 
na zahteve časa nezadosten in pri razvoju katerega klasiki književnosti niso 
mogli veliko pomagati. Skratka, če povzamem: ko je bil kanonizacijski proces 
končan in so bila mesta kulturnih svetnikov dodeljena, se je jezikovno vprašanje 
v realnem smislu šele začelo reševati. Toda to je zgodba, ki se razpleta v 20. sto-
letju in ki na kanonizacijske procese nima več posebnega vpliva.

Posebej zanimivo se zdi, da sta si italijanska in slovenska situacija bolj 
podobni, kot se utegne zdeti na prvi pogled spričo sicer močnih razlik v zgodo-
vini obeh književnosti in jezikov: kronoloških, tipoloških in – če jih lahko tako 
imenujemo – relacionalnih, tj. tistih, ki zadevajo odnos italijanske in slovenske 
književnosti do drugih književnosti oziroma njuno umeščenost v svetovno 
literaturo. Skupna značilnost obeh situacij je pozno nacionalno-politično 
združevanje, v katerem je imela pomembno vlogo jezikovna unifikacija, ki je v 
veliki meri temeljila na književnih besedilih; med obema okoljema so bile sicer 
pomembne razlike, saj je bilo treba slovenščino za izražanje mnogih književnih 
vsebin šele vzpostaviti, medtem ko je bila italijanska jezikovna tradicija, vsaj 
v književnosti, že izjemno bogata, italijanski besedilni korpus pa neprimerno 
obsežnejši od slovenskega. Toda ne glede na to ostaja nespregledljivo dej-
stvo, da kanonizacija italijanskih in slovenskih avtorjev v 19. stoletju ter njena 
povezanost z jezikovno in nacionalno politično problematiko – na katero 
kaže temeljna prepletenost pojmov, kot so »nacija«, »nacionalna država«, 
»nacionalni jezik« in »nacionalna književnost« –, pričata o podobnih težavah, 
s katerimi sta se takrat soočali italijanska in slovenska kultura. V času izgra-
dnje nacionalne države se nujno redefinirajo (ali lahko tudi utrjujejo) osnovne 
koordinate dane nacionalne skupnosti in kanonizacija pisateljev kot kulturnih 
svetnikov je najbrž obvezni sestavni del takšnega redefiniranja. Italijani in Slo-
venci so državo gradili ob podobnem času in za razmeroma nepomembno se je 
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izkazalo, da so prvi položaj svojih starih kulturnih svetnikov le utrdili, medtem 
ko se je pri nas postopek kanonizacije šele dobro začel.
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