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Zakaj Stanko Vraz ni kulturni svetnik?
Andraž Jež

Poglavje bo v nekaj obrisih skušalo odgovoriti na vprašanje, ki bi 
ga, kakor se bo pokazalo, prav lahko zastavili tudi obratno – torej, zakaj 
slovenski kulturni svetnik ni ravno Stanko Vraz, temveč nekdo drug. Za 

odgovor na razmeroma suhoparno vprašanje predlagam krajšo (vsaj navidezno) 
zastranitev. Ta naj obravnava specifično aplikacijo Freudovega koncepta feti-
šizma, ki ga je Octave Manoni formuliral kot »že, že, … ampak vseeno«, Rastko 
Močnik pa v svoji Primičevi Juliji v slovenski književni vedi (2006) razvil v teo-
retsko produktiven obrazec za proučevanje funkcije nacionalne književnosti v 
meščanski družbi.1 Poglavje bom torej zastavil z nekaj dognanji, ki jih Močnikov 
obrazec, tako imenovana »minimalna shema naddoločenosti«, lahko prispeva 
k proučevanju recepcije Stanka Vraza nasploh, zatem pa se bom nekoliko 
podrobneje posvetil njegovi (ne)kanonizaciji v slovenski literarni zgodovini.

Centripetalni Koseski, centrifugalni Vraz

Rastko Močnik ob nacionalno konstitutivnem in kohezivnem prešernoslovju 
razvije prepričljivo tezo, da se na vzorcu fetišističnega zatajevanja (pri Močniku 
nekoliko dodelanem kot »že res, da x, toda vseeno ne y«) utemeljuje celotna 
meščanska oziroma kapitalistična družba. Nacionalna književnost (posebno 
v povezavi s šolskim ideološkim aparatom države) zagotavlja neposredno 
interpelacijo v nacionalno skupnost zaradi produkcije estetskih dilem. Te 
spodbujajo (različno) opredeljevanje do specifičnih kulturnih vprašanj, hkrati 
pa v ozadju reproducirajo buržoazno skupnost (tj. narod), katere političnoeko-
nomska diferenciacija in z njo povezane razredne problematike se tako ovijejo 
v nenevarna kulturna vprašanja (Močnik 2006: 7). Navidezno demokratično 
utemeljeni skupnosti so tako v presojo ponujena številna vprašanja, ki se doti-

1 Z aplikacijo omenjenega vzorca na proučevanje recepcije Stanka Vraza sem se 
ukvarjal na drugem mestu (Jež 2014).
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kajo kar najrazličnejših področij, ob čemer pa je razpravljanje o kapitalističnih 
temeljih produkcijskega načina oziroma družbenopolitične ureditve nujno 
potisnjeno ob rob (od tod povezava s fetišistično premestitvijo).

Specifično navidezno protislovnost interpelacije v meščansko nacionalno 
skupnost sem poskušal povzeti z delitvijo na njene vzajemno pogojujoče se 
centripetalne in centrifugalne kohezivne elemente. Centripetalni so tako tisti, ki 
meščansko skupnost enotijo, centrifugalni pa drugi, ki jo na videz razdvajajo, 
v resnici pa šele omogočajo, da se kapitalistična produkcijska razmerja vzpo-
stavijo in ohranjajo. Estetske dileme nacionalne književnosti so historično, če 
nadalje razvijem Močnikove nastavke, hkrati (izjemno pomemben) meščanski 
odvod od fevdalne enoumnosti v ideološki interpelaciji subjektov (ki jo lahko 
povzamemo z neproblematično centripetalnostjo) in branik pred bolj pro-
gresivnimi in subverzivnimi dilemami (ki do neke mere vsekakor izpričujejo 
centrifugalnost, vendar jih ne bi mogli preprosto izenačiti z njo). Vsekakor se 
družbena kohezivnost tako samih centrifugalnih elementov kot njihove pove-
zave s centripetalnimi pred kapitalizmom ne bi mogla pojaviti.

Podobno kot je Močnik opazil, da je mogoče minimalno shemo naddolo-
čenosti preslikati na pisanje številnih konfabulatorjev prešernovskega mita 
(katerih prerez v kontekstu kulturne hagiografike prikaže poglavje Alenke 
Koron), lahko obrazcu sledimo tudi pri recepciji Stanka Vraza. Pravzaprav je 
mogoče večino bolj izpostavljenih ugotovitev meščanskih razpravljavcev o 
Vrazu od moderne do desetletij po drugi svetovni vojni zajeti v specifično pro-
tivno priredje. Na kratko, klasične literarnozgodovinske izjave o Vrazu (sicer) 
izpostavljajo, da je bil odličen pesnik in takoj za Prešernom pretendent za status 
nacionalnega pesnika, vendar se je (vseeno) napačno opredeljeval politično. 
Tako formulirana naddoločenost (ob čemer Močnik [2006: 26–28] poudarja, 
da drugi člen, »točka naddoločenosti« [… ampak vseeno], vedno naddoloča 
prvega [že, že], ki je pretežno formalne narave) nas nemara spomni na drugo 
podobno fetišistično zastavitev, in sicer tisto, ki prednjači (ali je, ponovno, 
prednjačila vsaj do desetletij po drugi svetovni vojni) v literarnozgodovinskih 
ugotovitvah o Jovanu Koseskem – ta naj bi bil (sicer) res zaslužen za politično 
artikulacijo slovenskega nacionalizma, a (vseeno) tudi obupen verzifikator.

Hitro lahko vidimo, da gre za nič manj kot obrnjeni izjavi – kjer je eden 
izmed obeh pesnikov prikazan kot močan, se drugi zdi šibak – in obratno. 
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Poleg dejstva, da sta obe drži namenjeni kritiziranju ali v najboljšem primeru 
distanciranju od (zdaj enega zdaj drugega) pesnika, postane omenjena vza-
jemna komplementarnost izjav še jasnejša, če se nanju aplicirata omenjena 
koncepta centrifugalnega in centripetalnega – Vraz se tako (ne glede na svojo 
pesniško kakovost) izkaže kot premalo nacional(istič)no stabilen (k čemur 
je gotovo pripomogel njegov prestop v štokavščino), Koseski pač kot preveč 
pesniško tog, kar mu je v desetletjih po Prešernovi smrti in po Stritarjevi 
obsodbi Koseskega leta 1866 onemogočalo bujenje novih estetskih dilem, s 
tem pa reprodukcijo buržoaznih produkcijskih razmerij (ker je umrl šele leta 
1884, lahko mirne vesti zapišemo, da je preživel svojo poezijo). Torej – Vraz 
je bil za nacionalno konstitutivno ideološko interpelacijo preveč centrifugalen, 
Koseski pa preveč centripetalen.

Tovrstna primerjava pa bi bila še vedno lahko arbitrarno motivirana meta-
fora, če bi prezrli njuno sine qua non razmerje s prešernoslovjem, ki ga je kot 
nacionalno konstitutivni mit v precep vzela Močnikova študija. Prav z distribu-
cijo centrifugalnih in centripetalnih elementov med dva pesnika, ki ju je nacio-
nalni mit zavrnil, lahko tako opazujemo dejansko skrito premiso prevladujoče 
drže do obeh pesnikov; Koseski in Vraz se v svojih »vrlinah« in »zmotah« v 
slovenski literarni zgodovini javljata predvsem kot mitska antagonista Fran-
ceta Prešerna, ki si (vsaj v nacionalno mitizirani mizansceni) s Koseskim deli 
nacionalistično centripetalnost, z Vrazom pa estetsko centrifugalnost. Še več, 
lahko rečemo, da mitski Prešeren centripetalnost nacionalne figure in centri-
fugalnost kakovostnega pesnika združuje v idealni meri. Hkrati samoumevno 
presega Koseskega stihoklepstvo in Vrazovo odpadništvo.

Dualna artikulacija antagonista nacionalno kohezivnega lika, ki sem jo 
imenoval dvojni negativ, je, mimogrede, povsem ustrezna meščanski ideolo-
giji, posebno če o njej razmišljamo skozi minimalni obrazec naddoločenosti. 
Novemu tipu reprodukcije produkcijskih razmerij ustreza dvojnost med druž-
beno konstitutivnimi centripetalnimi elementi (ti pripravljajo pogoje konku-
renčnemu lokalnemu kapitalističnemu trgu, ki se naposled povsod razvije v 
nacionalnega) in centrifugalnimi elementi (ti delitev dela in razredno stratifi-
kacijo s premestitvijo artikulirajo kot kulturna vprašanja). Prav v tem smislu bi 
bilo predmoderno, če bi kohezivno prešernoslovje svojemu osrednjemu liku 
zoperstavilo enega antagonista, en negativ. Ideologija, ki reproducira stratifi-
cirano, diferencirano in deklarativno pluralno skupnost, mora biti bolj inklu-
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zivna od predrazsvetljenskih ideologij, to pa se mora naposled odražati tako na 
njenih vzorih – kot na njihovih negativih.

Šele po tem uvodu, ki dvoumno recepcijo Stanka Vraza naveže na 
prešernovski mit, naj navedem dva značilna primera razpravljanja o Vrazu, ki 
z aplikacijo minimalne sheme naddoločenosti postaneta še zgovornejša. Zapis 
Antona Slodnjaka iz leta 1934 (109–110) je značilen: »Vraz je bil človek čute-
čega srca in razmeroma ostrega duha. Samo odločne, moške volje je imel pre-
malo. Romantično pojmovanje o pesniškem poslanstvu mu je skalilo pogled 
na stvarne potrebe rojakov. Njegovo bolehno telo je bilo sicer nosilec močne 
želje po pesniškem ustvarjanju, toda zahtevalo je obenem vednega tovariškega 
priznavanja in ženskega občudovanja. […] Ljubil je ideale, trpel zanje, obo-
ževal je slovanstvo, toda vztrajnega, neomahljivega boja na navidez izgubljeni 
postojanki ni bil zmožen. Za to sta mu bila preslabotna duh in telo.«

V odlomku vidimo kar trikrat zapored ponovljeno minimalno shemo nad-
določenosti; Vraz je bil čuteč in pronicljiv, a premalo odločen. Prekipeval je od 
želje – a je hkrati preveč hlepel po samopotrditvi. In, naposled, bil je idealist, a 
preslaboten, da bi vzdržal samoten boj za svoje ideale. Simptomatično je, da se 
že v navedenem odlomku iz prešernovskega mita pretihotapljeni ideologemi 
povsem nevpadljivo skladajo s seksualno segregacijo (»moška volja«), filozofskim 
idealizmom (nenehno poudarjanje opozicije med telesom in duhom) ter evge-
niko (poenostavljeno pojasnjevanje težav z »bolehnim« in »slabotnim« telesom 
in duhom) in drugimi obrazci iz predvojnega meščanskega ideo loškega arzenala.

Dobri dve desetletji starejša izjava Ivana Cankarja je še zanimivejša, saj je 
Vraz tu z narodnim odpadništvom (ki ga Cankar zavrne povsem v skladu z 
Močnikovo formulo) docela izenačen. Zgovorna je ekskluzivistična pozicija, ki 
s prešernoslovskimi vatli v nasprotju s predhodno ne presoja več samega Vraza 
(da bi ga naposled zavrnila), temveč ta učinkuje kot mitsko stabiliziran anta-
gonist. »Dežman in Vraz sta oba renegata; vendar Dežmana bolj spoštujem, 
ker je bil večji od Vraza in je vsaj človeštvu kaj koristil. Ko so bile tiste Vrazove 
slavnosti, se mi je naravnost gabilo. […] Če je njegova zasluga, da je propa-
giral ilirizem, je slave vreden, kdor propagira katerokoli renegatstvo.« (1974: 
412) V tem primeru se člen naddoločenosti pojavi kar dvakrat, in sicer tako 
na začetku, manifestno, kot na koncu izjave. Nadaljevanje izjave v celoti funk-
cionira kot distanciranje od njenega (preveč) brezkompromisnega začetka. 
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Točka navideznega strinjanja x je v tem primeru pristajanje, da je (sicer) kdo 
od njiju – torej Dežman – morda naredil še kaj koristnega za narod, vendar 
izjavo (vseeno) determinira točka »ne y«, s katero Cankar Vrazove slovesnosti 
zvede na slavljenje odpadništva.2

Stanko Vraz, kulturno svetništvo in skopa presečna 
množica

Dokler se Vrazova vloga v nacionalni ideologiji ni pokazala kot naddoločena 
od Prešernove, nas kanonizacija niti ni zanimala. Zakaj nas torej prav zdaj, ko je 
več ali manj že jasno, da Vraz – ni kanoniziran? Prav zato, ker je aplikacija Moč-
nikove sheme naddoločenosti pokazala na Vrazov potencial za zbujanje estet-
skih dilem, kakršne buržoazni ideološki okvir potrebuje in prenaša. Tovrsten 
potencial pa se v času kulturnih nacionalizmov, ki zaznamujejo širšo »politično 
transformacijo« (Dović 2012: 80), prevaja prav v kanonizacijsko zmožnost.

V prešernoslovskem zavračanju Vraza, ki je klasično nacionalnomitološko 
podobo dobilo v literarnozgodovinskih polemikah med obema vojnama, 
zlahka sledimo (tudi) nekakšnemu afirmativnemu elementu, ki naj bi ga izpri-
čevala Vrazova poezija. Ta je resda vselej postavljen v drugi plan in služi jasnejši 
saturaciji negativnega. Toda prav to mu hkrati permanentno zagotavlja agendo 
minimalne primerljivosti s Prešernom. Prav tu pa se navezujem na teoretsko 
podjetje tistih avtorjev, ki so razvili koncept kulturnega svetništva.

2 Modernizacija v desetletjih po drugi svetovni vojni obrazca naddoločenosti v raz-
pravah o Vrazu ni odpravila, je pa redistribuirala – sicer še vedno razmeroma nepre-
hodne in s prešernovskim mitom motivirane – vloge v njem. Izjave o Vrazu so v 
zadnjih desetletjih bistveno pogosteje kot pred tem naddoločene z razumevajočo 
afirmacijo, vendar pogosto še vedno notranje strukturirane kot obrazec zatajevanja. 
Povedano preprosteje, če je prej veljalo, da je bil Vraz »nadarjen, vendar odpadnik«, 
potem je v povojnih desetletjih večkrat opaziti inverzijo formule – Vraz je bil 
»odpad nik, vendar nadarjen«. Jože Pogačnik je tako pisal: »Res je šla linija v nasta-
janju slovenske knjižne norme mimo Vraza, to pa ne pomeni, da je bil le-ta v prvi 
polovici XIX. stoletja narečni pesnik. Pomembno je, da je bil pesnik, ki je po talentu 
in po dosežkih edini v svojem času lahko stal ob Prešernu.« (1969: 176–177) Tu je 
člen, ki izjavo naddoloča, celo eksplicitno poudarjen – pomembno je to, da je bil po 
nadarjenosti blizu Prešernu.
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Marijan Dović je v svojem članku Model kanonizacije kulturnih svetnikov 
(2012) analiziral temeljne elemente vsakršne kulturne kanonizacije in jih v delni 
analogiji z referenčno teološko terminologijo pionirsko organiziral (2012: 74). 
V zadnji različici modela, dostopni tudi v pričujočem zborniku, je kanoniza-
cijo nacionalnega kulturnega svetnika predstavil skozi tri skupne koncepte, od 
katerih se eden nadalje deli na komplementarna procesa. Vsak od konceptov 
odpre svoje polje, ki ga urejajo različne kategorije. Koncept vitae (Dović 2012: 
74–76; Dović 2011: 148) je edini, ki se (razmeroma) neposredno navezuje na 
avtorjev opus in na njegova dejanja. Prav zato je analizo odnosa med Vrazom 
in kanonizacijskimi procesi mogoče osnovati zgolj na njem. Preostala kon-
cepta, cultus (prim. Dović 2012: 76–79) in effectus (prim. prav tam: 79–80) sta 
namreč povezana s posmrtnim čaščenjem avtorjev, ki ga pri Vrazu ni na pretek.

Nekaj posmrtne idolatrije, ki bi jo v sklopu ostalih konceptov mogli vzeti 
v obzir, se je sicer zlasti na Štajerskem ohranilo vsaj do začetkov 20. stoletja. 
Izpričano je, da so Vrazu na Štajerskem še (vsaj) leta 1910 prirejali bésede s 
spremljajočimi živimi slikami (tableaux vivants) (Anon. 1910: 3; Glazer 1978: 
13), ki so bile sicer svojčas zlasti v srednjeevropskih državah spremljajoč pojav 
kanonizacije nacionalnih pesnikov. Ob tem je zanimivo, da Dović žive slike 
in besede šteje v kategorijo ritualov (2012: 78; 2013: 187), ki v celoti spadajo v 
domeno koncepta cultus, konkretno v njegove reproduktivne procese. Ti zaje-
majo bolj »dinamične, procesualne vidike kanonizacije« (77), predvsem pa se 
od predhodnih produktivnih procesov (ki jih v Dovićevem modelu prav tako 
zajema krovni koncept cultus), ločujejo prav po tem, da – vsaj običajno – ne 
služijo utemeljitvi, temveč ohranjanju že vzpostavljenega mita.

Iz tega bi bilo mogoče sklepati, da se je nekakšen tip vrazovske mitoma-
nije ohranil na Štajerskem vse od pesnikove smrti, kar pa je malo verjetno. V 
vsakem primeru so se žive slike z vrazovskimi motivi zelo verjetno pojavile šele 
naknadno. Na Češkem, ki je v pogledu nacionalističnih ideoloških ritualnih 
praks Slovencem pomenila glavno referenco, so bile žive slike najpopularnejše 
v šestdesetih in sedemdesetih letih 19. stoletja, na Slovenskem pa zaznamujejo 
še nekoliko poznejše obdobje.

Vsekakor nam je ugibanje bolj ali manj prihranjeno, saj Dović poudarja, 
da je med produkcijo in reprodukcijo težko potegniti nedvoumno mejo (prim. 
2012: 77). Torej smemo tudi štajersko slavljenje razumeti kot sporadičen 
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moment spomeniške prakse in ne kot del učvrščenega, naturaliziranega rituala 
(kakrš nega moramo zaradi pomanjkanja podatkov sicer dopuščati). Vsekakor 
tovrstnega posmrtnega čaščenja ni bilo dovolj, da bi se bilo treba v analizi 
posthumne Vrazove vloge v nacionalni mitologiji (sploh pa ne v slovenski) sis-
tematično opreti na analogijo s krščanskimi svetniki.

Zato pa je za pričujočo raziskavo toliko dragocenejši tisti segment Dovićeve 
študije, ki se navezuje na življenje in delo posameznega pesnika. Prav z orisom 
temeljnih pogojev za kanonizacijo, ki jih razkriva prvi stolpec preglednice, 
je mogoče natančneje ugotoviti, na katerih mestih bi se Vrazova (v vsakem 
primeru mitologizirana) vloga, kakor se je skozi čas vzpostavljala, približe-
vala kriterijem, ki bi ga lahko približali kulturnemu svetništvu, in kje bi od njih 
odstopala. Koncept, ki ga Dović uporabi na tem mestu, je vitae, izraz pa meta-
forično označuje »potenciale za kanonizacijo«, kakor so jih pri avtorju prepoznali 
agenti kanonizacije (2012: 74). Koncept in z njim naloga prispevka sta jasna: iz 
rudimentarne slovenske recepcije Stanka Vraza (ki je posledica kanonizacijske 
agenture) bo treba deducirati prav tisti element, za katerega ugotavljam, da je 
kot spremljajoč pojav negativizacije Vraza sploh postavil v bližino konceptov, 
povezanih s kanonizacijo.

Koncept sicer deluje v simbiozi štirih kategorij, ki zajemajo celoto pesni-
kovih (kajpada predsmrtnih) dejavnosti, kakor jih vidijo akterji kanonizacije. 
Tako najpomembnejša med njimi, opera, sestoji iz potencialov, povezanih s 
pesnikovim delom. Dović ugotavlja, da mora pesnik, ki pretendira na položaj 
kulturnega svetnika, nujno izpolnjevati pogoj relevantnosti oziroma prelo-
mnosti vsega opusa ali vsaj njegovega dela (Dović 2012: 73). Takoj je mogoče 
opaziti, da Vrazov opus v slovenski nacionalni ideologiji tega ne izpričuje. Za 
opero pa je značilno še nekaj – zahtevnost in recepcijska kompleksnost avtorja 
sta, kot poudarja Dović (2012: 74–75), na dolgi rok koristni za kanonizacijo. 
Bojeviti nacionalistični avtorji imajo namreč lahko v obdobju kulturnega naci-
onalizma precej širok domet, ki pa sčasoma zbledi, »ko njihove zapuščine ni 
mogoče več interpretirati v vedno novih družbenih in zgodovinskih konte-
kstih« (75). V tem pogledu je Vraz nekoliko hvaležnejši material, posebno če 
pogledamo njegovo slovensko pisano poezijo.

Po drugi strani je kriterij Vrazovega vklapljanja v nove, pluralne meščanske 
ideološke okvire izpolnjen s protejskostjo njegove poezije. Ta ni zajemala le 
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pesniškega sloga, ki ga je neprestano menjeval (Kovač 2005: 121), temveč tudi 
njegov svetovni nazor. Tako bi bilo lahko tisto, kar je sicer slovenska literarna 
veda v ideoloških okvirih prešernoslovja prevedla kot nedoslednost, interpre-
tirano tudi kot nastavek za Vrazovo inherentno recepcijsko kompleksnost. In 
ta je res dovoljšnja, da bi Vrazova poezija lahko še naprej budila aktualistično 
navdahnjene estetske dileme. Tudi pričujoči prispevek na Vrazovo prakso apli-
cira moderno, aktualno metodološko dilemo.

Toda kot poudarja Marko Juvan v svojem članku Literarni kanon (1991: 
118), za kanonizacijo to niti približno ni dovolj. Ugotovitev v Vrazovem pri-
meru bržkone velja tudi za naslednjo kategorijo, in sicer persona. Spremenlji-
vost Vrazove poezije in njenih nazorov namreč izhaja prav iz Vrazove oseb-
nostne in nazorske neenotnosti. In – ponovno – če bi Vrazovo delo po svoji 
strukturi ustrezalo vsem drugim parametrom predpostavljene sheme, bi se tudi 
te posebnosti lahko interpretirale pod okriljem posameznikove »izstopajoče 
posebnosti«. Tu lahko spomnim na senzacijo, ki jo je leta 1841 Stanko Vraz ob 
svojih obiskih Kranjske in Koroške predstavljal lokalnim prebivalcem. To je 
bilo vajeno inteligentov obritih lic v »meščanski suknji mednarodnega kroja«; 
nasprotno je Vraz potoval v kavno rjavi in rdeče podloženi ilirski surki, pustil 
pa si je rasti tudi dolgo brado, brke in zalizce.

Eksotična zunanjost je bila tako povod nepretrgane vrste zapletljajev. Kjer je vozil poštni 
voz, je obleka nenavadnega potnika privabljala k oknu radovedne obraze. Kakor se je 
zdel Vrazu tako zabaven ljubljanski govor, ki je neprestano mešal med slovenske besede 
nemške popačenke, da je hodil ob dopoldnevih na trg poslušat razgovore gospodinj z 
okoliškimi kmeticami, tako je bila nenavadna za Ljubljančane Vrazova noša in se je po 
cestah vse obračalo za njim. Otroci so imeli zopet svoje z njegovo brado. Težke izkušnje 
je imel z zaprtim gorskim ljudstvom po Gorenjskem. Pod ljubeljskimi klanci je izstopil 
iz poštnega voza, da bi navezal razgovor z zadnjimi Kranjicami. Naletel je na starko, »ki 
ga je imela menda za samega živega hudiča, in pobegnila, ljuta kakor kača«. Enako druga, 
tretja. (Petre 1939: 202–203)

A Dović (2012: 75) predpostavlja, da je izstopajoča posebnost kulturnega 
svetnika največkrat povezana s konceptom genialnosti. Tu pa je primer Stanka 
Vraza dvojno zaprečen. Slovenska nacionalna mitologija je Vraza zavrnila na 
podlagi nekritično prevzetih Prešernovih zadržkov do socialno konservativnega 
ilirizma. A četudi je bila Prešernova drža tako vzvratno depolitizirana  oziroma 
kulturalizirana, je skepsa do ilirskega patosa ostala integralni element naci-
onalne ideologije. Zato bi bilo povsem nemogoče, da bi agentje kanonizacije 
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Vrazovo ekscentrično oblačenje na Kranjskem in Koroškem prevedli v kaprico 
svobodomiselne osebnosti, s tem pa ga osmislili onkraj programsko prozornih 
panslavističnih vzgibov. Zaradi ideološke transparentnosti je bil onemogočen 
učinek genialnosti, ki ideološko funkcionira kot nadrazreden in nadpolitičen.3

A tudi ob ugodnejših pogojih bi bilo za Vraza tako ali tako prepozno; v času, 
ko je štajerski pesnik Kranjce in Korošce z ekstravagantnim pristopom prepri-
čeval, da je preprost, ljudski in – njihov, je Prešeren (z nezanemarljivo pod-
poro Čopa, Smoleta in Kastelica) že razvijal nazorsko koherentno držo, ki se 

3 Kljub temu moramo historični pojav modernega genija imeti za enega od stranskih 
proizvodov velikih družbenozgodovinskih sprememb, ki so v zahodni Evropi ob 
koncu 18. stoletja postopoma razkrajale literarno mecenstvo, pavperizirane umetnike 
pa postavile pred nepopustljive zahteve trga, kjer se je genialnost pojavila v sklopu 
konkurenčnih strategij preživetja. Umetniku po Ericu Hobsbawmu ni preostalo nič 
drugega, »kot da je ali svojo dušo ponujal kot blago na trgu za slepo ceno na prodaj, 
da jo bo kdo kupil ali pa tudi ne, ali pa da je živel na račun mecena, kar je postalo 
gospodarsko nevzdržno […]. V teh razmerah je bilo razumljivo, da se je spremenil 
v genija, ki je izražal edino to, kar je vzcvetelo v njegovi duši, ne glede na ves svet 
oziroma navkljub občinstvu, ki je imelo edino to pravico, da ga je sprejelo takega, kot 
je, ali pa sploh ne.« (Hobsbawm 1968: 333) Ta historiografska intervencija naj služi 
kot dodatno pojasnilo, zakaj Vraz s svojim čudaštvom ni mogel postati nacionalni 
»genij«. Kljub navidezni apolitičnosti pojma so bili v glavnem vsi zahodnoevropski 
geniji 18. stoletja revolucionarno razpoloženi (334), pojavili pa so se v družbah, ki 
so jih družbenoekonomski dejavniki (na primer industrijska revolucija v Angliji) 
dodobra razplastili in specificirali. Vraz je bil s srcem in dušo zapisan politično kon-
servativnemu panslavizmu, ki je konformistično meščansko javnost, od kakršne so 
se geniji distancirali, šele ustvarjal. Ob tem je bil ne le materialno, temveč tudi idejno 
naddoločen z zaostalimi habsburškimi razmerami. Prav zato pa tudi v socialnem 
oziru v glavnem vse lastnosti zgodnjih genijev izpričuje Prešeren; čbeličarski krog 
se je namreč ves čas zoperstavljal habsburškim političnim razmeram, ki so jih tako 
panslavizem in ilirizem kot pozneje Majarjeva Zedinjena Slovenija (pa tudi prevla-
dujoča kompromisna struja velikega slovanskega kongresa v Pragi leta 1848) vzeli 
za izhodišče. Prešernova individualistična drža je bila sicer za predmarčno Evropo 
vzhodno od Nemčije bolj ali manj izjemna. Če se znova navežemo na Hobsbawma: 
»Kjer so pred revolucijske razmere preživele revolucijo, tudi umetniki niso postali 
'geniji', čeprav so bili pogosto [nečimrni] in domišljavi.« (1968: 332) Tudi arhitekti, 
ki so še naprej ustvarjali po naročilu, so gradili v jasnih in smotrnih formah, ki so bile 
všeč aristokraciji, in se niso »romantizirali« – v glavnem so bila vsa velika evropska 
arhitekturna dela do leta 1848 zgrajena v neoklasicističnem slogu.
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je bližala na Kranjsko transponirani resignaciji romantičnega genija (oziroma 
še natančneje: celo njen čas je bil ob Vrazovih obiskih »rojakov« bolj ali manj 
že mimo). Aplikacija torej zgolj potrdi, kar je tako ali tako jasno. Model, ki bi 
ekscesno vizualno podobo, utemeljeno na ilirski noši, s kakršno je Vraz ostal 
zapisan med Kranjci in Korošci, lahko ideološko utemeljil kot genialnega, bi 
moral imeti temeljno drugačne poudarke od modela, ki uokvirja kanonizacijo 
Prešerna – če bi bil sploh možen.

Stjepan Kovačević: Stanko Vraz, Album zaslužnih Hrvata 19. stoljeća (Zagreb, 1898)

Sicer pa je imel Vraz nekaj potenciala v kategoriji aenigma, ki zajema »trans-
gresije in odklone, vpredene v posameznikov biografski dosje« (Dović 2012: 
75). Najprej že zaradi svoje temeljne, sicer antagonistične črte – zaradi pre-
stopa v drug jezik pisanja. Take prekinitve s tradicijo si ni drznil nihče drug, 
ki ga nacionalna literarna veda še ohranja med relevantnimi imeni. Toda ta 
Vrazova lastnost je bila vendarle preveč centrifugalna, s tem pa, v Dovićevem 
besednjaku, preveč transgresivna.

»Varnejša« za uspešno nacionalno interpelacijo bi bila tako na primer 
Vrazova transgresija v ljubezenskem življenju. Iz Vrazovega razmerja do pre-
prostega vaškega dekleta Roze ali do dobro situirane Ljubice Cantily (oziroma 
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iz fiktivnega odnosa med njima) bi se lahko spletla vrsta estetskih dilem, ki 
bi jih bilo mogoče z vsakokratno redistribucijo nacionalnih ideologemov na 
novo interpretirati. Mogoče bi ju bilo vpeti v analizo malomeščanske dvojnosti 
interesov, ki so naddoločali celotno Vrazovo prakso. Konec koncev je šlo oba-
krat za precej asimetrično ljubezen, le da je v imel v prvem primeru prednost 
socialnega prestiža on (Roza je bila kmečko dekle), v drugem pa dekle (Ljubica 
je bila iz premožne ali vsaj izrazito parvenijske družine). V obeh primerih je 
prav razrednohierarhična razlika ljubezni onemogočala, da se razvije – povsem 
pa ne gre izključiti niti možnosti, da je čustvo obakrat tudi vnela ali vsaj spod-
bujala. In tako naprej. Da interpretacijskega potenciala njegovega nekoliko 
poznejšega kriptoplatoničnega razmerja z mnogo starejšo posestrimo Dra-
gojlo sploh ne omenjam.

Toda do pomembnega odkritja v smislu neuspele kanonizacije pripelje šele 
kategorija acta. Ta se na splošno osredotoča na tiste pesnikove potenciale, ki so 
povezani z njegovimi kulturnimi dosežki (74–75; Dović 2011: 149). Nenadoma 
se znajdemo v kategoriji, ki Vrazu povsem ustreza. Konsenzualno je, da je Vraz 
odigral pomembno vlogo v opismenjevanju in kultiviranju (zlasti vzhodne) 
Štajerske, pripisuje pa se mu celo avtorstvo imena Maribor. In ne samo to. 
Praktično ves Vrazov pesniški opus je pisan v češki pisavi, torej pisavi, v kateri 
se slovenščina piše še danes. Prav tako je v svoji poeziji dosledno, mestoma pa 
celo kot teoretik jezika, kranjščini zoperstavil zapis, ki ni prilagojen kranjski 
vokalni redukciji. To je šele pozneje postal centripetalen element slovenske 
nacionalne ideologije. Mest, ob katerih bi bilo mogoče razviti primerljiv tip 
revizionizma, je še mnogo. Vsi omenjeni potenciali kandidata pa zbledijo ob 
najmočnejšem Vrazovem adutu, ki v celoti spada v domeno kategorije acta – da 
je bil v svojih slovenskih pesmih Prešernov pendant.

Predvsem bode v oči to, da je po prvi kategoriji, torej opera, Vrazov opus 
skoraj popolnoma nezanimiv, v drugih kategorijah sta njegovi persona in avra 
razmeroma medli, pri njegovem »vključevanju« v širši kulturni kontekst pa ti 
isti opus, persona in avra začnejo proizvajati specifične učinke, ki so s predhod-
nimi v nasprotju. Tako postane jasno viden razkorak med ugotovitvijo, da se 
v »slovenski splošni zavesti«, kot jo soustvarjajo ideološki aparati države, ni 
ohranilo praktično nobeno Vrazovo delo, in drugo ugotovitvijo, ki v izjavah o 
njem prednjači, da je bil Vraz v svojem času enakovreden pesnik kot Prešeren. 
Implikacija je dokaj enoznačna, a gremo po vrsti.
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Najprej – predpostavimo, da ideološki register, znotraj katerega naci-
onalna literarna veda v svoji kohezivni vlogi običajno obravnava dela, v Vra-
zovem opusu ni odkril popolnoma ničesar, kar bi dvignil na piedestal nesporne 
nacionalne svetinje. Nasprotno je tisti ideološki register, ki nacionalno lite-
rarno vedo obvladuje pri obravnavi širše kulture, Vraza opazil. Torej si lahko 
drznemo predpostaviti tudi, da nacionalna literarna veda učinka, ki ga ima Vraz 
v slovenski kulturi, ni izvedla iz Vrazovega dela, temveč od zunaj. In ni težko 
ugotoviti, kje »zunaj« tak učinek korenini.

Analiza s pomočjo Dovićeve sheme jasno razkriva, na kateri točki se je zalo-
mila Vrazova kanonizacija. Namreč, že povsem na začetku. Celo za časa nju-
nega življenja je bilo za Vrazov opus mogoče reči, da je dober (oziroma slab) 
zgolj v navezavi na Prešernovega. In menim, da bi morali to razumeti povsem 
dobesedno – nikakršnega drugega merila, nobenega alternativnega kriterija ni 
bilo, po katerem bi ga v sklopu slovenske poezije lahko ocenjevali. Tuji vzori iz 
»visoke literature« pred Prešernovim umetniškim jezikom niso prišli v poštev 
kot aksiološka primera, primerjava z zavestno estetskimi pisaničarji ali celo 
baročnimi pridigarji in sočasnimi kajkavskimi avtorji pa romantični generaciji 
tako ali tako ni bila več referenčna.

Predstava o »dobrem pesniku« je v tradicionalni slovenski literarni vedi 
tako pogojena z razumevanjem Prešerna, da je jasno, da »biti enakovreden Pre-
šernu« nikoli ni pomenilo abstraktno definirati kakovostne poezije ter označe-
valca (uspešno) ekvivalentno aplicirati na Prešerna in Vraza, temveč nasprotno. 
Kakovost je že v predmarčni dobi bolj ali manj pomenilo Prešernovo pesništvo. 
Najprej kot programska označitev, saj je njegovo pesništvo s svojo poetiko šele 
uvajalo, izumljalo posvetni estetski jezik – in seveda estetski diskurz, v katerem 
se je ta ista poetika lahko visoko pozicionirala. Celo sam Vraz se je, kadar je 
hotel pisati estetsko poezijo, dosledno naslanjal na Prešerna. V tem se pozna 
še en stranski učinek Čopove jezikovne strategije (poleg pojava slovenskega 
izobraženega meščanstva [Močnik 2006: 212–213]): čbeličarji so »estetsko 
poezijo«, ki jo je nacionalna ideologija sicer potrebovala, izumili kot slogovni 
pristop, naposled pa se je ob koncu 19. stoletja uveljavila kot poetološki kri-
terij; tega je bilo do neke mere mogoče vzvratno aplicirati na Vrazovo poezijo, 
posebno tisto, ki se na omenjeni Prešernov slogovni pristop naslanja.4

4 Če se ponovno navežemo na zgornja razmišljanja o geniju, lahko rečemo takole: Pre-
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Tako lahko vidimo, da je tudi mit o Vrazu kot slovenskem pesniku, ki je 
enako kvaliteten kot Prešeren, vendar se je v nasprotju z njim motil glede 
naroda, del istega mita, ki je proizvedel Vraza kot izdajalca. Oziroma, natanč-
neje, je njegova sistemska hrbtna stran. Hrbtna stran, ki pa jo dodatno krepijo 
manj usodni, toda za Vraza afirmativni momenti, kakršne sem navedel v sklopu 
kategorije acta (pionirska umetniška raba gajice, odmik od gorenjske vokalne 
redukcije, prispevek k štajerskemu preporodu itn.). Tako se je torej dodatno 
potrdila uporaba Močnikovega obrazca naddoločenosti. Kot sem zapisal 
zgoraj, drugi člen protivnega prirednega razmerja po Močniku namreč v tem 
obrazcu vedno naddoloča prvega. Dovićev model je pokazal, da ga naddoloča 
dobesedno: da ga je v našem primeru pravzaprav proizvedel.

Sicer pa je zgovorna že kronologija; Vraz ni doživel, da bi bila njegova slo-
venska poezija zares cenjena, kot si je sam želel. Po njegovi smrti se je sča-
soma najprej univerzaliziral kranjski ideološki okvir, ki je pri oceni Vraza v 
celoti izhajal iz čbeličarske (ali kar konkretno Prešernove) perspektive. Ta je na 
mikrostrukturi impliciral, da je Vraz izdajalec (to prej še zdaleč ni bila vseslo-
venska samoumevnost). Zatem je prešernovski mit, ki je nastal znotraj enakih 
okvirov, vzvratno ustvaril zgodbo o primerljivo dobrem pesniku, a le zato, da 
bi še jasneje poudaril tiste njegove poteze, ki zaradi pretirane centrifugalnosti 
niso ustrezale nacionalni kohezivnosti. Ali poenostavljeno: bolj ko se je odda-
ljeval zeitgeist, ki je imel za Vrazovo dejavnost vsaj na Štajerskem in Koroškem 
lahko več razumevanja, torej bolj ko je Vraz konsenzualno postajal antagonist, 
bolj je pridobival tudi mit o njem kot dobrem pesniku.

šernov krog je z bolj ali manj implicitnim naslanjanjem na koncept genija v osrčje 
perifernega kranjskega kulturnega in političnega prostora vnesel držo, ki je lahko 
prišla do splošne veljave (in statusa kulturnega svetništva) šele, ko so bili družbeni 
pogoji primerni, hkrati pa je njihova artikulacija morda pospešila procese, ki so k 
takšnim pogojem vodili. Prešernov programski estetski jezik, kakršen se je v pred-
marčnem obdobju (v ostrem nasprotju s koncem 19. stoletja in pozneje) še pove-
zoval s političnim napredkom, je s postopno hegemonistično prevlado meščanstva 
in odmiranjem evropske aristokracije izgubljal socialnopolitično konotacijo in se 
sčasoma znašel na piedestalu osrednje nacionalne draginje. Šele ko je bilo Prešernovo 
vseskozi angažirano perspektivo mogoče retrospektivno tolmačiti zunaj političnega 
spektra (to pa je bilo takrat, ko so novi politični procesi liberalizmu odvzeli avreolo 
naprednosti – med Slovenci v zadnjih nekaj letih 19. stoletja) in je bilo njegovo spe-
cifično držo mogoče ideološko interpretirati kot občeslovensko, je Prešeren lahko 
postal kulturni svetnik.
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Z analitičnim aparatom, kakršnega je ob proučevanju nacionalnih kul-
turnih svetnikov razvil Marijan Dović, sem poskusil ugotovitve, povezane z 
minimalnim obrazcem naddoločenosti, umestiti v kontekst Prešernove več-
plastne kanonizacije. Že v najzgodnejši fazi (potencialne) kanonizacije, ki jo 
Dovićeve kategorije zajemajo, je pri recepciji Stanka Vraza mogoče ugoto-
viti nedoslednost, ki se v navezavi na predhodna odkritja izkaže kot eksterni 
ideološki vpliv prešernoslovja. Relativna neobstojnost Vrazovega dela v slo-
venski nacionalni literarni vedi hkrati z relativno obstojnostjo ideologema o 
Vrazu kot Prešernu primerljivem avtorju tako pripelje do sklepa, ki pred tem 
niti približno ni bil samoumeven – in sicer da je Vrazovo vrhunsko kakovost 
proizvedlo prešernoslovje v sklopu učinkovitega oddaljevanja od njegovih 
centrifugalnih elementov; oddaljevanja, ki je do zadnjih desetletij (ko je šel 
ideologem v recepciji nekoliko svojo pot) naddoločalo vsako meščansko (lite-
rarno)zgodovinsko držo do Vraza.
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