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Načrt za danes med peto in šesto

• Ponočnjak

• Prešernova „prepoznavnost“

• Kulturni vandalizem na kulturni praznik

• Prešeren nemški pesnik?

• Nam je bil Prešeren usojen ali smo imeli z njim le krompir?



Ponočnjak

Stoji, stoji samoten kraj,
soseska iz treh hiš,
stoji vas Mošna, kjer do zdaj,
ni znan bil fantov vriš.

In tam cveté ko lije cvet
nevidene ljudém,
Alenčica, roža deklet,
le znana mal’ očém.

V Radólco grè nedeljski dan,
nebeški kruh užit,
zagleda fant moj razujzdan’
lepote njene svit.

https://sl.wikisource.org/wiki/Pono%C4%8Dnjak_(France_Pre%C5%A1eren)


Mošnja, „vulgo Muchouz“, lastnik Svetinn, h. št. 2, danes 
št. 7 (Hišna imena na Gorenjskem, Geopedija)



Čez kateri most je šel ponočnjak v Ravnico?



Na katerem morišču je končal ponočnjak?



8. februar

»[N]acionalno-kohezivnih učinkov sploh ni imela poezija kot taka, 
temveč šele njena kanonizacija oz. kult nacionalnega pesnika – torej 
njena nacionalistična instrumentalizacija.« (Marko Juvan) Po domače: 
Prešeren nam je za nacionalno ikono, tudi če ga ne beremo.



Prešernova slava v mednarodni primerjavi

iframe name=%22ngram_chart%22 src=%22https:/books.google.com/ngrams/interactive_chart?content=Pre%C5%A1eren%2CMickiewicz%2CGoethe%2CShakespeare&year_start=1800&year_end=2008&corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t1%3B%2CPre%C5%A1eren%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2CMickiewicz%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2CGoethe%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2CShakespeare%3B%2Cc0%22%20width=900%20height=500%20marginwidth=0%20marginheight=0%20hspace=0%20vspace=0%20frameborder=0%20scrolling=no%3e%3c/iframe


Prešeren in slovenska „prepoznavnost“



Prešeren na Wikipediji

• V 60 jezikih

• Podatki o strani: 
• ustvarjeno 01:15, 28. marec 2004

• 1333 redakcij

• urejanje dovoli samo samodejno potrjenim uporabnikom (neomejen čas)

https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren


Ogledi Prešernove strani skozi leto

https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=sl.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&start=2019-01-14&end=2020-02-07&pages=France_Pre%C5%A1eren


Rang Prešerna na slovenski Wikipediji

https://stats.wikimedia.org/v2/#/sl.wikipedia.org/reading/top-viewed-articles/normal|table|last-month|~total|monthly


Zgodovina Prešernove strani

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=France_Pre%C5%A1eren&action=history


Vandalizem 18. jan. 2018

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=France_Pre%C5%A1eren&diff=4943152&oldid=4943150


Tamilčeva skrb za Slovence



Shanmugam (@shanmugamp7), ki rešuje Prešerna 
pred Slovenci

https://twitter.com/shanmugamp7


Državni kulturni vandalizem oz. kulturna sabotaža



Polemika o Prešernovi „nacionalnosti“

To, da je P. spadal pod Kranjsko, je za njegovo pesništvo približno toliko pomembno 
kot to, da ga je rad dal na zob, in manj pomembno kot to, da je bil po poklicu 
advokat. Taki podatki v glavo članka ne sodijo, kam niže pa brez težav. Marko Juvan, 
na katerega se sklicuješ in praviš temu "argumenti" in "viri", se je samo začudil nad 
tvojim izumom, ko sem ga opozoril nanj, in posumil, da mi eleassarstvo utegne 
omajati vero v Wikipedijo kot idealni prostor verodstojnih informacij in avtorskega 
sodelovanja. Se ti ne zdi nič čudno, da se samo tebi zdi podatek o Prešernu kot 
kranjskem pesniku potreben v glavi članka, prešernoslovcem, ki so skozi 150 let 
pisali o njem enciklopedična gesla, pa ne? Se ti ne zdi nič čudno, da na Wikipediji ni 
kategorije Kranjski pesniki ali Kranjski znanstveniki ali Kranjski glasbeniki niti gesla 
Kranjsko pesništvo? Se ti ne zdi nič čudno, da vedno znova zastopaš osamljena 
stališča? Kot don Kihot, o katerem se učijo otroci v šoli, da je primer patološkega 
odnosa do sveta. Se ne zavedaš, da osamljena stališča z Wikipedijo niso 
kompatibilna? Vidim samo dve možni razlagi tvojega obnašanja: ali si krajšaš čas s 
provociranjem ali pa gre za (občasno?) izgubo stika z realnostjo. Oboje je Wikipediji 
v veliko škodo. --Hladnikm (pogovor) 22:06, 13. februar 2013 (CET)

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pogovor:France_Pre%C5%A1eren
https://sl.wikipedia.org/wiki/Uporabnik:Hladnikm
https://sl.wikipedia.org/wiki/Uporabni%C5%A1ki_pogovor:Hladnikm


Prešernove slovenske in nemške pesmi 

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

1827 1829 1831 1833 1835 1837 1839 1841 1843 1845 1847 1849

Nemške Slovenske



Prešernovo „upravičevanje“ slovenščine

• Načrtovani nemški razdelek za Poezije je pospremil z motom iz Ovida
»Getico scripsi sermone libellum« »V getskem jeziku sem napisal 
knjigo«, ki pesnjenje v tujem jeziku razume kot sramotno. 

• Pesnjenje v maternem jeziku mu je prineslo samo zavist in grajo 
(Obschon die Lieder aus dem Vaterlande, Illyrisches Blatt 1833).

• Pesnik si mora kljub temu izbrati slovenščino, ker je slovenščina jezik 
služinčadi, pesnik pa je največji služabnik ljubezni (Warum sie, wert, 
daß Sänger aller Zungen Zakaj nji, vredni, da slavilce imela, Illyrisches
Blatt 1834). 

• Ihr, die entsprossen aus dem Slawenstamme (Vi, ki vzbrsteli Slavi ste 
iz krila,  Illyrisches Blatt 1838)



Slovenskim pevcem, ki nemški pojo

Ihr, die entsprossen aus dem Slawenstamme,
Die ihr der eignen Mutter lang entzogen,
Die Bildung nicht an ihrer Brust gesogen,
Die man, wie mich, vertraut der deutschen Amme!

Nicht glaubet, daß ich euch deshalb verdamme,
Daß dankbar der Germanin ihr gewogen;
Nur daß sie wird der Mutter vorgezogen,
Das ist’s, was in mir weckt des Zornes Flamme.

Der wahren Mutter soll, und muß sie weichen;
Doch mein’ ich, daß es ziemt dem Pflegesohne
Der Pflegerin ein Dankgeschenk zu reichen.

Vom edlen Erz, nicht vom gemeinen Thone
Sei doch das, was er bringt der überreichen,
Die auf Armseligkeiten blickt mit Hohne.

Vi, ki vzbrsteli Slavi ste iz krila,
pa rodno mater ste pogreševali,
obrazbe ne iz prsi nje sesali,
ker z mano vred vas Nemka je dojila;

ne bljujem, vérujte, na vas ognjila,
kadar tekmujete v Germanke hvali;
le da ji mati bodi dekla, ka-li,
ta misel srd je v meni razžarila.

Na prvi stol naj mati prava seda!
Pristaja pa rejencu, menim, dati
rednici v dar hvaležnosti vezilo:

od rude žlahtne le, ne bore ilo
naj bo, kar ji prinese prebogati,
na beračijo zgolj s posmehom gleda!

(prev. Anton Sovre)



Prešeren : Malavašič
Du zeihst des Undanks uns, daß wir Gesängen
Die nicht vom heimischen Parnaß erklingen ...

Očitaš nehvaležnost nam, ki pojemo, 
da nič odzvanja nam z domačega parnasa …



Nagrobni napis Linhartu (1840), spet v znamenju 
opozicije med slovenskim in nemškim parnasom

Stezé popustil nemškega Parnasa,
je pisal zgodbe kranjske star’ga časa.
Komú Matiček, Micka, hči župana,
ki mar mu je slovenstvo, nista znana?
Slavile, dòkler mrtvi se zbudijo,
domače bóte ga Talíja, Klíjo.

https://sl.wikisource.org/wiki/Ta_veseli_dan_ali_Mati%C4%8Dek_se_%C5%BEeni
https://sl.wikisource.org/wiki/%C5%BDupanova_Micka


Prešernova „opozicija“

• Anastazij Grün (nemško)

• Jernej Kopitar (iz lastnih korenin)

• Jovan Vesel – Koseski (domovinsko)

• Stanko Vraz (ilirsko oz. panslovansko)

• Janez Bleiweis (ljudskoprosvetno)

Prešeren se je v opoziciji z alternativnimi kulturnimi koncepti svojega 
časa profiliral kot slovenski ljubezenski in svetovljanski pesnik.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Anton_Alexander_von_Auersperg
https://sl.wikipedia.org/wiki/Anton_Alexander_von_Auersperg


Turjaški grof Anton Alexander Auersperg, ps. 
Anastasius Grün



Kako sta se pesnika zbadala v veselem 
razpoloženju na Smoletovem Gradu Prežek

Prešeren:

Was die Plunzen unter den Würsten,

das bist du unter den Fürsten.

Grün:

Was der Arsch unter den Gesichtern,

das bist du unter den Dichtern. 
Prešeren: Kar so krvavice med klobasami, 
to si ti med knezi.

Grün: Kar je rit med portreti, 
to si ti med poeti.

https://www.geopedia.world/#T281_L2476_F2518:2765_x1705706.4171141132_y5747471.571305987_s15_b362


Grof Auersperg in Prešeren



Mavzolej Antona Alexandra Auersperga v 
Leskovcu pri Krškem



Šrajbarski turn, Auerspergov grad nad 
Leskovcem pri Krškem



Anastazij Grün nima na Slovenskem nobene 
spominske plošče

Na mestih, kjer sta plošči brezbožnemu pesniku do leta 1919 stali (v Ljubljani in na Bledu), 
sta zdaj Marijin relief in razpelo.



Hinko Smrekar, Nesmrtni Koseski in 
»ta prismojeni dohtar Prešeren«



Stanko Vraz, nagrobnik ilircev na 
zagrebškem Mirogoju


