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1 UVOD

Doktorska  disertacija  obravnava  literarnoprerodno  korespondenco  barona 

Žige Zoisa, tj. pisma, ki so to osrednjo mecensko in mentorsko osebnost slovenskega 

literarnega  preroda  oziroma  razsvetljenstva  povezovala  s  pesniki,  pisatelji, 

jezikoslovci  in  zgodovinarji  t.  i.  Zoisovega  kroga  ter  z  drugimi  intelektualci  iz 

njegove bližine. V baronovi literarni družbi so se v zadnjih dveh desetletjih 18. in v 

prvih dveh desetletjih 19. stoletja zvrstili nekateri najpomembnejši slovenski literati 

tega obdobja, in sicer Jurij Japelj, Blaž Kumerdej, Anton Tomaž Linhart, Valentin 

Vodnik, Jernej Kopitar, Jakob Zupan, Matevž Ravnikar in Franc Metelko. Poleg tega 

je  imel  Zois  stike  z  veliko  večino  drugih  izobražencev,  povezanih  s  slovenskim 

prerodom, tako z Jožefom Kalasancem baronom Erbergom in Janezom Nepomukom 

Primicem. 

Z  vsemi  svojimi  sodelavci  in  z  nekaterimi  drugimi  preroditelji  si  je  Zois 

gotovo vsaj občasno dopisoval. Njihova pisma so krožila prav v dobi, ko je dosegla 

evropska epistolarna  kultura  svoj  vrh.  To je bil  čas največjega pomena pisma za 

duhovno življenje in mednarodne kulturne zveze, kar se je pokazalo tudi v Zoisovem 

krogu.  Pisma  so  namreč  usklajevala  njegove  intelektualne  dejavnosti  v  letih,  ko 

sodelavci zaradi službenih obveznosti niso mogli obiskovati barona v njegovi palači 

na ljubljanskem Bregu, kakor na primer Vodnik, ko je bil župnik na Koprivniku nad 

Bohinjem, ali Kopitar, ki je po letu 1808 živel na Dunaju. Poleg tega so pisma člane 

Zoisovega kroga povezovala z drugimi žarišči in osebnostmi slovanskih prerodov ter 

razsvetljenske kulture in znanosti na sploh, na primer s carsko akademijo znanosti v 

Sankt  Peterburgu,  s  patriarhom  slavistike  Josefom  Dobrovskim  v  Pragi,  z 

raziskovalcem lužiškosrbskega jezika in kulture Karlom Gottlobom Antonom ali z 

vodilnim  dubrovniškim  jezikoslovcem  Francescom  Mario  Appendinijem.  Zoisa 

samega pa je k še bolj  intenzivnemu izrabljanju možnosti  pisma,  kakor je bilo  v 

navadi v njegovem času, prisilila njegova bolezen – protin, zaradi katerega po letu 

1793 ni več zapuščal doma.  

V  disertaciji  se  omejujem  na  vsa  ohranjena  pisma  in  osnutke  pisem  iz 

literarnoprerodne korespondence Žige Zoisa, ki so navedeni v kronološkem redu:
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1. Devet Zoisovih pisem Vodniku iz Ljubljane na Koprivnik iz obdobja od marca 

leta 1794 do novembra leta 1795. 

2. Enaindvajset Zoisovih pisem Jožefu Kalasancu baronu Erbergu iz Ljubljane na 

Dunaj in v Dol pri Ljubljani od junija leta 1797 do januarja leta 1819 ter eno 

Erbergovo pismo z Dunaja maja leta 1810.

3. Pismo feldmaršala  Josipa Filipa  barona Vukasovića Zoisu 2.  oktobra 1808 in 

Zoisov odgovor iz Ljubljane marca leta 1809. 

4. Okoli sto šestdeset pisem, osnutkov in fragmentov pisem iz korespondence med 

Zoisom in Kopitarjem, napisanih v Ljubljani, na Dunaju in v Parizu od novembra 

leta 1808 do oktobra leta 1818. 

5. Osnutek  Primičevega  pisma  Zoisu  iz  Gradca  v  Ljubljano,  napisan  po  koncu 

aprila leta 1812. 

6. Dve Vodnikovi pismi Zoisu, napisani junija in julija leta 1813 v Ljubljani.

Izrazit  poudarek  bo  na  vsebinsko  in  zgodovinsko  najpomembnejših 

korespondencah med Zoisom in Vodnikom (točki 1 in 6) ter Zoisom in Kopitarjem 

(točka  4),  še  posebej  pa  na  neobjavljenem  in  najmanj  raziskanem  delu  zadnje 

(približno  devetdeset  pisem  iz  let  1810–1818).  Druga  pisma  iz  Zoisove 

korespondence,  na  primer  pisma  družinskega,  naravoslovnega  ali  gospodarskega 

značaja,1 in  iz  korespondenc  drugih  slovenskih  razsvetljencev,  na  primer  med 

Vodnikom  in  Kopitarjem,2 Primicem  in  Vodnikom,3 Kopitarjem  in  italijanskimi 

intelektualci,4 Kopitarjem  in  Dobrovskim,5 so  v  disertaciji  uporabljena  kot 

dopolnilno in primerjalno gradivo.

Zoisova  literarnoprerodna  korespondenca  oziroma  posamezna  ohranjena 

pisma iz nje so pritegnila pozornost zgodovinarjev že nekaj desetletij  po baronovi 

smrti,  ko je postalo jasno, da gre za vire,  ki  pomembno osvetljujejo osebnosti  in 

razvoj slovenskega razsvetljenstva. Za najbolj zanimiva so se sprva izkazala Zoisova 

pisma na Koprivnik. Pojasnjevala so namreč genezo Vodnikovih pesmi in proznih 

sestavkov iz  zadnjega  desetletja  18.  stoletja,  razkrivala  poetiko  Zoisovega  kroga, 

poleg tega pa so bila med zelo redkimi literarnimi ali z literaturo povezanimi deli, ki 

jih je za seboj pustil Zois. Ker so se ohranila v okviru Vodnikove zapuščine, ki je 

postala v Licejski knjižnici kmalu dostopna raziskovalcem, je lahko njihove prepise 
1 Pisma Žige Zoisa III; Pisma Žige Zoisa IV. Prim. Faganel 1999.
2 Prijatelj 1924; Prijatelj 1926.
3 Kidrič 1934.
4 Bonazza 1980.
5 Jagić 1885.

7



Etbin Henrik Costa že leta 1859 vključil v spominsko izdajo  Vodnikov spomenik,6 

zasnovano  ob  stoletnici  pesnikovega  rojstva.  Prevodi  teh  nemških  pisem so  bili 

objavljeni  v knjigi  z nekaterimi  temeljnimi  teksti  slovenskih razsvetljencev,  ki  je 

izšla  leta  1973  v  uredništvu  Janka  Kosa  v  zbirki  Naša  beseda.7 Literarni 

zgodovinarji, tako Ivan Prijatelj, France Kidrič in Janko Kos, so lahko na podlagi 

analize pisem, poslanih na Koprivnik, rekonstruirali Zoisovo in Vodnikovo osebnost, 

mentorjevo poetiko in varovančevo poezijo.8  

Nasprotno je ostala obsežna korespondenca med Zoisom in Kopitarjem, ki so 

jo še stoletje po baronovi smrti hranili njegovi dediči, neznana do leta 1905, ko jo je 

odkril Ivan Prijatelj.9 Ta je tudi prvi začel s prepisovanjem. Leta 1939 in 1941 je 

France Kidrič izdal dva zvezka  Zoisove korespondence, ki sta večinoma vsebovala 

pisma med baronom in Kopitarjem iz let 1808–1810, danes shranjena v Narodni in 

univerzitetni  knjižnici  v  Ljubljani  (67  pisem in  osnutkov  pisem).10 V  istih  dveh 

zvezkih  je  bilo  objavljenih  tudi  pet  pisem  iz  korespondence  med  Zoisom  in 

Erbergom ter Zoisovo pismo feldmaršalu Vukasoviću, ki so spadala v obdobje 1808–

1810. Načrtovani tretji  Kidričev zvezek,  ki bi moral obsegati približno devetdeset 

Kopitarjevih pisem Zoisu in Zoisovih osnutkov pisem Kopitarju iz let 1810–1818, ni 

nikoli  izšel.  Izvirniki  te  tretje  skupine  pisem  so  danes  shranjeni  na  Inštitutu  za 

slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU,11 kjer se pripravlja njihova objava. 

Leta 2004 je bilo izbranih petindvajset pisem iz omenjene korespondence objavljenih 

v poskusni elektronski izdaji, dostopni na medmrežju.12

V korespondenci med Zoisom in Kopitarjem so literarni in obči zgodovinarji 

zadnjih  sto  let  odkrivali  neprecenljiv  vir  podatkov.  Z  njimi  so  lahko  detajlno 

rekonstruirali njuno življenje, kakor je to v geslu o Kopitarju za Slovenski biografski  

leksikon storila  Eleonora Kernc.13 Vse do danes  so raziskovalci  (Prijatelj,  Kidrič, 

Kos, Šumrada) s pomočjo omenjenih pisem razlagali  bodisi družbeno in kulturno 

stvarnost  Ilirskih  provinc  bodisi  vpletenost  slovenskih  razsvetljencev  v jezikovno 

politiko francoskih in avstrijskih oblasti v teh deželah.14 Med drugim so bila ta pisma 

6 Zois 1859.
7 Zois 1973.
8 Gl. npr. Kidrič 1929–1938; Prijatelj 1935; Kos 1973; Kos 1987; Kos 1990; Svetina 2007; Vidmar 
2008.
9 Kidrič 1939: 15.
10 Pisma Žige Zoisa I; Kidrič 1939; Kidrič 1941.
11 Pisma Žige Zoisa II. 
12 Korespondenca Žige Zoisa 2004.
13 Kernc 1932. Gl. tudi Valenčič, Faninger, Gspan Prašelj 1991.
14 Prijatelj 1911; Kidrič 1933; Kos 1988 b; Vidmar 2006 a; Šumrada 2007.
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poleg Kopitarjeve korespondence z Dobrovskim in z drugimi slavisti  tudi najbolj 

dragocen vir za raziskovanje Kopitarjeve organizacije evropske slavistike.15

Poleg Zoisovih pisem Vodniku ter pisem iz korespondence med Zoisom in 

Kopitarjem iz let 1808–1810 so bili objavljeni še osnutek Primičevega pisma Zoisu, 

ki ga je leta 1934 v Korespondenci Janeza Nepomuka Primca objavil Kidrič,16 in dve 

Vodnikovi pismi Zoisu, ki ju je leta 1988 v Zbranih delih Valentina Vodnika objavil 

Kos.17 Od Zoisovih enaindvajsetih pisem Erbergu, shranjenih v Arhivu Slovenije, so 

bila  objavljena  le  tri.18 K  celoviti  evidenci  Zoisove  korespondence,  tudi  tiste  z 

literarnoprerodno  vsebino,  je  nazadnje  pomembno  prispeval  popis  baronove 

pisemske  zapuščine  v  Narodnem  muzeju  v  Ljubljani,  ki  ga  je  pripravil  Jože 

Faganel.19

Nobenega dvoma ni, da naštete korespondence literarni vedi in zgodovini že 

vsaj stoletje in pol predstavljajo nadvse dragocen vir podatkov o Zoisu, njegovem 

krogu  ter  o  slovenskem  prerodu  in  razsvetljenstvu  sploh.  Kot  zasebna  pisma, 

nenamenjena  javnosti,  pač  vsebujejo  odločilne  podrobnosti,  ki  jih  drugi  viri  ne 

omenjajo.20 Zois in njegovi prerodni dopisniki so se v zaupnih pismih  na aktualne 

dogodke praviloma odzivali  bolj  naravno in manj zadržano kakor v drugih svojih 

delih, zato so njihove korespondence upravičeno obveljale za pomembna pričevanja 

preteklosti.21 Vse  doslej  objavljene  razprave,  ki  so  se  kakorkoli  sklicevale  na  ta 

pisma,  so jih obravnavale  na enak način – kot dokumente,  s  katerimi  je mogoče 

uspešno predstaviti zgodovinske ali umetniške osebnosti in razložiti njihova dejanja 

ali literarne umetnine. Ta tradicionalni pristop, ki izvira vsaj iz 19. stoletja, seveda 

ohranja svojo veljavo in smisel še danes – zaželen bi bil, na primer, pri neobjavljeni 

korespondenci  med  Zoisom in  Kopitarjem iz  let  1810–1818,  ki  je  tudi  strokovni 

javnosti  razmeroma  neznana.  Toda  v  zadnjih  desetletjih  so  se  v  literarni  vedi 

uveljavili  tudi  drugi  načini  raziskovanja  pisma.  Kljub  temu  se  doslej  še  nobena 

razprava ni namesto izključno na zgodovinske podatke iz Zoisove literarnoprerodne 

korespondence  osredotočila  tudi  na  ta  pisma  sama,  in  sicer  na  njihovo  mesto  v 

razvoju evropskega pisma, na njihovo pripadnost določenemu epistolarnemu tipu, na 

15 Kidrič 1930; Vidmar 2006 b.
16 Kidrič 1934.
17 Vodnik 1988: 290–292.
18 Pisma Jožefa Kalasanca Erberga. Prim. Kidrič 1939; Kidrič 1941.
19 Faganel 1999.
20 Prim. Dolgan 2001: 454.
21 Prim. Nickisch 1991: 206–208.
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njihovo posebno strukturo  in  funkcijo,  na  njihovo literarno  vrednost  itn.  Eno  od 

najbolj  prepoznavnih  znamenj  tovrstnega  odnosa  je  bilo,  da  omenjenih  pisem 

praviloma niso obravnavali v literarnozgodovinskih pregledih in niso vključevali v 

literarne antologije.22 Z izjemo Janka Kosa, ki je Zoisova pisma Vodniku skupaj z 

Vodnikovo  poezijo  in  Linhartovimi  dramami  priznaval  za  vrh  slovenske 

razsvetljenske književnosti,23 so literarni zgodovinarji Zoisovo korespondenco imeli 

zgolj  za  »dokument«,  »pričevanje«,24 tj.  pojasnjevalno  gradivo  o  nazorih  ali 

delovanju  baronovega  kroga,  saj  epistolografije  očitno  niso  prištevali  med 

(pol)literarne zvrsti. Sam v pričujoči disertaciji nisem želel zgolj predstaviti novih 

podatkov o slovenskem razsvetljenstvu,  pridobljenih  iz  omenjenih  pisem,  temveč 

sem hotel poleg tega raziskati značilne strukture in funkcije, s tem pa pomene, ki jih 

je Zoisova korespondenca pridobivala v okviru slovenskega literarnega preroda. To 

pomeni, da so pisma analizirana obenem kot besedila in kot zgodovinski viri. 

Disertacija rekonstruira vlogo Zoisove korespondence v razvoju slovenskega 

preroda in razsvetljenstva. Prvi del je posvečen raziskovanju njenega zgodovinskega 

in  zvrstnega  značaja.  Najprej  bo  pojasnjeno,  v  kolikšni  meri  so  v  teh  pismih 

zastopane starejše epistolarne tradicije. Nato bodo opredeljene vsebinske in formalne 

značilnosti,  ki  obravnavana pisma določajo kot razsvetljenska.  V nadaljevanju bo 

disertacija razložila pripadnost teh pisem tipu realnega zasebnega pisma. Poleg tega 

bo odprto vprašanje prisotnosti posameznih elementov fiktivnega in javnega pisma. 

Na koncu prvega dela se bo disertacija posvetila problemu literarnosti. Predstavljene 

bodo lastnosti, ki omenjena besedila uvrščajo med pisma z literarno vrednostjo. V 

drugem  delu  disertacije  bom  na  podlagi  podrobne  vsebinske  analize  definiral 

prerodne teme, s tem pa tudi prerodne vloge obravnavane korespondence.

Pri  pisanju disertacije  sem uporabljal  historično metodo,  oprto na  kritično 

preučevanje primarnih virov in primerjalnega arhivskega gradiva. Na tej podlagi sem 

biografsko, kulturno in politično razložil pisma, osebnosti in dogodke, povezane z 

obravnavano  korespondenco  in  s  slovenskim  literarnim  prerodom.  Interpretacijo 

dopolnjuje morfološka in pomenska analiza teh epistolarnih besedil,  ki pokaže na 

stalne lastnosti pisemskega žanra in na posamezne zgodovinske tradicije te zvrsti. Pri 

pojasnjevanju epistolarnih izročil v okviru Zoisove korespondence ter pri umeščanju 

22 Gl. npr. Koruza 1971.
23 Gl. Kos 1971: 27–29.
24 Gl. npr. Kidrič 1939: 7; Gspan 1956: 383–384, 386.
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slovenskega literarnega preroda v kontekst evropskega razsvetljenstva in slovanskih 

prerodov je bila uporabljena tudi primerjalna metoda. 

Poleg objavljenih, bolj znanih in temeljiteje raziskanih prepisov in prevodov 

(zlasti  korespondenca  med  Zoisom  in  Vodnikom)  so  v  disertaciji  analizirani 

predvsem  izvirni,  manj  znani  in  slabše  raziskani  rokopisi  pisem  (zlasti 

korespondenca  med  Zoisom  in  Kopitarjem  po  juliju  1810).  Pri  obravnavanju 

določenih vprašanj je bilo seveda treba navesti ustrezne pisemske pasuse. Če so ti 

prihajali iz še neobjavljenih pisem, jih je bilo treba transkribirati iz gotice (v primeru 

nemških besedil) ali iz latinice (v primeru latinskih, slovenskih, italijanskih in drugih 

besedil)  in  prevesti  v  slovenščino  (razen  slovenskih  delov  teksta).  Z  izjemo 

odlomkov iz devetih Zoisovih pisem Vodniku, ki so bili prevedeni leta 1973, so vsi 

navedeni  prevodi  pasusov  delo  Edvarda  Vrečka  in  mene.  Prevodi  osnovnega 

nemškega besedila uporabljenih pisemskih citatov iz korespondence med Zoisom in 

Kopitarjem iz  obdobja  med  aprilom 1812  in  oktobrom 1818  so  Vrečkovo  delo. 

Prevodi delov teh citatov v latinščini, italijanščini, francoščini in drugih jezikih, ki so 

v opombah,  ter  uredništvo celotnih prevodov so moje delo.  Moji  so tudi  prevodi 

citatov iz korespondence med Zoisom in Kopitarjem iz obdobja med novembrom 

1808 in marcem 1812 ter prevodi citatov iz ostalih pisem, npr. iz korespondence med 

Zoisom in Erbergom ter iz Primičevega pisma Zoisu. Pri pojasnjevanju delovanja 

Zoisovega kroga so bili uporabljeni tudi drugi sočasni viri. 

Disertacija dokazuje:

1. Pisma  iz  literarnoprerodne  korespondence  Žige  Zoisa  dolgujejo  določene 

formalne  in  vsebinske  elemente  starejšim  epistolarnim  tradicijam:  antičnemu 

pismu, humanističnemu novolatinskemu pismu in baročnemu plemiškemu pismu. 

Tradicija  antičnega  pisma  se  kaže  v  vplivu  Horacijevega  Pisma Pizonom na 

vsebino baronovih pisem Vodniku, pa tudi v prisotnosti fraz, motivov ter citatov 

iz antičnih literarnih del (Vergilij, Horacij) in pisem (Cicero, Seneka, sv. Pavel) v 

celotni  korespondenci.  Tradicija  humanističnega  pisma  je  razvidna  iz 

povezovanja  latinskega  jezika  in  znanstvene  vsebine  v  pismih  vseh  članov 

Zoisovega kroga. Tradicija baročnega plemiškega pisma je očitna v galantnem 

slogu in upoštevanju družbenih konvencij v pismih med Zoisom, Erbergom in 

Vukasovićem, pa tudi v nekaterih pismih Kopitarja in Primica. 

2. Pisma iz obravnavane korespondence se kljub elementom starejših epistolarnih 

tradicij uvrščajo v razsvetljensko epistolografijo. Njihove razsvetljenske zunanje, 
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formalne in vsebinske lastnosti so: ozadje Zoisovega kroga, zrahljana struktura, 

naravni  jezik,  sproščenost  izražanja  in  nagovarjanja,  zmanjševanje  pomena 

družbenih  razlik  med  korespondenti,  pomemben  vpliv  na  družbo  in  politiko, 

ujemanje  s  filozofskimi  in  religioznimi  načeli  zmernega  razsvetljenstva, 

predanost  empirični  znanosti  in  poetiki,  prerodna  ideologija  in  ne  nazadnje 

sodobni koncept prijateljstva.

3. Pisma pripadajo z resničnim pošiljateljem, naslovnikom in vsebino brez izjeme 

podzvrsti realnega zasebnega pisma. Vsebnost fiktivnih elementov je omejena na 

sposobnost  avtorjeve  inovacije  pri  preoblikovanju  lastne  in  prejemnikove 

epistolarne podobe. 

4. Pisma iz obravnavane korespondence ne pripadajo tipu javnega pisma, čeprav so 

bila nekatera od njih napisana oziroma prebrana v razširjenem krogu pošiljateljev 

oziroma  prejemnikov.  Te  okoliščine,  povsem  običajne  za  sočasno  evropsko 

epistolarno  kulturo,  niso  spodbudile  literarizacije  oziroma  spreminjanja 

običajnega sloga. Nobeno od teh pisem ni bilo napisano z namenom objave ali z 

mislijo nanjo.

5. Vanje je  bilo  vgrajenih več elementov literarnosti:  elegantna  sintaksa,  epiteti, 

ironičnost, samoironičnost, sentenčnost, psevdonimi in skrivna imena, retorične 

figure in večjezičnost.  Odlomki v latinščini,  slovenščini,  italijanščini in drugih 

jezikih,  predvsem pa pasusi,  sestavljeni v jezikovni  mešanici,  so bili  v pisma 

vstavljeni z namenom poudarjanja vsebine, izboljševanja sloga, zabavanja bralca 

in podobno. Med literarne elemente spada tudi inovativna Kopitarjeva epistolarna 

samopodoba.  Omenjena  pisma  tako  pripadajo  kategoriji  literarnih  zasebnih 

pisem.

6. V različnih obdobjih delovanja Zoisovega kroga so obravnavana pisma opravljala 

več prerodnih nalog. V devetdesetih letih 18. stoletja in v letih 1809–1818 so 

predstavljala  in  glede  na  okoliščine  spreminjala  koncept  literarnega  preroda. 

Pisma med Zoisom in Kopitarjem,  ki  so bila  jedro Zoisove  literarnoprerodne 

korespondence  po  letu  1808,  so  organizirala  in  rangirala  člane  in  sodelavce 

Zoisovega kroga: Vodnika, Kopitarja, Zupana, Ravnikarja, Metelka, Zupančiča, 

Erberga in Primica. Pisma so posredovala navodila za pesnjenje. Usklajevala so 

dejavnosti  ob  izdajanju  pratike,  slovnice  in  slovarja.  Spodbujala  so  razvoj 

karantanske in panonske teorije ter  pripravljala reformo slovanskega črkopisa. 

Povezovala  so  osebnosti  in  središča  slovanskih  literarnih  prerodov,  zlasti 
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slovenski,  češki  (Zlobický,  Dobrovský),  poljski  (Ossoliński),  dalmatinski 

(Appendini),  srbski (Solarić,  Karadžić) in hrvaški prerod (Vrhovac).  Pisma so 

učinkovito sporočala politične informacije v času zadnjih napoleonovskih vojn in 

koordinirala dejavno poseganje Zoisovega kroga na področje politike, in sicer v 

jezikovno politiko Ilirskih provinc in v ustanavljanje Ilirskega kraljestva. 

7. Pisma  so  bila  poleg  neposrednega  pogovora  najpomembnejši  komunikacijski 

kanal  in  integracijski  element  Zoisovega  kroga  in  slovenskega  literarnega 

preroda, poleg tega pa ena od najpomembnejših povezav slovanskih prerodov na 

začetku 19. stoletja.

8. Pisma niso bila le sredstvo Zoisovega kroga in slovenskega literarnega preroda, 

ampak so ju vzpostavljala, definirala in usmerjala. 
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2 ŽIGA ZOIS IN NJEGOVA 

LITERARNOPRERODNA KORESPONDENCA
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2.1 ŽIGA ZOIS

Žiga  Zois  baron  Edelstein  se  je  rodil  23.  novembra  leta  1747  v  Trstu  v 

uspešni in ugledni trgovski družini italijanskega porekla, ki ji je leta 1760 cesarica 

Marija Terezija podelila baronat.25 V letih 1761–1765 se je izobraževal v škofovskem 

kolegiju  v  Reggiu  nell’Emilia,  v  katerem je  dobil  trdno humanistično  izobrazbo, 

poleg tega pa se je izuril v pesništvu, retoriki, filozofiji, mečevanju in nastopanju v 

gledaliških predstavah.26 Po vrnitvi v Ljubljano se je vpeljeval v vodenje očetovih 

podjetij,  zato  je  pri  jezuitih  Gabrijelu  Gruberju  in  Jožefu  Maffeiu  študiral 

matematiko,  fiziko  ter  druge  naravoslovne  in  tehnične  vede,27 pomembne  za 

rudarstvo in fužinarstvo. Ko je leta 1779 potoval po nemških in italijanskih deželah, 

kjer je preučeval trgovino in industrijo, pa tudi naravoslovje in literaturo, je v Rimu 

doživel prvi napad protina.28 Bolezen je neustavljivo napredovala. Leta 1782 se je 

podal na drugo potovanje na Tirolsko, v Švico, na Nizozemsko, kjer se je zdravil, in 

v Nemčijo.29 Leta 1793, ko je zadnjič obiskal Gorenjsko, so mu ohromele noge, po 

letu 1797 pa razen izjemoma ni več zapustil svoje ljubljanske palače.30 Naslednjih 

dvaindvajset let je preživel bodisi v postelji bodisi v vozičku, ki ga je zasnoval sam. 

Bolečine  in  neprijetnosti,  ki  mu  jih  je  prinesel  protin,  je  prenašal  pogumno  in 

stoično.31 Umrl je 10. novembra leta 1819.

Zois je bil znan po blagem in potrpežljivem značaju, dobroti, tolerantnosti in 

občutljivosti  za javno blaginjo.  Vse življenje  je darežljivo podpiral  širšo družino, 

javne ustanove, manj premožne izobražence in študente ter reveže.32 V Ljubljani je 

dal urediti botanični vrt, t. i. Zoisovo alejo, ki ga je odprl javnosti, podpiral pa je tudi 

delovanje gledališča.33 V mladosti se je čutil blizu senzualizmu in morda deizmu, v 

starosti pa se je znova približal katolicizmu.34 Takšen duhovni razvoj potrjuje tudi 

način sprejema poslednjega zakramenta. Zoisov prvi biograf Natalis Pagliaruzzi je 

25 O zgodovini družine Zois gl. npr. Richter 1820: 5–6; Kacin 2001: 9–42; Preinfalk 2003; Kacin 
2009.
26 Richter 1820: 7; Kacin 2001: 43–83; Kacin 2009. 
27 Pagliaruzzi, Biografia: [1]–[2]; Richter 1820: 7.
28 Pagliaruzzi, Biografia: [4].
29 Valenčič, Faninger, Gspan Prašelj 1991: 832; Šumrada 2000: 10.
30 Wurzbach 1856–1891: LX, 245.
31 Pagliaruzzi, Biografia: [5]; Wurzbach 1856–1891: LX, 244.
32 Pagliaruzzi, Biografia: [7]; Richter 1820: 12.
33 Pagliaruzzi, Biografia: [5]; Richter 1820: 15.
34 Kidrič 1939: 37; Kos 1996: 72.
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zapisal, da je baron pred smrtjo poklical k sebi vse bližnje, nato pa je »želel javno 

pokazati svojo vezanost tudi na vero rimske Cerkve«.35 

Mladi baron je od očeta Michelangela Zoisa po letu 1768 postopno prevzel 

trgovsko družbo v Trstu, filialo v Benetkah, verigo rudnikov in železarn, med njimi 

Bohinjsko Bistrico, Fužino in Mislinjo, več posesti na Kranjskem, med njimi Brdo 

pri  Kranju  in  Rožnik,  ter  hiše  v  Ljubljani  in  Trstu.  Kot  zemljiški  gospod ni  bil 

naklonjen reformi fevdalnega reda in odpravi privilegijev. Upor podložnikov, ki leta 

1781 niso hoteli sprejeti njegove nove ureditve tlake,  je ob pomoči deželne vlade 

uspešno zatrl.36 Šele pod vtisom francoske revolucije je spoznal, da bo treba zaradi 

miru postopno žrtvovati  fevdalne pravice.37 Strog je bil  tudi do svojih delavcev v 

rudnikih in železarnah, vestnost upravnikov in nadzornikov pa je rad nagradil. Ne 

glede na občutljivost za stanovske privilegije je bil izjemno priljubljen med ljudmi 

vseh slojev. Sodobniki poročajo, da je znal sproščeno kramljati s kmeti, ki jih je z 

veseljem poučeval in hrabril.38 Na posestva in v industrijske obrate je vpeljeval lastne 

izume  (puhalnik  za  plavž)  in  tehnične  novosti,  ki  so  jih  preizkušali  v  njegovi 

prisotnosti.39 

Zoisove fužine so začele konec 18. stoletja kljub posodobitvam zaradi razmer 

na  svetovnem trgu,  namreč  povečanega  dotoka  švedskega  in  ruskega  železa,  ter 

zaradi liberalnih jožefinskih reform, ki so prizadele domačo železarsko proizvodnjo 

in trgovino, poslovati z izgubo. Medtem se je uspešno razvijala njegova ljubljanska 

fajančna delavnica. Končno so vojna kontribucija, davki in celinska zapora v času 

Ilirskih provinc tako prizadeli Zoisovo gospodarstvo, da je v zadnjih letih življenja 

iskal kupce za fužine in druge obrate, ljubljanski park ter celó knjižno, mineraloško 

in  botanično zbirko.40 Baron je  udarce usode sprejemal  mirno  in  modro.41 Zaradi 

svojih bogatih izkušenj je v trgovskih, gospodarskih in pomorskih zadevah ne glede 

na  osebno  korist  stalno  svetoval  guvernerjem Kranjske  in  Primorja,  ki  so  cenili 

njegovo  strokovno,  iskreno  in  nepristransko  mnenje.42 Med  drugim  je  bil  član 

kranjskih deželnih stanov ter kranjske in dunajske Kmetijske družbe.43 Globoko in 

35 Pagliaruzzi, Biografia: [10].
36 Žontar 1956; Preinfalk 2004: 154.
37 Valenčič, Faninger, Gspan Prašelj 1991: 836.
38 Pagliaruzzi, Biografia: [4].
39 Pagliaruzzi, Biografia: [4]; Richter 1820: 12–13.
40 Pisma Žige Zoisa II, MP 89.
41 Wurzbach 1856–1891: LX, 245.
42 Pagliaruzzi, Biografia: [2]; Richter 1820: 8; Wurzbach 1856–1891: LX, 243.
43 Richter 1820: 8, 11.
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vsesplošno spoštovanje sodobnikov se je pokazalo na sijajnem slovesnem pogrebu 

pri Sv. Krištofu 12. novembra leta 1819, ki ga je vodil  ljubljanski škof Avguštin 

Gruber in ki se ga je poleg deželnega plemstva in duhovščine spontano udeležila 

množica ljudi.44 

Sodobniki  so  soglasno  ocenjevali,  da  je  bil  »v  vseh  pogledih  najbolj 

izobražen človek v Ljubljani, kjer so ga spoštovali in radi imeli stari in mladi«.45 Zois 

je bil kot odličen naravoslovec izkušen v mineralogiji, kemiji, metalurgiji, rudarstvu, 

geologiji, pa tudi v zoologiji in botaniki.46 V lasti je imel eno od bogatejših zbirk 

mineralov  v  Evropi.  Ob  njenem  sistematičnem  dopolnjevanju  z  nakupi  in 

zamenjavami je stopal v stik s prvimi mineralogi svoje dobe.47 V nemirnih desetletjih 

med francosko revolucijo in Dunajskim kongresom je bil eden glavnih posrednikov 

pri menjavi mineralov med Nemčijo in Italijo. Leta 1804 je med primerki s Svinške 

planine odkril do tedaj neznan mineral, ki so ga naslednje leto po njem poimenovali 

zoisit.48 Leta 1778 je podprl prvi vzpon na Triglav, ki ga je vodil Baltazar Hacquet. 

Leta  1795  je  organiziral  še  dve  odpravi  v  triglavsko  pogorje,  ki  sta  dokazali 

sedimentni  izvor  tamkajšnjega  apnenca.49 Tudi  v  naslednjih  desetletjih  je  tehtno 

posegal  v  razpravo  o  izvoru  kamnin  med  vulkanisti  in  neptunisti.  Na  področju 

zoologije se je ukvarjal predvsem s človeško ribico in ornitologijo.50 Dopisoval si je z 

nekaterimi  vodilnimi  evropskimi  geologi,  mineralogi  in  zoologi  (I.  von Born,  L. 

Spallanzani,  baron  P.  de  La  Peyrouse,  vitez  D.  de  Dolomieu,  A.  G.  Werner,  P. 

Jordan,  D.  L.  G.  Karsten,  M. H.  Klaproth,  F.  Mohs,  vitez  C.  von Schreibers),  s 

katerimi  je  kritično  razpravljal  o  novih  odkritjih  in  teorijah  ter  jih  oskrboval  s 

primerki kamnin, mineralov in živali iz slovenskih dežel.51 Nekateri od njih so ga 

obiskali  v  Ljubljani.  Med  svoje  člane  ga  je  sprejelo  več  tujih  naravoslovnih  in 

literarnih  družb,  med  njimi  leta  1782  Gesellschaft  naturforschender  Freunde v 

Berlinu, leta 1792 Imperialis Leopoldino-Carolina Academia Naturae Curiosorum v 

Erlangnu,  leta  1806  Académie  Celtique v Parizu in  leta  1807  Jenaer  herzoglich-

mineralogische  Sociatät v  Jeni.52 Vzporedno  z  zanimanjem za  naravoslovje  in  s 

44 Pagliaruzzi, Biografia: [11]; Richter 1820: 23; Wurzbach 1856–1891: LX, 246.
45 Kopitar 1973: 72.
46 Pisma Jožefa Kalasanca Erberga, Kopitarjevo pismo Erbergu 12. 7. 1831.
47 Richter 1820: 11; Faninger 1983; Šumrada 2001.
48 Faninger 1983: 18.
49 Faninger 1983: 6.
50 Gl. npr. Aljančič 1997–1998.
51 Gl. npr. Faninger 1983: 4, 6, 8; Aljančič 1997–1998: 153; Faganel 1999; Šumrada 2000; Šumrada 
2001.
52 Richter 1820: 9–11; Wurzbach 1856–1891: LX, 246; Valenčič, Faninger, Gspan Prašelj 1991: 834.
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skrbjo za lastno gospodarstvo pa je Zois največ časa in truda namenjal podpiranju 

slovenskega jezika in književnosti.

Zois  je  odrasel  v  hiši,  v  kateri  sta  bila  občevalna  jezika  italijanščina  in 

nemščina, verjetno pa tudi slovenščina, v katero ga je uvedla mati Ivana Katarina 

Kappus pl.  Pichelstein.53 Znanje slovenskega jezika je razvijal  tudi v pogovorih s 

kmeti,  rudarji  in  delavci.  Ne  glede  na  to,  da  je  ostal  zaradi  očeta,  družinske 

preteklosti in izobrazbe vse življenje povezan z italijansko kulturo, je že v mladosti v 

okviru svojega zanimanja za jezikoslovje preučeval slovanske jezike. V 70. letih 18. 

stoletja je postopno, zlasti ob stikih z Blažem Kumerdejem, razvil osebno zavest o 

pripadnosti  slovenstvu in se vključil  v prerodno gibanje,54 ki  se je na Kranjskem 

začelo leta 1768 z izidom Kraynske grammatike Marka Pohlina. Na potovanju leta 

1779  se  ni  posvetil  samo  spoznavanju  evropske  trgovine,  železarstva  in 

mineralogije,55 temveč  tudi  zbiranju  in  iskanju  starih  slovanskih  knjig,  npr.  v 

Tübingenu ohranjenih slovenskih protestantskih tiskov. 

Po letu 1780 je začel zlagati slovenske verze. Med drugim je napisal erotične 

pesmi  Hej Mina, hej Mina,  Joj dekleta in  Efeška vdova,  prepesnil  pa Bürgerjevo 

balado Lenora in spev Mačka iz pesnitve Gli Animali parlanti Giambattiste Castija.56 

Prav tako po letu 1780 je skupaj z Antonom Tomažem Linhartom prevedel vrsto 

priljubljenih italijanskih arij, ki so jih na njegovo pobudo ob navdušenem sprejemu 

občinstva peli pevci iz gostujočih italijanskih opernih skupin v Ljubljani.57 Ohranila 

se je le arija  Preljube ženice (O care donete).58 Zois je zbiral tudi ljudske pesmi, 

zlasti  kratke  gorenjske  poskočnice  z  ljubezensko  vsebino.  Do  konca  življenja  je 

sistematično  dopolnjeval  bogato  zasebno  biblioteko,  v  kateri  so  bile  odlično 

zastopane zlasti slovanske književnosti, slavistika, splošno jezikoslovje, zgodovina, 

tehnika, mineralogija in botanika.59 Čeprav se je imel le za izobraženega fužinarja in 

književnega mentorja, ne pa za dejavnega znanstvenika in literata, so njegov vpliv in 

pomen za naravoslovje, kulturo in politiko prepoznavali in cenili tako domačini iz 

avstrijskih dežel kakor popotniki in tujci iz drugih krajev Evrope.60 

53 Prim. Kopitar 1973; Kidrič 1939: 35.
54 Gspan 1956: 381.
55 Prim. Šumrada 2000: 8.
56 Gspan 1969. Gl. tudi Svetina 2007: 57–62.
57 Škerlj 1973: 442–446.
58 Kidrič 1941: 115.
59 Prim. Bibliothecae Sigismundi Liberi Baronis de Zois Catalogus.
60 Kidrič 1939: 34; Pogačnik 1977: 18.
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Zois s široko humanistično in naravoslovno izobrazbo, z zanimanjem za vse 

znanosti  in  umetnosti,  z  zmernimi  razsvetljenskimi  nazori,  ki  niso  nasprotovali 

obstoječi fevdalni družbeni ureditvi, pa tudi s trgovsko-industrijsko dejavnostjo ni bil 

neznačilen predstavnik evropske plemiške inteligence druge polovice 18. stoletja.61 Z 

gosto mrežo evropskih znancev in korespondentov ter gostoljubnostjo je upravičeval 

sloves  avstrijske aristokracije,  ki  je  bila  tedaj  znana  kot  najbolj  kozmopolitska  v 

Evropi.62 Z velikodušno podporo književnosti in kulturi svoje dežele se je prav tako 

uvrščal med domoljubne mecene visokega rodu, kakršne so poznale vse evropske 

dežele  tistega  časa,  na  primer  Češka,  Nemčija,  Italija  in  Anglija.  Toda  njegova 

posebnost je bila,  da se v nasprotju z večino drugih pokroviteljev ni zadovoljil z 

vlogo nestorja, temveč se je odločil za dinamično mentorsko delovanje.

61 Prim. Vovelle 2004: 29; Serna 2004.
62 Prim. Morrison 2005: 93.
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2.2 ZOISOV KROG

Že  mlajši  sodobniki,  tako  Vodnik,  Kopitar,  Richter  in  Čop,  so  soglasno 

ugotavljali,  da je  bil  Zois  »vse  svoje  življenje  goreč  slavist  in  središče  literarnih 

prizadevanj na Kranjskem«.63 Ko se je leta 1780 ustalil v Ljubljani, je začel okoli 

sebe zbirati  nekatere najpomembnejše izobražence,  živeče na Kranjskem, ki so se 

povezali v t. i. Zoisov krog. Njihovo dejavnost je gotovo spodbudilo duhovno vrenje 

v intelektualnih družbah, knjižnicah, knjigarnah in tiskarnah habsburške monarhije, 

ki je sledilo reformi državne cenzure pod cesarjem Jožefom II. leta 1781.64 Člani 

Zoisovega  kroga  so  se  v  prijateljskem vzdušju  shajali  pri  gostijah,  pogovorih  in 

branju v baronovih zasebnih prostorih v drugem nadstropju palače na Bregu,65 kjer 

sta jim bili pri roki v istih omarah urejeni knjižna in mineraloška zbirka.66 Njihov 

tekmec Pohlin je leta 1781 v predgovoru k slovarju Tu malu besediše namignil, da 

baronu  in  njegovim  prijateljem  »Kratkozhasnoſte,  jègre,  pojędne,  sprehajanje,  

dolgozhasnu pogovarjanje, inu obyskanje« jemljejo čas za tiho in marljivo delo, ki se 

mu posveča sam.67 

Visok družbeni položaj, neizmeren ugled ter občudovanja vredno bogastvo so 

Zoisa  določali  kot  idealnega  vodjo  in  mecena  te  družbe,  ki  je  dobila  podobo 

razsvetljenskega literarnega salona.68 Kakor v drugih kultiviranih mestih Evrope so 

se  začeli  tudi  v  Ljubljani  v  palači  razgledane  in  premožne  osebe  zbirati  literati, 

znanstveniki in drugi izobraženci, ki so na prijetnih družabnih srečanjih izmenjavali, 

preverjali  in  širili  nove  zamisli,  s  tem  pa  oblikovali  poljavni  prostor.69 V  nekaj 

pogledih pa Zoisov krog ni ustrezal konceptu razsvetljenskega salona, kakršen se je 

razvil  predvsem v  predrevolucijski  Franciji.  Prvič,  ker  je  bilo  njegovo delovanje 

urejeno s programom, pa čeprav je bil ta nenapisan in se je tudi spreminjal. Drugič, 

ker  dejavnosti  kroga  nikakor  niso  bile  odvisne  samo  od  srečanj  in  pogovorov v 

baronovi rezidenci ali drugje, ampak so jih v času pogostih odsotnosti sodelavcev 

učinkovito usmerjala in usklajevala pisma. In tretjič, ker Zois ni bil le prijazni in 

duhoviti gostitelj, ki bi spodbujal pluralnost mnenj. Baronovi nadarjenosti, veselju do 

63 Vodnik 1809: 68; Richter 1820: 11, 14; Jagić 1885: 9. Prim. Slodnjak 1986: 99–100. 
64 Prim. Morrison 2005: 1.
65 Prim. Gspan 1956: 384.
66 Gl. Pisma Žige Zoisa II, MP 40.
67 Pohlin 1781: [2].
68 Prim. Gspan 1956: 378; Dolgan 1988: 22; Dović 2007: 89.
69 Prim. Dolgan 1988: 20–22.
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ustvarjanja,  obenem pa tudi značaju,  ki  ga je zaznamovala izjemna skromnost,  je 

izrazito  ustrezala  vloga  mentorja,  ki  se  ne  izpostavlja  s  pisanjem,  še  manj 

objavljanjem svojih del, prav tako pa se ne zadovoljuje s pasivno vlogo organizatorja 

salona, ampak usmerja vse moči  v izboljšanje pogojev ter  ravni dela ustvarjalcev 

svojega kroga. 

Baron  prihodnjim rodovom z  izjemo  nekaj  slovenskih  pesmi  in  osnutkov 

nemških pisem ni zapustil veliko literarno pomembnih rokopisov. Verjetno jih niti ni 

sistematično zbiral in hranil.70 Njegovi mladostni madrigali, soneti in druge pesmi v 

italijanščini so očitno izgubljeni.71 Od pripisanih publicističnih besedil v nemškem 

jeziku, med katerimi je poročilo o krstni uprizoritvi Županove Micke v  Laibacher  

Zeitung iz leta 1789,72 je zanesljivo njegov le članek o človeški ribici, objavljen leta 

1807 v časniku Laibacher Wochenblatt.73 Pred smrtjo je pripravljal za tisk še nemški 

prevod jezikoslovne  razprave  Rimljani  slavenstvovavšiji (1818)  srbskega  pisatelja 

Pavleta Solarića.74 Zois je raje kakor samostojen ustvarjalec postal mecen in mentor 

svojih prijateljev pesnikov, pisateljev in znanstvenikov, njegov krog pa s tem za štiri 

desetletja  središče  slovenskega  preroda  in  razsvetljenstva.  Zoisov  krog  je  po 

sposobnih  piscih  in  živahni  dejavnosti  kmalu  prekosil  starejši,  svetovnonazorsko 

konservativnejši  in  strokovno  šibkejši  Pohlinov  meniški  krog,75 ki  je  ostal  brez 

vodstva leta 1784, ko je odšel slovničar, slovaropisec in pisatelj Pohlin na Dunaj, 

brez glavnega pesnika pa leta 1786, ko je v Ljubljani umrl Anton Feliks Dev. Pomen 

baronove družbe je dodatno narasel, ko so zamrla še druga pomembna intelektualna 

žarišča v Ljubljani, in sicer leta 1787 razpuščena Družba za poljedelstvo in uporabne 

umetnosti  ter  janzenistični  krog  umrlega  ljubljanskega  škofa  Karla  Janeza  grofa 

Herbersteina.76 

Zois je zasnoval širok prerodni program, ki je bil na prvi pogled podoben 

Pohlinovemu. Njegove glavne poteze so ostajale nespremenjene do Zoisove smrti, 

čeprav sta se morali dinamika in prioritetna lestvica nalog v štirih desetletjih večkrat 

prilagoditi spremenjeni sestavi baronove družbe.77 Glavni namen Zoisovega kroga je 

bil doseči poživitev in napredovanje slovenskega jezika in književnosti na eni strani 

70 Kidrič 1939: 22.
71 Gspan 1956: 382. Prim. Pagliaruzzi, Biografia: [1]; Richter 1820.
72 Gspan 1967: 259.
73 Aljančič 1997–1998: 156–159.
74 Bonazza 1991. 
75 Gspan 1956: 381. Prim. Kos 1996: 79.
76 Gspan 1967: 234. Prim. Pogačnik 1977: 137.
77 Prim. Pogačnik 1977: 138.

21



z zasnovo jezikoslovne in zgodovinopisne podlage, namreč slovnice, reformiranega 

črkopisa,  slovarja  in  zgodovine  Slovencev,  na  drugi  strani  pa  s  pisanjem  in 

izdajanjem jezikovno čistih, formalno lepih in vsebinsko koristnih del, in sicer tako 

za ljudstvo (pratike, prevodi Svetega pisma in strokovnih knjig) kakor za izobražence 

(poezija, dramatika in časopis).78 Zoisov krog se je znanstveno navezal na sodobno 

analitično filologijo, jezikovno na tradicijo slovenskih protestantov, literarno pa na 

razsvetljensko  poezijo  in  dramatiko.  Ta  dejavnost  je  bila  načrtno  usmerjena  v 

izobraževanje  preprostega  človeka  ter  v  splošni  kulturni  in  gospodarski  napredek 

slovenskih dežel. S temi značilnostmi, cilji in dejavnostmi, osredinjenimi na jezik kot 

dušo narodne identitete,  se  je slovenski  literarni  prerod pod vodstvom Zoisovega 

kroga  uvrstil  med  najživahnejše  evropske  literarne  prerode  oziroma  kulturne 

nacionalizme.79 

Prvi ožji člani kroga z začetka osemdesetih let 18. stoletja so bili pisatelj in 

prevajalec  Jurij  Japelj,  tedaj  vodja  Schillingovega  beneficija  pri  Sv.  Petru  v 

Ljubljani, šolnik in filolog Blaž Kumerdej, tedaj ravnatelj ljubljanske normalke, ter 

Anton Tomaž Linhart, ki se je po prvi službi arhivarja pri škofu Herbersteinu naglo 

vzpenjal po lestvici deželnih uradniških služb. S tako oblikovanim Zoisovim krogom 

so sodelovali tudi drugi izobraženci, tako ljubljanski kanonik Janez Anton pl. Ricci, 

bosonogi avguštinec Anton Feliks Dev in graščak Franc Anton Breckerfeld s Starega 

gradu pri Novem mestu. Po letu 1793 so se jedru baronove družbe pridružili filolog 

Abraham  Jakob  Penzel,  tedaj  profesor  na  ljubljanski  gimnaziji,  pesnik  Valentin 

Vodnik, tedaj župnik na Koprivniku nad Bohinjem, in Jožef Schober, ki je postal 

Zoisov knjižničar in učitelj njegovega nečaka Antona pl. Bonazze. Okoli leta 1797 se 

je  baron  spoprijateljil  tudi  z  okrožnim  komisarjem  Francem  Jožefom  grofom 

Hohenwartom in ravnateljem bogoslovnega semenišča Jožefom Pinhakom.

Na  prelomu  stoletja  se  je  podoba  kroga  precej  spremenila.  Leta  1795  je 

nenadoma umrl Linhart, Penzlu pa je bil zaradi neprimernega obnašanja prepovedan 

vstop v Zoisovo hišo. Schober je odšel leta 1797 študirat na Dunaj, Japelj pa leta 

1799 za vodjo semenišča v Celovec.  Zato pa se je leta  1796 v Ljubljano preselil 

Vodnik.  Zois  se  je  v  tem  obdobju  spoprijateljil  z  ljubiteljskim  zgodovinarjem 

Jožefom Kalasancem baronom Erbergom. V prvih letih 19. stoletja je bil v Zoisovo 

družbo sprejet še mladi Jernej Kopitar, ki se je vsaj že leta 1803 preselil v palačo na 

78 Prim. Kidrič 1939: 36; Gspan 1956: 381–382; Koruza 1971: 14, 15; Pogačnik 1977: 152.
79 Prim. Leerssen 2006 b: 569–570; Hobsbawm 2007: 32.
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Bregu  in  prevzel  Schobrove  obveznosti.  To  drugo  obdobje  delovanja  Zoisovega 

kroga se je zaključilo leta 1808, ko je odšel Kopitar študirat na Dunaj. 

V zadnjem desetletju svojega življenja je Zois še vedno vzdrževal tesne stike 

s  Kopitarjem in  Vodnikom,  zbližal  pa  se  je  tudi  s  pripadniki  mlajše  generacije 

slovenskega  literarnega  preroda,  in  sicer  s  pesnikom  in  jezikoslovcem  Jakobom 

Zupanom,  tedaj  kaplanom  v  Šmarju,  s  pesnikom  in  zgodovinarjem  Janezom 

Andrejem  Zupančičem,  s  pisateljem  Matevžem  Ravnikarjem,  tedanjim  vodjem 

semenišča  in  profesorjem na  ljubljanskem bogoslovnem učilišču,  ter  s  slavistom 

Francem Metelkom, stolnim katehetom, ki je postal leta 1817 prvi profesor na stolici 

za  slovenski  jezik  ljubljanskega  liceja.  Leta  1812  si  je  začel  Zois  za  kratek  čas 

dopisovati  še  z  Janezom  Nepomukom  Primicem,  profesorjem  slovenščine  na 

graškem liceju.80

 Zois je do vsakega sodelavca razvil poseben odnos. Svoj način svetovanja in 

pomoči  je  vedno  prilagodil  njegovemu  značaju  in  sposobnostim.  Toda  danes  je 

pogosto  težko  ugotoviti,  kakšen  je  bil  baronov  delež  pri  nastanku  literarnih, 

jezikoslovnih  in  zgodovinskih  spisov  njegovih  prijateljev  in  varovancev.81 Med 

glavnimi  razlogi  je  gotovo  znamenita  skromnost,  zaradi  katere  je  uničil  večino 

gradiva,  ki  je  govorilo  o  njegovih  zaslugah,82 in  zaradi  katere  je  prijateljem 

prepovedoval,  da  bi  ga  hvalili  v  pismih  domačim  in  tujim  intelektualcem.83 

Najverjetneje je bil njegov prispevek v večini primerov velik. Vsi redki ohranjeni 

viri, iz katerih je mogoče razbrati način Zoisovega sodelovanja, npr. njegova pisma 

Vodniku in Kopitarju, namreč potrjujejo, da je živahno sooblikoval zamisli in dela 

članov svojega kroga. Kopitar je baronu Erbergu leta 1831 nakazal ključno vlogo 

tega – po njegovih besedah – enkratnega mecena, ki je na Kranjskem podpiral »vse 

dobro  in  lepo«.  Samo na  »njegovo pobudo« so  se  v  slavistiko  usmerili  Vodnik, 

Kopitar  in Ravnikar.84 Seveda pa je začel  baronov vpliv  delovati  že  več let  pred 

prihodom omenjenih piscev. 

Zois je Japlja in Kumerdeja usmeril k delu za slovensko slovnico in slovar. 

Japelj je slovnico, napisano v nemškem jeziku, leta 1807 zapustil v rokopisu. Tudi 

80 O sestavi Zoisovega kroga gl. npr. Kidrič 1929–1938; Gspan 1956: 378; Valenčič, Faninger, Gspan 
Prašelj 1991: 841–842. 
81 Gspan 1956: 385.
82 Kidrič 1939: 7.
83 Gspan 1967: 222, 242.
84 Pisma Jožefa Kalasanca Erberga, Kopitarjevo pismo Erbergu 12. 7. 1831.
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Kumerdej, ki je bil vsaj leta 1784 baronov knjižničar,85 je na Zoisovo pobudo in ob 

Linhartovi pomoči v osemdesetih in devetdesetih letih pisal gramatiko,  naravnano 

zoper  Pohlinove  reforme.  Večkrat  je  spremenil  koncept,  ki  je  omahoval  med 

kranjsko in vseslovansko slovnico, vendar ni rokopisa nikoli objavil. Leta 1781 je 

začel sestavljati slovensko-nemški slovar, ki je prav tako ostal nenatisnjen, zbral pa 

je  tudi  gradivo  za  nemško-slovenski  slovar.  Japljevo  in  Kumerdejevo  rokopisno 

zapuščino, ki jo je pridobil in odkupil Zois, so pozneje uporabljali Vodnik, Kopitar in 

Primic.86 

Še bolj odločilno je Zois preusmeril Linhartovo literarno ustvarjanje, ki se je 

prvotno gibalo v risu nemške kulture. Linhart je še aprila leta 1781 nameraval izdati 

svojo  drugo  tragedijo  v  nemškem  jeziku,87 vendar  je  kmalu  nato  pod  Zoisovim 

vplivom vse svoje moči posvetil prerodu.88 Morda mu je tedaj baron s priporočilom 

celo pomagal  dobiti  službo arhivarja pri  škofu Herbersteinu.89 Zois in Linhart  sta 

začela nato kot tesna prijatelja skupaj uresničevati naloge iz baronovega prerodnega 

programa.  Linhart  je Zoisu pomagal  iskati  sodelavce in organizirati  njihovo delo, 

Zois pa je Linharta gmotno in intelektualno podpiral pri snovanju in izdajanju knjig. 

Takoj ob začetku poznanstva je baron izrazil  pripravljenost,  da založi  Linhartovo 

nemško  tragedijo,  ki  je  govorila  o  usodi  angleškega  častnika  Johna  Andréja  v 

ameriški  revoluciji.90 Verjetno  sta  pri  skupnem  prevajanju  italijanskih  arij  za 

ljubljanske operne predstave razvila zamisel o gledališki igri v slovenskem jeziku. 

Zois  je  gotovo  podprl  Linhartovo  ustanovitev  amaterske  gledališke  skupine  pod 

imenom Družba  prijateljev  gledališča  leta  1786 ali  1787.  Leta  1789 je  omogočil 

uprizoritev  prijateljeve  Županove  Micke,  prirejene  po  Richterjevi  igri  Die 

Feldmühle,91 leta 1790 pa gotovo tudi knjižno izdajo  Županove Micke in komedije 

Matiček se ženi, ki je bila predelava Beaumarchaisovega Figara. Leta 1788 je Zois 

finančno  pomagal  pri  dragi  izdaji  prvega  zvezka  Linhartovega  idejno 

najpomembnejšega dela z naslovom  Versuch einer Geschichte von Krain und den 

übrigen  Ländern  der  südlichen  Slaven  Oesterreichs.92 Linhart  je  v  njem  opisal 

85 Logar 1932: 584.
86 O Zoisovem mentorstvu Japlju in Kumerdeju gl. npr. Glonar 1928: 383; Logar 1932: 584–586; 
Gspan 1967: 228–229; Valenčič, Faninger, Gspan Prašelj 1991: 842.
87 Linhart 1950: 417. 
88 Gspan 1967: 223–224.
89 Gspan 1967: 225.
90 Linhart 1950: 417. 
91 Gspan 1967: 259.
92 Gspan 1967: 239.
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zgodovino Slovanov v notranjeavstrijskih deželah do Karla Velikega, nadaljevanja 

pa  mu  ni  uspelo  dokončati.  V  tem  delu,  zasnovanem  po  načelih  sodobnega 

racionalističnega zgodovinopisja, je bilo – nedvomno v soglasju s Zoisom – prvič 

uveljavljeno obravnavanje zgodovine Slovencev kot narodnostne celote. Poleg tega 

je  avtor  v  predgovoru  s  poudarjanjem  aktualnega  pomena  Slovanov  v  okviru 

habsburške  monarhije  položil  temelje  avstroslavizma.  Linhartovo  pripravljanje 

tretjega zvezka zgodovine in urejanje nove številke pratike z Vodnikovimi prispevki 

je leta 1795 nepričakovano prekinila smrt.93 

Mesto glavnega literata Zoisovega kroga je prevzel Vodnik, na katerega je 

imel baron vsaj v prvih letih sodelovanja še močnejši vpliv.94 Leta 1794 ga je najprej 

spodbudil,  da  je  začel  po  večletnem  premoru  zopet  pesniti.  Izobraževal  ga  je  s 

poslanimi  klasicističnimi  poetikami  (Boileau,  Batteux)  in  pesniškimi  zbirkami 

(Horacij,  Blumauer,  Ossianovi  spevi).  Vodnikovo  pesnjenje  je  usmerjal  z 

minuciozno kritiko.  Istočasno je koprivniškega župnika napeljal k pisanju proznih 

prispevkov za  Veliko pratiko, ki sta jih nato izbrala, popravila in uredila skupaj z 

Linhartom. Zois je Vodniku leta  1794 naložil  tudi  zbiranje besed za Kumerdejev 

slovar. Po Kumerdejevi smrti je Vodnik prevzel nase nalogo izdaje slovarja. Delo je 

dokončal, vendar ga ni izdal. Leta 1796 je Zoisu uspelo Vodniku priskrbeti službeno 

mesto pri Sv. Jakobu v Ljubljani. Leta 1797 je verjetno gmotno podprl Vodnikovo 

izdajo prvega slovenskega časopisa Lublanske novice, leta 1806 pa njegovo pesniško 

zbirko  Pesme za pokušino. V tem obdobju sicer Vodnik ni več dosledno upošteval 

Zoisove poetike.95 Zoisova sodobnika in biografa Pagliaruzzi in Richter kljub temu 

poročata, da je baron še v zadnjih mesecih življenja pregledoval Vodnikove pesmi.96

V  drugi  polovici  prvega  desetletja  19.  stoletja  je  Vodnika  z  mesta 

najtesnejšega baronovega sodelavca izpodrinil mladi Kopitar, ki ga je Zois okoli leta 

1803 sprejel v hišo kot svojega tajnika, knjižničarja in varuha mineraloške zbirke. 

Kopitar je v naslednjih petih letih pod baronovim vodstvom poglobil znanje antičnih, 

romanskih,  germanskih  in  slovanskih  jezikov,  predvsem  pa  se  je  usmeril  v 

jezikoslovje in slavistiko. Njegova prva prerodna naloga je bila slovenska priredba 

najnovejše  Kotzebuejeve  igre  Der  Hahnenschlag (Tinček  Petelinček),  ki  je  bila 

93 O Zoisovem mentorstvu Linhartu gl. npr. Gspan 1967: 253; Valenčič, Faninger, Gspan Prašelj 
1991: 842–843.
94 Prim. Kos 1987: 35; Dović 2007: 87.
95 O Zoisovem mentorstvu Vodniku gl. npr. Kos 1990; Kos, Toporišič 1986; Gspan 1956: 385–386; 
Valenčič, Faninger, Gspan Prašelj 1991: 843–844.
96 Pagliaruzzi, Biografia; Richter 1820: 14.
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uprizorjena leta 1803. Oktobra leta 1808 ga je Zois poslal na Dunaj, da bi študiral 

pravo  in  raziskoval  zgodovino  slovanskih  jezikov  in  književnosti.  V  naslednjih 

mesecih je baron pripravil izdajo Kopitarjeve Grammatik der Slavischen Sprache in 

Krain,  Kärnten  und  Steyermark,  ki  je  izšla  spomladi  1809.  Mlademu  slavistu  je 

omogočil dostop do svojih znancev v dunajskih aristokratskih in znanstvenih krogih. 

V  zameno  je  Kopitar  z  veseljem  prevzel  vlogo  posrednika  med  Zoisom  in 

omenjenimi znanci, poleg tega pa za barona nakupoval naročene knjige, minerale in 

aparature. Zoisove zveze so Kopitarju leta 1810 pomagale do skriptorskega položaja 

v dunajski Dvorni knjižnici.97 

Poleg tega je Zois vplival tudi na druge, manj pomembne člane in sopotnike 

svojega  kroga.  V  slavistiko  je  vpeljal  Jožefa  Schobra,  ki  je  zanj  v  slovenskih 

knjižnicah iskal slovenske protestantske tiske.98 Morda mu je tako kakor Kopitarju s 

priporočili  pomagal  do  službe  skriptorja  v  Dvorni  knjižnici.  V  zadnjih  letih  je 

literarno usmerjal  Jakoba Zupana,  ki  mu je občasno pomagal  urejati  knjižnico.  Z 

baronom sta se o svojem delu posvetovala tudi Matevž Ravnikar in njegov varovanec 

Franc  Metelko.  Mecen  je  več  let  svetoval  Ravnikarju  in  Zupanu  pri  prevajanju 

Svetega pisma. Do smrti je usmerjal in pomagal pri iskanju bibliografskih podatkov 

in virov za kulturno zgodovino Kranjske, ki jo je sestavljal njegov mlajši prijatelj 

Erberg.99  

97 O Zoisovem mentorstvu Kopitarju gl. npr. Pogačnik 1977; Valenčič, Faninger, Gspan Prašelj 1991: 
844.
98 Gl. Schobrov vpis iz leta 1797 v izvodu Dalmatinove Biblije v ljubljanski Semeniški knjižnici, ki je 
bila last Janeza Krstnika Prešerna, predsednika baročne Akademije operozov: Dalmatin, Biblia. 
99 Uršič 1975: 11–12. Gl. npr. Pisma Jožefa Kalasanca Erberga, Zoisovo pismo Erbergu 10. 10. 1818; 
27. 12. 1818; 18. 1. 1819; nedatirana Zoisova pisma Erbergu.
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2.3 ZOISOVA LITERARNOPRERODNA 

KORESPONDENCA

V Zoisovem življenju je imelo pismo iz več razlogov izjemno pomembno 

vlogo. Kot zemljiški posestnik, industrialec in trgovec je moral baron iz Ljubljane s 

pismi voditi in nadzirati mrežo posestev, rudnikov, industrijskih obratov in pisarn na 

Kranjskem, Štajerskem, v Trstu in Benetkah ter ohranjati zveze z deželnimi uradniki 

in  s  kupci  svojega  železa  v  tujini.100 Z  očetom  sta  si  začela  poslovna  pisma 

izmenjavati  že  vsaj  leta  1763.101 Kot  svetovljanski  intelektualec  pa  je  želel  Zois 

vzdrževati  stike  tako  s  predstavniki  pomembnih  knjigarn  in  tiskarn,  na  primer  s 

Ferdinandom Beckom na  Dunaju  in  s  Pavletom Solarićem  v  Benetkah,  kakor  z 

znamenitimi znanstveniki in literati, na primer z avstrijskim geologom, mineralogom 

in  prostozidarjem Ignazom von  Bornom ter  beneškim pustolovcem in  pisateljem 

Giacomom Casanovo.102 

K  živahnemu  izkoriščanju  možnosti,  ki  jih  je  ponujalo  pismo,  je  Zoisa 

napeljala tudi njegova težka bolezen.  Protin je v desetletju po prvem napadu leta 

1779 kljub zdravljenju vztrajno napredoval. Baron se je na zadnje daljše potovanje 

odpravil  leta  1782,  ko  je  obiskal  belgijsko  zdravilišče  Spa,  kljub  temu  pa  se  je 

njegovo zdravje v naslednjih letih poslabšalo.103 Leta 1793 je še zadnjič obiskal svoja 

bohinjska posestva in fužine, po letu 1797 pa ni več zapustil hiše na Bregu. Aprila 

leta  1817 so  ga  izjemoma  odpeljali  na  izlet  na  Rožnik.104 Zois  je  bolezen  težko 

prenašal zlasti pozimi. Tedaj je bil prisiljen več mesecev preležati v postelji. S tistimi 

svojimi sorodniki, prijatelji, znanci in uslužbenci, ki niso živeli v kranjskem glavnem 

mestu – in teh je bilo veliko –,  je lahko v takšnem stanju vzdrževal  stik samo s 

pomočjo pisem. Zlasti njegova naravoslovna korespondenca ni segala le do Italije in 

Nemčije,  ampak  tudi  do  bolj  oddaljenih  koncev  Evrope,  do  Francije,  Velike 

Britanije, Švedske in Norveške.105 Ko pa zaradi slabega počutja ni mogel sprejemati 

gostov, je pisal pisma celo ljudem, ki so živeli le nekaj ulic stran. V času najhujših 

100 Richter 1820: 16. Gl. npr. Pisma Žige Zoisa IV; Preinfalk 2004: 155.
101 Kidrič 1939: 25.
102 Gl. npr. Trampus 1993: 46; Faganel 1999: 17.
103 Prim. Šumrada 2001: 70.
104 Pisma Žige Zoisa II, MP 86.
105 Gl. Faganel 1999; Šumrada 2001: 66.
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napadov bolezni ni mogel niti pisati – pisma je narekoval svojemu kopistu Vincencu 

Karnofu in se pod njih le slabotno podpisal.106

Iz  teh  razlogov  so  postala  Zoisova  pisma  tudi  pomembna  vez  njegovega 

kroga, še posebej tedaj, ko so baronove sodelavce službene poti odpeljale v druga 

mesta. Z večino svojih sodelavcev si je baron gotovo vsaj občasno dopisoval, vendar 

je  današnji  čas  dočakal  le  manjši  del  te  korespondence.107 Razlogi  za  to  so  bili 

različni. Korespondenti niso bili vedno vestni pri hranjenju prejetih pisem, včasih so 

jih iz osebnih razlogov ali na željo pošiljateljev celo sežgali, velikokrat pa so bila 

uničena po njihovi smrti, ko so prehajala od enega k drugemu dediču.108 

Dopisovanje Zoisa in  Vodnika se  je  začelo  neposredno po tem,  ko sta  se 

spoprijateljila  ob  baronovem  zadnjem  obisku  bohinjskih  fužin  leta  1793.  Iz  te 

korespondence  se  je  ohranil  sklenjen  niz  devetih  mecenovih  pisem  pesniku  iz 

obdobja od marca leta 1794 do novembra leta 1795.109 Pisemska zveza med njima se 

je prekinila leta 1796, ko je bil Vodnik premeščen v Ljubljano. Poleg tega sta se 

ohranili  še  dve  pesnikovi  pismi  mecenu,  napisani  v  Ljubljani  leta  1813.110 

Dolgotrajna nepretrgana korespondenca med Zoisom in Kopitarjem se je začela, ko 

je odšel mladi slavist konec leta 1808 študirat na Dunaj, končala pa se je s Zoisovo 

smrtjo  leta  1819.  Danes  jo  predstavlja  okoli  sto  petdeset  pisem,  osnutkov  in 

fragmentov pisem, napisanih v Ljubljani, na Dunaju in v Parizu od novembra leta 

1808 do oktobra leta 1819.111 Skoraj popolnoma se je ohranil niz Kopitarjevih pisem, 

medtem ko so Zoisova pisma zastopana le s posameznimi osnutki, izvirniki pa so 

najbrž izgubljeni. Literarnoprerodnih tem pa Zois ni obravnaval le z Vodnikom in 

Kopitarjem.  Z  Erbergom  si  je  začel  dopisovati  najpozneje  junija  leta  1797.112 

Pisemske stike sta imela nato tako v letih 1808–1816, ko je Erberg bival na Dunaju, 

kakor po letu 1816, ko se je vrnil na Kranjsko.113 Isto problematiko najdemo tudi v 

dveh pismih,  izmenjanih med Zoisom in feldmaršalom Vukasovićem leta 1808 in 

1809 ter v Primičevem pismu Zoisu iz leta 1812.114 

106 Gl. npr. Pisma Jožefa Kalasanca Erberga, Zoisovo pismo Erbergu 10. 10. 1818.
107 Kidrič 1939: 30.
108 Gl. npr. Kidrič 1939: 7–38; Prijatelj 1924: 147.
109 Zois 1859; Zois 1973.
110 Pisma Žige Zoisa II, MP 57, 58; Vodnik 1988: 290–292.
111 Pisma Žige Zoisa I, 1–67; Kidrič 1939; Kidrič 1941; Pisma Žige Zoisa II, MP 1–89.
112 Kidrič 1926 a: 163.
113 Pisma Jožefa Kalasanca Erberga; Kidrič 1939; Kidrič 1941. Prim. Umek 1991.
114 Kidrič 1934: 142–144; Kidrič 1939: 182–183. 
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3.1 ZGODOVINA PISMA

3.1.1 Staroveško in antično pismo

Pisma so imela pomembno vlogo v vseh zgodovinskih obdobjih od starega 

veka  do  današnjega  časa,  še  posebej  pa  od  vznika  prvih  civilizacij  do  razvoja 

telegrafa  in  telefona  v  poznem 19.  stoletju,  ko  so  predstavljala  najpomembnejše 

sredstvo komunikacije med prostorsko ločenima osebama. Vsakdanja praksa pisanja 

pisem je že v starem veku spodbudila vnos epistolarne forme v literaturo, tj. nastanek 

fiktivnih pisem. V naslednjih stoletjih sta se realno in literarno pismo razvijali  v 

precejšnji  soodvisnosti.  V  igro  medsebojnega  vplivanja  so  se  nekoliko  pozneje 

vključili še priročniki za pisanje pisem in teoretske razprave.115 

Pismo se je pojavilo v starem veku neposredno po izumu pisave.116 Razvile so 

ga vse sredozemske civilizacije. Zasnova pisma je v teh družbah zahtevala določeno 

veščino, ki so jo kmalu prelili v urejen pouk.117 V Egiptu so pisma pisali na papirus, v 

Mezopotamiji pa na glinaste table. Navadno so jih raznašali sli. Sprva so povezovala 

predvsem  vladarje  in  njihove  uradnike.  Med  najstarejšimi  izpričanimi  je  pismo 

judovskega  kralja  Davida  vojskovodji  Joabu,  ki  ga  navaja  Sveto  pismo,118 med 

najstarejšimi ohranjenimi daljšega obsega pa je pismo faraona Pepija II. asuanskemu 

knezu iz časa okoli leta 2200 pr. Kr. V Egiptu se je kmalu pojavilo tudi zasebno 

pismo.119 Skoraj sočasno z realnim pismom se je v zvezi s poukom pisanja pisem, pa 

tudi iz umetniških nagibov, začelo razvijati fiktivno ali literarno pismo. Pred letom 

1500 pr. Kr. je bilo tako napisano sumersko pismo, naslovljeno na boginjo Lune, iz 

12. stoletja pr. Kr. pa se je ohranila egipčanska zbirka desetih modelov pisem za 

šolsko vajo prihodnjih pisarjev.120

V antiki so se podedovane epistolarne forme razvijale naprej. V stari Grčiji in 

Rimu  so  za  nosilce  pisem  uporabljali  predvsem  papirus  in  povoščene  ploščice. 

Raznašali  so jih sli,  sprva tekači,  nato konjeniki,  dokler ni bila v Perziji in Rimu 

115 Hodkinson 2007: 285.
116 Howland 1991: 16.
117 Guillén 1994: 3.
118 2 Sam 11,15. Prim. Sveto pismo 1996: 375.
119 Earle 1999: 1.
120 Guillén 1986: 86.
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oblikovana  državna  pošta.121 Pisanje  pisem se  je  tako  razširilo,  da  se  je  pojavila 

potreba  po  teoretični  podlagi.  Najpozneje  v  helenizmu se  je  vzpostavila  tradicija 

izhajanja priročnikov za pisanje pisem oziroma zbirk pisemskih primerov. Med njimi 

so  se  ohranili  Epistolarni  tipi,  napisani  pred  3.  stoletjem po  Kr.,  in  Epistolarni  

značaji, napisani po 4. stoletju po Kr.122 V Atenah je bilo pisanje imaginarnih pisem 

del retoričnega urjenja v šolah že vsaj v 4. stoletju pr. Kr. To je vodilo do gojenja 

fiktivnega pisma kot literarne forme pri pisateljih kakor Alkifron iz Aten (Pisma 

ribičev, kmetov, parazitov in kurtizan) in Filostrat z Lemnosa, do vnosa epistolarne 

oblike v Heliodorjev roman Etiopske zgodbe in celo do nastanka romanov v pismih 

Hion iz Herakleje in  Temistokles.123 Poleg tega so epistolarno formo uporabljali v 

zgodovinopisju (Tukidid),  filozofiji  (Platon,  Aristotel,  kiniki,  Epikur),124 pa tudi v 

medicini. 

Pri grških in latinskih pismih je pogosto težko določiti mejo med realnim in 

fiktivnim pismom. Vsekakor so bile v Rimu prvič objavljene obsežne korespondence 

slavnih  osebnosti.  Med  njimi  izstopajo  po  literarni  vrednosti  pisma  državnikov 

Cicerona  in  Plinija  Mlajšega,  ki  so  po  izvoru  zasebnega  značaja,  vendar  so  bila 

gotovo stilizirana  ali  predelana  z  mislijo  na  širšo  javnost  oziroma  objavo.  Zlasti 

Ciceronova pisma zaznamuje neformalen in naraven način pisanja, ki v dotedanji 

epistolografiji ni bil običajen. Vsebinsko novost je predstavljala tema prijateljstva.125 

Do konca 1. stoletja pr. Kr. se je pismo uveljavilo kot pomembno sredstvo 

sporazumevanja v rimski politični in intelektualni eliti.126 Sistematiziran pouk pisanja 

pisem z naslovom  ars  dictanti v okviru retorike  v rimskih  šolah je okrepil  ideal 

slogovno  dovršenega  zasebnega  pisma  in  spodbudil  razvoj  fiktivnega  pisma  v 

avgustejski dobi. Tako je Ovidij v mladosti napisal Heroide, zbirko fingiranih pisem 

v verzih, ki jih svojim odsotnim ljubimcem pišejo mitološke junakinje, v izgnanstvu 

pa je zasnoval poetična elegična pisma pod naslovom Tristia in Epistulae ex Ponto. 

Tudi Horacij je zasnoval knjigo filozofskih pisem v verzih z naslovom Epistulae, v 

okviru katere se je izkazala za še posebej vplivno Epistula ad Pisones ali Ars poetica. 

Po zgledu Epikura,  Cicerona in Horacija je Seneka v 1. stoletju po Kr. pisemsko 

121 Nickisch 1991: 215–217.
122 Guillén 1994: 3.
123 Guillén 1994: 5; Hodkinson 2007: 288.
124 Inwood 2007: 136.
125 Howland 1991: 15; Hoffer 2007: 87.
126 Ebbeler 2007: 301.
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obliko uporabil za svoje najbolj vplivno delo –  Epistulae morales.127 Pod vplivom 

istih  grških  in  rimskih  zgledov,  ki  so  navajali  k  uporabi  epostolarne  forme  za 

izmenjavo misli, za pouk in moralno spodbudo, so bila oblikovana tudi apostolska 

pisma  v  Novi  zavezi in  pisma  cerkvenih  očetov,  tako  korespondenca  med  sv. 

Avguštinom in  sv.  Hieronimom.  V  tradiciji  stiliziranih  Ciceronovih  in  Plinijevih 

tekstov so pisma sestavljali še poznoantični avtorji kakor Kasiodor in Avzonij, ki si 

je dopisoval s sv. Pavlinom iz Nole.

Epistolarna kultura se je v času rimskega cesarstva razvijala tudi na ozemlju 

današnje  Slovenije.  Ohranjeni  spisi  in  podatki  pričajo  predvsem  o  latinski 

korespondenci  cerkvenih dostojanstvenikov v pozni antiki.  Sv.  Hieronim,  ki  je te 

dežele dobro poznal, saj je bil rojen v Stridonu na meji Italije, Panonije in Dalmacije, 

je leta 374 v Antiohiji sestavil  Pismo emonskim devicam,128 iz katerega je razvidno, 

da jim je pisal že večkrat,  vendar mu naslovljenke niso odgovorile. V neposredni 

bližini  današnjega  slovenskega  ozemlja  sta  v  zadnjih  desetletjih  obstoja 

zahodnorimskega cesarstva znamenita pisma pisala in brala Hieronimova prijatelja – 

oglejski  škof  sv.  Kromacij  in  Rufin.129 Tržaški  škof  Firmin  pa si  je  po letu  602 

dopisoval s papežem sv. Gregorjem Velikim.130

3.1.2 Antična teorija pisma

Pisanje pisem je od nekdaj spremljala samorefleksija. Že antični avtorji so 

razmišljali o značilnostih in namenu tega početja, prav tako pa o primernosti sloga in 

izbiri  teme.131 Bogata  tradicija  teorije  pisma  seže  vsaj  v  helenizem.  Tedaj  so  se 

izoblikovali nekateri toposi, ki so zaznamovali refleksijo o pismu vse do konca 18. 

stoletja, prisotni pa so tudi v sodobni teoriji pisma. 

Grški pisec Artemon je v predgovoru k izdaji Aristotelovih pisem zapisal, da 

mora biti pismo napisano kot polovica dialoga, saj je kakor del pogovora. V tem 

mnenju se zrcali izvor pisma, ki je nastalo kot nadomestek pogovora.132 Artemonu je 

ugovarjal  Demetrij,  ki  je v spisu  O stilu trdil,  da pismo ne posnema vsakdanjega 

127 Inwood 2007: 136–137.
128 Hieronymus, Epistulae, 11.
129 Prim. Smolik 2000; Pohlin 2003 a: 460–461.
130 Prim. Pohlin 2003 a: 475. 
131 Guillén 1994: 9. 
132 Müller 1985: 70.
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pogovora,  temveč  je  napisano  in  poslano  kot  darilo  in  kot  izraz  prijateljstva.133 

Demetrij je v nasprotju z Artemonom poudaril pisni značaj epistolarne komunikacije, 

ki ne more biti zgolj imitacija pogovora. Poznejši teoretiki do 18. stoletja večinoma 

niso  sledili  Demetriju,  temveč  so  posvojili  Artemonov  topos  o  polovici  dialoga. 

Posledica  je  bila  latentno  prepričanje,  da  je  pismo  nezadovoljiva  oblika 

sporazumevanja, ki je vredna manj kakor dialog.134 Cicero je pismo večkrat, tako v 

pismu Atiku, označil za pogovor z odsotnim prijateljem.135 Seneka si je želel, da bi 

bilo  njegovo  pismo  kakor  pogovor  (sermo).  Prav  tako  je  sv.  Ambrozij  pismo 

opredelil  kot  pogovor  med  odsotnima  prijateljema.136 O  splošni  razširjenosti 

predstave, po kateri pismo nadomešča govorni stik z odsotno ljubljeno osebo, pričajo 

tudi drugi antični viri.  Žena Plinija Mlajšega je njegova pisma v času dolgotrajne 

odsotnosti  polagala zraven sebe na ležišče,  kjer je bilo soprogovo mesto.137 Drugi 

antični topos, ki  je prav tako ostal  priljubljen do 18. stoletja, je pismo istovetil  s 

podobo ali ogledalom duše njegovega pošiljatelja.138

Antični  pisci  so  razmišljali  tudi  o  mejah  epistolarne  zvrsti.  Že  zgodaj  so 

opazili, da ima lahko pismo bodisi zasebni značaj in s tem zgodovinsko-biografsko 

vrednost bodisi javni značaj in s tem literarno vrednost.139 Demetrij je skušal zvrst 

zožiti  na  zasebno  pismo.  Pismo  je  opredelil  kot  izraz  prijateljstva,  čustva  ali 

udvorljivosti, ki ne sme sprejeti filozofske vsebine, sicer postane dolgočasno, kakor 

so  Platonova  pisma.140 Tudi  v  tem  pogledu  prihodnja  stoletja  niso  sledila 

Demetrijevim navodilom, saj so pisci vse do konca 18. stoletja filozofsko vsebino 

radi  prelivali  v  epistolarno  formo.  Podobno  kakor  Demetrij  je  Plinij  Mlajši 

differentio specifico pisma iskal v njegovi zasebni naravi, čeprav je svoje epistole 

pred objavo gotovo preoblikoval z ozirom na javnost. V pismu Tacitu je razliko med 

pismom (epistula)  in  pripovedjo (historia)  opredelil  kot  razliko  med pisanjem za 

prijatelja in pisanjem za javnost.141 

Glede tematike in sloga pisma je bila antična teorija sprva manj natančna. 

Poznejši helenistični priročniki pa so že razčlenili več deset tipov, katerih slog, tema 

133 Guillén 1986: 78. 
134 Hodkinson 2007: 289.
135 Müller 1985: 70.
136 Guillén 1994: 10. 
137 Plinius Secundus, Epistulae, VI, vii. Prim. Plinius Secundus 1664: 211; Plinius Secundus 1962: 
182.
138 Müller 1985: 77; Golz 2007: 251.
139 Golz 2007: 251.
140 Guillén 1994: 10. 
141 Plinius Secundus, Epistulae, VI, xvi; Plinius Secundus 1962: 191. Prim. Müller 1985: 68–69.
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in jezik so bili  prilagojeni  značaju naslovnika.142 V Rimu so v skladu z veljavno 

predstavo  o  govornem značaju  pisma  v  epistolografijo  uvedli  pravila  retorike.  Z 

vprašanjem tematike so se ukvarjali znameniti misleci. Plinij Mlajši je vsako pismo 

vsebinsko omejil le na eno temo, kar je priporočal tudi Sidonij Apolinarij. Prav tako 

je Cicero vrste pisma ločeval glede na vsebino. Glede epistolarnega sloga je Demetrij 

menil, da zahteva pismo mešanico elegantnega in navadnega stila.143 Tudi Kvintilijan 

je menil, da je za pismo primeren sproščeni govor (oratio soluta). Skoraj vsi antični 

teoretiki – med njimi Demetrij, Kvintilijan, Plinij Mlajši in sv. Gregor iz Nazianza – 

so za pismo priporočali kratkost (brevitas) in jasnost (claritas).144

3.1.3 Srednjeveško pismo

Po  propadu  zahodnorimskega  cesarstva  so  postali  nosilci  kulture  in 

književnosti, s tem pa umetnosti pisanja pisem, duhovniki in samostani, šele pozneje 

tudi dvori. Sporočila, pisana na pergament, so raznašali državni ali zasebni sli.145 Do 

poznega  srednjega  veka  so  bila  pisma,  ki  so  jih  sestavljali  po  zgledu  cerkvenih 

očetov  in  rimskih  klasikov,  v  vseh  evropskih  deželah  pisana  v  latinskem jeziku. 

Večinoma  so  imela  funkcijo  prenašalcev  političnih,  duhovnih,  pa  tudi  osebnih 

sporočil v okviru tankega sloja izobražencev. Uradna vladarska pisma so, na primer, 

prihajala s cesarskega dvora v Aachnu na začetku 9. stoletja. Najlepšo ljubezensko 

korespondenco tega časa pa predstavljajo pisma med Abelardom in Heloizo iz prve 

polovice 12. stoletja. Po antičnem vzorcu se je uveljavil pouk pisanja latinskih pisem 

ars dictandi v okviru retorike, ki sta ga izpopolnila zlasti Alberik iz Montecassina v 

11.  stoletju  in  Guido  Faba  v  poznejši  bolonjski  šoli.146 Spet  so  začela  nastajati 

fiktivna  pisma  v  latinščini,  tako  korespondenca  med  Seneko  in  sv.  Pavlom,  pa 

pisemska pesem v epu Ruodlieb. Od 12. stoletja naprej se je začela epistolarna forma 

pojavljati  tudi  v  novih  romanskih  in  germanskih  književnostih,  na  primer  v  epu 

Herzog Ernst, pa v viteških romanih Tristan in Izolda ter Parsifal.147

V poznem srednjem veku je začel zaradi vse pogostejših diplomatskih stikov, 

vse  bolj  razvejanih  državnih  uprav,  rastoče  trgovinske  menjave,  večje  vloge 
142 Guillén 1994: 3. 
143 Guillén 1986: 80.
144 Guillén 1986: 75–77.
145 Nickisch 1991: 215–217.
146 Guillén 1986: 84.
147 Grenzman 1958: 186; Nickisch 1991: 33.
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meščanstva v javnem življenju, širitve pismenosti iz kroga klerikov v svet laikov ter 

pojava pisarjev in notarjev naraščati obseg pisemske komunikacije.148 V 13. stoletju 

se  je  v  večjih  trgovskih  mestih  Nemčije  oblikovala  s  pravili  urejena  kurirska 

služba.149 V zadnjih stoletjih srednjega veka so se spet pojavili priročniki oziroma 

zbirke pisemskih vzorcev, v 14. stoletju pa tudi zasebna pisma v ljudskih jezikih.150 

Na  raznih  koncih  srednjeveške  družbe  so  vzniknile  nove  oblike  pisma,  tako  v 

nemškem jezikovnem prostoru pismo mistikov in poslovno pisemsko poročilo.  

V tej smeri se je razvijala tudi srednjeveška epistolarna kultura v slovenskih 

deželah. Tukajšnji prelati oziroma njihovi pisarji so do konca srednjega veka pisali in 

pošiljali pisma, sestavljena v latinščini. V neposredni bližini slovenskih dežel si je 

oglejski patriarh Maksencij na začetku 9. stoletja dopisoval s Karlom Velikim. Eden 

izmed njegovih naslednikov na škofovskem prestolu je bil Ottobono de Robari, ki je 

leta 1312 v pismu priorju kartuzije v Žičah naročil, naj razišče pojav adamitov na 

Štajerskem.151 Proti koncu srednjega veka je začela v slovenskih deželah nemščina 

nadomeščati  latinščino  v zasebnih,  administrativnih in  državnih pismih.  Proces je 

pospeševala  postopna krepitev cesarske birokracije  in  sloja izobraženih  plemičev. 

Dobro  ohranjena  korespondenca  med  kranjskimi  deželnimi  stanovi  in  avstrijsko 

dvorno pisarno iz let 1499–1519, med katerimi so pergamentna pisma Maksimilijana 

I. s cesarskimi pečati, je bila že napisana izključno v nemščini.152 

3.1.4 Srednjeveška teorija pisma

Za  srednjeveško  teorijo  pisma  je  bila  odločilna  dosledna  identifikacija 

epistolografije in retorike.153 Tedanji intelektualci so kodificirali antično predstavo o 

pismu kot zapisanem govoru. Učbeniki in priročniki veščine ars dictandi so zato za 

pismo  strogo  predpisovali  slogovna  in  kompozicijska  načela  antične  retorike.154 

Posledično  je  bilo  na  pismo  apliciranih  pet  delov  govora  oziroma  retoričnega 

diskurza.  Glede  sloga  je  Alberik  iz  Montecassina  v  skladu  z  antičnimi  pisci 

148 Grenzman 1958: 187; Nickisch 1991: 30–32.
149 Nickisch 1991: 215–217.
150 Grenzman 1958: 187; Golz 2007: 252.
151 Rubeis 1740: col. 832–833.
152 Gl. Verbič 1980; Verbič 1986.
153 Guillén 1994: 4. 
154 Golz 2007: 251.
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priporočal  jedrnatost.155 Cilj  srednjeveške  retorike  je  bil  oblikovati  eno  samo 

univerzalno veščino pisanja pisem.156

3.1.5 Humanistično in renesančno pismo

Pismo je doživelo nov vzpon v času humanizma in renesanse, ko je prišlo 

sočasno do prenove srednjeveške tradicije, regeneracije več antičnih tipov pisma, pa 

tudi do vznika popolnoma novih oblik. S Petrarkovim odkritjem Ciceronovih Pisem 

Atiku leta 1345 in Salutatijevim odkritjem Ciceronovih  Pisem prijateljem leta 1392 

se je začel razvoj zaupnega, osebnega pisma, ki je razgradil togo retorično strukturo 

srednjeveškega pisma in postal najvplivnejša forma novoveške epistolarne kulture.157 

Prve zbirke antičnih in humanističnih pisem v 14. in 15. stoletju so bile objavljene 

kot rokopisi, proti koncu srednjega veka pa so jih začeli hitro izdajati tudi v tiskani 

obliki,  kar  je  imelo  velik  vpliv  na  širitev  epistolarne  kulture.158 Pisanje  pisem je 

postalo znamenje posameznikove kultiviranosti. Obseg zasebne korespondence se je 

tako povečal, da so bile v posameznih evropskih državah oblikovane organizirane 

poštne službe, v Svetem rimskem cesarstvu tako pod monopolom knezov Thurn und 

Taxis.159 Kljub temu so velik del pošte še vedno prenašali neuradni sli: služabniki, 

popotniki, prijatelji in trgovci. O povečanem pomenu pisma v tedanji družbi pričata, 

na primer, ustanovitev posebnega državnega oddelka za prestrezanje pošte leta 1464 

v Franciji in vpeljava okrožnice v centralizirano angleško administracijo pod kraljem 

Henrikom VIII.160 

Eden  od  najbolj  priljubljenih  epistolarnih  tipov  je  postal  humanistično 

novolatinsko pismo, ki se je razvijalo od Petrarke, Angela Poliziana do vrhunca pri 

Erazmu Rotterdamskem v letih 1510–1540, pa do posnemovalcev v vseh evropskih 

deželah, na primer Angleža Rogerja Aschama. Humanisti so to obliko pisma, ki so jo 

načrtno obnovili ob zgledovanju po Ciceronovi, Plinijevi in Senekovi epistolografiji, 

namenili kultivirano oblikovani, prijateljsko navdahnjeni znanstveni povezavi.161 Že 

Petrarka je v primerjavi z antičnimi ideali stopnjeval osebnoizpovedni in individualni 

155 Guillén 1986: 76.
156 Guillén 1986: 84.
157 Schneider 2001: 55.
158 Schneider 2001: 70.
159 Nickisch 1991: 215–217.
160 Schneider 2001: 50.
161 Grenzman 1958: 188; Guillén 1986: 71, 91.
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značaj  svojih  pisem.162 Forma  humanističnega  pisma  je  doživela  v  Pismih 

mračnjakov še svojo fiktivno, satirično različico. Petrarka je obudil tudi novolatinsko 

horacijevsko pismo v verzih, ki so ga prevzeli  njegovi posnemovalci  kakor Janus 

Secundus in Caspar Ursinus Velius. Ta forma se je zlasti sredi 16. stoletja pogosto 

stapljala z obliko elegije po Ovidijevem in satire po Horacijevem zgledu ter dobivala 

moralistične poudarke.163

Vzporedno  z  novolatinskim  pismom  so  se  začela  uveljavljati  pisma  v 

nacionalnih  jezikih,  ki  so – potem ko so se začela  pojavljati  v tisku – pritegnila 

pozornost  novega  sloja  manj  izobraženih  bralcev.  Razvoj  nemškega  pisma,  ki  je 

dosegel vrh po letu 1500 z neformalnimi osebnimi pismi Martina Lutra in Albrechta 

Dürerja,  je  podprla  rastoča  moč  meščanstva  in  reformacije.164 Luter  je  s  svojimi 

poslanicami  utrdil  tudi  zvrst  odprtega  pisma.  V  Italiji  je  po  objavi  več  delov 

vsebinsko zelo  neposredne  korespondence  Pietra  Aretina  po  letu  1537 izbruhnila 

moda izdajanja  zasebnih  pisem v italijanščini  (Pietro  Bembo,  Torquato  Tasso).165 

Španska pisma, ki so se pojavila konec 15. stoletja najprej kot politični komentarji, 

so  že  na  začetku  kazala  nagnjenje  k  literarizaciji.  Ta  se  je  polno  izrazila  v  prvi 

polovici 16. stoletja z zbirkami fiktivnih pisem škofa Antonia de Guevara, ki so jih 

prevedli  v vrsto drugih jezikov, in z vstopom epistolarne forme v druge literarne 

žanre, zlasti v roman v pismih (Processo de cartas de amores Juana de Segura iz leta 

1548) in v pikareskni roman (Lazarillo de Tormes iz leta 1554).166 Prvi italijanski 

roman  v  pismih  je  pod  naslovom  Lettere  amorose leta  1563  objavil  Alvise 

Pasqualigo. Francosko in angleško prozno pismo se je razvilo nekoliko pozneje, šele 

po sredini 16. stoletja. Humanisti kakor de Crenne, Du Tronchet in Pasquier so svoje 

zasebne korespondence  v francoščini  objavljali  že  po letu  1539.167 Do konca  16. 

stoletja  je  angleško  pismo  zavrglo  toge  slogovne  formalnosti,  podedovane  še  iz 

srednjega  veka,  in  nadomestilo  latinsko  pismo  v  uradni,  intelektualni  in  zaupni 

korespondenci.168 Zbirke zasebnih pisem so začele v Angliji redno izhajati šele v 17. 

stoletju,  zato pa so objavljali  razna javna pisma,  na primer  epistolarne  pridige in 

verske poslanice.169 Tudi v teh književnostih je stopilo pismo v druge žanre, npr. v 

162 Howland 1991: 18.
163 Guillén 1986: 72, 87–90.
164 Nickisch 1991: 34–36; Golz 2007: 252.
165 Guillén 1986: 92.
166 Guillén 1986: 94–97.
167 Altman 1986; Howland 1991: 21.
168 Schneider 2001: 54, 59.
169 Schneider 2001: 72, 302, 303.
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roman (Rabelaisov  Gargantua in Pantagruel) in dramo (Shakespearov  Hamlet).170 

Luigi Alamanni, Clément Marot, Garcilaso de la Vega in Sir Thomas Wyatt so pisali 

še verzna pisma v narodnih jezikih. 

Tudi v slovenskih deželah se je pokazalo, kako velik pomen je dobilo pismo v 

15. in 16. stoletju. Tukajšnji humanisti, izšolani v renesančni Italiji, so si dopisovali v 

latinščini, v pismih pa po pričakovanju razpravljali tudi o napredku deželne kulture. 

Tako  je  ljubljanski  stolni  dekan  Štefan  Klocker  leta  1519  pisal  svojemu  škofu 

Krištofu Ravbarju, da je treba na Kranjsko pritegniti nazaj domače izobražence, ki so 

odšli v tujino.171 Eden od njih je bil dunajski prošt Pavel Oberstain, ki je zaslužen za 

nastanek  lepega  primerka  latinskega  fiktivnega  pisma.  Leta  1513  je  namreč  kot 

cesarski tajnik zasnoval pismo z naslovom De Maximiliani laudibus epistola, ki ga je 

naslovil na svojega učitelja Carla Ruina iz Reggia. To delo, natisnjeno leta 1541 in 

1566,  je  bilo  pravzaprav  panegirik  cesarju  Maksimilijanu  I.172 Antični  in 

humanistični zgledi so ostali pomembni tudi za slovenske protestante. V ljubljanski 

stanovski šoli so brali Ciceronova pisma v izdaji Johanna Sturma.173 Izobraženci so 

sicer v drugi polovici 16. stoletja pod vplivom nemške epistolarne kulture za glavni 

jezik svojih pisem sprejeli nemščino, vendar so pisali tudi latinska pisma, tako Jurij 

Dalmatin kranjskim in štajerskim deželnim stanovom leta 1569 in 1584.174 Trubar je 

s  pismi,  ki  jih  je  pisal  z  Württemberškega,  nagovarjal  plemiške  pokrovitelje  k 

pomoči  kranjski  Cerkvi  in  kemptenski  župniji,  zagotavljal  širjenje  reformacije  in 

napadal katolicizem, pa tudi izražal domotožje.175 Kakor Trubarjeva pisma so tudi 

pisma drugih slovenskih protestantov pomagala usklajevati nova pastoralna, kulturna 

in  knjižna  prizadevanja.  Tako  so  Dalmatinova  pisma  opisovala  pripravljanje, 

izdajanje in razpošiljanje Biblije, korespondenca s deželnimi stanovi pa je skrbela za 

potek dela stanovske šole pod vodstvom Adama Bohoriča.176 Ti avtorji so pri zasnovi 

pisem upoštevali napotke humanističnih epistolarnih priročnikov, verjetno predvsem 

Erazmovega.177

170 Guillén 1986: 73, 74, 93.
171 Simoniti 1979: 76–77.
172 Simoniti 1979: 189–195.
173 Ahačič 2006: 286.
174 Rajhman 1997: 31–43, 45–46, 141–142.
175 Rajhman 1986: 7–15.
176 Rajhman 1997: 11–18.
177 Ahačič 2006: 307–313.

39



3.1.6 Humanistična in renesančna teorija pisma

Razvoj  epistolarne  zvrsti  so  v  času  humanizma  in  renesanse  spodbujala, 

včasih pa tudi zavirala številna teoretska dela, priročniki in zbirke modelov. O pismu 

je v razpravi De conscribendis epistolis (1522) obširno razmišljal Erazem, ki so mu 

sledili drugi humanisti kakor Juan Luis Vives in Conradus Celtes.178 Prva praktična 

priročnika sta napisala Španec Gaspar de Texeda z delom Libro de cartas (1549) in 

Italijan Francesco Sansovino z delom Il Segretario (1564), ki ga je posnemalo več 

francoskih  in  angleških  avtorjev.  V Franciji  sta  bila  prva  Gabriel  Chappuys  (Le 

Secrétaire, 1568) in Étienne Du Tronchet (Lettres missives et familières, 1569),179 v 

Angliji pa najpomembnejša William Fulwood (Enimie of Idleness, 1568) in Angel 

Day (English Secretorie, 1599).180

Antična definicija,  ki  je videla v pismu nadomestek pogovora,  je obdržala 

veljavnost še v času humanizma, renesanse in baroka. Humanisti so imeli pismo, ki 

naj  bi  bilo  pogovor  med  odsotnima  osebama,  za  dialoško  zvrst.181 Erazem 

Rotterdamski ga je podobno kakor Cicero označil za pogovor odsotnih prijateljev, 

kakor da sta si blizu.182 Opredelitev so za njim prevzeli vsi pomembni teoretiki in 

pisci  priročnikov v 16.  stoletju,  tako Vives  in Day.183 Samo občasno so teoretiki 

priznali  različnost  med  govorjenjem  in  pisanjem  pisma.184 Justus  Lipsius,  ki  je 

preučeval  in  objavil  Demetrijev  spis,  je  v  traktatu  Epistolica  institutio podal 

alternativno  definicijo  zvrsti,  ki  ni  več  vključevala  analogije  s  pogovorom.  Po 

njegovem mnenju  pismo ni  pogovor  s  prijateljem –  poslušalcem,  kakor  da  je  ta 

prisoten, temveč je pisno sporočilo prijatelju – bralcu, ki je odsoten.185 Kljub temu so 

se priljubljeni priročniki za pisanje pisem na podobnost med pismom in pogovorom 

sklicevali še v 17. stoletju.186 

Humanistični  epistolografi  so  kljub  nekaterim  ohranjenim  povezavam  z 

retoriko v teoriji in praksi zavrnili slogovne in kompozicijske predpise srednjeveške 

veščine ars dictandi. Veljavnost retoričnega kanona za pismo je bolj izrazito upadala 

178 Guillén 1986: 73.
179 Howland 1991: 2, 22.
180 Bannet 2005: XII.
181 Müller 1985: 84; Schneider 2001: 27–29.
182 Erasmus 1554.
183 Müller 1985: 70; Guillén 1986: 77.
184 Schneider 2001: 30.
185 Müller 1985: 84; Guillén 1994: 10–11. 
186 Prim. Müller 1985: 85.
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v Italiji,  Angliji  in  Franciji,  manj  pa v Nemčiji.187 Erazem je odkrito nasprotoval 

zaprti konvencionalni obliki srednjeveškega pisma, ki je dušila osebno identiteto, in 

namesto tega zagovarjal odprto obliko.188 Humanisti kakor Petrarka, Erazem in Vives 

so v nasprotju s srednjeveško predstavo o stalnem in določenem pisemskem diskurzu 

razvili zavest o mnogovrstnosti in svobodnosti epistolarne zvrsti.189 Tudi v nazorih o 

vsebini  je  prišlo  v  primerjavi  z  restriktivnejšimi  navodili  antične  in  srednjeveške 

teorije do razširitve. Erazem in Vives sta namreč dovoljevala katerokoli temo, če je 

bila  le  primerna  za  naslovnika  in  priložnost.190 Zlasti  Erazem  je  z  nazorom  o 

neskončnosti  epistolarnih  tem,  oblik  in  slogov  odprl  pot  za  razvoj  naravnega 

osebnega pisma,191 ki ga je nakazal že Petrarka.

S širjenjem epistolarne kulture v nižje družbene sloje je bilo treba ponovno 

postaviti tudi vprašanje sloga in jezika. Petrarka se je vrnil k antični tradiciji in trdil, 

da  zrcalijo  njegova  pisma  –  torej  njihov  slog  in  jezik  –  podobo  njegove  duše. 

Humanisti so za zaupno, prijateljsko pismo vsekakor predvidevali kultivirano formo 

vsakdanjega pogovora (stilus humilis).192 Po Erazmu bi se moral jezik kljub temu 

prilagoditi naslovniku in predmetu, po Vivesu pa celo družbenemu stanu, poklicu, 

izobrazbi,  spolu in značaju naslovnika.193 Ozir na stan korespondentov so v pozni 

renesansi  stopnjevale  zbirke  vzorcev,  ki  so  ponujale  več  tipov  pisma  glede  na 

družbeni položaj njegovega pošiljatelja in prejemnika.194 Tudi na tem področju je bil 

najbolj radikalen Lipsius, ki je pismo kakor Demetrij izenačil z zaupnim pismom in 

mu določil preprost, popolnoma sproščen slog. Po njegovem je namreč namen pisma 

s  pomočjo  jezika  razkriti  dušo  pisca.195 Lipsius  sicer  ni  opustil  poudarka  na 

premišljeni zasnovi pisma, vendar je spodbujal pisanje, ki bi izviralo iz človekove 

notranjosti, ne pa iz posnemanja zunanjih modelov.196 Vsi humanistični in renesančni 

teoretiki, tako Erazem, Day in John Hoskyns, so kakor njihovi antični predhodniki za 

zasebno pismo priporočali kratkost in jasnost vsebine ter čistost stila.197

187 Müller 1985: 70; Golz 2007: 251.
188 Howland 1991: 19.
189 Erasmus 1554: 1; Müller 1985: 84.
190 Guillén 1986: 76.
191 Howland 1991: 19.
192 Müller 1985: 84: Schneider 2001: 214.
193 Guillén 1986: 84.
194 Guillén 1994: 4; Schneider 2001: 61.
195 Müller 1985: 77, 84; Howland 1991: 20.
196 Howland 1991: 21.
197 Erasmus 1554: 4; Guillén 1986: 76.
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3.1.7 Baročno pismo

Konec 16. in na začetku 17. stoletja se je pisemska komunikacija razširila in 

rafinirala  zaradi  večje  dostopnosti  ljudi  do  izobrazbe,  zaradi  nove  politične 

stabilnosti absolutističnih monarhij in cerkvenih ustanov, vpliva dvorov na literarno 

umetnost,  pa  tudi  zaradi  izboljšanja  poštnih  zvez.198 Sočasno  z  zagotavljanjem 

učinkovitosti  državnih  poštnih  uradov  so  vladarji  kakor  angleški  kralj  Karel  II., 

francoski kralj Ludvik XIV. in cesar Karel VI. stopnjevali tudi nadzor nad politično 

sporno korespondenco. Z razvojem kulture zasebnosti so v epistolografiji pridobivale 

pomen ženske.199

Že  v  pozni  renesansi  je  prišlo  v  poetiki  do  klasicistične  konsolidacije 

literarnih kanonov, ki so predpisali strožja pravila tudi za podzvrsti pisma,200 tako za 

pismo v verzih. Ponovno je bil uveljavljen ideal antičnih epistolografov. Slogovne 

smernice pismu pa je v praksi določala predvsem visoka dvorska in plemiška kultura. 

Po sredini  17.  stoletja je vodstvo v vseh umetnostnih in literarnih zvrsteh,  tudi v 

epistolografiji, prevzela Francija, kjer so v bližini kraljevega dvora gojili poudarjeno 

elegantno zasebno korespondenco (Ninon de Lenclos,  markiza Marie de Sévigné, 

markiza  Françoise  d’Aubigné  de  Maintenon).  Zaradi  navdušenja  javnosti  nad 

objavami pisem je raslo število izdaj zasebnih korespondenc – med najbolj vplivnimi 

zgodnjimi  avtorji  sta  bila  Jean-Louis  Guez  de  la  Balzac  in  Vincent  Voiture.201 

Objavljena zasebna  pisma niso več  – kakor  v  renesansi  –  obravnavala  predvsem 

zunanjih dogodkov, temveč so se osredinjala na osebo pisca. Zlasti  od konca 17. 

stoletja naprej se je od avtorja pisma v Franciji že pričakovalo, da bo opustil stari 

konvencionalni slog ter korespondentu sproščeno razkril svoj značaj, misli in čustva, 

to pa v skrajno udvorljivi in stilizirani obliki.202 Na področju fiktivne epistolografije 

so se začele  večje skupine pisem pojavljati  v galantnih romanih,  tako v delih  Le 

Grand Cyrus,  Clélie in  Almahide gospodične de Scudéry, predvsem pa se je začel 

razvijati  roman v pismih  –203 največji  uspeh so dosegla  Lettres d’ une religieuse  

portugaise, ki jih je leta 1669 anonimno izdal grof Gabriel de Guilleragues.204 Poleg 

tega  je  pismo  dobivalo  vse  pomembnejšo  vlogo  v  romanesknih  zapletih,  tako  v 
198 Howland 1991: 1, 23; Schneider 2001: 80.
199 Steedman 1999: 118.
200 Nickisch 1991: 37–38.
201 Howland 1991: 1, 2.
202 Howland 1991: 24; Schneider 2001: 386.
203 Howland 1991: 26; Fludernik 2005.
204 Howland 1991: 28; Guillén 1994: 19.
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romanu  Kneginja Klevska grofice Lafayette.205 Blaise Pascal,  na primer,  je formo 

pisma  uporabil  za  satirično  polemiko  z  naslovom  Pisma  provincialu (1656). 

Najvplivnejši pisec francoskih priročnikov, ki so vplivali na vso evropsko baročno 

epistolografijo, je bil Puget de la Serre, ki je izdal Le Secretaire de la cour (1634) in 

Le Secretaire à la mode (1640).

Konec  17.  stoletja  je  doživelo  začetek  preroda tudi  angleško pismo,  ki  je 

dobilo pomembno vlogo v centralizaciji ter pospešeni trgovski in politični ekspanziji 

britanskega imperija.206 Pisci so v dobi kraljeve restavracije razvili estetsko zavest in 

skrajno  občutljivost  za  slog.207 Po  sredini  17.  stoletja  so  vse  pogosteje  izhajale 

zaupne korespondence intelektualcev (James Howel, John Donne, Joseph Addison) 

in državnikov (Francis Bacon, Richard Cromwell).  Poleg tega so založniki zaradi 

povečanega  zanimanja  javnosti  radi  objavljali  državniška  pisma  (npr.  zaplenjena 

pisma  kralja  Karla  I.  z  naslovom  The  Kings  Cabinet  Opened leta  1645  in 

diplomatska korespondenca Oliverja Cromwella leta 1700) ter resnične in fiktivne 

polemične korespondence, ki so obravnavale tedanje družbene in verske probleme. 

Epistolarna forma je redno sprejemala vsebino pridige, znanstvene razprave, potopisa 

in eseja ter bila vključena v revije, časopise in romane.208 Pismo se je iz diplomacije, 

izobraženstva in trgovine širilo v vse sloje prebivalstva.209 Najbolj vpliven priročnik 

je postal The Young Secretary Johna Hilla, ki je bil prvič objavljen leta 1687.210

Francoska  in  angleška  epistolarna  proza  sta  odločilno  vplivali  na  pisanje 

pisem v drugih evropskih deželah,  zlasti  na nemško pismo,  katerega  razvoj  se je 

upočasnil  v 16.  stoletju zaradi  priljubljenosti  novolatinskega  pisma v znanstvenih 

krogih in zaradi prevlade vzorcev t. i. nemškega pisarniškega sloga v krogih ostalih 

izobražencev.211 V  baroku  so  nemški  plemiči  in  meščani  v  pismih  –  če  že  niso 

povsem  sprejeli  francoskega  jezika  –  posnemali  galantni  slog  občudovanih 

francoskih  vzorov.212 Nemški  priročniki  pa  so  na  drugi  strani  uveljavljali  strogo 

hierarhizirane  in  razčlenjene  tipe  pisma  s  predpisano  obliko  in  frazami  (Georg 

Philipp Harsdörffer, Kaspar Stieler). Popolnoma neodvisno od njih je pisala osebna 

in izvirna nemška pisma na francoskem dvoru kraljeva svakinja Liselotte von der 

205 Howland 1991: 27.
206 Bannet 2005: 4.
207 Schneider 2001: 276, 464. Prim. Whyman 1999: 15.
208 Whyman 1999:15; Schneider 2001: 313, 317–328, 375, 383, 418.
209 Whyman 1999: 16.
210 Bannet 2005: XIV.
211 Golz 2007: 252.
212 Grenzman 1958: 188; Nickisch 1991: 40–42.
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Pfalz.  Tudi  v  nemških  deželah  so  izhajala  fingirana  galantna  pisma,  tako  zbirka 

verznih pisem  Curiose Heldenbriefe šlezijskega pesnika Christiana Hofmanna von 

Hofmannswaldaua iz leta 1673.

V  tradiciji  poznega  humanizma  je  v  baroku  in  še  v  18.  stoletju  živelo 

novolatinsko  pismo  znanstvenega  značaja,213 ki  so  ga  uporabljali  vodilni 

intelektualci,  med njimi filozof Gottfried Wihelm Leibniz in polihistor Athanasius 

Kircher.  Prav  tako,  vendar  v  manjši  meri,  so  nastajala  latinska  verzna  pisma  po 

antičnih zgledih (Martin Opitz).214

Tudi  baročna  pisma  v  slovenskih  deželah  so  zrcalila  raznolikost  jezikov, 

modelov  in  slogov,  ki  je  bila  značilna  za  tedanjo  Evropo.  Izobraženci  so  pisali 

zasebna pisma tako v latinščini in nemščini kakor v slovenščini. Med duhovniki in 

visoko izobraženimi posvetnimi intelektualci je sicer izrazito prevladovala latinščina. 

Korespondenca  polihistorja  Janeza  Vajkarda  barona  Valvasorja  z  angleško  Royal  

Society iz let  1685–1688, v kateri  so bile obravnavane predvsem naravoslovne in 

tehnične  teme,  je  bila  latinska.215 Tudi  člani  ljubljanske  Akademije  operozov, 

znanstvene družbe kranjskih teologov, pravnikov in zdravnikov, so si najpogosteje 

dopisovali  v  tem antičnem jeziku.  Akademijski  tajnik  Janez  Gregor  Dolničar  pl. 

Thalberg je v Zgodovino ljubljanske stolnice (1701–1714) vključil odlomke iz dveh 

zasebnih pisem, ki mu jih je poslal sin Aleš Žiga iz Perugie in Rima, saj sta vsebovali 

primerjavo sodobnih italijanskih slikarjev.216 Prav tako so bila v latinščini sestavljena 

pisma,  ki  so  jih  slovenski  jezuiti  pošiljali  iz  azijskih  in  ameriških  misijonov 

sorodnikom na Kranjsko,  sobratom v kolegije ali  uglednim osebam na kraljevske 

dvore. Po vsej Evropi so slovela pisma s poročili o kitajski kulturi, ki jih je jezuitski 

astronom in kartograf Avguštin grof Hallerstein pisal po letu 1739 kot mandarin na 

pekinškem dvoru, saj so jih objavili v več jezuitskih in posvetnih izdajah do konca 

18.  stoletja.217 Latinska  pa  so bila  tudi  običajnejša  pisma,  ki  so krožila  v  okviru 

Cerkve, na primer formalna vabila očeta Romualda in drugih slovenskih kapucinov 

okoliškim župnikom na uprizoritev Škofjeloškega pasijona ter na druge procesije in 

pobožnosti iz desetletij po letu 1713.218 S konca 17. stoletja se je ohranila prva doslej 

znana  korespondenca  v  slovenskem  jeziku,  in  sicer  med  Ester  Maksimilijano 

213 Nickisch 1991: 37–38.
214 Guillén 1986: 72.
215 Reisp 1987.
216 Dolničar, Historia Cathedralis: 140.
217 Hallerstein 1781. Prim. Pohlin 2003 a: 487.
218 Romuald 2009: 269–318.
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baronico  Coraduzzi  v  Koči  vasi  in  Marijo  Izabelo  baronico  Marenzi  v  Trstu.219 

Izobraženci slovenskih dežel pa se niso lotevali le pisanja zasebnih pisem. Tako je 

jezuit  Janez  Rafael  Cobenzl  leta  1616  objavil  polemično  teološko  delo  o  krstni 

formuli v obliki pisma protestantskim teologom, goriški nadškof Karel Mihael grof 

Attems pa je dal leta 1762 v tisk pastirsko pismo svojim župnikom pod naslovom 

Epistola pastoralis.220  

3.1.8 Razsvetljensko pismo

Z 18. stoletjem je napočila zlata  doba epistolarne kulture.  Obseg poštnega 

prometa in pogostost poštnega prevoza sta naraščala do začetka 19. stoletja, ko je 

bilo  mogoče  pisma  pošiljati  vsak  dan.  Poštna  mreža  je  postopno  zajela  tudi 

podeželje,  vendar  je  ostalo  pisanje  pisem  zaradi  visokih  cen  storitev  še  vedno 

domena višjih slojev.221 Pisemsko sporazumevanje je kljub temu pospeševalo pravilo, 

da je moral poštnino plačati prejemnik pisma. 

Pismo, ki ga niso vezala stroga pravila in dogmatična literarna tradicija, je 

ustrezalo duhu razsvetljenstva,  ki  si je prizadeval za spremembo in razvoj.222 Kot 

medij,  ki  je  najbolj  jasno  izrazil  hotenja  sodobne filozofije  in  najbolj  učinkovito 

povezal  intelektualce  z  vseh  koncev celine,  je  bilo  pismo postavljeno v  središče 

družbe  in  t.  i.  literarne  republike.  Potrebo  po  intenzivnejšem  pisemskem 

sporazumevanju so pospeševale vse evropske družbene in kulturne spremembe, in 

sicer industrijska revolucija, sekularizacija javnega življenja, zadnji razcvet dvorske 

in  plemiške  kulture,  rastoča  moč  meščanskega  razreda,  kult  prijateljstva, 

individualizacija,  stopanje žensk v javno, kulturno in literarno življenje,  postopno 

zmanjševanje  pomena  stanovske  pripadnosti,  razvoj  filozofije  in  zanimanje 

izobražencev za druge civilizacije.223 Pismo je postalo tako v svoji realni  kakor v 

fiktivni različici glavna forma za izražanje kritične misli sodobnih intelektualcev.224 

Vsebinsko  se  je  odprlo  vsem  temam,  na  primer  vsakdanjemu,  družinskemu  in 

intimnemu življenju, pa tudi znanstveni, politični in filozofski refleksiji.225 Ohranjalo 

219 Slovenska plemiška pisma 1980.
220 Prim. Pohlin 2003 a: 445, 616.
221 Nickisch 1991: 215–217. Prim. Hobsbawm 1968: 13, 14.
222 Howland 1991: 42.
223 Prim. Armstrong 2000; Gilroy, Verhoeven 2000; Landry 2000; Maurer 2001.
224 Prim. Dawson 1989: 31.
225 Golz 2007: 252.
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je  slogovno  eleganco  baročnega  plemiškega  pisma,  vendar  raztapljalo  njegove 

kompozicijske  konvencije  ter  stopnjevalo  naravnost  izraza.226 V  nasprotju  s 

starejšimi oblikami je postalo za razsvetljensko pismo značilno umanjkanje stalne 

forme.227 

V Franciji je postalo pismo skupaj z drugimi kratkimi pripovednimi zvrstmi 

še  pomembnejše  in  bolj  priljubljeno  kakor  v  klasičnem  17.  stoletju.228 Bogato 

epistolarno  tradicijo  so  s  svojo  zasebno  korespondenco  v  rokokojskem  duhu 

nadaljevali vodilni filozofi in drugi izobraženci: Voltaire, Diderot, Rousseau, gospa 

du  Deffand,  škof  Fénélon,  Condorcet.  Tudi  angleško  epistolarno  prozo,  ki  jo 

predstavljajo  filozofi  in  pisatelji  kakor  John Locke,  Jonathan  Swift  in  Alexander 

Pope  ter  aristokratski  umetnostni  poznavalci,  politiki  in  popotniki  kakor  lord 

Chesterfield,  Horace Walpole in lady Mary Wortley Montagu, je zaznamovalo že 

pred  tem  uveljavljeno  nagnjenje  k  nenarejenemu  osebnemu,  toda  duhovitemu 

izražanju, sicer pa poudarjena lahkotnost, raznolikost in živahnost pisanja.229 Mnogo 

močnejši je bil prelom z baročno tradicijo v zamudniški nemški epistolografiji. Sredi 

18.  stoletja  se  je  nemško  pismo  osvobodilo  francoskega  vpliva,  precioznega 

jezikovnega  sloga  in  formalnih  konvencij.  Novi  epistolarni  ideal  je  formuliral 

Christian  Fürchtegott  Gellert,  ki  je  zanj  zahteval  jezik  vsakdanjega  življenja  ter 

jasno, čisto in neposredno vsebino. Glede na značaj piscev sta se v nemških deželah 

vzporedno uveljavila zlasti dva tipa, sentimentalno (Klopstock) in racionalno pismo 

(Lessing, Winckelmann).230 Ne glede na te spremembe v razvoju evropskega pisma 

je  ostal  pri  izbiri  epistolarnega  sloga  še  naprej  v  veljavi  obzir  do  družbenih 

konvencij.231

V  razsvetljenstvu  je  doživelo  razcvet  tudi  fiktivno  pismo,  ki  je  postalo 

konstitutivni element prenovljenih ali popolnoma novih literarnih zvrsti. Epistolarna 

forma je lahko v drugi polovici 18. stoletja sprejela skoraj katerokoli vsebino, tako 

religiozno in politično satiro, vzgojno besedilo, filozofski esej in literarno kritiko.232 

Še  pomembnejši  je  bil  pomen  pisemske  oblike  za  roman.  Pismo  je  lahko 

predstavljalo  pripovedni  okvir  romana  kakor  pri  Diderotovi  La  Religieuse. 

226 Nickisch 1991: 45–53.
227 Howland 1991: 41.
228 Howland 1991: 5.
229 Prim. Schneider 2001: 466.
230 Grenzman 1958: 189; Nickisch 1991: 45–53.
231 Bannet 2005: 222.
232 Howland 1991: 2.
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Dominantna literarna zvrst v tedanjih zahodnoevropskih književnostih pa je postal 

roman v pismih. Najpomembnejša tovrstna dela so ustvarili Samuel Richardson (Sir  

Charles  Grandison),  Rousseau  (Nova  Eloiza),  Choderlos  de  Laclos  (Nevarna 

razmerja), markiz de Sade (Aline et Valcour), Johann Wolfgang Goethe (Trpljenje  

mladega  Wertherja)  in  Ugo  Foscolo  (Ultime  lettere  di  Jacopo  Ortis).  Fingirana 

pisma so sestavljala tudi dela iz žanra popotne književnosti,  ki so lahko zadobila 

ljubezensko  (gospa  de  Graffigny:  Lettres  d’  une  Péruviene),  družbenokritično 

(Montesquieu:  Perzijska  pisma,  Marana:  L’Espion  dans  les  cours  des  princes  

chrétien) in filozofsko vsebino (Voltaire: Filozofska pisma).233 Na podoben način so 

fiktivna pisma lahko obravnavala filozofske (Rousseau: Lettre sur la Providence) in 

estetske probleme (Schiller).

Razmah epistolarne kulture so v času razsvetljenstva izkusile tudi slovenske 

dežele.  Zasebna  pisma,  večinoma  napisana  v  nemščini,  v  manjšem  delu  pa  v 

latinščini  in  slovenščini,  so  v  času  odsotnosti  združevala  dobre  prijatelje,  tako 

Linharta in Martina Kuralta,234 usklajevala prerodna prizadevanja, najvidneje seveda 

v  Zoisovem krogu,  in  povezovala  slovensko  inteligenco  z  evropskimi  literati  in 

jezikoslovci.  Med  Kopitarjevimi  korespondenti  se  je  zvrstilo  več  kakor  šeststo 

izobražencev  iz  vseh  evropskih  dežel.235 V  tisku  so  vse  pogosteje  izhajala  javna 

pisma.  Veliko  pozornost  je  v  habsburški  monarhiji,  Rimu  in  drugje  zbudilo 

jožefinsko pastirsko pismo ljubljanskega škofa Karla  Janeza  grofa Herbersteina  z 

naslovom Hirtenbrief an die Geistlichkeit und das Volk der Laybachischen Diöces iz 

leta  1782,  ki  je  bilo  zaradi  odločnega  zagovora  verske  tolerantnosti  prevedeno v 

francoščino  in  italijanščino.236 Slovenski  ali  s  slovenskimi  deželami  povezani 

naravoslovci, tako Vincenc baron Struppi, Tobija Gruber in Baltazar Hacquet, so po 

zgledu  drugih  avstrijskih  in  nemških  znanstvenikov  objavljali  svoja  pisma  s 

hidrotehnično in geološko vsebino.237 Neposredno s slovenskim literarnim prerodom 

pa je bilo povezano javno pismo Pohlinovega prijatelja Martina Nagliča. Ta je leta 

1776  v  ljubljanskem  nemškem  časopisu  v  obliki  nepodpisanega  odprtega  pisma 

odločno odsvetoval izdajo Hipolitovega trijezičnega slovarja z začetka 18. stoletja, ki 

jo je načrtoval Jurij Japelj.238 Pohlin sam pa se je kmalu po letu 1781 odločil tlakovati 

233 Prim. Howland 1991: 50–61.
234 Linhart 1950: 263–319.
235 Gl. Kernc 1932: 499, 502, 504, 505; Pogačnik 1977: 81.
236 Kidrič 1926 b: 310, 312.
237 Struppi 1781. Prim. Pohlin 2003 a: 484, 486.
238 Prim. Pohlin 2003 a: 519; Kidrič 1929–1938: 178–179.
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pot  slovenskemu  razsvetljenskemu  pismu.  Poljski  prevod  Gellertovih  pisemskih 

primerov, kakor so bili objavljeni v pisateljevih Sämmtliche Schriften leta 1770, ga je 

spodbudil k delu za slovenski prevod istega dela. V lepopisu je dokončal petdeset od 

triinsedemdesetih  Gellertovih epistolarnih modelov,239 vendar mu izdaje ni  uspelo 

uresničiti.

3.1.9 Baročna in razsvetljenska teorija pisma

Antični topos o pismu kot pogovoru z odsotnim prijateljem, ki ga je utrdil 

Erazem Rotterdamski, so ponavljali še baročni in razsvetljenski teoretiki, tako Pierre 

d’Ortigue Vaumorière, de la Barre Matéi in John Hill, pa tudi znameniti epistolografi 

18.  stoletja.240 Za  popotnika  Josepha  Spencea  in  plemiča  Johna  Verneyja  je  bilo 

pismo še vedno sredstvo za nadaljevanje pogovora,241 po lordu Chesterfieldu pa bi 

moralo  pismo  vsebovati  natanko  tisto,  kar  bi  rekli  naslovniku  v  neposrednem 

pogovoru. Celo za reformatorja Gellerta je bila prva lastnost pisma ta, da nadomešča 

pogovor,242 po mnenju literarnega teoretika Charlesa Batteuxa pa je bilo pismo celo 

samo  preprostejša  oblika  govora.243 Vsi  priročniki  so  pismo  po  Ciceronu 

opredeljevali kot zapisani govor, kar v 18. stoletju ni bila votla fraza, saj so pisma v 

salonih pogosto brali  na glas.244 Izjema  med  temi  glasovi  je  bil  angleški  baročni 

pesnik  John  Donne,  ki  ni  sledil  Erazmovi  definiciji,  temveč  je  kakor  Lipsius  in 

Demetrij poudarjal ponotranjeni in poduhovljeni značaj zaupnega pisma. Po njegovih 

besedah je pisanje pisma ekstaza njegovega avtorja – ločitev duše od telesa.245 

Pogosto neodvisno od teorije, ki je v 17. in 18. stoletju zaradi odvisnosti od 

antične misli še vedno poudarjala paralele med govorom in pismom, se je v francoski 

in angleški baročni epistolarni prozi uveljavil neretorični slog. Pisci kakor markiza 

de  Sévigné,  lady  Montagu  in  lord  Chesterfield  so  v  praksi  uveljavili  ideal 

elegantnega in sproščenega sloga, ki se namerno ni oziral na simetrično kompozicijo 

pisma  in  na  linearnost  pripovedi.  V  18.  stoletju  pa  so  najvplivnejši  francoski 

epistolarni stilisti,  tako Vaumorière in de la Barre Matéi,  že v rokokojskem duhu 

239 Pohlin, C. F. Gellerta Listi.
240 Prim. Howland 1991: 39; Bannet 2005: 3–4.
241 Spence 1975: 12; Whyman 1999: 19.
242 Müller 1985: 70; Guillén 1994: 10.
243 Dawson 1989: 38.
244 Bannet 2005: 44, 89.
245 Müller 1985: 84; Guillén 1994: 8; Schneider 2001: 230.
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priporočali  preprostost,  naravnost,  živahnost  in  lahkotnost  pri  pisanju  pisma  – 

zaželeno  je  bilo  očitno  pomanjkanje  vnaprej  določene  strukture,  povezano  z 

manjšimi gramatikalnimi napakami.246 Avtorji teh razprav so pisce odkrito spodbujali 

k hipnemu, nenačrtovanemu in iskrenemu izražanju čustev. Eléazar de Mauvillon je 

v Traité général du Stile (1756) poudaril, da se mora dober epistolarni slog izogibati 

retoričnim figuram, umetelnosti in dokazovanju intelektualnih zmožnosti. 

Od  pisma  se  je  v  razsvetljenstvu  pričakovalo,  da  postane  prozoren  izraz 

posameznika  –  ogledalo  duše.247 Po  Rousseaujevem  mnenju  pismo  posreduje 

pošiljateljev resnični značaj prejemniku.248 Kljub temu idealu je večina francoskih 

kritikov,  med  njimi  predvsem Mauvillon,  vsaj  posredno priznavala,  da  mora  biti 

pismo  ne  glede  na  naravni  videz  v  resnici  skrbno  zasnovano  in  preračunano  na 

prejemnika.249 V tem mnenju,  ki  je značilno za razsvetljenstvo,  odzvanja tradicija 

baročnih  priročnikov,  ki  so  narekovali  strogo  prilagajanje  epistolarnega  sloga 

družbenemu oziru in okusu.250 Tudi angleški priročniki so v 18. stoletju paradoksalno 

ukinjali razlike med tipi pisem, toda ohranjali hierarhijo slogov v nagovorih glede na 

naslovnika;  priporočali  so  snovanje  pisma  kot  vsakdanjega  pogovora,  vendar  še 

vedno  predvidevali  retorično  zasnovo  in  revidiranje  pisma  do  končne  dovršene 

oblike.251 V  Nemčiji  so  do  dokončnega  preloma  s  tradicionalnim,  retorično 

normiranim  slogom  pripeljala  Gellertova  teoretska  dela,  in  sicer  Gedanken  von 

einem guten deutschen Briefe (1742) in Briefe, nebst einer Praktischen Abhandlung 

von dem guten Geschmacke in Briefen (1751).252 Gellert je tudi na področju teorije 

odpravil retorično zasnovo pisma in formalistični pisarniški slog. 

Opisane tendence je še stopnjeval Karl Philipp Moritz, ki je v delu Anleitung 

zum Briefschreiben (1783) v pismu videl naravni jezik srca, poleg tega pa je tako za 

realna kakor za fiktivna pisma zahteval načelo identitete med lepo mislijo in lepim 

izrazom.  Moritz  je  tako  med  prvimi  oblikoval  načelo  estetske  avtonomije  za 

pismo.253 Svoboda epistolarnega izraza,  ki jo je uveljavila praksa razsvetljenskega 

pisma že na začetku 18. stoletja, je bila s tem dokončno potrjena tudi v teoriji. Še 

vedno so sicer izhajali priročniki za pisanje pisem, ki pa pisma kot zvrsti niso več 

246 Howland: 1991: 38, 39.
247 Howland 1991: 99–100.
248 Howland 1991: 97.
249 Howland 1991: 38, 114–115, 172.
250 Prim. Altman 1986: 33; Schneider 2001: 61–62.
251 Bannet 2005: 74, 222.
252 Müller 1985: 85.
253 Golz 2007: 251–252.
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mogli normirati. Od konca 18. stoletja je bilo pismo svobodno v formi in vsebini, v 

jeziku in slogu.254 

V 19. stoletju je pismo zaradi novih prometnih in komunikacijskih sredstev v 

evropski družbi postopno izgubljalo vodilno sporazumevalno vlogo,255 zaradi razvoja 

ter specializacije zgodovinskih in tehničnih znanosti raznovrstno vsebinsko podobo, 

zaradi novih realističnih tokov v literaturi pa svoj pomen za roman in druge zvrsti.256

254 Nickisch 1991: 99–100.
255 Nickisch 1991: 54–56.
256 Prim. Howland 1991: 5, 173; Smith 1998: 141.
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3.2 ZGODOVINSKA OPREDELITEV PISEM IZ ZOISOVE 

LITERARNOPRERODNE    KORESPONDENCE

3.2.1 Epistolarne tradicije

Ohranjena  pisma  iz  literarnoprerodne  korespondence  Žige  Zoisa  so  bila 

napisana  v letih  1794–1819,  torej  v  obdobju,  ki  bi  ga v kulturni  zgodovini  –  še 

posebej z ozirom na slovenske dežele – lahko enačili s poznim razsvetljenstvom.257 

Za tezo, da omenjena pisma v zgodovinski perspektivi res pripadajo razsvetljenski 

epistolografiji, govorijo tudi drugi razlogi. Zoisov krog je bil konec 18. in na začetku 

19.  stoletja  po  splošno  sprejetih  ugotovitvah  literarne  vede  središče  kulturnih 

prizadevanj slovenskega razsvetljenstva.258 V okvir njegovega delovanja je seveda 

neizogibno  spadala  korespondenca  članov  te  ljubljanske  družbe.  Vrh  tega  je  bil 

Zoisovim  literarnokritičnim  pismom  Vodniku  že  izrecno  prisojen  status  enega 

najpomembnejših besedil slovenskega razsvetljenstva.259 

Vendar pa ti argumenti kljub prepričljivosti sami na sebi še ne pojasnjujejo, 

kateri  so tisti  vsebinski  in  formalni  elementi,  ki  obravnavana pisma določajo kot 

razsvetljenska. Še manj seveda razkrivajo morebitno prisotnost starejših epistolarnih 

tradicij.  Za  Zoisa  in  njegove  sodelavce  je  tako  kakor  za  vse  druge  evropske 

intelektualce tistega časa mogoče trditi, da niso bili le pod vplivom razsvetljenstva, 

temveč tudi drugih duhovnih tokov.260 Zato ni nenavadno, da se različne epistolarne 

konvencije, ki so bile zanje veljavne, izrišejo že ob preprosti primerjavi dveh pisem, 

na  primer  Zoisovega  pisma  Kopitarju  in  Zoisovega  pisma  Erbergu  z  dne  10. 

decembra leta 1808.261 Ta pokaže, da je lahko isti avtor na isti dan v dveh pismih 

obravnaval iste teme, vendar na popolnoma različen način. Res je, da je moral pisec 

pisma v razsvetljenstvu še vedno pazljivo izbirati slog, ki bi bil primeren priložnosti 

in naslovljencu.262 Toda to ne pomeni, da so bili vsi slogi, ki so mu bili na razpolago, 

po  svojem značaju  razsvetljenski.  Različen  izvor  epistolarnih  konvencij  nakazuje 

257 Prim. Kos 1986: 54–63.
258 Prim. npr. Kidrič 1929–1938; Koruza 1971: 12; Kos 1971: 28; Kos 1986: 93.
259 Gl. Kos 1971: 28.
260 Prim. Schneiders 2005: 20.
261 Gl. Kidrič 1939: 80–92.
262 Bannet 2005: 148.
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tudi kompleksna jezikovna podoba Zoisove literarnoprerodne korespondence. Večina 

pisem je  sicer  napisana  v  nemščini,  v  kateri  so  se  običajno  sporazumevali  člani 

Zoisovega kroga,  vendar  iz  tega ne izhaja  nujno,  da spadajo ta  besedila  z  vsemi 

svojimi  značilnostmi  v  orbito  nemškega  razsvetljenskega  pisma.  Nekatera  izmed 

pisem so  latinska,  še  več  pa  jih  je  zaznamovanih  z  obsežnimi  deli  v  latinščini, 

slovenščini,  italijanščini  in  drugih  jezikih.  Pred  analizo  razsvetljenskih  lastnosti 

obravnavane  korespondence  je  treba  torej  določiti  vsebnost  starejših  epistolarnih 

tradicij. 

3.2.2 Antična kultura in epistolografija  

Antično  pismo,  ki  je  pomenilo  literarni  ideal  še  humanističnim  in 

renesančnim  epistolografom  ter  klasicističnim  teoretikom,  je  v  poznem 

razsvetljenstvu kot zgled že izgubilo večji del svoje nekdanje veljave, nikakor pa ne 

vse zanimivosti in očarljivosti. Zois in njegovi prerodni dopisniki niso le samodejno 

prevzemali posameznih pisemskih konvencij, ki so se po humanizmu ohranile še iz 

antike,  temveč  so  oporo  za  lastne  misli  pogosto  iskali  neposredno  v  znamenitih 

epistolah. Antično epistolografijo so najprej spoznavali v mladostnem obdobju – v 

času  obiskovanja  šol,  katerih  značaj  je  bil  po  sredini  18.  stoletja  še  vedno 

zaznamovan s poznim humanizmom in zato prežet  s  spoštovanjem antične,  zlasti 

latinske kulture. Gotovo so se v teh letih seznanili s kanoniziranimi Ciceronovimi, 

Plinijevimi,  Horacijevimi,  Ovidijevimi  in  Senekovimi  pismi.  Zois  je  imel  v svoji 

knjižnici  – največkrat  v več različnih izdajah – na voljo prav vsa znamenita dela 

starorimskih  epistolografov.263 V  tedanjo  splošno  izobrazbo  je  spadalo  tudi 

poznavanje tekstov, kakršna so bila novozavezna pisma sv. Pavla in pisma cerkvenih 

očetov.  

Najbolj očitno znamenje tradicije antičnega pisma je občasna, toda vztrajna 

raba  latinščine  v  večinoma  nemški  korespondenci  –  nekaj  pisem  iz  Zoisove 

literarnoprerodne korespondence je napisanih v tem antičnem jeziku, večji del pa jih 

vsebuje  latinske  pasuse,  stavke  ali  fraze.  Takšna  jezikovna  sestava  se  ujema  z 

naravnanostjo razsvetljenske dobe, v kateri se je latinščina s položaja pogovornega 

jezika  intelektualcev  sicer  umaknila  narodnim  jezikom,  vendar  ostala  prvi  jezik 

263 Bibliothecae Sigismundi Liberi Baronis de Zois Catalogus: [1]–[2].
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evropske znanosti in kulture.264 Ni mogoče spregledati namena avtorjev obravnavane 

korespondence, zlasti Kopitarja, da izbranim delom svojega pisma s prelitjem v jezik 

Horacija in Vergilija podelijo videz objektivnosti, modrosti in dostojanstva, ki je tako 

značilen za rimske izvirnike. Ko je Kopitar junija leta 1814 v pismu Zoisu obnavljal 

življenjsko vodilo, ki ga je dobil v baronovi hiši, je naravno prešel v latinski jezik: 

»Sed docuisti me,  laborem esse fontem voluptatis et sanitatis et  contentezze. Et est  

vere!«265 Ali  pa  je  baronu  tako  prisrčno  kakor  Cicero  in  Plinij  Mlajši  svojim 

prijateljem  na  koncu  pisma  zaželel  zdravja:  »Ut  tandem  convalescas,  ex  animo 

precor.«266 

Vendar pa prisotnost latinščine, ki je bila predvsem zasluga humanističnega 

pisma, še ne razkriva neposrednega vpliva antične literarne in epistolarne kulture na 

Zoisovo  korespondenco.  To  je  mogoče  trditi  šele  za  nedvoumno  sklicevanje  na 

znamenite rimske avtorje. Za razsvetljenskega izobraženca se je spodobilo, da je v 

pismu svoje znanje in duhovitost dokazal z navajanjem klasičnih rimskih pesnikov, 

zlasti  Vergilija,  Horacija  in  Ovidija.267 Ko je  Zois  februarja  leta  1814 po  umiku 

francoske  vojske  Kopitarju  razburjeno  razlagal,  da  ne  more  noben  Kranjec  pod 

obnovljeno  avstrijsko  upravo  učinkovito  protestirati  proti  prehudi  obremenitvi 

obubožane  dežele  s  carinami  in  davki,  je  prosto  citiral  Horacija,  ki  je  v  Satirah 

opisoval bridko usodo pesnika: »Faenum in cornu!268 bo tudi najboljšemu domoljubu 

v zahvalo!«269 Baron je hotel  reči,  da bi takšnega kritika kaznovali  s  senom med 

rogovi, kakor so v starem Rimu označevali nevarne bike, se pravi, da bi ga razglasili 

za zlonamernega frankofila. Kopitar pa je večkrat uporabil znameniti  199. verz iz 

prvega speva Vergilijeve Eneide.270 Z njim se je, na primer, duhovito potolažil, ko je 

Zoisu opisoval svoje težave s stanovanji: »Sed dabit deus his quoque finem.«271 Ali 

pa ga je poudarjeno parafraziral, potem ko je poročal o neuspešnem iskanju recenzij 

knjige Introduzione alla geologia Scipioneja Breislaka, za kar ga je prosil Zois: »Sed 

dabit  Deus  his  quoque  –  remedium.«272 Te  Vergilijeve  besede  so  sicer  radi 

264 Israel 2001: 137.
265 »Toda naučil si me, da je delo tako vir slasti kakor razuma in zadovoljstva. In res je!« Pisma Žige 
Zoisa II, MP 56.
266 »Molim iz srca, da bi vendar ozdravel.« Kidrič 1941: 133.
267 Prim. npr. navedbe pri Spenceu (Spence 1975: 59, 135, 137), Walpolu (The Letters of Horace  
Walpole 1903–1925: VI, 323) in Durychu (Vídeňský podíl 2004: 287).
268 »Seno na rogu!« Horatius, Satyrae, I, iv, 34: »Fenum habet in cornu«. Prim. Horatius 1637: 193.
269 Pisma Žige Zoisa II, MP 64.
270 Vergilius, Aeneis, I, 199. Prim. Vergilius 1826: 23.
271 »Toda Bog bo napravil konec tudi temu.« Pisma Žige Zoisa II, MP 40.
272 »Toda Bog bo dal tudi temu – zdravilo.« Pisma Žige Zoisa II, MP 53.
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uporabljali  že  humanisti  16.  in  17.  stoletja  –  najdemo  jih  tudi  v  Leibnizovih 

pismih.273

V pismih  Zoisove  literarnoprerodne  korespondence  je  poleg  tega  mogoče 

najti več odkritih in prikritih sklicevanj na znamenita antična pisma. Tako je Kopitar 

25. aprila leta 1810 Zoisu poročal o pohvali, ki jo je prejel od Dobrovskega, svoj 

ponos pa pojasnil  z rahlo preoblikovano Senekovo modrostjo  iz zbirke  Epistulae  

morales:274 »[N]am pulchrum est  laudari a  laudato viro«.275 Ko pa je slavist aprila 

leta 1815 svojemu mecenu zagotavljal vdanost, je po spominu navedel neki stavek iz 

Ciceronove zbirke  Epistulae ad Familiares: »Neminem habebis studiosiorem tui,276 

pravi  Cicero.«277 S  to  parafrazo  besed  iz  Ciceronovih  slavnih  pisem  ljubljenim 

osebam se je Kopitar Zoisu namerno predstavil kot zaupanja vreden prijatelj.278 

Kakor  je  Kopitar  z  gotovostjo  računal  na  Zoisovo  poznavanje  mest  iz 

Ciceronove in Senekove zbirke pisem, je tudi baron vedel, da bo njegov nekdanji 

tajnik  prepoznal  namig  na  točno  določeni  stavek  v  prvem  pismu  sv.  Pavla 

Tesaloničanom.  Ko  je  namreč  baron  oktobra  leta  1818  v  pismu  Kopitarju  tehtal 

značajske  slabosti  nekega  njunega  skupnega  znanca,  redovnega  brata  po  imenu 

Altieri,  je zaključil: »Zanj torej gotovo velja  Fratres nolumus vos,279 kakor piše v 

epistolah sv. Pavla!«280 S tem reduciranim citatom je Zois fratra Altierija neusmiljeno 

uvrstil med tiste, ki jih sv. Pavel svojim bratom v veri daje kot primer nevednosti. 

Najpomembnejši sklici in aluzije na antična pisma v obravnavani korespondenci pa 

so povezani s Horacijevimi epistolami.

273 Leibniz 1998: 159.
274 Seneca, Epistulae morales, CII, 16: »Magnificum esse laudari a laudato viro«. Prim. Seneca 1643: 
490.
275 »Kajti lepo je biti pohvaljen od moža, ki ga hvalijo.« Kidrič 1941: 155.
276 »Nikogar ne boš našel, ki bi ti bil bolj vdan«.
277 Pisma Žige Zoisa II, MP 73.
278 Cicero, Epistulae ad Familiares, V, x: »[…] neminem te tui amantiorem habere.« Prim. Cicero 
1702: 124. 
279 »Nočemo [pa,] bratje[, da ne bi] vi [ničesar vedeli o tem, kako je s tistimi, ki so zaspali, tako da se 
ne boste vdajali žalosti kakor drugi, ki nimajo upanja.]« 1 Tes 4,13/Biblia sacra 2003: 1192/Sveto 
pismo 1996: 1772. 
280 Pisma Žige Zoisa II, MP 89.
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3.2.3 Horacijeve epistole

3.2.3.1 Recepcija Horacijevih epistol v času šolanja

Zois je moral zbirko Horacijevih pisem preučiti vsaj že v letih 1761–1765, ko 

se je šolal v zavodu v Reggiu nell’Emilia.281 Branje Horacijevih pesmi, tudi Epistul, 

je  namreč  spadalo  v  okvir  predmetov,  ki  so  se  dotikali  zgodovine  antične 

književnosti, umetnosti verzifikacije ipd. Liriko avgustejskega pesnika je mladi Zois 

zanesljivo  študiral  zlasti  v  okviru  predmeta  retorike.282 Poleg  tega  pa  je  imela 

Horacijeva poezija prav v času poznega baroka, torej v obdobju Zoisovega bivanja v 

Reggiu,  poseben  pomen  za  razvoj  književnosti  na  ozemlju  vojvodstev  dinastije 

d’Este, v katerega je spadalo to mesto. Tedaj se je namreč v teh italijanskih deželah 

oblikovala skupina pesnikov, ki so svoje delo v zavestnem odklonu od umetelnega 

pesništva  Arkadije  formalno  usmerjali  proti  klasicizmu,  vsebinsko  pa  proti 

moralizmu. Pri tej reformi jim je bila za zgled predvsem Horacijeva poezija.283 Prav v 

Reggiu je deloval pobudnik omenjene šole, pesnik in dramatik Agostino Paradisi. 

Njen član je bil  tudi  Francesco Cassoli,  najbolj  izrazit  občudovalec in prevajalec 

Horacija, ki je bil celo Zoisov sošolec.284 Ne preseneča torej, da je Horacijeva pravila 

pri pesnenju upošteval tudi sam Zois.285

Vodnik se je s Horacijem in njegovimi verznimi pismi srečal v višjih razredih 

ljubljanske  gimnazije,  kjer  ga  je  v  letih  1774–1775  k  pesnikovanju  spodbujal 

profesor poetike in retorike Janez Jakob Knauer.286 Eden glavnih vzorov, ki jih je 

Knauer  kot bivši  jezuit  postavljal  učencem,  je bil  nedvomno Horacij.287 Ta je bil 

namreč v tedanjih latinskih šolah najbolj cenjen pesnik – pri predmetu retorika je bilo 

predvideno branje predvsem njegovih izbranih od, epod, satir in epistol.288 Poleg tega 

so bila jezuitska pravila pesništva, ki se jih je tako kakor vsi drugi dijaki učil tudi 

Vodnik  pri  predmetu  poetika,  utemeljena  na  navodilih  iz  najslavnejšega 

Horacijevega pisma z naslovom Epistula ad Pisones.289 Na podoben način je moral 

Horacijevo poezijo vključno z epistolami spoznavati mladi Kopitar, ki je v zadnjem 

281 Voglar 1961–1962: 73.
282 Kacin 2001: 59
283 Kacin 2001: 46–47.
284 Kacin 2001: 72.
285 Svetina 2007: 60, 62.
286 Kos, Toporišič 1986: 509.
287 Kos 1990: 54.
288 Voglar 1961–1962: 63.
289 Voglar 1961–1962: 68, 69.
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desetletju 18. stoletja obiskoval ljubljansko normalko in gimnazijo.290 Ko so torej 

Zois, Vodnik in Kopitar pri pisanju pisem upoštevali Horacijeve epistole, so črpali 

najprej iz znanja, pridobljenega v šolskih letih. Opirali pa so se lahko tudi na knjige s 

Horacijevim opusom, ki so bile v njihovih zasebnih knjižnicah.

3.2.3.2 Horacijeve epistole v zasebnih bibliotekah 

Zois  je  imel  ob  koncu  življenja  v  palači  na  ljubljanskem Bregu  na  voljo 

najmanj tri izdaje, ki so vsebovale Horacijeva pisma.291 Te knjige so bile po vladnem 

odkupu večjega dela mecenove knjižnice leta 1824 prinesene v ljubljansko Licejsko, 

današnjo Narodno in univerzitetno knjižnico,292 kjer jih je mogoče najti še danes.   

Celoten  Horacijev  opus  sta  v  Zoisovi  biblioteki  zastopali  dve  obsežni 

antologiji rimske književnosti. Starejša zbirka z naslovom Corpus omnium veterum 

poetarum Latinorum cum eorundem Italica versione, ki je izhajala v Milanu od leta 

1731  naprej,  je  predstavljala  besedila  rimskih  pesnikov,  in  sicer  v  pregledni 

jukstapoziciji  izvirnika  in  italijanskega  prevoda,  dopolnjevali  pa  so  jo  tudi 

komentarji.  Osmi in deveti zvezek sta obsegala Horacijeva dela.293 Druga Zoisova 

antologija  z  naslovom  Collectio  Pisaurensis  omnium  poematum, carminum, 

fragmentorum Latinorum, ki je bila leta 1766 prav tako v več zvezkih natisnjena v 

Pesaru, je obsegala dela vseh znamenitih latinskih pisateljev do začetka srednjega 

veka. Horacijev opus je bil objavljen v drugem zvezku.294 Najmlajšo izdajo Horacija 

iz  Zoisove  knjižnice  pa  predstavlja  knjiga  pod  naslovom  Quinti  Horatii  Flacci  

opera, ad optimas editiones collata, ki je izšla v Zweibrücknu leta 1792.295 Ta obsega 

celoten opus z izčrpno bibliografijo dotedanjih izdaj Horacijevih del v izvirniku in 

prevodih od leta 1470 do leta 1792. Zois jo je stalno uporabljal. O pozornem branju 

epistol pričajo številne podčrtane besede in težko čitljive opazke, zlasti ob besedilu 

Pisma Pizonom.296

Zois je imel gotovo v rokah, pa tudi v lasti še druge izdaje Horacija, ki niso 

evidentirane v zadnjem katalogu njegove knjižnice iz leta 1821. Vsaj za eno takšno 

knjigo je znano, da jo je leta 1794 podaril Vodniku.297 Vodnikov zapuščinski inventar 

290 Prim. Kernc 1932: 497.
291  Bibliothecae Sigismundi Liberi Baronis de Zois Catalogus: [2]. 
292 Prim. Stefan 1907: 61–62.
293 Corpus omnium veterum poetarum.
294 Collectio Pisaurensis.
295 Horatius, Quinti Horatii Flacci opera.
296 Vidmar 2008 b.
297 Gl. Zois 1973: 23.
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priča, da je imel pesnik ob smrti v lasti več izdaj Horacija, in sicer tri iz šestdesetih 

let 18. stoletja – ena od teh je bila verjetno Zoisovo darilo –, dve pa z začetka 19. 

stoletja.298 V vseh je lahko preučeval Horacijeve epistole.

Enako možnost je imel tudi Kopitar. 6. decembra leta 1814 je Zoisu poročal o 

knjižnih nakupih v Parizu in  med drugim ponosno povedal:  »Za 38 frankov sem 

kupil Horacija  à la Repeschitz,  čudovito vezanega v safian.«299 Kopitar  si je torej 

kupil knjigo s Horacijevimi deli, in sicer iz neke cenjene izdaje – ali pa je nanjo le 

spominjala  –,  ki  sta jo oba s  Zoisom očitno dobro poznala  iz  zasebne biblioteke 

ljubljanskega  numizmatika  Gašperja  Jožefa Repežiča.  Omenjene  knjige so Zoisu, 

Vodniku  in  Kopitarju  omogočale,  da  so  lahko  pri  pisanju  pisem  vsak  trenutek 

preverili določeno mesto v Horacijevih epistolah. Za Vodnika je bilo sploh znano, da 

je kot profesor rad navajal modre verze iz njih.300 Enako odlično jih je moral poznati 

Kopitar,  ki  je  Prešernu  vrnil  rokopis  mladostnih  pesmi  s  pripisanim  citatom  iz 

Horacijeve poetike ozoroma Pisma Pizonom.301 

3.2.3.3 Horacijevo Pismo Pizonom in Zoisova pisma Vodniku

Zoisova pisma Vodniku vsebujejo dve eksplicitni  omembi Horacija,  ki  sta 

bistveno  povezani  z  baronovimi  pesniškimi  navodili  koprivniškemu  župniku.302 

Poleg tega pa se v njih skriva tudi več bolj ali manj opaznih aluzij na  Epistulo ad 

Pisones  (Pismo Pizonom), ki so jo poznejši antični komentatorji poimenovali  Ars 

poetica (Pesniška umetnost). Gre namreč za poetiko v obliki verzificiranega pisma, 

ki ga je Horacij naslovil na svoje prijatelje iz družine Pizon – zlasti  na enega od 

sinov na začetku  pesniške  poti  –,  v  njem pa razpravljal  predvsem o pesnikovem 

poslanstvu in o namenu njegovega dela.303 To besedilo je Zoisu in njegovemu krogu 

predstavljalo najvišji zakonik poezije.304

Pravzaprav opozarjajo na globljo zvezo med Horacijevim Pismom Pizonom in 

Zoisovimi pismi Vodniku že nekatere zunanje podobnosti. Vodnik je živel od leta 

1793 do leta 1796 v nasprotju z drugimi tedanjimi člani kroga – Linhartom, Japljem 

in Kumerdejem – daleč od barona, v vasi Koprivnik nad Bohinjem, ki je bila pozimi 

skoraj odrezana od sveta. To pomeni, da je Zois Vodnikovo pesniško delo usmerjal 
298 Voglar 1961–1962: 85.
299 Pisma Žige Zoisa II, MP 71.
300 Gl. Petruzzi 1859: 13. 
301 Gantar 1985: 57.
302 Kos 1987; Kos 1990; Vidmar 2008 b. Gl. poglavje Pesništvo.
303 Prim. Horatius 1999: 442.
304 Gantar 1985: 55.
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izključno po  pismih.  Situacija  torej  spominja  na  razmerje,  kakršnega  vzpostavlja 

Horacijeva  poetika,  ki  je  prav  tako  napisana  kot  pismo  izkušenega  literarnega 

poznavalca mlademu pesniku. Obstajajo pa še druge podobnosti. Horacijeva epistola 

se  seveda  giblje  na  meji  med  realnim  in  fiktivnim pismom –  sicer  vsebuje  več 

kompozicijskih elementov zasebnega pisma kakor elementov učene razprave, toda v 

resnici je namenjena javnosti.305 Zanimivo pa je, da korespondenca med Zoisom in 

Vodnikom, ki je v nasprotju z omenjeno epistolo popolnoma realna, prav tako nima 

povsem zasebnega značaja, saj sta se vanjo vključevala Linhart in Kumerdej.306 

Ujemanja s  Pismom Pizonom postanejo še opaznejša ob pozornem branju. 

Zois se je že v prvem ohranjenem pismu na Koprivnik tako kakor Horacij v epistoli 

jasno  definiral  kot  avtoritativni  arbiter  v  literarnih  vprašanjih,  ki  bo  nadzoroval 

Vodnikove  pesniške  poskuse.  To  je  seveda  lahko  storil  šele  po  predhodnem 

Vodnikovem privoljenju. S tem sporazumom sta korespondenta izpolnila Horacijevo 

navodilo,  naj  daje pesnik svoja dela nujno v presojo izkušenim in nepristranskim 

kritikom,  ti  pa  naj  ga  brez  ozira  na  morebitni  prijateljski  odnos  neusmiljeno 

opozorijo na šibka mesta v formi in vsebini.307 V skladu s tem prepričanjem je Zois 

Vodniku na začetku pisma napovedal, da mu bo strnjeno predstavil svoja, Linhartova 

in Kumerdejeva pričakovanja glede njegovih pesniških prispevkov. 

Tudi  v  nadaljevanju  Zoisovega  pisma  sta  njegov  pošiljatelj  in  naslovnik 

obdržala vlogi, ki ju predvideva Horacijeva poetika – vlogo kritičnega mentorja in 

vlogo izobražujočega se pesnika.  Zois si  je Vodnikov dvom o lastni  nadarjenosti 

razložil kot zavezo, da bo pisal ali dobre verze ali pa sploh nobenih.308 Ta baronov 

opis pesnikove dileme najbrž ne spominja po naključju na Horacijev nasvet, naj se 

pesništva loteva le nadarjen in izurjen pesnik, in Horacijevo prepričanje, da je bolje, 

če ostane slaba pesem neobjavljena.309 Zois je imel tedaj gotovo v mislih znamenito 

poetiko, saj je že v naslednjem stavku Vodniku priporočil študij Horacija. Tudi to 

Zoisovo navodilo ima svojo vzporednico v  Pismu Pizonom,  v katerem je Horacij 

pesnikom podobno svetoval,  naj  se ne zanašajo le  na talent,  marveč naj  marljivo 

študirajo Grke in si načrtno nabirajo znanje.310 

305 Prim. Hering 1979: 82; Horatius 1999: 442.
306 Gl. poglavje Zvrstna opredelitev pisem iz Zoisove literarnoprerodne korespondence, podpoglavje 
Elementi javnega pisma.
307 Horatius, Ars poetica, 385–387, 412–452. 
308 Zois 1973: 19.
309 Horatius, Ars poetica, 379–390.
310 Horatius, Ars poetica, 268–269, 410–415.
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Odmeve  Horacijevih  misli  je  mogoče  spremljati  še  v  nadaljevanju  pisma, 

vendar so pogosto prepleteni  s Zoisovimi razsvetljensko in prerodno poantiranimi 

umetnostnimi nazori. V baronovem poudarjanju, da mora poezija upoštevati potrebe 

ljudstva  in  značilnosti  kraja,  še  bolj  pa  v  njegovem  odsvetovanju  pretiranega 

posnemanja in v priporočanju izvirnosti, je mogoče prepoznati oddaljen zven dveh 

pasusov iz epistole. V prvem je Horacij sicer priporočil tradicijo, vendar grajal slepo 

posnemanje,  v drugem pa hvalil  rimske pesnike,  ki  niso nekritično sledili  grškim 

vzorom, ampak so tvegali novosti in oživljali domače motive.311 

Drugo ohranjeno Zoisovo pismo je dokončno utrdilo strogo koncipiran odnos 

med kritikom in pesnikom, kakor ga je priporočil Horacij. Vodnik je v odgovoru na 

prvo Zoisovo pismo očitno izrazil strah, da bi bil baronu v nadlego. Zato je Zois 

takoj  na začetku  drugega pisma zavrnil  pesnikovo bojazen,  sprejel  mentorstvo  in 

pokroviteljsko potrdil razmerje med njima: »Zdaj se prav dobro razumeva.«312 Nato 

je napovedal pošiljko knjige s Horacijevimi deli, s čimer je potrdil povezavo med 

ureditvijo njunega odnosa in antičnim pesnikom. V nadaljevanju drugega pisma je 

Zois v oceni Zadovolnega Krajnca naštel Vodnikove lastnosti, ki jih je prepoznal v 

pesmi:  nadarjenost,  naravnost,  gibčni  jezik,  dobro  verzifikacijo  in  modrost.  Te 

spominjajo na atribute,  ki  po Horaciju zaznamujejo dobrega pesnika: nadarjenost, 

zmernost, okretni jezik, ki naj se zadržuje na meji med tradicijo in inovacijo, dobro 

poznavanje metrike in pripadajočih slogov, razumnost.313 Na koncu je Zois Vodniku 

zopet v horacijevskem duhu napovedal, da namerava to in druge pesmi oceniti zelo 

strogo.314  

Tretje  ohranjeno  Zoisovo  pismo  vsebuje  podrobno  oceno  Vodnikovih 

prispevkov za pratiko, ki se spušča od verza do verza. Ta mentorjeva zahtevnost, ki 

je – tega se je Zois dobro zavedal –315 preizkušala pesnikovo potrpežljivost, spominja 

na Horacijevo načelo, da je pesem dobra šele po tem, ko jo avtor večkrat predela, 

pološči  in  izpili.316 Zoisovo  in  Linhartovo  odsvetovanje  odvečnih  pristavkov, 

neprimernih  besed,  germanizmov in  njuni  predlogi  slogovnih izboljšav so seveda 

povsem v skladu z duhom Horacija, ki priporoča jedrnatost,  okusnost in ubranost 

311 Horatius, Ars poetica, 131–134, 285–287.
312 Zois 1973: 21.
313 Horatius, Ars poetica, 46, 50, 86–89, 309.
314 Zois 1973: 24.
315 Gl. Zois 1973: 29.
316 Horatius, Ars poetica, 393–394. Prim. Gantar 1985: 57.
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izraza.317 Celo baronova hvala moralističnega sporočila,  primernega za ljudstvo, v 

pesmi Krajnc, tvoja dežela je zdrava se – čeprav razsvetljensko naglašena – ujema s 

Horacijevo predstavo o nravnih idealih, ki naj jih zastopa pesnik.318   

V  četrtem  ohranjenem  pismu  je  Zois  v  že  dodobra  utrjeni  vlogi 

horacijevskega  kritika  pohvalil  Vodnika  zaradi  pripravljenosti  na  kritiko  in 

napovedal, da si bosta z Linhartom dovolila skrajšati, spremeniti ali izpiliti nekatere 

verze o mesecih, preden bo šla pratika v tisk. Peto ohranjeno pismo julija leta 1795, 

ki ga zaznamuje pretresenost nad Linhartovo nenadno smrtjo,  se je zopet prikrito 

sklicevalo na Horacijeve pesniške ideale. Baron je namreč v odstavku, v katerem je 

govora o Vodnikovem pesniškem ustvarjanju, pesniku zaželel, naj ostane vedno tako 

dojemljiv za vse lepo in dobro, kar sta po Horaciju bistveni lastnosti poezije. Prav 

tako je Zois pohvalil Vodnikovo pridnost, okus in dojemljivost za kritiko, kar so po 

Horacijevem mnenju zopet vrline, ki morajo krasiti pesnika.    

Tudi  v  šestem  ohranjenem  pismu  avgusta  leta  1795  so  bila  Zoisova 

razmišljanja  o  slovenskem epitafu  oziroma  pesnitvi  v  čast  Linhartu,  ki  naj  bi  jo 

napisal Vodnik, povezana s  Pismom Pizonom.  Njegova definicija epa kot junaške 

pesnitve, za katero je značilna enotnost glavnega dejanja, je v skladu s Horacijevim 

navodilom, naj pisec epa bralca dosledno in brez zastranitev vodi v sredo dejanja.319 

Morda  je  imel  Zois  vsaj  delno  v  mislih  Horacija  tudi,  ko  je  Vodniku  dajal 

konkretnejša navodila za poučno zgodovinsko pesnitev v Linhartovo čast. Horacij je 

namreč pri vsaki pesniški zvrsti zahteval ustrezen slog, verz in dikcijo.320 Zdi se, da 

je  Zois  to  pravilo  upošteval  z  ozirom na  stanje  slovenske  književnosti,  ki  je  še 

nerazvita,  zato  je  Vodniku  svetoval  pesnitev  »v  ljudskem  tonu  in  za  ljudstvo«, 

odsvetoval  pa  posnemanje  tragiške  poezije,  za  katero  slovenski  jezik  še  ni 

pripravljen.  Ta  misel  pravzaprav  ne  spominja  le  na  omenjeno  mesto  v  Pismu 

Pizonom, ampak tudi na zadnje verze pesmi  Iustum et tenacem propositi virum, v 

katerih Horacij Muzo zadržuje, da se ne bi vzpela previsoko, ker njegova lahkotna 

lira in slabotni stih ne bi bila kos božanski besedi.321 Enako prepričanje o enotnosti 

dejanja  in  o  ne  previsokem  slogu  načrtovane  pesnitve  je  Zois  zagovarjal  še  v 

devetem pismu.322

317 Horatius, Ars poetica, 29–31, 112, 335; Zois 1973: 24–29.
318 Horatius, Ars poetica, 310–318.
319 Horatius, Ars poetica, 148–150.
320 Gl. npr. Horatius, Ars poetica, 73, 86, 89, 119.
321 Horatius, Carmina, III, iii, 69–72.
322 Zois 1973: 55, 56.
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V  nadaljevanju  šestega  pisma  je  zopet  sledila  natančna  kritika  raznih 

Vodnikovih pesmi. Zois je pesniku vsaj dvakrat zatrdil, da mu ne sme prizanašati s 

kritiko, med razlogi za to pa je navedel dva. Prvič: nikogaršnja muza na začetku ni 

popolna. In drugič: zadovoljiti je treba razum in okus.323 Enake argumente za kritiko 

je  navedel  v  poetiki  Horacij,  ki  je  postavljal  ob  talent  vedno  kot  enakovredno 

komponento  pesnikove  osebnosti  tudi  izurjenost  in  ki  je  med  lastnostmi  poezije 

poleg lepote vedno poudarjal koristnost. Tudi baronovo odsvetovanje ponavljajočih 

se  besed  in  izrazov  na  meji  vulgarnosti  je  v  skladu  s  Horacijevim navodilom o 

previdni izbiri besed in o upoštevanju posluha.324 

Analiza pesmi o koledniku v istem pismu potrjuje ne le, da se je Zois pri 

razlaganju literarnih pravil velikokrat opiral prav na Horacijevo poetiko, temveč tudi, 

da je Vodnik ta napotila  dobro razumel.  Baron je svojemu varovancu na začetku 

kljub ugodni splošni oceni poočital šibke verze, razvlečeno sintakso in slabši jezik, 

nato pa napovedal, da bosta po metrični predelavi pesem spet vzela »temeljito v roke 

in  najprej  poiskala  najmanjše  maculas  in  carmine«.325 Ta  izraz  se  zelo  očitno 

navezuje na 351.,  352. in 353. verz Horacijevega  Pisma Pizonom:326 »Verum ubi  

plura nitent in carmine, non ego paucis / offendar maculis, quas aut incuria fudit /  

aut humana parum cavit natura« (Toda če kaže pesnitev drugače odlične vrline, / 

nisem nevoljen zbog redkih marog, ki je vnesla jih vanjo / ali površnost, če nè, pa 

slabost  človeške  narave).327 Smisel  Horacijevih  verzov  se  popolnoma  ujema  z 

bistvom Zoisovega sporočila Vodniku, da je pesem o koledniku dobra, le potrebna 

»pozornosti in pile«.328 Pesnik je baronovo aluzijo takoj razumel, saj je znano, da je 

tudi sam pri ocenjevanju dijaških šolskih nalog citiral  prav omenjene verze.329 To 

mesto  na  eni  strani  ponovno  potrjuje,  da  je  Zois  načrtno  prevzel  vlogo 

horacijevskega kritika, na drugi pa, da sta oba korespondenta odlično poznala Pismo 

Pizonom, saj je za napotilo na določeno mesto v njem zadostoval že manjši namig.  

Pisma torej dokazujejo, da je Zois Vodniku Horacijevo poetiko določil za eno 

od  glavnih  vodil  pri  zlaganju  pesmi  v  slovenskem  jeziku. S  prevzemanjem 

Horacijevih naukov je svojim pismom na Koprivnik nadel podobo Pisma Pizonom. 

323 Zois 1973: 38, 39.
324 Horatius, Ars poetica, 45–46.
325 Zois 1973: 40.
326 Prim. Voglar 1961–1962: 77, op. 76.
327 Horatius, Ars poetica, 351–353; Horatius 1963: 86.
328 Zois 1973: 40.
329 Petruzzi 1859: 13, 14. Prim. Gantar 1985: 57. 
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Sebe je postavil v vlogo pisca epistole, tj. v vlogo Horacija oziroma kritika, Vodniku 

pa je dodelil vlogo prejemnika epistole, tj. vlogo mladega Pizona oziroma pesnika. 

Zois je sicer kot izrazito normativen mentor precej razširil pooblastila horacijevskega 

kritika, saj je Vodniku, na primer, že v prvem pismu natančno predpisal obliko in 

temo pesniških prispevkov za prihodnjo pratiko. Odvisnost varovanca od mentorja je 

bila  v  njunem primeru  še  bolj  izrazita,  kakor  je  predvidena  v  poetiki,  ker  je  bil 

Vodnik v nasprotju z mladim Pizonom ali anonimnim antičnim bralcem epistole zelo 

oddaljen od urbanega  kulturnega  središča.  Poleg  tega  pa  so  ga  z  njim večinoma 

povezovali ravno Zoisovi zasebni sli. Prav tako je bil odnos med dopisnikoma še bolj 

hierarhičen  kakor  v  Horacijevi  poetiki,  saj  Zois  Vodniku  ni  bil  nadrejen  zgolj 

intelektualno – kot mentor, temveč tudi socialno – kot mecen. Tako Vodnik od Zoisa 

ni  smel  pričakovati  le  literarnih  nasvetov,  marveč  knjižna  darila,  priporočila  pri 

iskanju ugodnejše službe in gmotno podporo pri izdajanju del.  

Kakor se zdi  za  vlogo pesnikovega mentorja  v  več pogledih predestiniran 

Zois, je bil za vlogo baronovega učenca iz več razlogov primeren Vodnik.330 Na eni 

strani  je  –  čeprav  po  naravi  skromen  –  ponosen  na  svoje  pesniško  poslanstvo 

zavestno  stopal  po  Horacijevi  poti,  na  drugi  strani  pa  je  bil  po  značaju  mehak, 

dojemljiv  za  zunanje  sugestije  in  kritiko.331 Tako  sta  imela  Zois  in  Vodnik  vse 

možnosti,  da  vzpostavita  odnos,  ki  ga  je  priporočila  Horacijeva  poetika.  Nosilec 

njune  literarne  zveze  je  postalo  pismo,  ki  je  tudi  samo  ponavljalo  paradigmo 

Horacijevega  pisma  oziroma poetike.  Zois  in  Vodnik sta  bila  gotovo pozorna  na 

epistolarno obliko Horacijeve poetike, ki do konca 18. stoletja ni slovela le zaradi 

svoje vsebine, temveč je predstavljala tudi zgledni model za pesniško pismo.332

3.2.3.4 Horacijevo Pismo Kvinkciju in Zoisovo pismo Kopitarju 

Zois  pa  si  modrosti  Horacijevih  epistol  v  spomin  ni  priklical  le  pri 

obravnavanju literarnih vprašanj, ampak tudi v življenjskih stiskah. 10. septembra 

leta 1809, dva meseca po bitki  pri  Wagramu, v kateri  je Napoleon uničujoče strl 

avstrijsko  armado,  je  pisal  Zois  Kopitarju  na  Dunaj  v  posebno  težkem trenutku 

svojega življenja. Izčrpan zaradi večmesečne skrbi za francoske častnike in vojake, 

ki  so  se  nastanili  v  njegovih  ljubljanskih  hišah  in  zasedli  njegove  vrtove,  ter 

užaloščen zaradi avstrijskega poraza in francoske okupacije Kranjske je s strahom 

330 Prim. Kos 1979: 421.
331 Kos 1990: 39, 43, 51.
332 Prim. Nickisch 1991: 180, 182, 184. 
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pričakoval razglasitev miru in začrtanje novih meja.333 Skrbelo ga je za sorodnike, od 

katerih ga je ločil vojni metež. Prizadela ga je huda škoda, ki so jo v vojni utrpela 

njegova posestva in fužine, grozila mu je prisilna izterjava, ker ni zmogel plačati 

celotnega  zneska vojne kontribucije,  poleg  tega  pa so ga vznemirjale  prihajajoče 

vesti  o  strogem kaznovanju  upornih  brambovcev  na  deželi  in  o  zajetju  uglednih 

kranjskih  talcev.  V  tem  temačnem  razpoloženju  je  v  osnutku  pisma  svojemu 

zaupniku Kopitarju med slabimi novicami iz Ljubljane zapisal tudi vrstico: »Mors 

ult[ima]  linea  rerum [est]«334 (Smrt  je  poslednji  cilj  vseh  stvari).  Gre  za  zadnji 

stavek Horacijevega Pisma Kvinkciju.335 

Zois v pismu Vodniku petnajst  let  prej  ni  bil  le  po naključju namignil  na 

točno  določeno  mesto  v  Pismu  Pizonom,  kjer  je  govora  o  kritikovi  dobrohotni 

obravnavi drobnih napak v pesmi. Tako je tudi sedaj Kopitarja namenoma spomnil 

na filozofsko vsebino Pisma Kvinkciju. V njem Horacij prijatelju na začetku radostno 

opisuje svojo sabinsko vilo, ki je obdarjena s čudovito lego, lepim naravnim okoljem 

in rodovitnostjo.  V skrbi  za  prijatelja  nato preide  na drugo temo,  ki  je  na videz 

nepovezana z uvodom. Sprašuje se, kakšnega človeka bi morali imeti za dobrega in 

modrega.  Vsekakor  ne  človeka,  ki  vzdržuje  samo videz  kreposti  in  mu  je  le  do 

varovanja svojega premoženja. Takšen človek ne more biti svoboden. Zares dobri in 

modri  človek,  zaključi  v  duhu  stoične  filozofije  Horacij,  bo  pogumno  prenesel 

izgubo posesti in celo prostosti, saj mu bo v vsakem trenutku na voljo odrešitev, ki 

mu je ne more odvzeti nihče – smrt. Zois zadnjega Horacijevega stavka gotovo ni 

navedel  kot  samostojen  izrek,  iztrgan  iz  prvotnega  sobesedila,  ampak  je  z  njim 

namignil na celotno vsebino pisma Kvinkciju. V njem se namreč Horacij sprašuje o 

izhodu iz ravno takšne življenjske stiske, v kakršni se je poleti 1809 znašel baron. 

Njegove posesti, industrijski obrati, hiše, vrtovi, knjižna in mineraloška zbirka – vse 

to občudovanja vredno premoženje, ki ga je upravljal in užival z enako ljubeznijo 

kakor Horacij svojo Villo Sabino, je bilo tedaj ogroženo. Zois se je namerno hrabril s 

pismom Kvinkciju, da bi kot svoboden, moder in kreposten mož, o katerem govori 

Horacij, prenesel izgube, ki mu jih bo naložila usoda. Ob vseh udarcih – je namignil 

Kopitarju, ki je na tem mestu prevzel vlogo bralca Kvinkcija – se lahko še vedno 

tolaži s poslednjim izhodom – večnim mirom, ki ni več daleč.        

333 Prim. Vidmar 2006 a: 756–757.
334 Kidrič 1941: 85.
335 Horatius, Epistulae, I, xvi.
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Kakor  je  Zoisovo  upoštevanje  Pisma  Pizonom povsem  v  skladu  s 

klasicističnim  tokom  razsvetljenske  poetike  18.  stoletja,336 ni  presenetljivo  niti 

njegovo navezovanje na moralni nauk Pisma Kvinkciju. Horacijeve epistole so bile 

namreč evropskim piscem že od Petrarke naprej najpomembnejši zgled pri snovanju 

verznih ali proznih pisem moralne vsebine.337 Ta zgodnja novoveška pisma so bila 

kakor Horacijeve epistole vedno bistveno povezana z izražanjem prijateljstva, ki je 

zagotavljalo nujni pogoj za dajanje moralnega nasveta.338 Tako so lahko Horacijeva 

moralna oziroma didaktična pisma, v katerih je pesnik kot starejši in izkušenejši mož 

vedno imperativno poučeval in dajal nasvete svojim mlajšim prijateljem,339 postala 

tudi izhodišče za nekatera ključna pisma mentorja Zoisa varovancema Vodniku in 

Kopitarju.  Ta  dokazujejo,  da  so  poznali  Zois,  Vodnik  in  Kopitar  epistole 

avgustejskega  pesnika  tako  dobro,  da  so  si  dovolili  pustiti  kakšno  svojo  misel 

neizrečeno  in  so  jo  elegantno  nakazali  z  aluzijo  na  točno  določeno  mesto  pri 

Horaciju.  Opus  tega  pesnika,  ki  so  ga  spoznavali  v  mladosti  in  o  njem  skupaj 

razpravljali  v  zrelih  letih,  je  bil  torej  trdno  vraščen  v  njihov  skupni  kulturni 

spomin,340 na  katerega  so se  lahko  sklicevali  tudi,  ko so  bili  daleč  vsaksebi  –  v 

pismih. 

3.2.4 Humanistično novolatinsko pismo

V pismih Zoisove literarnoprerodne korespondence so latinski odlomki, fraze 

in besede zelo pogosto povezani z jezikoslovno, geološko in mineraloško vsebino. 

Zveza latinščine  in znanstvene vsebine kaže  na trdoživo  tradicijo  humanističnega 

novolatinskega pisma.  Ta se je namreč še več stoletij  po Erazmu Rotterdamskem 

kazala  v  sproščenem  mešanju  latinskega  in  ljudskega  jezika  v  intelektualnih 

korespondencah vseh evropskih dežel.341 Izobraženci 18. stoletja so v tem in drugih 

pogledih  z  veseljem  sprejeli  humanistično  dediščino.  Nenazadnje  so  si  bili  s 

humanisti edini v posebni ljubezni do pisma, v katerem so oboji radi razvijali svoje 

misli.  

336 Prim. Kos 1971: 30; Kos 1986: 28, 65.
337 Prim. Guillén 1986: 72.
338 Guillén 1994: 15.
339 Guillén 1986: 78–79; Morrison 2007: 107–108.
340 Prim. Juvan 2006: 259–293.
341 Gl. npr. Schneider 2001: 215.
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V  nemških  in  avstrijskih  deželah  je  bila  tradicija  latinskega  pisma  še 

močnejša.  Konec srednjega veka je bilo zasebno pismo kljub vse bolj pogosti rabi 

nemščine še vedno običajno pisano v latinščini.342 Nato se je v 16. stoletju iz Italije 

razširilo  novolatinsko  pismo,  ki  so  ga  gojili  humanisti,  Luter,  pa  tudi  slovenski 

protestanti. Ta epistolarni vzorec, ki je ostal pri učenjakih priljubljen tudi po koncu 

renesanse, je še dodatno utrdila klasicistična kodifikacija literarnih zvrsti okoli leta 

1600.  Poleg tega  so začeli  priročniki  za  pisanje  pisem za  zgled  zopet  postavljati 

rimske  epistolografe.  Latinščina  se  je  začela  v  baročnih  zasebnih  pismih  sicer 

nezadržno  umikati  živim  jezikom,  kar  dokazuje  slovenska  korespondenca  med 

baronico Coraduzzi in baronico Marenzi, toda znanstveniki so si še na začetku 18. 

stoletja vztrajno dopisovali v jeziku svojih antičnih vzornikov.343 Stoletna jezikovna 

hierarhija jezikov se je začela spreminjati šele v drugi polovici 18. stoletja, ko je bil 

vodilni  položaj  latinščine  ogrožen  tudi  na  področju  intelektualne  dejavnosti. 

Dunajski razsvetljenec Heinrich Diez, na primer, je leta 1781 pozival izobražence, 

naj  ne  pišejo  več  v  jeziku  Spinoze  in  Hobbesa,  temveč  v  jeziku  ljudi.344 Zaradi 

svojega  univerzalnega  značaja  je  latinščina  sicer  še  dolgo  ostala  jezik  evropskih 

znanstvenih  revij,  ki  so  začele  izhajati  konec  17.  stoletja,  toda  kot  pogovorni  in 

dopisovalni jeziki znanstvenikov so se vse bolj uveljavljali živi evropski jeziki,345 na 

primer francoščina in nemščina. Ne glede na to je latinščina globoko v 19. stoletje 

ohranila  pomembno  vlogo  v  Cerkvi,  šoli  in  znanosti,346 zato  pa  tudi  v 

korespondencah,  povezanih  s  temi  sferami.  Avtorji  pisem  so  v  baroku  in 

razsvetljenstvu  z  latinskimi  citati  še  vedno  radi  poudarjali  svojo  izobraženost.347 

Angleški  popotnik Joseph Spence je  na koncu nekega  pisma iz  tridesetih  let  18. 

stoletja duhovito opisal to humanistično tradicijo:  »Pismo sem skoraj do polovice 

zapolnil z latinščino in zadostno izkazal svojo učenost.«348 

Tudi  pisma  Zoisove  literarnoprerodne  korespondence  so  kljub  osnovnemu 

nemškemu jeziku prepletena z reminiscencami na humanistično novolatinsko pismo. 

Te  se  kažejo  najprej  v  prijateljskih  pozdravih  na  koncu  pisma,  ki  so  jih  radi 

uporabljali  humanisti  in  njihovi  nasledniki,  tako  Leibniz,  Hobbes  in  češki 

342 Nickisch 1991: 30–32.
343 Prim. Nickisch 1991: 37–38.
344 Morrison 2005: 85.
345 Israel 2001: 61, 150.
346 Melik 1979: 423.
347 Prim. Whyman 1999: 18.
348 Spence 1975: 137.
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razsvetljenec Šimek.349 Kopitarjev priljubljeni pozdrav Zoisu je bil  kakor pri  njih 

»Vale et mi fave« ali preprosto »Vale faveque«.350 Te besede pri Kopitarju niso bile 

preprosto tribut humanistični tradiciji, temveč so ponazarjale njegov odnos do Zoisa. 

Slavist je namreč z njimi svojemu bolnemu mecenu vsakič znova iskreno zaželel 

dobro počutje, obenem pa ga je opomnil, naj mu kot varovancu, ki potrebuje njegovo 

pomoč, ostane naklonjen. Isti pozdrav je namenjal Dobrovskemu, ki je bil prav tako 

očetovska figura njegovega življenja.  Kopitar  je dokazal poznavanje humanistične 

kulture  tudi  na  drugih  mestih.  Ko  je  junija  leta  1812  v  pismu  sanjal  o  lastnem 

stanovanju,  v  katerega  bi  si  po  Zoisovem  zgledu  postavil  omare  za  knjižno  in 

mineraloško zbirko, se je na koncu pomiril  z modrim izrekom Thomasa Mora, ki 

obljublja uresničitev neizogibnega: »Quod differtur, non aufertur.«351         

Še  več  kakor  jasnih  sklicevanj  na  tradicijo  humanističnega  pisma  je  v 

obravnavani korespondenci prikritega navezovanja na ta epistolarni model. Latinsko 

so  začeli  baron  in  njegovi  korespondenti  najpogosteje  pisati,  ko  so  obravnavali 

znanstvene teme. Tudi v tem pogledu so se ujemali z navado sodobnikov, na primer 

čeških razsvetljencev Dobrovskega in Durycha.352 Ko je Dobrovský 22. februarja leta 

1812  v  pismu  »za  kranjske  slaviste«  obravnaval  slovenske  načrte  za  prenovo 

črkopisa in nov prevod Svetega pisma, je Zoisa in njegove sodelavce nagovoril kot 

prijatelj humanist: »Curae mihi sunt res vestrae. Amplector vos ut fratres.«353 Zois je 

od  28.  do  30.  septembra  leta  1810  napisal  v  latinščini  celoten  osnutek  pisma 

Kopitarju, v katerem je nameraval govoriti predvsem o slavistiki, literarni zgodovini 

in mineralogiji.354 Tudi Kopitar je v latinščino naravno prešel, ko je načel znanstveno 

temo,  tako  v  pismu  Zoisu  marca  leta  1814,  v  katerem  je  razmišljal  o  reformi 

slovanske latinice in o predlaganih naslovih za Vodnikov slovenski slovar.355 Ko pa 

je  septembra  leta  1812  baronu  razgrnil  načrt  za  komentiran  natis  Brižinskih 

spomenikov, mu je zaupal nadzor nad morebitnimi – po njegovem mnenju težavnimi 

– slovenskimi sodelavci izdaje, zlasti nad Vodnikom in Primicem, z besedami: »Sit  

tibi ergo commendatum totum negotium!«356 Primic pa je v pismu Zoisu spomladi 

349 Gl. npr. The Correspondence of Thomas Hobbes 1997: 716; Leibniz 1998: 159; Vídeňský podíl 
2004: 411.
350 »Ostani zdrav in meni naklonjen!« Gl. npr. Pisma Žige Zoisa II, MP 44, 75.
351 »Kar je odloženo, ni izgubljeno.« Pisma Žige Zoisa II, MP 40.
352 Gl. npr. Vídeňský podíl 2004: 283, 310.
353 Latinsko: »Prizadevam si za vaše stvari. Objemam vas kot brate.« Pisma Žige Zoisa II, MP 33.
354 Pisma Žige Zoisa II, MP 7.
355 Pisma Žige Zoisa II, MP 65.
356 »Naj ti bo torej zaupano celotno delo!« Pisma Žige Zoisa II, MP 47.
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1812 z  modrimi  latinskimi  reki  učinkovito  ublažil  usodnost  svojega  strokovnega 

razkola s Kopitarjem: »Saj vem, concordia res parvae crescunt,357 toda ex conflictu  

opinionum lucratur veritas358 je prav tako lep in resničen rek.«359 

Najbolj spreten naslednik humanističnih epistolografov v Zoisovem krogu je 

bil vsekakor Kopitar. Prav on je v svojih pismih najbolj izrazito, pa tudi ponosno 

povezoval  latinski  jezik,  aluzije  na  humanistično  pismo  in  svoja  znanstvena 

prizadevanja.360 Kakor je večkrat razložil Dobrovskemu, je latinščino v svojih pismih 

tako rad uporabljal zaradi izrazne gospodarnosti in pomenske jasnosti.361 23. januarja 

leta 1809 je ponosno zaključil, da bo jezikoslovec Johann Severin Vater – potem ko 

bo  prebral  njegovo  slovnico  –  spremenil  svoje  napačno  stališče  o  dvojini  v 

slovanskih  jezikih,  zapisano  v  Praktische  Grammatik  der  russischen  Sprache: 

»Aliter  sentiet,  cum me  legerit.«362 Latinski  deli  Kopitarjevih  pisem so  naraščali 

skupaj  z  avtorjevo  samozavestjo.  V  tem  pogledu  je  bilo  prelomno  prvo  pismo 

patriarha  slavistike  Dobrovskega,  ki  ga  je  Kopitar  prejel  1.  februarja  leta  1809. 

Medtem ko je bil prej  zelo zadržan pri vstavljanju latinskih besed, pa je v pismu 

Zoisu, napisanem v evforičnem razpoloženju neposredno po prejemu pisma iz Prage, 

večkrat prešel v latinščino, tako v obrazložitvi svoje zamisli, da bi se ne glede na 

študijske obveznosti preselil k Dobrovskemu v Prago: »Pravo je tako tam kakor tu, 

slavicorum autem fons est  ibi!«363 Kopitar je imel navado v latinščini izraziti tudi 

svoj  občutek superiornosti,  tako v pismu baronu julija leta  1810, ko je ocenjeval 

češkega jezikoslovca Franca Posselta, ki ga je sicer cenil: »[L]inguista generalis, sed 

slavista ego melior«.364 Ali pa aprila leta 1809, ko se je ponorčeval iz nepoznavanja 

pravnega  zgodovinarja  Johanna  Philippa  Ewersa,  avtorja  o  izvoru  ruske  države: 

»[T]akšni so Nemci: duo verba cum sciunt, statim libellum faciunt.«365 

Nenazadnje kaže na tradicijo humanističnega pisma tudi Kopitarjev vztrajen 

trud, da s šaljivimi pripombami v latinščini razvedri svojega korespondenta. Avgusta 

leta  1812  je  Zoisa  opozoril  na  knjige  v  njegovi  biblioteki,  ki  bi  lahko  koristile 

Ravnikarju,  Zupanu  in  drugim  sodelavcem  pri  pripravi  novega  prevoda  Svetega 

357 »Majhne stvari postanejo velike zaradi sloge«.
358 »V spopadu mnenj pridobi resnica«.
359 Kidrič 1934: 143.
360 Prim. Čejka 1996.
361 Jagić 1885: 77. Prim. Čejka 1996: 77.
362 »Spremenil bo mnenje, ko me bo prebral.« Kidrič 1939: 131.
363 »Izvor slovanstva pa je tam.« Kidrič 1941: 146.
364 »Splošni jezikoslovec, toda slavist sem boljši jaz«. Kidrič 1941: 174.
365 »Ko poznajo dve besedi, takoj napišejo knjižico.« Kidrič 1939: 193.
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pisma v slovenščino. V tem odlomku je skupino slovenskih prevajalcev zbadljivo 

primerjal  z neprimerljivo bolj  naglimi,  pa tudi izobraženimi  ustvarjalci  znamenite 

septuaginte,  prvega  grškega  prevoda  Stare  zaveze:  »Slovanska  (poljska  in  češka) 

biblija  je  prav  tako  med  slovanskimi  knjigami  Vaše  milosti ad  usum  LXX 

interpretum,366 da  ji  posvečajo  pozornost.«367 Kopitarjeva  pisma  postajajo  zaradi 

takšnega tona pogosto zabavna kakor Erazmova epistula iocosa.368 

3.2.5 Baročno plemiško pismo

V pismih Zoisove literarnoprerodne korespondence so prisotni tudi elementi 

baročnega plemiškega  pisma,  za katerega  je  teorija  pisma od začetka  17.  stoletja 

naprej zahtevala strogo formalen značaj, primeren visokemu družbenemu položaju 

naslovnika.369 Razsvetljensko pismo je sicer omehčalo večino baročnih konvencij, 

vseh pa nikakor ne. V stanovsko urejeni družbi poznega 18. stoletja je bil epistolarni 

dekorum ne  glede  na  razsvetljenske  težnje  še  vedno  odvisen  od  rodu  in  naziva 

korespondentov.370 Tudi sočasni priročniki za pisanje pisem so paradoksalno kljub 

zagovarjanju naravnega tona, ki naj bi se ne oziral na družbeni položaj prejemnika 

pisma, še v baročni tradiciji vztrajali, da morajo biti nagovor, slog, jezik in čustva 

pisma  prilagojeni  socialnemu  statusu  pošiljatelja  in  prejemnika.371 Vsekakor  je 

plemiško  baročno  pismo  na  razsvetljensko  epistolografijo  najbolj  vplivalo  z 

galantnostjo jezikovnega izraza.    

Tega je mogoče odkrivati zlasti v pismih, ki si jih je Zois izmenjal z baronom 

Erbergom  in  feldmaršalom  Vukasovićem.  Vsi  trije  so  pripadali  družbeni  eliti 

habsburške monarhije, zato pa tudi visoko razviti dvorsko-plemiški kulturi svojega 

časa. Svetovljan Zois je moral sicer večino življenja preživeti v Ljubljani, daleč od 

prestolnic  in  dvorov,  vendar  je  številne  člane  evropske  visoke  družbe  sproščeno 

sprejemal doma oziroma si je z njimi dopisoval v francoščini,372 italijanščini ali bolj 

običajni nemščini. Zato pa je dunajski dvor toliko bolje poznal izobraženi pravnik 

Erberg, ki je bil vsaj že konec 18. stoletja tesni prijatelj cesarske družine, pozneje 

366 Latinsko. »Na voljo sedemdesetim prevajalcem«. 
367 Pisma Žige Zoisa II, MP 44.
368 Prim. Erasmus 1554: 400.
369 Prim. Altman 1986: 33.
370 Schneider 2001: 238.
371 Bannet 2005: 64–65.
372 Prim. Šumrada 2000: 11. 

68



komornik,  v letih  1808–1816 pa vzgojitelj  avstrijskega prestolonaslednika.373 Tudi 

feldmaršal Vukasović, ki se je posvečal bleščeči vojaški karieri,  dokler ni bil leta 

1809 smrtno ranjen v bitki pri Wagramu, je bil humanistično razgledani član stare 

plemiške družine iz Senja, na katerega je postala cesarica Marija Terezija pozorna že 

v času njegovega šolanja na Dunaju.374 Drugi Zoisovi literarnoprerodni  dopisniki, 

tako Vodnik, Kopitar in Primic, so izhajali iz povsem drugačnega družbenega okolja. 

Svojega  mecena  so  sicer  nagovarjali  z  velikim  spoštovanjem,  vendar  pri  tem 

praviloma  niso  dosegali  višjih  slogovnih  leg.  Skrajno  rafiniranega  epistolarnega 

izražanja je bil včasih sposoben Kopitar, ki se je elegantnejše konverzacije navzel v 

letih bivanja v Zoisovi hiši, pa tudi pozneje na Dunaju. Stanovski obzir izkazuje tudi 

pazljivo sestavljeno Primičevo pismo Zoisu. 

Epistolarni  dekorum  je  strogo  predpisoval  že  zunanjo  obliko  plemiškega 

pisma. Pismo je moralo biti vloženo v ovojnico, zapečateno, priporočljivo francoski 

naslov na ovojnici pa je moral vsebovati čim več podatkov o prejemniku, kar je bilo 

znamenje  spoštovanja,  in  čim  manj  podatkov  o  njegovem  bivališču,  kar  je 

nakazovalo  njegovo  znamenitost.  Te  zahteve  so  brezhibno  izpolnjevala  Zoisova 

pisma Erbergu. Ohranila se je ovojnica njegovega pisma z dne 3. aprila leta 1809 z 

grbovnim pečatom in naslovom: »A Monsieur, Monsieur Joseph le Baron d’Erberg 

Chambelan de S. M. Imper. Reg. Apost., Chambelan actuel de Son Altesse Imper.  

l’Archiduc Ferdinand et Chevalier de l’ordre de St. Leopold a Laxenbour«.375 

Galantnost  prežema  tudi  uvodne  nagovore.  Ni  presenetljivo,  da  je  Zois 

Vukasovića,  ki  ga  ni  osebno  poznal,  nagovoril:  »Visokoblagorodni,  spoštovanja 

nadvse vredni gospod feldmaršal«.376 Vendar je dobrega znanca Erberga prav tako 

naslovil:  »Visokoblagorodni  baron,  spoštovanja  nadvse  vredni  prijatelj!«377 

Stanovska  etiketa  je  konec  18.  stoletja  korespondentoma  še  vedno  narekovala 

tovrstni formalni nagovor. Le zares tesno prijateljstvo je lahko to baročno konvencijo 

zamenjalo z dosledno razsvetljensko, tako da si je na primer Herder weimarskega 

373 Uršič 1975: 195–200.
374 Wurzbach 1856–1891: LII, 23.
375 Francosko: »Gospodu, gospodu Jožefu baronu Erbergu, komorniku Njegovega cesarskega in 
kraljevskega apostolskega veličanstva, sedanjemu komorniku Njegove cesarske visokosti nadvojvode 
Ferdinanda in vitezu reda sv. Leopolda v Laxenburgu«. Pisma Jožefa Kalasanca Erberga,  Zoisovo 
pismo Erbergu 3. 4. 1809.
376 Kidrič 1939: 182.
377 Pisma Jožefa Kalasanca Erberga,  Zoisovo pismo Erbergu 10. 12. 1808; 14. 4. 1810.
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kneza dovolil nagovoriti: »Ljubi knez!«378 Nagovor »Dragi!« pa so začeli priročniki 

za pisanje pisem pogosteje uveljavljati šele v Angliji in Ameriki konec 18. stoletja.379 

Dostojanstveni  jezik,  bogat  z  epiteti  in  elativi,  je  prav  tako  značilen  za 

neposredno  nadaljevanje  pisma,  ki  pojasnjuje  razloge  za  pisanje.  Vukasović  je 

vljudno razložil, zakaj piše Zoisu: »Ljubezen do domovine mi ponuja prijeten razlog, 

da  pišem Vašemu  visokemu  blagorodju«.380 V  uvodih  pisem Erbergu  se  je  Zois 

pogosto z izbranimi izrazi opravičeval zaradi zamujanja z odgovorom. Decembra leta 

1808  je  zapisal:  »Zame  je  pač  dvakrat  žalostno,  da  nisem  mogel  tako  dolgo 

odgovoriti na Vaše predragocene vrstice. Medtem ko sem bil skrajno ganjen, ker ste 

se me prijazno spomnili, si nisem želel ničesar bolj goreče, kakor da bi Vam za to 

resnično živo izkazal svojo nadvse srčno zahvalo ter obenem svojo nespremenljivo 

zvesto predanost  in  že od nekdaj  odločno spoštovanje.«381 Dikcija  tega  uvoda se 

povsem ujema  z  nagovori,  kakršne  so  v  svojih  modelih  pisem  visokim  osebam 

svetovali  pisci  baročnih  epistolarnih  priročnikov,  na  primer  Puget  de  la  Serre.382 

Januarja leta 1809 je bil Zois še bolj galanten v opravičevanju: »Tragična usoda je, 

da si nikoli ne dopustim dohiteti občutkov srca, temveč komaj kdaj pa kdaj porabiti 

trenutek  telesnih  zmožnosti.«383 Takšno  poudarjeno  vljudnostno  pisanje  je  bilo 

značilno za pisma z visoko razvitim čutom za družbeno primernost,384 torej predvsem 

za  plemiška  pisma.  Zoisova  osebnejša  in  iskrenejša  opravičila  Kopitarju  zaradi 

zamude pri odgovarjanju so vsebinsko veliko stvarnejša, formalno pa enostavnejša. 

Plemiška  galantna  pisma,  kakršna  so  Zoisova  Erbergu,  so  se  v  zvestobi 

baročnemu izročilu  načrtno izogibala obravnavanju vsakdanjih stvari in navadnim 

izrazom, rada pa so uporabljala metafore in personifikacije. Ko je Zois aprila leta 

1810 prvič po dobrem letu pisal  Erbergu,  mu ni podrobno opisal  zanj  uničujočih 

posledic poletne vojne, namreč ropov, stroškov z nastanitvami francoskih častnikov 

in vojakov, kontribucije, davkov, škode na posestvih, fužinah in v fajančni delavnici, 

temveč mu je toliko bolj prefinjeno predstavil svojo duhovno strtost ob tako hudem 

udarcu  za  domovino,  kakršna  je  bila  ustanovitev  Ilirskih  provinc:  »O  sovražnih 

nastopih, ki so me le malo prizadeli,  in o kontribucijah, dobavah in nastanitvenih 

378 Herder 1977–1988: VI, 71–72.
379 Bannet 2005: 66.
380 Kidrič 1939: 182, op. 1.
381 Kidrič 1939: 88.
382 Prim. Bannet 2005: 112.
383 Kidrič 1939: 124.
384 Schneider 2001: 100.
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stroških, ki so sledili in ki spravljajo v stisko samo [moj] poslovni položaj, ni vredno, 

da bi ukradel Vašemu blagorodju samo sekundo časa s pripovedovanjem. Toda želel 

bi si, da bi mogel opisati, kakšen vtis sta napravila name premirje in mir, če bi bilo 

mogoče  z  besedami  izraziti  občutek  odtrganosti  od  debla  domovine  in  od  vseh 

nenadomestljivih razmerij, ki so svete veri srca.« Tudi v nadaljevanju pisma je ostal 

Zois  zvest  baročnemu  konceptu  pisma  –  ideji  o  povezanosti  svojega  počutja  ter 

usode Avstrije in njene vladarske hiše, zato je zaključil, da si je opomogel šele ob 

veseli novici o poroki Napoleona in avstrijske nadvojvodinje Marije Luize, ki pa jo 

je  –  v  skladu  s  paradigmo  galantnega  pisma  –  nakazal  le  metaforično:  »Svoje 

okrevanje dolgujem nepričakovanemu visokemu dogodku, ki kakor novovzhajajoče 

sonce osvetljuje cel svet s tolažbo in upanjem«.385          

Zadnji primer iz Zoisovega pisma Erbergu kaže, da je bila rafiniranost sloga v 

plemiškem pismu odvisna od resnosti vsebine. Leta 1795 je Zois sporočilo o nenadni 

Linhartovi  smrti  v  pismu Vodniku namerno  zaključil  premišljeno  izbrano:  »[J]az 

bom  žrtvoval  nepozabnemu  prijatelju  solze  –  in  ga  kmalu  obiskal  v  grobu.«386 

Značilno še bolj estetsko in stilizirano je Zoisovo čustveno obravnavanje podobno 

življenjsko usodnih dogodkov na dvoru,  na primer  komentar  Erbergove novice o 

bolezni cesarice Marije Ludovike decembra 1808: »Ob branju prve strani [pisma] z 

dne 18. novembra me je navdal neopisljiv strah! […] Bog bodi zahvaljen, da je že 

pripis dal najboljše upanje za skorajšnje okrevanje in da so potem tudi hitri sli in 

časopisi, ki so sledili, oznanili ozdravljenje, za katerega smo tako goreče prosili! Cel 

svet je potolažen!«387 

Podobno uglajeni so bili pisemski zaključki. Zois je Erbergu pisal: »[H]itim 

proti koncu, da prizanesem Vašim očem, ostajajoč z vso dušo in z vsem srcem Vaš 

najponižnejši služabnik in najzvestejši prijatelj Žiga Zois.«388 Zoisovo izražanje skrbi 

za prijateljeve oči je bila zopet ena od značilnih vljudnostnih konvencij plemiškega 

pisma.389 Skrajna udvorljivost,  ki je zaznamovala odnos med obema baronoma, je 

prišla do polnega izraza tudi v njuni dosledni rabi podpisa »najponižnejši služabnik«. 

Natančno ta epitet je bil namreč po epistolarni etiketi 18. stoletja dolžan uporabljati 

385 Kidrič 1941: 150. Za prevod prim. Kastelic 1964: 17–18.
386 Zois 1973: 31.
387 Kidrič 1939: 88.
388 Kidrič 1939: 92.
389 Prim. Schneider 2001: 101.
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avtor,  ko  je  pisal  osebi  višjega  stanu  kakor  on  sam.390 Zois  in  Erberg  pa  kot 

enakopravna korespondenta k temu nista bila zavezana.   

Medtem  ko  prežema  galantni  slog  plemiškega  pisma  veliko  pomembnih 

sestavnih  delov  pisem  med  Zoisom  in  Erbergom,  so  se  mu  Kopitarjeva  pisma 

približala le občasno. Slavist je skladnjo in izražanje navadno rafiniral tedaj, ko je 

pisal o Zoisu in njegovi družini.  Oktobra leta 1809 je tako zapisal: »Trepetam od 

veselja, da bom morda lahko Vaši milosti tako kmalu poljubil spoštovano roko.«391 

Ker je bil Zoisu veliko bližje od Erberga, mu je velikokrat uspelo, da je galantnemu 

slogu,  ki  je  lahko vodil  v  konvencionalnost,  vtisnil  nezamenljiv  osebni  pečat,  na 

primer aprila leta 1813: »Končujem torej s prošnjo, da se mi na dan sv. Žige dovoli 

vsaj v duhu pred posteljo Vaše milosti.«392

Za bolj prefinjen epistolarni slog si je občutno prizadeval, ko je po dolgem 

času  prejel  Zoisovo  pismo  in  nanj  takoj  odgovoril,393 pogosto  pa  tudi  ob  slabih 

novicah iz baronove hiše, ko je čutil dolžnost, da svojega mecena primerno potolaži. 

Ko je slišal za propadanje Zoisovih fužin v času Ilirskih provinc, je aprila leta 1811 

dramatičen ton, zapleteno sintakso, abstraktne in stilizirane izraze, personifikacijo, 

kar  so  vse  elementi  galantnega  epistolarnega  sloga,  na  izviren  način  povezal  z 

osebnim in iskrenim sočustvovanjem: »Da ste se me 26. prejšnjega meseca prijazno 

spomnili, me je moralo seveda po tako dolgem odrekanju (v kar sem se z ustrezno 

resignacijo  vdal,  saj  dobro  poznam  prekinitve,  sicer  pa  nespremenljivo  zvestobo 

Vaše milosti poštenim varovancem) še toliko bolj osrečiti. Na drugi strani pa me je 

vsebina napravila otožnega, če naj bi bila štiridesetletno delo in požrtvovalnost Vaše 

milosti  za  obstoj  železarn  zaman!  Ampak  ne  morem  se  vdati  tej  misli:  končna 

ureditev bo morala popraviti začasno škodo. Nemezis je boginja pravice, in užaliti jo 

je mogoče le z  objestnostjo, ne pa s tako človekoljubnimi obrati, kakor jih je Vaša 

milost  uravnavala  v  Bohinju  in  na  Javorniku  in  ki  jih  ne  sme  obžalovati.  Kajti 

krepost in modrost ne moreta nič za nesrečo. Nemezis je torej Vaši milosti nasprotno 

dolžna nagrado!«394

Slogovno dovršeno pismo Zoisu pa se je leta 1812 iz več razlogov potrudil 

sestaviti tudi Primic. Prvič v življenju je namreč pisal temu vplivnemu mecenu in 

mentorju slovenskega preroda, ki ga osebno ni poznal in ki je bil poleg tega visokega 
390 Bannet 2005: 66.
391 Kidrič 1941: 112.
392 Pisma Žige Zoisa II, MP 54.
393 Prim. Pisma Žige Zoisa II, MP 65.
394 Pisma Žige Zoisa II, MP 15.
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rodu.  Tedanja  epistolarna  pravila  so  v  takšnem  primeru  seveda  narekovala 

privzdignjeni slog.395 Primic je moral biti skrajno takten tudi zato, ker se je dobro 

zavedal,  kako je  njegovo podobo pri  baronu v  preteklih  mesecih  očrnil  Kopitar. 

Uvodni  nagovor  je  bil  zato  predvsem  poklon  Zoisu:  »Visokorodni  baron!  Zgolj 

splošno znani sloves o Vaši slavni vnemi, da kot pravi mecen ob vsaki priložnosti 

podpirate znanosti in posebej vznik slovanske književnosti, me navdaja s pričujočim 

pogumom,  da  Vašemu  visokemu  blagorodju  kot  neznanec  pišem  te  vrstice.«  V 

nadaljevanju  je  Primic  ohranil  galantni  slog,  vendar  ga  je  presenetljivo  izvirno 

povezal z novo, prerodno vsebino: »S tem si jemljem čast, da Vašemu blagorodju 

poročam, kako sem imel srečo, da sem bil postavljen na položaj, na katerem lahko 

nekaj storim za prodor naše slovenske književnosti. […] Ali si lahko drznem v imenu 

celega  slovenskega  naroda  nadvse  ponižno  prositi  za  podporo  literarnim 

prizadevanjem? Vaše domoljubje, ki je brez primere, mi je porok za to, da nikakor ne 

bom prosil zaman.«396 

Navedene  Primičeve  besede  opozarjajo,  da  obstajajo  med  avtorji  pisem 

Zoisove literarnoprerodne korespondence, ki vsebujejo prvine baročnega plemiškega 

pisma, pomembne razlike, ki presegajo vprašanje sloga. Plemiči Erberg, Vukasović 

in Zois so v medsebojnih pismih dosledno omenjali »domovino«, s čimer so mislili 

na avstrijske dedne dežele pod vlado habsburške dinastije in na svojo rodno deželo 

Kranjsko ali Hrvaško. Preroditelji Kopitar, Primic in prav tako Zois pa so to baročno 

teritorialno zavest tudi v pismih nadomeščali z razsvetljensko jezikovno identiteto, 

od  deželnega  domoljubja  pa  prestopali  k  narodnemu  ponosu.  Zoisu  sta  njegov 

plemiški rod in prerodni nazor omogočala, da je pri pisanju pisem lahko izbiral med 

tradicionalno in novo domoljubno perspektivo glede na svojega korespondenta.

Zoisova  literarnoprerodna  korespondenca  je  bila  s  posameznimi  elementi 

baročnega plemiškega pisma primerljiva s sočasnimi evropskimi pismi. Galantni slog 

je ostal vsaj do začetka 19. stoletja ena od možnosti, ki so jo avtorji pisem izbrali 

zlasti tedaj, ko so pisali osebi visokega rodu, oziroma tedaj, ko so morali sestaviti 

formalno, ne pa zaupno pismo. Če je bil naslovljenec višjega stanu kakor pošiljatelj 

pisma,  je bil  takšen epistolarni  slog seveda toliko bolj  nujen.  Prefinjenost jezika, 

zapletenost  sintakse  in  odsotnost  konkretnih  tem  so  se  v  baročnem  in 

razsvetljenskem  pismu  praviloma  stopnjevale  z  naslovljenčevim  statusom,  še 

395 Bannet 2005: 68.
396 Kidrič 1934: 142, 143.
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posebej, če je bil odnos med korespondentoma manj intimen. To pravilo potrjujejo 

tudi korespondence znamenitih avtorjev 18. stoletja, kakršna sta bila Horace Walpole 

in Johann Gottfried Herder,397 in sicer ne glede na to, da lahko veljajo njihova pisma 

danes za odlične primere razsvetljenske ali celo predromantične proze. V hierarhično 

urejenih družbah razsvetljenske  Evrope je  torej  višino epistolarnega  sloga najprej 

določilo  razmerje med družbenima položajema pošiljatelja  in prejemnika,  nato pa 

tudi osebni odnos med njima.398

3.2.6 Razsvetljensko zaupno pismo 

3.2.6.1 Zgodovinsko ozadje

V  pismih  Zoisove  literarnoprerodne  korespondence  je  torej  prisotnih  več 

starejših  epistolarnih  tradicij,  ki  zaznamujejo  posamezne  dele  pisem,  niso  pa 

odločilne za kulturnozgodovinsko opredelitev celote. Za domnevo o razsvetljenskem 

značaju  teh  pisem govorijo  že  okoliščine  nastanka.  Njihovi  avtorji  spadajo  med 

glavne pripadnike osrednje (Zois, Vodnik) in pozne generacije razsvetljenskih piscev 

na Slovenskem (Kopitar,  Primic).399 Še več,  omenjena  korespondenca je bistveno 

pripomogla k delovanju Zoisovega kroga, ki je predstavljal jedro razsvetljenstva v 

slovenskih deželah. Njen pomen za baronov krog se je ujemal z atmosfero časa, ki je 

pismom  prisojal  kar  največjo  pomembnost  za  človeško  družbo.  Kakor  druge 

razsvetljenske korespondence v Evropi je tudi Zoisova v skupnih duhovnih naporih 

povezovala izobražence, živeče v različnih mestih politično razdeljene, toda kulturno 

povezane Evrope. Prav tako je bila v skladu s pričakovanji dobe že na prvi pogled 

predana  ideji  duhovnega  napredka,  še  posebej  pa  empiričnim  naravoslovnim  in 

humanističnim znanostim.400 Članom Zoisovega kroga je kakor vsem razsvetljencem 

ustrezala odprta, nedokončana forma pisma, ki je že sama po sebi nakazovala razvoj 

misli,  napredek  duha  in  koristno  izmenjavo  mnenj.401 V  njenem okviru  so  lahko 

konkretno,  empirično,  vendar  obenem  estetsko  obravnavali  razna  vprašanja, 

pomembna za tedanjo družbo.402

397 Prim. npr. Walpolovo pismo politiku Pittu (The Letters of Horace Walpole 1903–1925: VI, 103–
107) in Herderjevo pismo weimarski kneginji (Herder 1977–1988: VI, 73–74).
398 Prim. Bannet 2005: 292–293.
399 Prim. Koruza 1971: 10–12; Kos 1986: 100.
400 Prim. Cassirer 1998: 13–18, 49.
401 Prim. Howland 1991: 64–65.
402 Prim. Kos 1986: 73–75; Nickisch 1991: 54.
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Kljub  tem osnovnim sidriščem v  evropskem razsvetljenstvu  ostaja  odprto 

vprašanje,  v  katerih  formalnih  in  vsebinskih  lastnostih  se  zrcali  razsvetljenska 

naravnanost  Zoisove  literarnoprerodne  korespondence.  Še  posebej,  ker  je  za 

slovensko  razsvetljenstvo  značilno,  da  se  ni  neposredno  ukvarjalo  s  temeljnimi 

filozofskimi  in  družbenimi  dilemami  svojega  časa,403 po  katerih  bi  bilo  takoj 

prepoznavno, temveč se je raje posvečalo praktičnim nalogam. Ne glede na to je 

mogoče na tem mestu nakazati splošne značilnosti, ki obravnavano korespondenco 

določajo  kot  razsvetljensko  in  jo  kot  takšno  povezujejo  s  sočasno  evropsko 

epistolografijo,  medtem ko bo njen pomen za slovenski literarni  prerod podrobno 

predstavljen v drugem delu disertacije.  

3.2.6.2 Forma in slog

Obravnavano  Zoisovo  korespondenco  zaznamuje  zrahljana  formalna  in 

vsebinska struktura razsvetljenskega pisma, kakršna se je pojavila že v prvi polovici 

18. stoletja, nato pa so jo spodbudile še nemške in francoske epistolarne reforme 

sredi 18. stoletja. Nobeno od teh pisem nima več stroge večdelne retorične strukture 

in sloga, kakršna sta bila, na primer, značilna za nemško baročno pismo do začetka 

18. stoletja ali kakršna so še do začetka 19. stoletja svetovali mnogi priročniki za 

pisanje  pisem.404 Pisma  iz  Zoisove  literarnoprerodne  korespondence  so  nasprotno 

sledila  razsvetljenskemu  prepričanju,  da  pismo  ne  sme  več  dajati  videza  skrbno 

pripravljenega  umetelnega  govora  pošiljatelja,  temveč  videz  njegovega  živahnega 

nenačrtovanega nagovora naslovnika. Avtorji pisem, celo Zois, Erberg in Vukasović, 

so dajali prednost jezikovnemu izrazu, ki ga je naslovnik dojemal kot neposrednega. 

Tako so se ujeli z razsvetljensko mislijo,  da so  pisma odraz naravnega, notranjega 

človeka.405 Vsa pisma obravnavane korespondence pripadajo iz navedenih razlogov 

tipu zaupnega pisma, ki se je razvijal od Ciceronove zbirke Epistulae ad Familiares 

do humanistov in doživel kot prevladujoči epistolarni žanr vrhunec v 18. stoletju.406 

Zanj  sta  bila  značilna  prijateljski,  kolegialni,  družinski,  ljubezenski,  lahko  tudi 

poslovni značaj in jezik, ki se je približeval vsakdanjemu naravnemu pogovoru. 

 Zlasti pisma, ki so si jih pošiljali prijatelji, na primer Zois in člani njegovega 

kroga, izžarevajo sproščeno pisanje, izražanje in nizanje tem. Vodniku in Kopitarju 

403 Kos 1971: 29, 33.
404 Prim. Bannet 2005: 77.
405 Prim. Howland 1991: 42.
406 Prim. Bannet 2005: 43.
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se zaradi  Zoisove  naklonjenosti  in  njegovega  nasprotovanja  formalnostim ni  bilo 

treba  ozirati  na  tedaj  veljavne  epistolarne  konvencije,  ki  so  osebi  nižjega  stanu 

nalagale, naj v pismu osebi višjega rodu ali položaja uporablja lepopis, naj ne dodaja 

premalo dostojanstvenih postskriptumov, naj ne uporablja okrajšav, naj pokaže svoje 

spoštovanje do naslovnika s kratkimi teksti  ter  puščanjem praznega prostora med 

nagovorom  in  glavnim  besedilom  pisma  ipd.407 Impulzivna,  neposredna  in 

gostobesedna  Kopitarjeva  pisma  Zoisu,  ki  so  varčevala  s  prostorom  in  bila 

dopolnjena  z  več  pripisi,  se  niso  ozirala  na  nobenega  od  teh  priporočil.  Pravo 

nasprotje Kopitarjevim pismom mecenu so bila njegova pisma baronu Erbergu, ki so 

zaradi  manj  osebnega  odnosa med korespondentoma in  zaradi  prosilnega  značaja 

besedila precej bolj pazljivo upoštevala višji položaj naslovnika, saj so vključevala 

formalni  nagovor  (»Vaša  ekscelenca!«  ali  »Visoko  blagorodni  baron,  milostljivi 

gospod!«), lepopis, ustrezne razmike med deli besedila, galantni slog ipd.408 

Kopitarjev in Vodnikov uvodni nagovor Zoisa je bil skrajšan na najmanjšo 

možno mero, ki jo je še dopuščala tedanja vljudnost: »E. G.!«409 Zois pa je lahko 

člane svojega kroga naslavljal preprosto s »Predragi prijatelj!«,410 kakor na primer 

češki  razsvetljenec  Josef  Valentin  Zlobický  (»Prijatelj!«),  ko  je  leta  1783  pisal 

kolegu Janu Petru Cerroniju,411 ali pa Herder (»Najdražji!«), ko je istega leta pisal 

prijatelju  Friedrichu  Heinrichu  Jacobiju.412 Le  Vodnika  je  baron  sprva  zaradi 

spoštovanja  njegovega  cerkvenega  položaja  naslavljal  tudi:  »Prečastiti  gospod 

župnik!«413 Nedvoumno znamenje razsvetljenstva v svetu Zoisove korespondence je 

bila  baronova  velika  užaljenost,  ko  ga  je  Dobrovský,  ki  ga  je  imel  za  sebi 

enakovrednega prijatelja, v pismu nagovoril formalno: »Vaša ekscelenca!«414 

Obravnavana  korespondenca  se  je  tako  pridružila  želji  razsvetljencev,  da 

pisma  poudarijo  enakovrednost  pošiljatelja  in  prejemnika  ter  zmanjšajo  pomen 

družbenih razlik med njima.415 Iz pisem, ki si jih je Zois izmenjal z Vodnikom in 

Kopitarjem,  so  vsekakor  razvidne  močne  intelektualne  in  prijateljske  vezi,  ki  so 

brisale,  čeprav  ne  dokončno  izbrisale  stanovski  obzir.  Do  tikanja,  ki  sta  ga  v 

407 Prim. Bannet 2005: 66–67.
408 Gl. npr. Pisma Jožefa Kalasanca Erberga, Kopitarjevo pismo Erbergu 7. 12. 1809; 28. 12. 1809; 2. 
2. 1810; 20. 7. 1812.
409 Nemško: »V[aša] m[ilost]!«
410 Gl. npr. Zois 1973: 31.
411 Vídeňský podíl 2004: 267.
412 Herder 1977–1988: V.
413 Gl. npr. Zois 1973: 21.
414 Prim. Pisma Žige Zoisa II, MP 47a.
415 Prim. Howland 1991: 64–65.
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medsebojnih pismih na primer uporabljala Herder in Goethe,416 v korespondenci med 

Zoisom in člani njegovega kroga zaradi tedaj veljavne etikete pač ni moglo priti. Iz 

neenakih  nagovorov v obravnavani  korespondenci  je  bilo  povsem jasno razvidno 

hierarhično  urejeno  razmerje  med  Zoisom  na  eni  ter  Vodnikom,  Kopitarjem  in 

Primicem na drugi strani. Kopitar se je dosledno podpisoval kot »hvaležni dolžnik«. 

Takšen odnos se je popolnoma ujemal s tedanjimi pravili lepega vedenja in z napotki 

iz sočasnih priročnikov za pisanje pisem.417 

3.2.6.3 Javnost

Za Zoisov krog je bil kakor za podobne razsvetljenske družbe značilen preplet 

zasebnosti  in javnosti.  Baron in njegovi sodelavci  so se – kot sogovorniki in kot 

dopisniki – naravno pridružili razsvetljencem drugih evropskih dežel, ki so začeli v 

sprva zasebnem druženju in sodelovanju spontano oblikovati »literarno republiko«. 

Ta  nova  intelektualna  javnost,  vzpostavljena  v  18.  stoletju,  je  začela  počasi 

spreminjati staro politično kulturo absolutističnih monarhij, ki je bila tradicionalno 

omejena na dvorne kabinete.418 Pisma in pogovori razsvetljencev, ki so se zanimali 

za družbene probleme, so se zato pogosto odvijali na nejasni meji  med javnim in 

zasebnim  prostorom,  ki  sta  se  tedaj  šele  začenjala  oblikovati  in  ločevati.  V 

habsburški monarhiji,  na primer,  je cesar Jožef II.  javno sfero odločilno podprl z 

liberalno  reformo  državne  cenzure,419 ki  so  jo  nedvomno  pozdravili  tudi  člani 

Zoisovega kroga. Kljub takšnim posameznim spodbudam s strani visoke politike pa 

javnih  prostorov,  primernih  za  srečanja  intelektualcev,  ni  bilo  v  izobilju  niti  v 

svetovljanskih  prestolnicah,  vladarji  pa  razen  izjem  tudi  niso  finančno  podpirali 

intelektualnih  združb,  ki  so  se  izmikale  njihovemu  nadzoru.420 Pravo  srce 

razsvetljenstva  so  tako  do  konca  ostali  saloni  plemiških  in  meščanskih  družin, 

kakršen je bil tudi v palači na ljubljanskem Bregu. 

Ti so s svojim vplivom hote ali nehote začeli stopati v javnost. Zois je kot 

premožni  in  vplivni  mecen  svojim  sodelavcem  zagotovil  varno  zavetje  za 

združevanje  in  ustvarjanje,  omogočil  objave  njegovih  del,  nemalokrat  pa  jim  je 

priskrbel  še  službe  v  državni  upravi  ali  v  Cerkvi,  kjer  so  lahko  vidno  podprli 

uresničitev prerodnih zamisli in širitev razsvetljenskih idej. Na povsem enak način so 

416 Gl. npr. Herder 1977–1988: VI, 91–93.
417 Bannet 2005: 65.
418 Habermas 1981: 12; Goodman 1992: 4; Kruckeberg 2001: 1.
419 Morrison 2005: 51; Habermas 1981.
420 Prim. Morrison 2005: 39, 43. 
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svojim  klientom  do  objav,  služb  in  moči  pomagale  tudi  druge  primerljive 

razsvetljenske  družbe  v  avstrijskih  deželah,  tako  češki  prerodni  krog  dunajskega 

profesorja in cenzorja Josefa Valentina Zlobickega,421 ki je bil Slovencem prav dobro 

znan,  pa  dunajska  prostozidarska  loža  Zur  wahren  Eintracht pod  vodstvom 

Zoisovega dopisnika Ignaza von Borna.422 Kopitar, na primer, se je lahko – ker je bil 

uspešen član Zoisovega kroga – kot skriptor v dunajski Dvorni biblioteki povsem 

posvetil jezikoslovju in organizaciji slovanskih prerodov, medtem ko je slavistično 

delo Fortunata Durycha, varovanca Zlobickega, zastalo ravno zaradi tega, ker mu ni 

uspelo  zasesti  tega  tako  zaželenega  službenega  mesta.423 Prav  javne  biblioteke  z 

velikimi knjižnimi zbirkami so bile namreč v razsvetljenstvu valilnica novih zamisli 

in spoznanj.424 

Zoisov krog svojih idej ni zadrževal med stenami soban, temveč jih je širil po 

vseh družbenih slojih, in sicer med preprostimi ljudmi, tako s slovensko pratiko, med 

izobraženci,  na  primer  s  publicističnimi  besedili  v  nemščini,  in  v  politični  eliti, 

denimo v pogovorih z guvernerjem Marmontom in ministrom Metternichom. V tem 

pogledu se je razvijal enako kakor francoski saloni in druge evropske razsvetljenske 

družbe, tako akademije, klubi, kavarne in prostozidarske lože. Sprva se je oblikoval v 

zasebnem  druženju  podobno  mislečih  intelektualcev,  ki  jih  je  povezovalo 

prijateljstvo ali vsaj  naklonjenost,  nato pa je začel s svojimi zamislimi posegati v 

družbo in dobivati vsaj delno javno podobo.425 Na eni strani je večji del dejavnosti 

Zoisovega kroga potekal v zasebnih prostorih in po pismih, skritih pred očmi drugih, 

na drugi strani pa so njegovi člani v javnosti  prepoznavno nastopali  kot skupina, 

kakor jih je dojemal tudi Pohlin. Ta dihotomija je zaznamovala vse razsvetljenske 

družbe, na primer angleški Kit-Cat Club in prostozidarske lože.426 Kopitarju je izraz 

»Domus  Zoisiana«427 simptomatično  lahko  pomenil  tako  baronovo  zasebno 

rezidenco  kakor  tudi  raznovrstno  literarno-znanstveno  družbo,  ki  se  je  zbirala  v 

njej.428 Poljavni  značaj  družb,  med  katere  je  spadal  tudi  Zoisov  krog,  se  je  med 

drugim kazal v srečevanju ljudi iz različnih družbenih plasti, ki so se v istem prostoru 

predajali vljudni družabnosti in svetovljanski konverzaciji, pogoj za sprejem pa ni bil 

421 Prim. Reichel 2004: 130–132, 135.
422 Prim. Morrison 2005: 202–203.
423 Prim. Petrbok 2004: 185–191, 287, 289.
424 Israel 2001: 119.
425 Prim. Goodman 1992: 14; Kruckeberg 2001: 2, 85; Merchiers 2007: 333.
426 Prim. Bannet 2005: 249.
427 Latinsko: »Zoisova hiša«.
428 Prim. Kidrič 1941: 141; Pisma Žige Zoisa II, MP 10.
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več povezan s poreklom, temveč z izobrazbo ali vedenjem.429 Ne le, da je Zois svoj 

krog  sestavil  večinoma  iz  ljudi,  ki  so  bili  rojeni  v  družinah  kmetov  in  malih 

meščanov, temveč je Kopitarju – po izvoru iz gorenjske vasi Repnje – omogočil, da 

je bil na Dunaju pripuščen v Schreibersov naravoslovni salon in druge plemiške hiše, 

tako k baronu Erbergu, grofu Saurauu in nadškofu grofu Hohenwartu. 

O  poljavnem značaju  Zoisovega  kroga  priča  tudi  njegova  korespondenca. 

Pisem,  ki  so  usklajevala  prerodne  dejavnosti  ali  vsebovala  za  prerod  pomembne 

podatke, zelo pogosto ni bral le njihov naslovnik, temveč so krožila znotraj baronove 

družbe,  kar  je  pripomoglo  k  nagli  širitvi  novih  idej  med  vsemi  slovenskimi 

izobraženci.  Kopitarjeva pisma za Zupana in Ravnikarja  z navodili  za  slavistično 

delo,  na  primer,  so  prišla  najprej  v  baronovo  hišo,  kjer  jih  je  z  avtorjevim 

dovoljenjem  bral  Zois.  Prav  tako  je  Kopitar  Zoisu  zaupal  dragocena  pisma 

Dobrovskega, ki so jih lahko nato študirali drugi člani kroga, zlasti Vodnik, Zupan in 

Ravnikar.430 Še  bolj  izrazito  je  javni  sferi  zavestno  pripadala  Kopitarjeva 

korespondenca s tujimi slavisti,431 ki jo je večkrat pomagal omogočiti prav Zois.432

3.2.6.4 Politika

V okvir  svobodnega,  toda uglajenega  obravnavanja za javnost  pomembnih 

zadev v razsvetljenskem salonu je seveda spadala tudi kritika politike,433 čemur se ni 

izogibal niti Zoisov krog. Kopitar, ki se kljub lojalnosti do avstrijske države ni pustil 

slepiti  politični  propagandi,  je  16.  februarja  leta  1810  Zoisu  cinično  komentiral 

novico o Napoleonovi poroki z nadvojvodinjo Marijo Luizo, ki je vzradostila celotno 

cesarstvo in preglasila novico o finančnem zlomu: »Tukaj je že dva dneva vse polno 

uradnih novic o poroki. In obeti: tečaj sam je padel s 450 na 350 v enem dnevu!«434 

V skladu s poljavnim značajem Zoisovega kroga je njegova korespondenca 

pogosto  usklajevala  politične  načrte  korespondentov.  Zois  in  Erberg  sta  tako  po 

pismih razpravljala o ureditvi obnovljene Kmetijske družbe za Kranjsko, Kopitar pa 

je  z  Dunaja  spodbujal  Zoisa in  Vodnika,  ki  sta  si  prizadevala  korigirati  napačno 

jezikovno politiko francoskih oblasti  v Ilirskih provincah.  Takšnih primerov je še 

veliko  več.  Baron se  je  po  vrnitvi  Kranjske  Avstriji  leta  1813 Kopitarju  večkrat 
429 Prim. Israel 2001: 59, 60; Vovelle 2004: 34.
430 Gl. poglavje Zvrstna opredelitev pisem iz Zoisove literarnoprerodne korespondence, podpoglavje 
Elementi javnega pisma.
431 Merchiers 2007: 334.
432 Gl. poglavje Povezave z drugimi slovanskimi preroditelji.
433 Goodman 1992: 18; Kruckeberg 2001: 84. Prim. Foucault 1991: 152.
434 Kidrič 1941: 140.
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pritožil nad slabo rekonstrukcijo deželne vlade, predvsem pa nad novimi finančnimi 

obveznostmi, s katerimi je Dunaj obremenil pod Francozi že tako ali tako izčrpano 

vojvodino, kar je slavist takoj naznanil znancem, ki bi lahko Zoisovo mnenje prenesli 

na  dvor.  Zoisov  in  Kopitarjev  način  političnega  delovanja  s  pomočjo  osebnih 

pogovorov in pisem se je povsem ujemal z značajem razsvetljenske družbe, v kateri 

se je posameznikova družbena moč razvijala v zasebni sferi, kjer je bila skrita pred 

nadzorom in kaznijo.435 Zato sta mecen in njegov varovanec v pismih tudi razvila 

maskirani način izražanja političnih mnenj, ki je bil značilen za to dobo.436 Zoisova 

literarnoprerodna  korespondenca  pripada  torej  razsvetljenstvu  tudi  zaradi  svojega 

delno javnega značaja ter zaradi svojega družbenega in političnega pomena.

    

3.2.6.5 Filozofija

Omenjena  korespondenca  ni  nikoli  obravnavala  filozofskih  vprašanj,  ki 

članov Zoisovega kroga niso zanimala. Baron je imel, kakor je opazil že Matija Čop, 

v svoji knjižnici na voljo le skromen izbor spisov metafizične filozofije.437 Zois in 

Kopitar sta Immanuela Kanta, enega redkih spekulativnih filozofov, ki se pojavlja v 

njuni korespondenci, omenjala brez izjeme le tedaj, ko sta se neusmiljeno norčevala 

iz dolgoveznosti in dolgočasnosti njegovih del. 19. novembra leta 1808 je Kopitar 

Zoisu  potožil,  da  bo  moral  v  okviru  študija  prava  študirati  tudi  Kanta:  »Tudi 

kantovec moram postati, kajti naše šolske knjige so tudi vse [takšne].« Zois mu je 10. 

decembra  leta  1808 odvrnil:  »Pri  [knjigarnarju]  Becku boste  gotovo našli  vse  te 

heretike.«  Čez  nekaj  dni  pa  je  v  zvezi  s  prebiranjem  Kanta  še  zlobno  navrgel: 

»Nebesa naj Vam stojijo ob strani, ko boste prebavljali vso [to] besedno kramo.« Ko 

je Kopitar končno dobil zamisel, kje si bo izposodil Kantova dela, je Zoisu napisal: 

»Gospa Repič po mojem zadnjem pismu ne bo imela zadržkov, da mi ne bi posodila 

Kanta. Da bi ga kupil, bi bilo res škoda denarja!«438

Kljub  temu  je  mogoče  iz  pisem Zoisove  literarnoprerodne  korespondence 

razbrati odnos glavnih slovenskih razsvetljencev do sveta in človeka. Ti dopisniki so 

se namreč v komentarjih raznih zgodovinskih dogodkov, npr. kmečkih nemirov v 

Ilirskih provincah ali pa osvobodilnega gibanja Srbov, vedno zavzemali za splošna 

razsvetljenska  načela,  namreč  za  razumnost,  miroljubnost,  toleranco,  svobodo 

435 Prim. Bannet 2005: 227. 
436 Gl. poglavje Politika.
437 Slodnjak 1986: 100; Kos 1987: 32.
438 Kidrič 1939: 58, 85, 93, 104.
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mišljenja,  nedotakljivost  človeka  in  njegove  lastnine,  razsvetljeno  vladavino  in 

podobno.  Iz  njihovih  bolj  zasebnih  pripomb,  na  primer  iz  Zoisovih  nasvetov 

Kopitarju,  je  prav  tako  razvidno razsvetljensko pojmovanje  življenja,  namreč,  da 

mora  človeka  pri  uresničevanju  čutnosti  oziroma  iskanju  sreče  voditi  razum.439 

Predvsem pa se intelektualna dejavnost članov Zoisovega kroga, izražena in opisana 

tudi v pismih, ujema z razsvetljensko zavestjo o nujnosti svobodne in javne uporabe 

razuma  za  izboljšanje  stanja  sodobnega  človeka,  ki  se  je  razvijala  od  konca  17. 

stoletja  do  Kanta.440 Kot  pripadniki  politično  konservativnega  razsvetljenstva,  s 

katerim se je poistovetil večji del avstrijskih in celo evropskih intelektualcev,441 niso 

sicer  Zois  in  njegovi  sodelavci  v  političnih  načrtih  nikoli  predvideli  popolne 

človekove  neodvisnosti  pri  javnem  razmišljanju  in  delovanju,  ki  jo  je  zahteval 

Kant,442 ampak so vanje vedno vgrajevali zaščito in nadzor s strani razsvetljenega 

absolutističnega monarha. Člani Zoisovega kroga tudi ne bi nikoli podprli ukinitve 

fevdalnega reda, ki bi prizadela njihovega mecena. Tako je Kopitar marca leta 1810 

sočustvoval  z  baronom,  ki  mu  je  generalni  intendant  Ilirskih  provinc  Dauchy  v 

zasebnem pogovoru napovedal uresničitev obljub francoske revolucije: »Vaša milost 

je morala poslušati grozna načela.«443

3.2.6.6 Religija

Kakor  večino  avstrijskih  razsvetljencev  so  tudi  večino  Zoisovega  kroga 

predstavljali možje, ki so se izobrazili v cerkvenih šolah, postali nato duhovniki ali 

pa so o tem vsaj razmišljali.444 Odnos ljubljanskega mecena in njegovih sodelavcev 

do religije je v veliki  meri  določil  spopad med katoliško vero in razsvetljenskimi 

ideali  v  času  vladanja  cesarja  Jožefa  II.  O  njihovi  verski  toleranci  ne  more  biti 

nobenega dvoma že zaradi spoštovanja in raziskovanja reformacije na Kranjskem. 

Zois in Kopitar sta si po pismih vse do baronove smrti pošiljala nove bibliografske 

podatke o protestantski književnosti.  Njuna korespondenca kaže, da se tako kakor 

večina tedanjih evropskih, predvsem pa avstrijskih intelektualcev nista spogledovala 

z ateizmom,445 bila pa sta kritična do starih cerkvenih redov, zlasti do jezuitov, in 

skeptična do tradicionalnih oblik pobožnosti, ki so jih na primer gojili frančiškani in 
439 Gl. poglavje Organizacija preroda in rangiranje sodelavcev, podpoglavje Kopitar.
440 Prim. Foucault 1991: 148; Losonsky 2001: 1–11.
441 Prim. Hobsbawm 1968: 106; Byrne 1996: 2; Israel 2001: 8–11; Reichel 2004: 136.
442 Prim. Losonsky 2001: 188.
443 Kidrič 1941: 146.
444 Morrison 2005: 91.
445 Morrison 2005: 90.
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diskalceati. Značilno je Kopitarjevo namigovanje na naivnost neke procesije aprila 

leta 1809 na Dunaju, ki je bila očitno povezana s priprošnjo za ugoden potek vojne s 

Francozi:  »Sicer  pa smo prav  pobožni.  Gospodom pl.  Bonazza  bi  bilo  gotovo v 

kratkočasen užitek,  če bi  videli štiri  do pet  tisoč otrok,  starih  osem do deset  let, 

korakati v procesiji in peti Bog, ohrani prestol našega pobožnega cesarja.«446

Niti  pri  Zoisu niti  pri  Kopitarju,  še  manj  seveda pri  duhovnikih Vodniku, 

Zupanu  in  Ravnikarju,  pa  ni  mogoče  odkriti  averzije  do  Cerkve,  ki  je  bila  v 

baronovem krogu značilna le za Linharta.447 Njegovo duhovno približevanje deizmu 

ali celo ateizmu je dobilo nov zagon leta 1783,448 ko ga je škof Herberstein po očitno 

mučnem sporu odpustil  z  mesta  svojega tajnika.  Linhart  je  kot  goreč zagovornik 

cesarjevih reform Cerkve, tudi podržavljanja njenega premoženja, že nekaj mesecev 

po  tem  dogodku  guberniju  predlagal,  naj  se  v  korist  načrtovane  javne  študijske 

knjižnice v Ljubljani zapleni škofova Javna knjižnica v semenišču.449 Toda Linhart je 

ostal med Zoisovimi sodelavci izjema. Pragmatičnemu Kopitarju se je, na primer, v 

času Ilirskih provinc zdelo najpametneje, da poučevanje v novih šolah prevzamejo 

duhovniki, ker so preprosto najbolj izobraženi. Večina baronove družbe je bila očitno 

naklonjena racionalnemu in moralnemu krščanstvu, nekateri celo janzenizmu, kar se 

je skladalo s  politiko  Jožefa II.  in z  usmeritvijo  zmernega  razsvetljenstva.450 Prvi 

Zoisov biograf Pagliaruzzi je zapisal, da je baron »vse svoje življenje sledil najbolj 

strogim zapovedim svetega evangelija«, spoštoval katoliško vero in njene služabnike, 

»toda preganjal praznoverje, hinavščino in svetohlinstvo«.451 Člani Zoisovega kroga 

so torej na področju religije – tudi s svojimi pismi – podpirali razsvetljensko smer, ki 

je  sicer  napadala  nevednost  ter  spodbujala  toleranco  in  znanje,  vendar  tudi 

združevala razum z vero.452

3.2.6.7 Znanost

Neomajna vera v moč človeškega razuma in izkustva je v 18. stoletju podprla 

bliskovit  razvoj  posvetnih  znanosti.  Zoisova  družba  je  imela  vsa  desetletja  kljub 

neformalnemu delovanju tudi znanstven značaj. Kopitar jo je v nekem pismu celo 

446 Kidrič 1939: 198.
447 Prim. Kos 1996: 70.
448 Prim. Gspan 1967: 231.
449 Vidmar 2008 a: 192–194.
450 Prim. Byrne 1996: 25; Morrison 2005: 34–35.
451 Pagliaruzzi, Biografia: [10].
452 Prim. Israel 2001: 8–11.
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imenoval »accademia slava«.453 Zoisova literarnoprerodna korespondenca se je ves 

čas  ukvarjala  z  aktualnimi  vprašanji  empiričnih  humanističnih  in  naravoslovnih 

znanosti,  kar  jo  je  definiralo  kot  razsvetljensko.  V  pismih  Vodniku  Zois  ni 

razpravljal  le  o  njegovi  poeziji,  temveč  tudi  o  slovnici,  slovarju,  nič  manj  pa  o 

geološki sestavi triglavskega pogorja. V korespondenci med Zoisom in Kopitarjem 

so  obravnavani  tako  filološki  in  zgodovinski  problemi  kakor  nova  odkritja  na 

področju  zoologije  in  mineralogije.  Empirističnega  nazora  pa  baron  in  njegovi 

dopisniki niso izražali le implicitno, ampak tudi neposredno. Tako je 5. septembra 

leta  1795  Zois  v  pismu  Vodniku  poudaril,  da  mora  znanstvenik  naravne  pojave 

raziskovati po analitičnem opazovanju, ne pa po videzu.454 Kopitar pa je bil kot eden 

prvih filologov svoje dobe tako ali tako zavezan znanstvenemu iskanju gotovosti in 

resnice, ki ga je utemeljilo 18. stoletje.

3.2.6.8 Poetika

Razsvetljenski značaj pisem iz Zoisove literarnoprerodne korespondence se 

kaže tudi v obravnavah drugih področij človeškega ustvarjanja. Zoisov literarni nazor 

je  posebej  prepoznaven  v  njegovih  pismih  Vodniku.  Baron  je  dajal  pesniku  od 

literarnih  teoretikov  brati  razsvetljenca  Batteuxa.  Slogovno  je  dajal  prednost 

klasicizmu, torej konservativnejšemu toku razsvetljenske literature. Tudi sicer je še v 

duhu klasicizma 17. stoletja ohranjal prepričanje o utemeljenosti ustaljenih literarnih 

pravil in vzorcev.455 Kljub temu je v presoji konkretnih literarnih del, kakor ugotavlja 

Janko  Kos,  izhajal  manj  iz  klasicističnih  pravil  kakor  iz  konkretnih  zahtev 

empirizma,  ki je videl temeljni  namen poezije v dvojnosti  zabave in poučnosti.456 

Zoisov  razsvetljenski  empirizem se  kaže  tudi  v  poudarjanju  pomena  okusa  in  v 

usmerjanju  Vodnika  k  ustvarjanju  književnosti  v  ljudskem tonu,  torej  v  bližanju 

literarnega pisanja človekovemu čutnemu izkustvu.457 

Po pismih pa so si Zois in njegovi dopisniki pošiljali tudi ljudske pesmi. Zois 

je  tako  Kopitarju  na  Dunaj  poslal  svojo zbirko  viž,  da bi  jo  preučil  Dobrovský. 

Kopitar  pa  je  Zoisa  oskrboval  s  primerki  srbskega  ljudskega  pesništva.  Tudi 

raziskovanje  tovrstne  poezije  je  bilo  namreč  znamenje  novega  časa,  saj  so 

razsvetljenci  iskali  in  cenili  prvobitno  poezijo  kot  del  ali  odraz  človekovega 

453 Latinsko: »slovanska akademija«. Pisma Žige Zoisa II, MP 72.
454 Zois 1973: 45.
455 Prim. Kos 1986: 68.
456 Kos 1987: 31–32.
457 Kos 1987: 32.
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naravnega  in  čutnega  temelja.458 Zlasti  Kopitar  je  ob  navduševanju  nad  srbsko 

poezijo  v  pismih  Zoisu  implicitno  oblikoval  prepričanje,  da  je  ljudsko  slovstvo 

pristni in neposredni izraz človekovega duha, po katerem se mora zgledovati  tudi 

leposlovje.459

3.2.6.9 Prerod

Tematika humanističnih znanosti in poetike je bila v Zoisovem krogu, s tem 

pa  tudi  v  njegovi  korespondenci,  neločljivo  povezana  s  slovenskim  literarnim 

prerodom.  Zoisov  krog je  namreč  tudi  s  pomočjo  pisem spodbujal  ustvarjanje  v 

slovenskem  jeziku  ter  znanstveno  raziskovanje  slovenskega  jezika.  V  ozadju 

programa baronove družbe je bila nastajajoča ideja naroda, ki se ni pokazala le v 

Vodnikovi poeziji, Linhartovem zgodovinopisju in Kopitarjevi slovnici, temveč tudi 

v Zoisovi korespondenci, tako z načrtovanjem južnoslovanske državne enote znotraj 

avstrijskega cesarstva in z razvijanjem teorij o zgodovini slovenskega jezika.460 Tudi 

s  to  značilnostjo  se  je  obravnavana  korespondenca  vključevala  v  razsvetljenstvo. 

Občutek, da pripada posameznik konkretni nacionalni skupnosti, da ji je zavezan z 

jezikom, okoljem in potrebami, je bil namreč, kakor ugotavlja Janko Kos, povsem v 

skladu z razsvetljenskim empirizmom, ki je postavljal na prvo mesto to, kar je dano 

človeku  s  čutno,  prvotno  izkušnjo.461 Zato  ni  nenavadno,  da  je  slovensko 

razsvetljenstvo  v  svojem  zrelem  obdobju  odkrilo  in  obravnavalo  tudi  vprašanje 

slovenske  državnosti,  in  sicer  tako  v  okviru  habsburške  Avstrije  (Linhart,  Zois, 

Kopitar) kakor Napoleonove Francije (Vodnik).462 Prerodno problematiko podrobno 

obravnavam v drugem delu disertacije.

3.2.6.10 Prijateljstvo

V  zvezi  z  razsvetljenstvom  so  pisma  iz  Zoisove  literarnoprerodne 

korespondence odprla še eno, za to obdobje ključno temo – prijateljstvo. Ta stari 

topos antičnega  in  humanističnega  pisma je  bil  v  razsvetljenskih korespondencah 

povzdignjen na novo raven.463 Zois je v pismu na Koprivnik 5. septembra leta 1795 

opisal  navdušenje  grofa  Hohenwarta  in  ravnatelja  Pinhaka,  ki  ju  je  Vodnik  po 

458 Kos 1987: 70–71.
459 Prim. Kernc 1932: 510.
460 Gl. poglavji Politika ter Karantanska in panonska teorija.
461 Kos 1971: 34.
462 Gl. poglavje Politika.
463 Prim. Guillén 1986: 78–79, 91.
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baronovih navodilih  popeljal na geološko odpravo v triglavsko pogorje, in dal na 

koncu občutkom vseh treh udeležencev vzvišen smisel: »Gore, narava, prijateljstvo 

so mogočno velike reči.«464 Takšno izražanje je značilno za 18. stoletje, ki je znova 

odkrilo in posvojilo Aristotelov koncept nesebičnega,  enakopravnega in svobodno 

sklenjenega  prijateljstva  kot  vrline,  ki  je  ključ  do  posameznikove  sreče  in  vez 

družbe.465 Aristotel je v Nikomahovi etiki med drugim zapisal, da ohranijo prijatelji 

občutek predanosti tudi, »kadar jih ločijo razdalje«, da pa lahko prijateljstvo propade 

zaradi neizrečenih besed.466 To misel so morali še posebej ceniti razsvetljenci, ki so si 

s pismi tako spretno prizadevali premoščati razdalje in svojim ljubljenim predajati 

izraze naklonjenosti. Erberg je pomen pisma za vzdrževanje prijateljstva, posebej v 

težkih časih, elegantno nakazal na začetku pisma Zoisu maja leta 1810: »Z Vašim 

prijetnim pismom, ki ga je s seboj prinesel komtur grof Harrach, ste mi napravili 

veselje, ki ga lahko človek popolnoma občuti le ob tako živem, globokem občutku 

prijateljstva, ki sem ga posvetil Vam, in v najinem položaju.«467

Čustvo prijateljstva je postalo – tudi v okviru epistolarne kulture – pomemben 

integracijski  element  tedanjih  združb izobražencev,468 prav tako  Zoisovega kroga. 

Intelektualci  so se  lahko začeli  na  tej  podlagi  družiti  in  razpravljati  ne  glede  na 

stanovske  razlike.469 Te  sicer  v  salonih  poznega  razsvetljenstva,  tudi  v  loži  Zur 

wahren Eintracht in v Zoisovem krogu, kljub egalitarističnemu vzdušju in retoriki 

nikakor niso bile pozabljene,470 vendar se je njihov pomen pomembno zmanjšal. Tudi 

slovenski razsvetljenci so lahko začeli šele kot prijatelji snovati preobrazbo kulture. 

Zois je julija leta 1794 Vodnika pohvalil in hkrati pomiril, ker je tekste za pratiko 

zaupal  »kritiki  svojih  prijateljev«.471 Tudi  Kopitar  je  v  enem  od  svojih 

osebnoizpovednih trenutkov priznal, da lahko šteje med svoje redke prijatelje Zoisa 

in  Dobrovskega,  s  katerima  pa  se  je  lahko sporazumeval  le  po pismih:  »Paucos 

amicos  eosque  bonos  et  veros,  ut  Tu  es  et  Dobrovius,  amo.  Profanum  vulgus  

malorum etc. odi et arceo.«472 Medtem ko je bila prej navedena Erbergova izjava vsaj 

delno še retorična oziroma vljudnostna, pa je Kopitar namignil, da mu prijateljstvo 

464 Zois 1973: 44.
465 Aristoteles 1994: 241–297; Kruckeberg 2001: 7, 11.
466 Aristoteles 1994: 250.
467 Kidrič 1941: 162.
468 Morrison 2005: 5.
469 Prim. Israel 2001: 60; Morrison 2005: 226.
470 Prim. Morrison 2005: 227–228.
471 Zois 1973: 29.
472 »Rad imam maloštevilne prijatelje, in sicer dobre in prave, kakor sta Ti in Dobrovský, sovražim in 
zavračam pa nevedno drhal slabih ljudi itn.« Pisma Žige Zoisa II, MP 51.
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Zoisa in  Dobrovskega  pomaga osmišljati  življenje,  kar  je  značilno  razsvetljensko 

stališče.473 Tudi v tem pogledu se je torej Zoisova literarnoprerodna korespondenca 

vključevala v razsvetljensko kulturo.

Avtorji  pisem  iz  Zoisove  literarnoprerodne  korespondence  so  z 

medbesedilnimi namigi, zlasti z imeni znamenitih epistolografov, z njihovimi citati, 

toposi,  aluzijami,  preoblikovanimi  motivi  in  slogom,  pokazali,  katere  stare 

epistolarne  tradicije  še  živijo  v  njihovih  pismih:474 antično  latinsko  pismo,  zlasti 

Horacijeve epistole, humanistično novolatinsko pismo in baročno plemiško pismo. 

Korespondenti so se na takšen način prepoznavno navezovali na strukturo starejših 

uresničitev  epistolarnega  žanrskega  modela.475 Tudi  v  tovrstnem  sklicevanju  so 

sledili tradiciji znamenitih epistolografov, tako Seneke, ki je s citati načrtno opozarjal 

na svoje vzornike Epikura, Cicerona in Horacija.476 Obravnavana korespondenca je 

kljub  bogatemu  navezovanju  na  preteklost  z  večino  formalnih  in  vsebinskih 

elementov pripadala razsvetljenski epistolografiji. Nobenega dvoma ni, da so imeli 

njeni  naslovniki  kot  izjemno  izobraženi  bralci  razvit  čut  za  vsako od  omenjenih 

epistolarnih tradicij. 

473 Prim. Kruckeberg 2001: 16.
474 Prim. Juvan 2006: 170–176.
475 Prim. Juvan 2006: 284.
476 Prim. Inwood 2007: 137.
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3.3 TEORIJA PISMA

3.3.1 Razvoj raziskav

Z iztekom dobe normativne  epistolarne  poetike,  ki  je  trajala  od antike  do 

konca 18. stoletja, in z razvojem moderne literarne teorije kot strogo znanstveno-

empirične vede na začetku 20. stoletja se je pojavila možnost za opisno in analitično 

preučevanje zvrsti pisma. Raziskovalci so do današnjega dne ponovno obudili nekaj 

starih vprašanj, ki so si jih postavljali že njihovi predhodniki v antiki, srednjem in 

zgodnjem novem veku, odprli pa so tudi več novih dilem. 

Starejša literarna veda pismu ni priznavala položaja zvrsti v tradicionalnem 

esencialističnem konceptu literature, ki je bil utemeljen na treh vrstah – liriki, epiki 

in  dramatiki.477 Literarni  zgodovinarji  kakor  Gustav  Lanson  so  zanikali  obstoj 

epistolarne  zvrsti  ali  umetnosti,  pismu  pa  odrekali  estetsko  formo  ali  umetniški 

namen.478 Do  sredine  20.  stoletja  se  je  veda  tradicionalno  ukvarjala  s  pismi  v 

literaturi, tj. s fiktivnimi pismi, zasebna pisma pa je kot vire prepuščala zgodovini. 

Posledica je bila, da je bilo v preteklosti veliko več študij posvečenih pisemskemu 

romanu in drugim oblikam fiktivnega pisma kakor pisemski formi na splošno.479 Še 

danes zasebna pisma pogosteje raziskujejo zaradi biografskih in stvarnih podatkov v 

njih,  manj  pa  glede  na  njihovo  zvrstnost  oziroma  glede  na  njihovo  strukturo.480 

Starejša literarna veda je dopuščala le eno izjemo – pisma pesnikov in pisateljev, ki 

jih je preučevala in včasih celo sprejela v njihov opus, vendar zgolj kot sekundarna 

dela,  ki  so  pojasnjevala  značaje  in  literarne  umetnine  njihovih  avtorjev.481 

Raziskovalci  so  pismo  cenili  predvsem kot  enkraten  vir  za  kulturnozgodovinsko 

rekonstrukcijo znamenite osebnosti, njene vpetosti v tedanjo družbo in svet.482 

Pred drugo svetovno vojno se literarni zgodovinarji praviloma niso ukvarjali 

z  zgodovinskim,  filozofskim  in  družbenim  kontekstom  pisma,  temveč  so  se 

zadovoljili z navajanjem stvarnih podatkov o njem.483 Zanimanje za pismo kot enega 

477 Prim. Juvan 2006: 157.
478 Dawson 1989: 19.
479 Howland 1991: 6; Wolf 1992: 70, 83; Virant 2004: 283.
480 Smith 1998; MacLean 2000: 181; Schneider 2001: 469.
481 Nickisch 1991: 1; Kralj 2001: 171.
482 Prim. Bürgel 1976: 292–297. 
483 Howland 1991: 6.
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izmed  novejših  žanrov,  ki  je  v  konfliktu  s  kanoniziranimi  literarnimi  zvrstmi,  so 

zgodaj pokazali  ruski formalisti.484 Jurij  Tinjanov je opozoril  na razvoj pisma kot 

pomembnega  literarnega  žanra  na  koncu  18.  stoletja,  posebej  pa  na  novosti  v 

epistolarnem  slogu.  Obžaloval  je,  da  pismo  še  vedno  velja  predvsem  za  vir 

biografskih podatkov, medtem ko ga literarna zgodovina in teorija nista raziskali kot 

literarni fenomen.485

Do bistvenega  premika  v  razumevanju  pisma  je  v  literarni  vedi  prišlo  v 

sedemdesetih in osemdesetih  letih 20. stoletja, ko so v ospredje zanimanja stopili 

problemi tekstualnosti in obrobni, polliterarni žanri kakor avtobiografija, dnevnik in 

esej.486 Pozornost se je selila od študija literarnega teksta in bralca k preučevanju 

literarnega življenja in kulture.487 Eno od prvih znamenj novega pogleda na tekste na 

obrobju literature, torej tudi na zasebno pismo, je bilo mnenje Michela Foucaulta leta 

1969,  da  dokument  ni  inertno  gradivo.488 Kakor  torej  po  Foucaultu  dokument 

zgodovini  ni  mogel  več  predstavljati  le  vira  podatkov,  temveč  je  postal  vreden 

njenega preučevanja sam na sebi, tako je dokument tudi za literarno vedo prenehal 

obstajati  zgolj  v  podrejeni  vlogi  pomožnega  sredstva.  Literarna  veda  je  postala 

pozorna  na  fluidno  mejo  med  dokumentarnim  in  literarnim,  tako  da  se  je  lahko 

začela z vse večjim zanimanjem ukvarjati s strukturnimi vidiki zasebnega pisma.489 

Epistolarna  proza  se  je  v  okviru  literarne  vede  končno  vzpostavila  kot  gradivo, 

enakovredno  literaturi.490 Literarna  teorija  je  med  drugim opozorila,  da  temeljne 

dinamike politične in kulturne zgodovine ni mogoče ugotoviti  le z raziskovanjem 

pošiljateljeve  osebnosti,  kakor  se  kaže  v  pismu,  temveč  tudi  s  preučevanjem 

narativne strukture pisma in njegove naravnanosti na prejemnika.491 V zadnjem času 

se je v humanističnih vedah poleg obeh omenjenih usmeritev, ki pismo obravnavata 

bodisi kot vir bodisi kot literarno besedilo, uveljavila še tretja smer, ki raziskovanje 

širi  na  epistolarno  produkcijo  in  recepcijo,  torej  na  družbene  okoliščine  pisanja, 

potovanja  in  branja  pisma.492 Večjega  zagona  pa  v  tem obdobju  niso  izkusile  le 

raziskave zasebnega, temveč tudi fiktivnega pisma. Do zadnje četrtine 20. stoletja so 

484 Prim. Guillén 1986: 99.
485 Tinjanov 1984: 101–104.
486 Kaufmann 1986: 387; Dawson 1989: 199. Prim. Juvan 2006: 158.
487 Juvan 2006: 183.
488 Foucault 2001: 9.
489 Earle 1999: 1; Kralj 2001: 172. Prim. Dawson 1989: 40.
490 Kaufmann 1986: 387; Wolf 1992: 83.
491 Wolf 1992: 84; Bannet 2005: 78.
492 Virant 2004: 292.
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se namreč množile predvsem študije posameznih pisemskih romanov, zelo malo pa 

se jih je lotevalo fiktivnega pisma kot zvrsti.493 

Kljub  temu  moč  starega  prepričanja  o  neliterarnosti  realnega  oziroma 

zasebnega pisma ni popustila takoj. Sprva so teoretiki literarnost omejevali zgolj na 

osebnoizpovedno, zlasti ljubezensko pismo, šele pozneje so ga razširili tudi na druge 

epistolarne podzvrsti.494 Tradicionalno priljubljen predmet preučevanja literarne vede 

so bila zaupna intelektualna in umetniška pisma 17, 18. in zgodnjega 19. stoletja, 

novejši  čas  pa  je  prinesel  zanimanje  za  nove  teme:  renesančno  pismo,  žensko 

epistolografijo,  korespondenco nižjih  slojev,  epistolarne  priročnike  ipd.495 Posebej 

glede zasebnega pisma 18. stoletja, ki je ostalo najbolj pogosta tema raziskav, se je 

uveljavilo prepričanje, da ga kljub na videz popolnoma iskrenemu jeziku ni mogoče 

brati  kot  neposreden  zgodovinski  dokument,  temveč  je  treba  pri  njegovem 

razumevanju upoštevati tedaj veljavna epistolarna pravila, konvencije in šifre.496 Od 

sedemdesetih let 20. stoletja so stopale v ospredje raziskav jezikovne, zgodovinske, 

družbene, strukturne, dialoške in literarne dimenzije pisma.497 V zadnjih desetletjih 

so  kulturnozgodovinske  raziskave  pisma  prevladale  nad  strukturalističnimi  in 

tematskimi študijami.498 Posledica je bila tudi kritika tradicionalnega, v 18. stoletju 

utrjenega  koncepta  pisma  kot  zasebnega,  pogosto  ženskega,  ponotranjenega  in 

naravnega  žanra.499 Počasi  je  izgubljalo  pomen  prepričanje,  da  je  literarnost  v 

zasebnem pismu nujno povezana s fiktivnostjo. Danes prevladuje mnenje, da je lahko 

literarnost v pismu zastopana tudi s formalnimi elementi, kakor so slog, skladnja in 

metafore. Večina raziskovalcev pa se še vedno strinja, da je treba zasebno pismo ne 

glede  na  njegovo  literarnost  ločevati  od  fiktivnega  pisma,  torej  od  fikcionalne, 

epistolografsko strukturirane proze. 

Do sprememb je prišlo tudi na področju urejanja in objavljanja korespondenc. 

Če  so  starejše  izdaje  pogosto  vključevale  zgolj  pisma  izpod  peresa  znamenite 

osebnosti, ne pa tudi odgovorov nanje, so dajale novejše izdaje – pod vplivom novih 

teoretskih  spoznanj  o  bistveni  vlogi  naslovnika  za  zasnovo  pisma  –500 prednost 

obojestranski objavi določene korespondence. Medtem ko so si uredniki 18. in 19. 

493 Altman 1973: 1–2; Howland 1991: 6.
494 Nickisch 1991: 3.
495 Dawson 1989: 21; Golz 2007: 254.
496 Earle 1999: 1; Bannet 2005: XVI.
497 Gilroy, Verhoeven 2000: 1; Golz 2007: 254.
498 Gilroy, Verhoeven 2000: 10.
499 Favret 2004; Gilroy, Verhoeven 2000: 10; MacLean 2000: 176.
500 Prim. Dawson 1989: 5.

89



stoletja samoumevno jemali pravico, da zaradi ohranitve ugleda avtorja cenzurirajo 

moralno sporne odlomke v pismih ali pa tekste iz stilističnih razlogov skrajšajo in 

preoblikujejo, je v 20. stoletju prevladalo načelo stroge zvestobe izvirniku. Zlasti po 

letu  1960  so  prišla  v  navado  poostrena  uredniška  pravila  pri  kritičnih  izdajah 

korespondenc.501

3.3.2 Definicija pisma

Raziskovalci  so  se  najbolj  strinjali  v  splošni  definiciji  realnega  pisma,  v 

katero so skušali v tradiciji Demetrija in Lipsia zajeti zvrstno differentio specifico. V 

manjšini  so  bili  teoretiki  kakor  Jacques  Derrida,  ki  so  se  opredelitvi  izogibali  z 

aludiranjem, da je pismo celo bistvena literarna forma in da je zato celotna literatura 

človeštva  neke  vrste  pismo.502 Pismo  je  v  perspektivi  sodobne  literarne  teorije 

praviloma opredeljeno kot po obsegu omejeno pisno sporočilo med dvema običajno 

prostorsko  ločenima  osebama  ali  skupinama  ljudi,  ki  ga  pošiljatelj  s  pomočjo 

uvodnih  in  zaključnih  formul,  na  primer  nagovora  in  podpisa,  naslavlja  na 

prejemnika,  s  tem  pa  definira  oba  korespondenta.503 Ti  splošni  pogoji  pa  ne 

zadostujejo vedno pri določanju mej pisma. Veliko besedil iz raznih zgodovinskih 

obdobij, na primer znamenite Horacijeve verzne epistole, ni mogoče brez pomisleka 

uvrstiti med realna pisma, prav tako pa ne med fiktivna.  

V  jedru  problema  definicije  epistolarne  zvrsti  je  bilo  vedno  vprašanje 

razmejitve med realnim in fiktivnim pismom. Večina teoretikov se je zato strinjala, 

da  morajo  biti  za  realno  pismo načelno  izpolnjeni  ti  pogoji:  osebi  pošiljatelja  in 

prejemnika sta realni osebi, pismo izvorno ni namenjeno javnosti, njegovo sporočilo 

pa ima značaj resničnosti. Če ostane eden od teh pogojev neizpolnjen, dobi pismo 

značaj fiktivnosti ali fingiranosti.504 Več je omenjenih neizpolnjenih pogojev, višja je 

stopnja fiktivnosti. Mnenja teoretikov so se pogosteje razhajala v drugih segmentih 

teorije pisma, tako ob analogiji s pogovorom in ob vprašanju literarnosti pisma. V 

nadaljevanju bom predstavil nekaj najbolj prepoznavnih konceptov zadnjih desetletij, 

ki nakazujejo izhodišča in smer razvoja na področju teorije pisma. 

501 Golz 2007: 253.
502 Gibson, Morrison 2007: 3.
503 Gibson, Morrison 2007: 3.
504 Gl. npr. Müller 1985: 70; Nickisch 1991: 20–22; Golz 2007: 251; Gibson, Morrison 2007: 6.
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3.3.3 Epistolarnost

Zlasti  v zadnjih desetletjih  so se raziskovalci  veliko posvečali  analiziranju 

epistolarnosti,  tj.  formalnih,  pa  tudi  stvarnih  in  družbenih  značilnosti  pisma  in 

pisemske komunikacije.505 Prostor teoretskih raziskav so v sedemdesetih letih razprli 

avtorji  kakor  Peter  Bürgel,  ki  je  sistematično  predstavil  štiri  temeljne  vidike 

zasebnega pisma, in sicer: psihološko-antropološki vidik (pismo kot odsev piščeve 

osebnosti in njene vpetosti v družbo), sociološki vidik (pismo kot komunikacijsko 

sredstvo),  literarno-estetski  vidik  (pismo kot  literarna  zvrst)  in  zgodovinski  vidik 

(pismo kot biografski in zgodovinski vir).506

Zlasti v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja je bilo znova odprto že v 

antiki  načeto  vprašanje  posebnega  značaja  pisma  v  primerjavi  z  govorom  ali 

dialogom.  Teoretiki  so  pismo interpretirali  z  ozirom na  sodobno komunikacijsko 

teorijo,  pri  čemer  so  izpostavljali  podobnost  z  ustnim  sporazumevanjem.507 

Ugotavljali so dialoški značaj pisma, toda prav tako njegove nezamenljive zvrstne 

posebnosti.  Večinoma so se  strinjali  glede  ontoloških  razlik  med  govorjenjem in 

pisanjem pisma ter  glede različnih praks govorne in pisne komunikacije  v raznih 

zgodovinskih  obdobjih.508 Tako  je  Claudio  Guillén  kakor  Demetrij  ugotovil 

neujemanje pisma in govora. Antična predstava o polovici dialoga po njegovem ne 

more ustrezati značaju pisma, ki očitno ne reproducira pogovora. Značaj pisma naj bi 

bil  torej  bistveno  povezan  s  pisno,  ne  ustno  komunikacijo.  Kljub  temu  je  avtor 

poudaril, da pismo vsekakor vsebuje posamezne poteze govorne kulture, ki pa imajo 

zaradi  preoblikovanosti  bolj  značaj  literariziranih  elementov  kakor  preproste 

imitacije govora.509

Podobno  je  razmišljal  Reinhard  Nickisch,  ki  je  odkrival  podobnosti  med 

epistolarno  in  ustno  komunikacijo  predvsem  v  strukturi  in  potencialni 

intencionalnosti  sporočila,  v  alternaciji  vlog  pisca  (govorca)  in  naslovnika 

(poslušalca)  ter  v  zaznamovanosti  procesa  s  pričakovanjem  reakcije.  Še 

pomembnejše pa so se mu zdele razlike med obema vrstama komunikacije, ki so se 

505 Schneider 2001: 3.
506 Bürgel 1976: 283–297.
507 Nickisch 1991: 5–8.
508 Schneider 2001: 25–26, 35–37.
509 Guillén 1986: 78–84.
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kazale  v  epistolarnih  posebnostih,  npr.  v  faznem  zamiku,  zmanjšani  spontanosti 

reakcije ipd.510 

Na bistveno vpletenost pogovornih elementov v pismo je opozorila predvsem 

Janet Altman, ki je sicer analizirala romane v pismih, vendar izpeljevala sklepe, ki 

jih  je  mogoče  aplicirati  tudi  na  realno  pismo.  Avtorica  je  kakor  antični  in 

humanistični teoretiki ugotovila, da gre tako pri pogovoru kakor pri korespondenci 

za izmenjavo monologu podobnih enot, vendar s pomembnimi razlikami. Med njimi 

je  pokazala  zlasti  na  fazna  zamika  med  pošiljko  in  prejemom  pisma  ter  med 

prejemom in odgovorom na pismo, ki vplivata na posebnost epistolarnega sloga. Ta 

pisni dialog se lahko zaradi zunanjih okoliščin (izguba, zamuda pisma) tudi prekine 

ali modificira. Avtorica je kljub razlikam poudarila, da se pomen govornega modela 

za epistolarni diskurz kaže v uvedbi nadomestnih neverbalnih znakov namesto tonov 

in gest (npr. punktuacija), v navidezni ukinitvi časovne in prostorske razdalje med 

korespondentoma  oziroma  v  iluziji  živega  nagovora,  ki  skuša  napraviti  bralca 

prisotnega, v umišljevanju dialoga s prejemnikom ipd.511

Med najbolj doslednimi glede tega vprašanja je bil Wolfgang Müller. Ta je 

dialoški značaj pisma in že v antiki uveljavljeno analogijo s pogovorom razložil z 

izvornim nastankom pisma, ki se je razvil kot nadomestilo za ustno komunikacijo. 

Ne glede na to se mu primerjava s pogovorom nikakor ni zdela ustrezna. V pisemski 

izmenjavi je videl povsem samostojno komunikacijo, ki jo zaznamuje deficienca. Po 

njegovem  so  prav  bistvene  lastnosti  pisma  tiste,  ki  ga  ločujejo  od  pogovora: 

prostorska  ločenost  korespondentov,  pisnost  komunikacije  in  fazni  zamik  v 

korespondenci.  Ne glede  na  to,  da  lahko pismo celo  posnema dialog  oziroma si 

prizadeva  nadomeščati  dialog,  ostaja  nespremenljivo  monološko,  zasnovano  in 

sprejeto v osamljenosti pisca oziroma bralca.512 

Ugotovitve o razlikah med ustno in pisemsko komunikacijo so raziskovalce 

napeljale k pazljivejšemu preučevanju posebnosti zadnje. Pozornosti je bil deležen 

zlasti  fazni  zamik  kot  najbolj  prepoznavna  značilnost  oziroma  slabost  pisemske 

izmenjave.513 Peter Bürgel je poudaril,  da je pismo zaradi faznega zamika,  torej v 

času potovanja od pošiljatelja do naslovnika, iztrgano korespondentoma. S tem je 

izpostavljeno  nevarnosti  zunanje  zlorabe,  npr.  uničenja  na  poti,  in  nevarnosti 

510 Nickisch 1991: 9–12.
511 Altman 1973: 179–184.
512 Müller 1985: 70–72.
513 Prim. Schneider 2001: 43.
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napačnega razumevanja s strani korespondentov, saj bi lahko v vmesnem času prišlo 

do spremembe mišljenja bodisi pri pošiljatelju bodisi pri prejemniku. Tako je pismo 

vedno v nevarnosti,  da uniči svoje lastno izhodišče – zbližanje korespondentov.514 

Janet Altman je opozorila še na bolj zapleteno različico komunikacijskega modela. V 

njem  se  lahko  namreč  pojavlja  posrednik  oziroma  nadbralec,  ki  (ne)dovoljeno 

oziroma (ne)načrtovano nadzoruje korespondenco. Tudi za posamezno pismo obstaja 

kljub  temu,  da  je  namenjeno  enemu  prejemniku,  vedno  možnost,  da  na  koncu 

zaokroži v večji skupini bralcev.515 Avtorji kakor Bürgel in Janet Altman so torej 

ugotovili, da se lahko tudi realno pismo giblje na meji med zasebno in javno sfero.

Poleg tega je Janet Altman v zvezi s komunikacijskim modelom podrobno 

obravnavala  časovno  perspektivo  pisma.  Ugotovila  je,  da  obvladuje  epistolarni 

diskurz trenutek izrekanja – pisci pisma ves čas opozarjajo na trenutek, v katerem 

poteka  pisanje.  S  te  časovne  točke  vzpostavljajo  odnos  do  preteklosti,  zlasti  do 

dogodkov med zadnjim in sedanjim pismom, in do prihodnosti,  ki je neznana. Za 

epistolarni diskurz je torej značilen jezik nemogočega sedanjika. Nemogočega zato, 

ker dejanje, opisano v pismu, ne more biti sočasno s pisanjem pisma, poleg tega pa 

bo v času prejetja pisma ta sedanjik tako ali tako že izgubil veljavo. Po Altmanovi je 

za pismo vseskozi značilna časovna dvoumnost oziroma časovna polivalentnost, tj. 

različne  časovne  lege:  čas  opisanega  dejanja,  čas  pisanja,  čas  odpošiljanja,  čas 

prejetja,  čas branja in čas ponovnega branja ob pisanju odgovora.  Časovne vrzeli 

povzročijo, da je lahko vsak glagol v pismu potencialno polivalenten. Poleg tega se 

lahko vmes,  ugotavljata Janet Altman in Müller, spremenijo tudi osebnosti:  pisec 

namreč nagovarja naslovnika, ki je nujno podoba iz preteklosti.516 Nekateri teoretiki 

so  nasprotno  poudarjali,  da  dimenzija  časovnosti  za  pismo  ne  pomeni  nujno 

omejitve, temveč moč. Larry Wolf je tako trdil, da lahko pismo kot narativna forma 

prav zato, ker se oprijema več časovnih točk, čas revidira, preureja in regulira – še 

posebej s pomočjo vpliva na svojega prejemnika.517 

Raziskovalci  v okviru epistolarnega komunikacijskega modela  seveda niso 

obravnavali le sporočila in njegove časovne razsežnosti, temveč so preučevali tudi 

oba  končna  akterja  procesa,  namreč  pošiljatelja  (pisca)  in  prejemnika  (bralca). 

Nekateri kakor Müller so v tradiciji antičnih in humanističnih teoretikov ugotavljali, 

514 Bürgel 1976: 286–288.
515 Altman 1973: 25, 121–124, 148.
516 Altman 1973: 152–176; Müller 1985: 78. Prim. Howland 1991: 99.
517 Wolf 1992: 73.
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da  je  pismo  podoba  duše,  jezikovni  ekvivalent  piščeve  osebnosti,  ki  je  poslan 

odsotnemu.518 Drugi so opozarjali na kompleksno prisotnost obeh korespondentov v 

posameznem pismu.  Bürgel  je  tako  opozoril,  da  pisma  kot  vsebinsko heterogene 

strukture  zrcalijo  tako  osebnost  pisca  kakor  njegovo  vpetost  v  družbo  oziroma 

odvisnost  od drugih.  Pisma so po eni  strani samostojna dejanja:  so intencionalno 

zasnovana in se nagibajo v polje subjektivne identitete, saj so v tem pogledu bolj 

vezana  na  osebo  pisca.  Po  drugi  strani  pa  so  pisma  tudi  reakcije:  so  kavzalno 

determinirana in se nagibajo v polje objektivne identitete, saj so v tem pogledu bolj 

vezana na okolje oziroma družbo. Za pismo, ugotavlja Bürgel, je torej značilen krog 

dveh determinant, akcije in reakcije.519 

Teorija  pisma  je  postopno  odkrivala  bistvenost  prejemnika  (naslovnika, 

bralca) pri nastanku pisma. Janet Altman in Jean Rousset sta na primer opozorila, da 

je epistolarna forma enkratna prav v tem, da naredi bralca skoraj tako pomembnega 

kakor  pisca.  Pošiljatelj  namreč  piše  pismo  vedno  z  mislijo  na  prejemnika.520 

Učinkovanje  je  v  vsakem  primeru  vzajemno:  pismo  dogodke  vedno  prikazuje  s 

stališča  obeh  korespondentov.  Seveda  pa  se  lahko  mnenja  korespondentov  vsak 

trenutek ločijo od tistih, izraženih v pismih.521  

Z  vprašanjem  vloge  pošiljatelja  in  prejemnika  v  pismu  se  je  samodejno 

postavilo tudi vprašanje dejanske realnosti njunih podob. Mlajši raziskovalci so pri 

obravnavanju tega problema naleteli na presenetljivo stikanje realnega in fiktivnega 

pisma. John Howland je poudaril, da je ideal pisma, ki naj bi bil popolnoma resnična 

podoba njegovega avtorja,  nedosegljiv.  Pismo ne more  biti  po njegovem mnenju 

nikoli popolnoma nenadzorovani izliv pošiljateljevih misli in čustev, saj je v resnici 

vedno premišljena rekonstrukcija preteklih dogodkov in emocij.522 Enako je menil 

Larry Wolf, ki je zapisal, da pismo res povezuje dve realni osebi, njegovo besedilo 

pa nasprotno dve nerealni osebi, pripovedna konstrukta, ki se lahko v korespondenci 

sčasoma  vedno  bolj  oddaljujeta  od  resničnosti.523 Z  zgodovinskimi  raziskavami 

epistolarne kulture, ki so dokazale porozno mejo med javnim in zasebnim pismom do 

19.  stoletja,  je  teorija  postala  pozorna  še  na  tretjega  udeleženca  pisemske 

komunikacije – nevidnega in nepoklicanega bralca. Gerald MacLean je poudaril, da 

518 Müller 1985: 78.
519 Bürgel 1976: 283–284.
520 Rousset 1962.
521 Altman 1973: 111–118.
522 Howland 1991: 89, 101.
523 Wolf 1992: 70, 76.
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pisemska izmenjava ne more biti nikoli povsem zasebna in da ne more vključevati le 

dveh  oseb.  Na  zasnovo  pisma  zato  vedno  –  bolj  ali  manj  –  vpliva  zavest  o 

potencialnem tretjem bralcu.524  

Raziskovalci  so  poskušali  nato  natančno  opredeliti  funkcije  pisemske 

komunikacije. Tudi v tem pogledu jih je večina analizo pravzaprav začela in tudi 

končala  na  stališču  antičnih  in  humanističnih  teoretikov,  da  je  pismo  predvsem 

nagovor ali sporočilo prijatelju. Guillén je zaključil, da je glavna in najgloblja naloga 

pisma  izražanje  naklonjenosti,  bodisi  prijateljstva  bodisi  ljubezni.525 Nekateri 

teoretiki so se problema lotili sistematično, s tem pa podali kompleksnejšo podobo 

epistolarnih funkcij. Müller je glede na naravnanost epistolarnega diskurza definiral 

tri funkcije pisma: izrazno (sporočanje informacij), pozivno (uveljavljanje vpliva) in 

predstavitveno (izvajanje samorefleksije). V pismu so po njegovem lahko prisotne 

vse tri funkcije, lahko pa ena od njih prevlada ali izpade. Müller je v nadaljevanju 

sicer sledil tradicionalnemu mnenju o bistvenosti prijateljstva, saj je poudaril, da je 

za pismo manj  pomembna izrazna,  bolj  pa pozivna funkcija,  ki  krepi  odnos med 

korespondentoma.526 Reinhard  Nickisch  je  po  Müllerjevem  zgledu  ločeval  tri 

osnovne  funkcije  pisma:  informacijsko  (naravnanost  na  podatke),  apelacijsko 

(naravnanost  na  naslovnika)  in  manifestacijsko  (usmerjenost  nase).  Avtor  je  v 

nasprotju s svojimi predhodniki opozoril, da so v pismu najpogosteje – čeprav sploh 

ne  nujno v  enakomernem razmerju  – prisotne  vse  tri  funkcije,  saj  se  s  prevlado 

informacijske  funkcije  pismo  sicer  bliža  časopisnemu  poročilu,  s  prevlado 

apelacijske  funkcije  odprtemu  pismu,  s  prevlado  manifestacijske  funkcije  pa 

dnevniku.527 Tudi Wolf je ugotavljal, da lahko pismo hkrati vsebuje vse tri temeljne 

registre, namreč poročilo o dogodkih, občutke pisca in naravnanost na prejemnika, 

vendar je menil, da se mora literarna veda posvetiti zlasti zadnji.528 

Večina  raziskovalcev  se  je  res  osredinjala  na  apelacijsko  funkcijo,  tj.  na 

naravnanost  pisma  na  prejemnika. Glede  na  sposobnost  prilagajanja  pisma 

naslovniku so razvili praviloma dualistične tipologije. Albert Wellek je tako ločeval 

med introvertiranim in ekstravertiranim pisanjem,529 Gustav Hillard med monološkim 

524 MacLean 2000: 177.
525 Guillén 1994: 9.
526 Müller 1985: 78–81.
527 Nickisch 1991: 13–19.
528 Wolf 1992: 82, 84.
529 Wellek 1960: 343.
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in dialoškim pismom,530 Bürgel pa med egocentričnim in altruističnim pisanjem.531 

Predvsem raziskovalci,  ki  so se ukvarjali  s  pisemskim romanom,  so z  ozirom na 

apelacijsko razsežnost preučevali epistolarno pripovedno tehniko in jo skušali zajeti 

v  tipologijo.  Tzvetan  Todorov  je  pisal  o  pismu  bodisi  kot  kroniki  neosebnih 

dogodkov bodisi  kot  drami  dopisujočih  si  značajev,532 François  Jost  pa  predlagal 

razlikovanje  med  statično,  pasivno  metodo  (pismo  zgolj  poroča  o  dogodkih)  in 

kinetično,  aktivno  metodo  pisanja  (pismo  sâmo  je  dejanje,  ki  učinkuje).533 Janet 

Altman je dualistično analizo pripovedne tehnike razvijala naprej. Po njenem lahko 

avtor  pisma  z  načinom  pisanja  zmanjšuje  ali  povečuje  razdaljo  med  seboj  in 

naslovnikom, torej poudari bodisi fizično ločenost bodisi duhovno bližino.534 

Teoretiki  pa  polarnosti  niso  odkrivali  le  v  pisemskem  komunikacijskem 

modelu in v vsebini pisma, temveč tudi v epistolarni formi. Janet Altman je zapisala, 

da jo že po definiciji  zaznamujeta  fragmentarnost  in  diskontinuiteta.535 Guillén  je 

ugotavljal,  da  je  za  pismo  značilna  tako  precejšnja  fleksibilnost  ali  inovativnost 

izraza kakor nepogrešljivost formul ali konvencij, npr. pozdrava in opravičila.536 Tudi 

Müller je v pismu videl nasprotje med svobodo in odkritostjo izraza ter dokončnostjo 

forme.537 Konvencija pisemskega zaključka pa, tako Janet Altman, kaže na nihanje 

med  možnostjo  nadaljevanja  in  možnostjo  konca  korespondence.  Nasprotja, 

povezana z epistolarno komunikacijo, so priznavali tudi sodobnejši raziskovalci, tako 

Anne L. Bower.538 Skupna ugotovitev raziskav pisma je torej, da je pismo protejska, 

dvoumna in polifona oblika,539 ki jo zaznamuje polarnost.  Epistolarnost naj  bila v 

vsakem pogledu obložena s paradoksom in nasprotjem.540 To se kaže tudi v izvoru 

pisma, ki je posledica časovne in prostorske vrzeli, obenem pa sredstvo za zapiranje 

te vrzeli.541 Najbrž je to eden glavnih razlogov, zakaj daje pismo videz resničnosti in 

verodostojnosti,  obenem  pa  ju  pogosto  ne  zastopa.  S  tem  se  odpira  vprašanje 

ločevanja med realnim in fiktivnim pismom.

530 Hillard 1969: 344.
531 Bürgel 1976: 291.
532 Todorov 1967: 13.
533 Jost 1966.
534 Altman 1973: 10–13, 49.
535 Altman 1973: 193, 217, 220.
536 Guillén 1986: 80–81.
537 Müller 1985: 74.
538 Bower 2000: 170.
539 Gl. npr. Dawson 1989: 37, 40, 41.
540 Howland 1991: 113.
541 Altman 1973: 241–246.
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3.3.4 Realno in fiktivno pismo

Sodobna  teorija  pisma  je  skušala  potegniti  jasno  mejo  med  realnim  in 

fiktivnim pismom, ki v preteklih  zgodovinskih obdobjih ni  bila nujno razločna,  v 

določenih primerih pa celo ne potrebna. Razlikovanje med obema tipoma pisma vsaj 

načeloma  ni  sporna.  Eno  od  najbolj  doslednih  tipologij  je  predlagal  Reinhard 

Nickisch, tudi na podlagi starejših avtorjev kakor Müllerja. Po njegovem so realna 

pisma (ali pisma v primarni rabi) namenjena zasebni sferi, fiktivna pisma (ali pisma 

v sekundarni  rabi)  pa  javni  sferi.  Realna  pisma,  ki  so pragmatičnega  značaja,  se 

delijo na pisma brez literarne vrednosti (npr. poslovna pisma) in na zasebna pisma z 

literarno  vrednostjo  (npr.  pisma  pisateljev).  Fiktivna  pisma  pa  se  delijo  na 

literarizirana  pisma  (npr.  odprta  pisma)  in  na  pisma  v  literaturi  (npr.  pisma  v 

romanih).  V realnih  pismih  morajo  biti  resnični  vsi  bistveni  elementi  epistolarne 

komunikacije,  tj.  pošiljatelj,  prejemnik  ter  namen  in  predmet  pisma.  Pogoji  za 

fiktivno pismo so po Nickischu izpolnjeni ne le v primeru, ko sta izmišljena bodisi 

pošiljatelj  bodisi  naslovnik bodisi  oba,  temveč tudi v primeru,  ko gre za resnični 

osebi, pismo pa je namesto komunikaciji med njima namenjeno objavi (npr. pismo 

apostola Pavla škofu Titu). Fingiranost ali fiktivnost pisma se seveda stopnjuje ob 

naraščanju števila  izmišljenih elementov.  Teh je najmanj  v primeru literariziranih 

pisem (npr.  zasebna  pisma,  predelana  za  objavo),  največ  pa  v  primeru  pisem v 

literaturi (npr. v pisemskem romanu).542 

Prav vsi avtorji, npr. Larry Wolf, pa tudi Nickisch, so kljub načelno jasnim 

shemam ugotavljali, da je meja med realnim in fiktivnim pismom na konkretni ravni 

gibljiva – zlasti v primeru objave izvorno zasebne korespondence.543 Pismo vsekakor 

spada med žanre, v katerih stvarnosti in domišljije ni mogoče ostro ločiti,544 saj je že 

zaradi  svojega namena,  da prepriča,  ugaja,  zabava,  zapeljuje  ali  prevara,  posebej 

nagnjeno k fikcionalnemu diskurzu.545 Nasprotno pa vsebujejo po Marku Juvanu tudi 

fikcijska  Montesquiejeva  Perzijska  pisma stvarno  razsežnost,  na  primer  bistre 

maksime o človeških nraveh.546 John Howland je govoril o paradoksu pisma, ki kljub 

videzu resničnosti sploh ne odseva nujno realne podobe pisca, vsekakor pa ne bolj od 

542 Nickisch 1991: 20–22. Gl. tudi Müller 1985: 67.
543 Wolf 1992: 71; Schneider 2001: 295, 296.
544 Prim. Juvan 2006: 221–222.
545 Dawson 1989: 42.
546 Juvan 2006: 229.
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drugih  oblik  pisanja.547 Tudi  Guillén  je  opozoril,  da  so  elementi  fiktivnosti 

potencialno  prisotni  celo  v  vsakdanjem pismu.  Pisec  sicer  vsekakor  želi  vzbujati 

iluzijo resničnosti, kar pa ne pomeni, da ne more preoblikovati svoje in naslovnikove 

podobe ali drugih stvarnih podatkov. Ta nastavek fikcionalnosti,  ki je bil v pismu 

vsebovan  od  samega  začetka,  je  že  v  starem veku  in  antiki  povzelo  in  razširilo 

porajajoče se fingirano pismo. Ker pa se tudi fiktivno pismo pretvarja, da je realno, je 

v  precej  primerih  potreben  zunanji  dokaz  za  določitev,  ali  gre  za  pravo  ali  za 

izmišljeno pismo.548 Tudi  Müller  je  bil  enakega mnenja o prepustnosti  meje med 

realnim in fiktivnim pismom. Po njegovem bi bila preozka definicija obeh različic 

celo krivična do tega že v izhodišču raznovrstnega žanra. V prid tej tezi je navedel 

nekaj mejnih primerov, tako pisma Cicerona, Abelarda in markize de Sévigné, ki bi 

jih preveč dogmatsko razumevanje obeh epistolarnih podzvrsti kljub avtentičnemu 

zasebnemu značaju pomaknilo proti območju fiktivnih pisem zaradi namere avtorjev, 

da pisma pozneje objavijo, oziroma zaradi delnih predelav ob objavi pisem.549 Večina 

sodobnih raziskovalcev je sprejela predstavo o pismu kot zvrsti, ki jo odlikuje velika 

sposobnost  manipulacije.550 Nekateri  so  šli  pri  brisanju  meja  med  realnim  in 

fiktivnim  pismom  celo  dlje.  Deidre  Ann  Dawson,  na  primer,  je  zagovarjala 

radikalno,  vendar manj  prepričljivo tezo,  da ločevanje med realnimi in fiktivnimi 

pismi  sploh  ni  smiselno,  saj  je  vsako  epistolarno  pisanje  fikcionalno,  s  tem  pa 

potencialno literarno.551  

3.3.5 Literarnost pisma

Z vprašanjem fikcionalnosti  v realnem in izmišljenem pismu je  neločljivo 

povezan problem literarnosti.  Vsi teoretiki  so se strinjali  v ugotovitvi,  da pripada 

fiktivno  pismo  literaturi,  razhajali  pa  so  se  ob  vprašanju,  ali  lahko  za  literarno 

načelno obvelja tudi realno pismo, nato pa še ob podvprašanju, kaj  – če sploh – 

določa  realna  pisma  kot  literarna.  Starejši  raziskovalci  so  na  prvo  vprašanje 

odgovarjali praviloma nikalno. Peter Bürgel je tako zapisal, da realno pismo ne more 

obveljati  za  literarno  zvrst,  in  sicer  zaradi  svojega  pragmatičnega  značaja  in 

547 Howland 1991: 113–114, 172.
548 Guillén 1986: 85; Guillén 1994: 6. Prim. Kralj 2001: 185.
549 Müller 1985: 68.
550 Bower 2000: 169.
551 Dawson 1989: 8, 41, 199. Prim. tudi Smith 1998: 13–14.
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pomanjkanja  fikcionalnosti.  Avtor  ni  priznaval  estetske  vrednosti  niti  formalnim 

konvencijam pisma,  v  katerih  je  videl  zgolj  prazne  obrazce.  Posamezni  literarni 

elementi  v  realnem pismu,  npr.  metafore,  simboli  in  ritem,  naj  bi  tako ne mogli 

spremeniti njegovega utilitarnega bistva.552

Bürglu  so  odkrito  ugovarjali  poznejši  avtorji.  Wolfgang  Müller  je  bil 

prepričan,  da predstavlja napor za jezikovno formuliranje pisma trdno podlago za 

njegovo potencialno literarnost. To podlago pa krepi tudi prostorsko-časovna ločitev 

korespondentov,  ki  spodbuja  imaginacijo,  in  sicer  iluzijo  dvogovora,  simulacijo 

prejemnikove  reakcije,  fikcijo  prejemnikove  navzočnosti.  Znotraj  temeljne 

nefikcionalne strukture pisma naj bi bilo torej še dovolj prostora za literarnost. Za to 

tezo govori po Müllerju tudi še iz antike podedovana tradicija, ki je pismu vedno 

pripisovala umetniški značaj.553

Z Müllerjem se je strinjal Nickisch, ki je v soglasju z drugimi mlajšimi avtorji 

trdil,  da  literarne  vrednosti  nimajo  samodejno le  fiktivna  pisma,  ampak  jo  lahko 

pridobijo tudi realna pisma, saj so za pisanje pisma, ki je vedno zahtevalo skrbno 

pripravo, zlasti v višjih slojih in v preteklih obdobjih veljale določene slogovne in 

estetske norme. Čeprav torej realna pisma nikakor niso napisana kot literatura, lahko 

še vedno uporabljajo literarna sredstva. Nickisch je svojo tezo v primerjavi z drugimi 

teoretiki  stopnjeval  tako,  da  literarnosti  ni  nujno  vezal  na  fiktivnost.  Literarno 

vrednost bi,  tako Nickisch, lahko imela tudi pisma,  ki so realna v vseh pogledih. 

Njihova literarnost  po njegovem mnenju ni nujno odvisna od zavestno umetniške 

naravnanosti  pri  pisanju,  temveč  od  recepcije  poznejšega  bralca,  ki  mu  pismo 

izvorno niti ni bilo namenjeno. Meja literarnosti je pri realnem zasebnem pismu po 

Nickischu prekoračena tudi, če ga avtor napiše z mislijo na širšo publiko oziroma če 

pri  pisanju  predvideva  njegovo  objavo.  Iz  teh  razlogov  je  bil  nemški  teoretik 

prepričan,  da  je  treba  pisma  z  literarna  vrednostjo,  kakršna  so  na  primer  pisma 

pesnikov  in  pisateljev,  sprejeti  v  obravnavo  kot  literarna  besedila.554 Tudi  mlajši 

avtorji  kakor Golz so bili  mnenja,  da lahko prvotno pragmatična pisma pridobijo 

status literarnih tekstov tudi pozneje.555 Gregory Hutchinson je razmišljal podobno, 

ko je predlagal usmeritev raziskovanja literarnosti v zasebnih pismih na dve široki 

področji:  literarizacija  pisma  z  ozirom  na  poznejšo  objavo  ali  z  uporabo  tedaj 

552 Bürgel 1976: 289–292.
553 Müller 1985: 75–77.
554 Nickisch 1991: 75–77, 95–100, 107, 113–114.
555 Golz 2007: 251. Prim. Schneider 2001: 424.
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veljavnih  literarnih  konvencij  in  literarizacija  pisma  z  namenom  učinkovanja  na 

določenega bralca, na primer s fikcionalizacijo pošiljateljeve samopodobe.556

Claudio  Guillén  pa  je  epistolarni  literarnosti  postavil  nekoliko  ostrejše 

pogoje. Najprej se je vprašal, katere lastnosti bi pismu, ki je proizvod vsakdanjega 

neliterarnega  pisanja,  sploh  lahko  zagotavljale  literarnost.  Ena  od  njih  je  gotovo 

fikcionalnost,  ki  jo  sproža  že  sama  narava  pisanja  pisma,  saj  pisca  spodbuja  k 

interpretaciji dejstev ter preoblikovanju lastne in naslovnikove podobe. Fikcija je v 

realnem pismu seveda zgolj delna, lahko pa je bistvena. Vendar po Guillénu ta sama 

ne sebi še ne zagotavlja literarnosti, ampak mora biti povezana s t. i. poetično formo. 

Te Guillén v nasprotju z Nickischem in Golzom ni preprosto izenačil s sekundarnimi, 

v današnjem času odkritimi formalnimi kvalitetami, temveč je trdil, da jih mora kot 

take priznati tudi doba, v kateri je nastalo obravnavano pismo.557 

Starejši predstavniki teorije pisma so torej delež literarnosti v pismu vezali na 

delež  fikcionalnosti,  mlajši  pa  so  bili  nagnjeni  k  priznavanju  estetske  vrednosti 

zasebnih pisem, ne da bi jo nujno povezovali s fiktivnimi elementi. 

Tako  starejšo  kakor  sodobno  teorijo  pisma  torej  pogosto  zaznamujejo 

nasprotja. Pismo je gotovo med tistimi zvrstmi, ki se zaradi zmožnosti spreminjanja 

in prilagajanja najbolj upirajo teoretiziranju.558 Zdi se, da predstavlja najbolj trdno 

podlago  za  raziskavo  posameznih  pisem  in  korespondenc  historični  pristop,  ki 

upošteva  zgodovinske  okoliščine  nastanka,  namreč  sočasno  epistolarno  kulturo, 

obenem pa zajema tedanji kulturni spomin na epistolarne tradicije. Temu načelu bom 

sledil tudi v nadaljevanju disertacije.  

556 Hutchinson 2006: 34–35.
557 Guillén 1994: 1–7, 18–22.
558 Schneider 2001: 470.
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3.4 ZVRSTNA OPREDELITEV PISEM IZ ZOISOVE 

LITERARNOPRERODNE KORESPONDENCE

3.4.1 Realna zasebna pisma

Takoj na začetku je mogoče izključiti možnost, da bi šlo v primeru pisem iz 

Zoisove  literarnoprerodne  korespondence  za  fiktivna  pisma.  Obravnavana 

epistolarna  besedila  očitno  pripadajo  tipu  realnega,  tj.  zasebnega,  pragmatičnega 

pisma.  Njihovi  pošiljatelji  in  naslovniki  so resnične  osebe,  njihove  teme  pa  zelo 

jasno  povezane  s  stvarnimi,  celo  z  današnjega  vidika  lahko  določljivimi  in 

razumljivimi problemi: Zois je Vodnika poučeval o metriki, Kopitar je barona prosil 

za  priporočilno  pismo za  študijsko napredovanje,  Erberg  je  poizvedoval  o  stanju 

svojih posesti po francoski zasedbi Kranjske itn. Naj navedem nekaj vsebinskih in 

formalnih  potez,  ki  obravnavano  korespondenco  opredeljujejo  kot  korpus  realnih 

pisem.

O vpletenosti  omenjenih pisem v resnično življenje njihovih avtorjev se je 

mogoče prepričati pravzaprav že na prvi pogled. Kopitarju so na prvo pismo, ki ga je 

pisal Zoisu po odhodu iz Ljubljane, kapljale debele solze, katerih madeži so še danes 

dobro vidni.559 Pri pisanju drugih pisem pa mu je večkrat ušla na list kaplja črnila, kar 

je  navadno  izrabil  za  šalo  na  svoj  račun,  na  primer  konec  decembra  leta  1808: 

»Zaradi  svine zgoraj  res prosim za odpuščanje.«560 Ne glede na opravičilo so bili 

takšni sledovi v pismih zelo pomembni za bralca – kot otipljiva znamenja odsotnega 

pošiljatelja so krepili povezavo med korespondentoma.561 Kopitarjeva navada je bila 

tudi,  da je  učinkovito  izrabljal  ločila.  Svoje misli,  oblikovane  v pismih  Zoisu,  je 

poudarjal zlasti z živahnim postavljanjem klicajev in s podčrtovanjem besed. To se je 

skladalo s priporočili sočasnih epistolarnih priročnikov, ki so v ločilih videli koristno 

pomoč  naslovniku  pri  pravilnem  –  pogosto  glasnem  –  branju  in  razumevanju 

pisma.562 Mladi  slavist  je  torej  kar  najbolj  izkoristil  možnosti  pisma,  ki  sicer 

korespondentoma ni omogočalo, da bi videla glasove in kretnje drug drugega, zato 

pa je ponujalo uporabo drugih, neverbalnih znamenj.563 Pogosto so iz teh besedil lepo 
559 Pisma Žige Zoisa I, 1.
560 Pisma Žige Zoisa I, 17.
561 Schneider 2001: 185.
562 Prim. Bannet 2005: 90.
563 Prim. Altman 1973: 179.
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vidne tudi  fizične  omejitve,  s  katerimi  so se  nujno srečevali  pisci  realnih  pisem. 

Konec februarja leta 1809 je Zois pismo Erbergu zaključil z opravičilom:  »Prostor 

mi dopušča, da zaključim le z nekaj besedami.«564 Aprila leta 1813 pa se je Kopitar 

na koncu pisma Zoisu nasprotno pošalil,  da piše neumnosti,  ker si  ne upa pustiti 

praznega prostora – ostali sta mu namreč še dve prazni strani: »Horrore     vacui  565 si 

dovoljujem Vaši milosti še naprej besedičiti.«566

Pripadnost  obravnavanih  pisem območju  realne  korespondence  potrjuje  še 

njihova heterogena vsebinska sestava, ki jo je narekovalo resnično življenje. Medtem 

ko so fiktivna pisma najpogosteje monotematska in naravnana bodisi na pošiljatelja 

bodisi  na  prejemnika,  se  v  okviru  vsakega  posameznega  pisma  iz  Zoisove 

korespondence – pač v veliki meri glede na miselni tok pisca – izmenja ne le več 

tem,  temveč  tudi  več  funkcij  epistolarnega  pisanja.  Avtor  pisma  navadno  svojo 

pozornost brez posebnega vsebinskega prehoda premešča od sebe na naslovnika ali 

na zunanje dogodke in podatke. 

Ena od glavnih  nalog  realnega  pisma  je  bila  v  vseh obdobjih  obveščanje. 

Pošiljanje novic je lahko korespondente povezovalo enako močno kakor izražanje 

čustev.567 Zoisova  literarnoprerodna  korespondenca  je  sporočala  predvsem 

jezikoslovne, bibliografske in zgodovinske podatke, v skoraj nič manjši meri pa tudi 

informacije iz političnega in družabnega življenja. V tem pogledu je imela poseben 

pomen korespondenca med Zoisom in Kopitarjem, ki se je izkazala za najhitrejše 

sredstvo izmenjavanja političnih novic na Dunaju oziroma v Ljubljani. O bliskovito 

vrstečih se dogodkih v času zadnjih napoleonovskih vojn od leta 1809 do 1815, na 

primer, sta se lahko korespondenta obveščala zgolj s tridnevnim zaostankom, kolikor 

je potrebovala poštna kočija za pot od kranjske do cesarske prestolnice in obratno, 

medtem ko so časopisi pogosto potrebovali še nekaj dodatnih dni, da so opisali iste 

dogodke,  bili  predloženi  cenzorju,  natisnjeni  in  poslani  naročniku.  Časopisne 

informacije  so seveda  zamujale  toliko  bolj,  če  je  bil  naročnik  glasila  kakor  Zois 

nastanjen  v  podeželskem mestu.  Poleg  tega  pa  zaradi  cenzure  nikoli  niso  mogle 

popolnoma zadovoljiti vedoželjnih intelektualcev, kakršna sta bila Zois in Kopitar. 

Ta  vloga  Zoisove  korespondence  nikakor  ne  preseneča,  saj  je  evropsko  zasebno 

pismo  v  tem  obdobju  še  vedno  ohranjalo  in  dinamično  izpolnjevalo  eno  svojih 

564 Kidrič 1939: 169.
565 Latinsko: »Iz strahu pred praznim prostorom«.
566 Pisma Žige Zoisa II, MP 53.
567 Schneider 2001: 23, 261.
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najstarejših  funkcij,  namreč  nalogo  sporočanja  političnih  in  drugih  družbeno 

pomembnih novic, ki so jo časopisi prevzeli šele postopno v 18. in 19. stoletju.568 

Zoisova literarnoprerodna korespondenca potrjuje tudi tezo teoretikov, da je 

epistolarni diskurz realnega pisma zaznamovan s trenutkom izrekanja. Pisci ves čas 

opozarjajo  na sedanji  trenutek,  kar  ustvarja  iluzijo  živega  pogovora in  zmanjšuje 

razdaljo med korespondentoma.569 Marca leta 1809 je Kopitar nenadno končal pismo, 

ker  »bije  četrto«.570 Konec  aprila  leta  1809  pa  so  pisanje  pisma  baronu  ves  čas 

prekinjali  obiski  kranjskih  slavistov:  »Toda  sedaj  spet  trka  Zupan.  […]  Zdaj  je 

vstopil še Zupančič.«571

3.4.2 Elementi fiktivnosti

V  pismih  Zoisove  literarnoprerodne  korespondence  ni  mogoče  najti 

izmišljenih oseb in situacij. Če je v njihovi vsebini sploh prisoten fiktivni element, je 

omejen na najmanjšo možno mero, na primer na avtorjevo sposobnost inovacije pri 

preoblikovanju lastne in naslovnikove podobe, ki je bila usmerjena v manipulacijo 

bralca. Piščev jaz je namreč odvisen od bralčevega jaza in se z ozirom nanj v pismu 

tudi  spreminja.572 Za  to  tezo  je  vsekakor  mogoče  navesti  nekaj  primerov  iz 

obravnavane korespondence. Treba pa je poudariti, da je pogosto težko določiti, na 

katerih mestih je avtor pisma zašel v fiktivno pisanje, tj. v spretno preoblikovanje 

realnosti v skladu s svojo intenco. Najbolj zanesljiva opora za to domnevo je obstoj 

alternativnega vira, ki govori o istih dogodkih.

Aprila leta 1810 je Zois Erbergu opisal svoje počutje ob francoskem zavzetju 

Ljubljane in ustanovitvi Ilirskih provinc leta 1809: »Celih šest mesecev sem ležal 

bolan telesno in duhovno.«573 Toda v resnici si je baron ravno poleti, v prvih mesecih 

francoske  zasedbe  Ljubljane  zaradi  duševnega  razburjenja  telesno  presenetljivo 

opomogel in celo vstal iz postelje, kar dokazujejo njegov dnevnik in sočasna pisma 

zaupnikom.574 Župniku Černiču je 7. junija pisal: »Moje zdravje je boljše kakor v 

568 Nickisch 1991: 212–214; Earle 1999: 4; Schneider 2001: 64, 66.
569 Prim. Altman 1973: 60, 62, 68, 180.
570 Kidrič 1939: 174.
571 Kidrič 1939: 200.
572 Altman 1973: 153.
573 Kidrič 1941: 150.
574 Gl. npr. Kidrič 1941: 24, 42, 62.
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mirnem času. Zdi se, da vojna zdravi celo podagro«.575 Šele konec leta 1809 mu je 

zimski  mraz  kakor  po  navadi  prinesel  poslabšanje  bolezni.  Toda  opis  telesne  in 

duhovne  strtosti  se  je  preveč  lepo  ujemal  z  razočaranjem,  ki  je  po  vojaškem in 

diplomatskem ponižanju Avstrije navdajal habsburški dinastiji zveste plemiče, da ga 

Zois ne bi uporabil v pismu enako čutečemu Erbergu.  

 Še bolj si je prizadeval lastno podobo običajno olepšati Kopitar. Januarja leta 

1809  je  Zois  na  svoje  veliko  presenečenje  odkril,  da  je  slavist  pisal  patriarhu 

slavistike Dobrovskemu prvo obsežno pismo s poročilom o napredku slovenskega 

literarnega preroda, ne da bi o tem svojemu mecenu in prijatelju črhnil eno samo 

besedo. Ko je zadeva prišla na dan, se Kopitar v pismu 1. februarja leta 1809 Zoisu 

ni  opravičil,  temveč  je  krivdo za  lastno  neodkritost  zvrnil  na  Vodnika.  O pismu 

Dobrovskemu naj bi molčal zaradi tega, da ga ne bi skušal ovirati zavistni pesnik: 

»Vaša milost se bo začudila, ko bo iz pisma Dobrovskega razbrala, da sem mu pisal 

že  30.  marca  lansko  leto,  ne  da  bi  o  tem  kaj  povedal  Vaši  milosti.  To  je  bila 

samoobramba pred Vodnikom, ki se je hotel, ko se mi je moral umakniti pri Kornu, 

odškodovati vsaj s tem, da je pisal Dobrovskemu: on bo izdal slovnico itn. itn. Tedaj 

sem bil  upravičeno ogorčen zaradi  njegove  meniške podle spletke,  s  katero  si  je 

skušal s prevaro pridobiti  monopol nad slovanskimi zadevami na Kranjskem (ali in  

fine576 vsaj tak  videz, vsaj za  nekaj časa). Zakaj bi sicer Dobrovskemu pisal na  tak 

način?«577 Kopitarju je bilo upravičeno nerodno, toda svojo skrito dejavnost je raje 

prikazal kot obrambo pred Vodnikom – baronovo pozornost je preusmeril  s svoje 

neobzirnosti na pesnikovo domnevno spletkarjenje pri Dobrovskem. To naj bi bilo 

po  Kopitarjevi  neprepričljivi  tezi  posledica  Vodnikove  ljubosumnosti,  ker  ga  je 

Kopitar prehitel z izdajo slovenske slovnice pri ljubljanskem knjigarnarju Kornu. 

V zvezi z istim dogodkom pa se je zgodil še en očiten poskus preoblikovanja 

realnosti, za katerega je bil odgovoren Zois. Baron je namreč za Kopitarjevo prvo 

pismo  praškemu  učenjaku  izvedel  tako,  da  je  nepooblaščeno  odprl  odgovor 

Dobrovskega, ki je prišel na star slavistov naslov v palačo na Bregu. Zois je pismo 

24.  januarja  leta  1809 poslal  na Dunaj  Kopitarju  in  mu priložil  lastno sporočilo. 

Ohranila sta se osnutek in izvirnik tega Zoisovega spremnega pisma, ki jasno kažeta, 

kako  je  baron  zaradi  slabe  vesti  oziroma  občutka  sramu  v  mislih  in  na  papirju 

preizkušal  različne  variante  opisa  dogodkov,  da  bi  čim  bolj  bagateliziral  svoje 
575 Kidrič 1941: 36.
576 Latinsko: »na koncu«.
577 Kidrič 1941: 144.
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nediskretno odprtje tujega pisma. V tem primeru se je res pokazalo, da je premišljeno 

sestavljeno  pismo  lahko  odlično  sredstvo  za  kar  najboljše  maskiranje  položaja  v 

pošiljateljev  prid.578 V  osnutku  pisma  se  Zois  ni  sprenevedal,  da  je  pismo 

Dobrovskega dobil v roke in odprl, šele nato pa napisal svoje pismo Kopitarju: »Z 

današnjo pošto je za Vas prišlo priloženo pismo od Dobrovskega. Nisem se mogel 

upirati želji in sem ga odprl.«579 V dejansko odposlanem pismu pa je Zois zasukal 

dogodke. Po tej verziji naj bi Zois pismo Kopitarju napisal že do konca, ga hotel 

odposlati, potem pa naj bi ga presenetili z dostavo pisma Dobrovskega. Torej Zois ni 

imel izbire, da odpre pismo in ga naglo komentira v postskriptumu: »Ta trenutek je 

prišlo za Vas pismo od Dobrovskega. Nikakor se nisem mogel upreti želji, da bi ga 

prebral.«580 Prihod pomembnega  pisma  je  torej  nepričakovano  razkril  neiskrenost 

tako  na  Kopitarjevi  kakor  na  Zoisovi  strani.  Občutek  sramu  je  pri  obeh 

korespondentih sprožil postopek fikcionalizacije epistolarnega pisanja. 

Fiktivni  elementi  v  Zoisovi  literarnoprerodni  korespondenci  ne  presegajo 

običajne vsebnosti imaginacije, kakršno je teorija pisma odkrivala v zvrsti zasebnega 

pisma. Večinoma so povezani z drobnimi lažmi, običajnimi za vsakdanje življenje, ki 

postavljajo pošiljatelja pisma v lepšo luč. V tem pogledu je mejo izrazite, slogovno 

prepoznavne fikcionalizacije presegla le Kopitarjeva epistolarna samopodoba, ki jo 

zato obravnavam v podpoglavju Elementi literarnosti.  

3.4.3 Elementi javnega pisma

Po  ugotovitvah  o  realnem  značaju  in  o  nebistveni  vsebnosti  fiktivnosti  v 

pismih Zoisove literarnoprerodne korespondence je treba odgovoriti še na vprašanje, 

ali obravnavana pisma morda vsebujejo elemente javnega ali odprtega pisma, s tem 

pa  potencialno  nagnjenje  k  literarnosti.  V zgodnjem novem veku namreč  ni  bila 

nobena posebnost, če je bilo pismo napisano z mislijo na več prejemnikov, zato pa 

tudi ustrezno literarizirano z ozirom na obliko, slog in primernost.581 Zlasti od 17. do 

sredine 19. stoletja je pošiljatelj lahko pričakoval, da bodo njegovo pismo – če ga 

bodo imeli  za  dovolj  duhovito  ali  zanimivo – z dovoljenjem ali  brez njega brali 

578 Prim. Howland 1991: 148.
579 Kidrič 1939: 136.
580 Kidrič 1939: 141.
581 Dawson 1989: 22; Schneider 2001: 13, 15.
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naglas v salonu ali  si  ga podajali  v krogu izbranih prijateljev in sogovornikov.582 

Oboje je bilo v navadi v Zoisovem krogu, ki je zaradi natančno določene sestave 

članstva sicer predstavljal precej zaprto epistolarno skupnost, tj. družbo, v kateri je 

lahko zakrožilo posamezno prejeto pismo. Možnost za podajanje iz rok v roke je bila 

toliko večja, če so pisma, kakršna so bila Kopitarjeva z Dunaja, prinašala pomembne, 

še neznane novice, na primer o Dobrovskem. K opisani praksi so lahko prispevale 

tudi izjemne okoliščine. V času francosko-avstrijskih spopadov na Kranjskem poleti 

1809, na primer, je Zoisu zaradi burnega dogajanja nekajkrat uspelo napisati le eno 

samo pismo, ki je potovalo k več naslovnikom. In sicer najprej na graščino Turn k 

duhovniku Janezu Černiču, ki ga je pazljivo pregledal, od njega pa na grad Stelnik ob 

Kolpi, kjer ga je zbrana družina Bonazza zanesljivo sprejela in prebrala na glas v 

salonu.583 

Vprašanje  prisotnosti  elementov  javnega  pisma  se  v  primeru  baronove 

literarnoprerodne  korespondence  odpira  zlasti  zaradi  tega,  ker  nekaterih  pisem ni 

sestavil le en pošiljatelj, nekaterih pa ni prebral zgolj en prejemnik, ampak so se v 

pisemsko komunikacijo na raznih stopnjah vključili še drugi člani Zoisovega kroga. 

Preučiti  je torej  treba možnost,  da so bila  pisma napisana  z  vednostjo ali  celo v 

prisotnosti drugih oseb, možnost, da so avtorji pri pisanju predvidevali večjo skupino 

prejemnikov ali  bralcev pisem, poleg tega pa še možnost,  da so imeli  avtorji  pri 

zasnovi  pisem  v  mislih  morebitno  posmrtno  objavo.  Pritrdilni  odgovori  na  ta 

vprašanja bi lahko pokazali na prisotnost vsaj posameznih elementov javnega pisma. 

Skupno pisanje in branje pisem ni bilo v sproščenih intelektualnih družbah 

18.  stoletja  nobena  posebnost.  V  takšnih  krogih  je  imela  odsotnost  prestrogega 

ločevanja  med  zasebnim  in  javnim  pismom  tradicijo  še  iz  časa  humanizma  in 

renesanse.584 Thomas Gray in Horace Walpole sta na potovanju po Italiji napisala več 

skupnih pisem svojima najboljšima prijateljema, ki sta ostala v Angliji.585 Herder in 

njegova žena Karolina sta, denimo, svojim prijateljem pogosto pošiljala pisma, ki sta 

jih napisala oba – nekaj odstavkov on, nekaj odstavkov pa ona.586 V Zoisovem krogu 

naletimo  na  podoben  položaj  leta  1794  in  1795  pri  baronovem  dopisovanju  z 

Vodnikom. Za Zoisovimi pesniškimi napotki koprivniškemu župniku je namreč stal 

do svoje smrti julija 1795 tudi Linhart. Iz Zoisovih pripomb je mogoče razbrati, da je 
582 Dawson 1989: 21; Hasselberg 1999: 103; Schneider 2001: 80; Bannet 2005: 255–256.
583 Prim. Kidrič 1941: 18–19, 33–37.
584 Schneider 2001: 115.
585 Smith 1998: 28.
586 Gl. npr. Herder 1977–1988: V, 32–37.
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Linhart  redno  bral  Vodnikova  pisma  in  sodeloval  pri  pisanju  baronovih  navodil 

pesniku, poleg tega pa je kritično presojal in predeloval poslane pesmi s Koprivnika. 

Vodnikova pisma Zoisu je bral vsaj še Kumerdej,587 o njih pa so poročali tudi Japlju. 

To pomeni,  da je bil Zoisov krog vpleten tako v pisanje kakor v branje pisem iz 

korespondence med Zoisom in Vodnikom. 

Podobno  pisemsko  situacijo  z  več  pošiljatelji  srečamo  tudi  v  zadnjem 

obdobju delovanja Zoisovega kroga. Ko je baron v drugem desetletju 19. stoletja v 

pismih Kopitarju analiziral prerodne načrte je – tak je vtis – včasih navedel skupno 

mnenje sebe in ljubljanskih sodelavcev. V osnutku pisma z dne  18. februarja leta 

1814,  na  primer,  je  čutiti,  kako  Kopitarja  skupaj  z  Vodnikom  in  Ravnikarjem 

nagovarja k čimprejšnji reformi slovanske latinice: »Vodnik, Ravnikar in cela vojska 

starih  in  novih  duhovnikov,  izobražencev  srednjega  razreda  in  celo  kmetov  vi  

scongiurano!588 […] Vodnik in Ravnikar nestrpno pričakujeta naročene latinske črke, 

še bolj goreče pa nove dopolnilne črke, da bi potem takoj začela tiskati  slovar in 

Sveto pismo. […] Mi vsi računamo na Dobrovskega in Kopitarja, na odobravanje 

Srbov in  Poljakov.«589 12.  julija  leta  1816 je  Zois  Kopitarja  nedvomno  v  imenu 

Vodnika in Ravnikarja zopet vljudno opomnil na nujnost črkopisne prenove:  »Vsi 

Vaši  slovanski  prijatelji  neskončno  hrepenijo  po  čimprejšnjih  novicah  o  Vašem 

zdravju in o zaželenem uspehu Vašega literarnega dela, še posebej pa o usodi naše 

nove abecede.«590 Kopitar  je  seveda dobro vedel,  kdaj  mu Zois  govori  v  svojem 

imenu  in  kdaj  v  imenu  svojega  kroga.  Zato  je  v  pismu  z  dne  27.  julija  1815 

nagovarjal tako barona kakor Vodnika, ko je razmišljal o vlivanju novih črk, priložil 

pa jima je tudi korespondenco z nemškim livarjem Härtlom o tem vprašanju.591

V  okviru  obsežne  korespondence  med  Zoisom  in  Kopitarjem  je  mogoče 

odkriti več primerov načrtnega kroženja pisem v širšem krogu bralcev. Med njimi 

izstopajo zlasti Kopitarjeva pisma Zoisu, ki so podrobno povzemala ali celo prilagala 

izvirna pisma Dobrovskega. Namenjena so bila primarno baronu, ki jih je nato po 

lastni presoji ali  po izrecnih Kopitarjevih navodilih dajal  v branje drugim članom 

kroga, in sicer Vodniku, Zupanu in Ravnikarju. Naj navedem le nekaj primerov te 

navade.  Konec  januarja  leta  1810  je  v  Ljubljano  prišlo  skupaj  s  Kopitarjevim 

komentarjem  debelo  pismo  Dobrovskega  o  izvoru  Slovencev  in  Hrvatov  ter 
587 Gl. Zois 1973: 17.
588 Italijansko: »Vas rotijo«.
589 Pisma Žige Zoisa II, MP 64.
590 Pisma Žige Zoisa II, MP 84.
591 Pisma Žige Zoisa II, MP 76.
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njihovega jezika,592 ki ga je Zois gotovo predebatiral s kranjskimi slavisti, saj je šlo z 

vidika njegovega kroga za eno od poglavitnih tem slovanske zgodovine. 20. maja 

leta 1810 je poslal Kopitar v Ljubljano tri, 17. decembra istega leta pa kar štiri pisma 

patriarha  slavistike.593 Najbolj  manifestativno  javno  pismo  iz  obravnavane 

korespondence je bilo napisano 10. marca leta 1812. V njem je Kopitar Zoisovemu 

krogu poslal izvleček iz pisma, ki ga je Dobrovský napisal za kranjske slaviste, in 

svoj komentar k temu tekstu. Pismo je nagovarjalo Zoisa, Vodnika, Ravnikarja in 

Zupana ter se dotikalo vseh tedanjih projektov slovenskega literarnega preroda, npr. 

reforme črkopisa in novega prevoda Svetega pisma.594 Da so si naslovniki pismo res 

izmenjali in prebrali, je pozneje potrdil sam Zois.595 

Z  nekaterimi  Kopitarjevimi  pismi  oziroma  odlomki  iz  njih  pa  Zois  na 

avtorjevo željo ni seznanjal le svojih literarnih sodelavcev, temveč tudi osebje svoje 

hiše, in sicer družini hišnika Jožefa Schulza in kopista Vincenca Karnofa, s katerima 

je vzdrževal bivši baronov tajnik in bibliotekar prisrčne odnose. Kopitar je svojim 

starim hišnim znancem redno čestital za god, božič in druge praznike kar po pismih 

Zoisu. Poleg tega jim je v istih sporočilih opisoval tudi najnovejše dogodke, ki so jih 

zanimali, na primer svoje službeno napredovanje, črno kroniko in loterijske izide. Po 

navadi se je nanje obrnil na koncu pisma Zoisu, in sicer v slovenščini, kakor bi jih 

nagovarjal neposredno: »Posdravim zelo hiſho.« Da je Zois svojim uslužbencem res 

bral  iz  slavistovih  pisem,  dokazuje  pismo z dne 29.  aprila  leta  1812.  V njem je 

Kopitar  nekoliko  v  zadregi  odgovarjal  na  radovednost  ženskega  dela  Zoisovega 

osebja, če se pripravlja na poroko, o čemer mu je poročal baron: »Sam zaenkrat niti 

pomisliti nočem na poroko, moje milostljive, kajti  grški molji in iznajditelji abeced 

se ne morejo ukvarjati z gospemi, saj vsako od obeh opravil zahteva celega moža le 

zase.«596 

Po  drugi  strani  pa  je  Zois  –  zopet  z  avtorjevo  vednostjo  –  bral  nekatera 

Kopitarjeva  pisma,  ki  niso  bila  namenjena  njemu,  temveč  njegovemu  kopistu 

Vincencu  Karnofu  osebno.597 Kopitar  in  Karnof  sta  namreč  v  večjem delu  svoje 

korespondence  tako  ali  tako  obravnavala  baronove  posle.  Kadar  se  je  Kopitar  – 

najpogosteje prenagljeno – zbal, da je pri baronu zaradi preostrega jezika padel v 

592 Kidrič 1941: 135.
593 Pisma Žige Zoisa II, MP 12.
594 Pisma Žige Zoisa II, MP 33.
595 Pisma Žige Zoisa II, MP 35.
596 Pisma Žige Zoisa II, MP 37.
597 Prim. npr. Pisma Žige Zoisa II, MP 35.
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nemilost, se mu je navadno skušal prikupiti v običajnem pismu, poleg tega pa še po 

ovinku – v pismu Karnofu.  Septembra leta 1812 je ob eni od takšnih priložnosti 

baronu ponižno pisal: »Vašo milost ponovno prosim za milost itn., neposredno in po 

Vincencu!«598 

Tudi Kopitar je odlomke naravoslovnega značaja iz Zoisovih pisem sicer brez 

predhodnega  dovoljenja,  toda  gotovo  s  poznejšim  odobravanjem  avtorja,  bral 

nekaterim izbranim dunajskim intelektualcem, ki so prijateljevali z baronom, in sicer 

mineralogu  Friedrichu  Mohsu,  zoologu  Schreibersu  in  trgovcu  z  minerali 

Tammerburgu. Aprila leta 1812, na primer, je Kopitar neko Zoisovo pismo odnesel v 

hišo  viteza  Schreibersa,  direktorja  cesarskega  naravoslovnega  muzeja: 

»Schreibersova ni pretirano uglajena, medtem ko se je on  zelo razveselil mesta, ki 

sem mu ga prebral iz Vašega pisma. […] Pri Schreibersu sem ravnokar naletel tudi 

na očeta Tammerburga, ki sem mu prav tako sporočil nekaj iz pisma Vaše milosti, 

obljubil pa, da bo dobil še več […]«599

Predvsem pa Zoisova literarnoprerodna korespondenca potrjuje, da so si člani 

Zoisovega kroga pogosto dajali v branje medsebojna pisma, ki seveda niso vsebovala 

zgolj zaupnosti, izmenjane med dvema osebama, temveč tudi podatke, pomembne za 

delovanje baronove družbe. O običajnosti tovrstne prakse priča Vodnikovo pismo z 

dne 27. junija leta 1813, ki Zoisu obljublja neko Primičevo pismo: »Primičevo pismo 

bom morda poslal jutri. Ravnikar ga ima in potrebuje.«600 Pogosto pa je bil takšen 

vpogled v pisma drugih izpeljan na skrivaj. Tako je Zois s Kopitarjevo vednostjo bral 

njegova  pisma  drugim  preroditeljem  in  razsvetljencem  v  Ljubljani,  s  tem pa  še 

dodatno nadziral delo svojega kroga. Takšna priložnost se je ponujala, ker je baron 

vsaj že od leta 1811 prevzemal  stroške poštnine za Kopitarjeva pisma Zupanu in 

Ravnikarju.601 Baronovo velikodušje je bilo hvalevredno, ker so bile poštne storitve 

drage,602 vendar ni bilo povsem nepreračunljivo. Nezapečatena pisma za Zupana in 

Ravnikarja so namreč prihajala v palačo na Bregu k Zoisu, ta pa jih je prebiral, ne da 

bi za to povedal pravima naslovnikoma. Značilno je Kopitarjevo opozorilo Zoisu z 

dne 12. junija leta 1813, ki se nanaša na priloženo pismo Ravnikarju: »Prosim, da 

pismo Ravnikarju zapečatite.«603 Niti  Kopitar  niti  Zois namreč nista hotela užaliti 

598 Pisma Žige Zoisa II, MP 46.
599 Pisma Žige Zoisa II, MP 37.
600 Pisma Žige Zoisa II, MP 57.
601 Prim. npr. Pisma Žige Zoisa II, MP 16, 17.
602 Prim. Schneider 2001: 250.
603 Pisma Žige Zoisa II, MP 56.
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pravega prejemnika pisma. 24. januarja 1809 pa Zois, kakor je bilo že omenjeno, ni 

mogel  krotiti  radovednosti  in je celo brez dovoljenja odprl in prebral  prvo pismo 

Dobrovskega Kopitarju.604

V  pisemski  komunikaciji  Zoisovega  kroga  sta  se  torej  kot  dominantna 

korespondenta in nadbralca gotovo najbolj uveljavila Zois in Kopitar, ki sta pogosto 

pisala v imenu svojih sodelavcev, jim po lastni presoji posredovala – ali pa tudi ne – 

razna  druga  pisma,  poleg  tega  pa  sta  bodisi  odkrito  bodisi  prikrito  nadzirala  del 

njihove korespondence. Z močjo,  ki jima jo je dajala na takšen način pridobljena 

vednost,605 sta krepila svoj položaj voditeljev slovenskega literarnega preroda. Njuno 

ravnanje  se  je  popolnoma  ujemalo  s  hotenji  razsvetljenstva,  za  katerega  je  bila 

značilna  povečana  želja  po  branju  korespondence  drugih  ljudi  in  po  tovrstnem 

odkrivanju notranje resnice o človeku.606 

Pisma  iz  obravnavane  korespondence  so  torej  včasih  nastajala  oziroma 

krožila  v  večjih  skupinah pošiljateljev  oziroma  prejemnikov.  Na koncu  ostaja  še 

vprašanje,  ali  so  imeli  avtorji  pri  snovanju  teh  pisem  morda  v  mislih  njihovo 

morebitno  objavo,  zaradi  česar  bi  lahko  svoja  besedila  literarizirali  –  slogovno 

izpilili. Objavljanje zasebnih korespondenc slavnih oseb je imelo namreč konec 18. 

stoletja za seboj dolgo tradicijo. Že znameniti humanisti so pisali pisma z mislijo na 

njihovo objavo ali vsaj z zavestjo, da se bodo ohranila.607 Vendar za to domnevo v 

primeru  Zoisovega kroga ni  mogoče  navesti  prepričljivih argumentov.  Na objavo 

svojih pisem ni verjetno resno pomislil  nihče od baronovih prerodnih dopisnikov. 

Pisma med Zoisom in Erbergom, na primer, so bila zaradi izpostavljenega položaja 

velikaša  iz  dvorca  Dol  pri  Ljubljani  strogo  zaupna,  zato  so  pogosto  končala  v 

ognju.608 Sam Zois, ki ni vestno hranil svojih del in je dokaze o lastnih zaslugah celo 

uničeval, gotovo ni predvidel objave svojih pisem. V tem obdobju so bile plemiške 

korespondence zaradi stanovskega dekoruma tako ali tako objavljene kvečjemu po 

smrti korespondentov.609 Enako velja za Vodnika in ostale razsvetljence, za katere je 

bilo prerodno pismo predvsem sredstvo sporazumevanja z oddaljenimi sodelavci v 

času snovanja in izvrševanja načrtov, ne pa zvrst, v okviru katere bi preizkušali svoje 

literarne  sposobnosti.  Skoraj  nihče  od  njih  ni  bil  tako  slaven,  da  bi  lahko sploh 

604 Kidrič 1939: 136.
605 Prim. Altman 1973: 123, 124.
606 Howland 1991: 79, 80.
607 Schneider 2001: 117.
608 Prim. Kidrič 1939: 169.
609 Smith 1998: 96; Landry 2000: 56.
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pomislil na objavo svojih pisem – tudi posthumno. Poleg tega slovenske dežele do 

tedaj še niso doživele tovrstne objave zasebne korespondence. Iz Zoisovega kroga bi 

lahko kot znanstvenik evropskega slovesa na objavo, ki bi zanimala vsaj ozek krog 

bralcev, pomislil le Kopitar. Toda njegova pisma baronu so vsebovala preveč intimne 

izpovedi,  da  bi  si  lahko  dovolili  to  domnevo.  Ponosni  Kopitar,  ki  se  je  svetu 

predstavil v trezno napisani avtobiografiji,610 prav gotovo ni želel  razgaljati svojih 

osebnih stisk pred tujci – niti za življenja niti po smrti. Celo znameniti razsvetljenski 

epistolografi  kakor  Voltaire,  katerega  pisma  so  izhajala  desetletja  pred  njegovo 

smrtjo, niso nikoli načrtovali, predvsem pa nikakor želeli objave svoje najbolj osebne 

ljubezenske in prijateljske korespondence.611 

Pisma  iz  Zoisove  literarnoprerodne  korespondence  so  torej  le  na  videz 

vsebovala  elemente javnega pisma.  Prepletanje  še oblikujoče se javne in zasebne 

sfere  je  bilo  značilno  za  razsvetljenski  svet  in  epistolografijo  sploh,612 ne  le  za 

posamezne  korespondence,  kakršna  je  bila  Zoisova.  Priložnostno  razširjen  krog 

pošiljateljev  in  prejemnikov  v  resnici  ni  okrnil  realnega  in  zasebnega  značaja 

obravnavanih  pisem,  saj  je  šlo  v  veliki  večini  primerov  za  natančno  določeno, 

maloštevilčno skupino ljudi, ki sta ga pisec oziroma bralec pisma zlahka predvidela 

in upoštevala. Poleg tega pa ta občasno povečani krog pošiljateljev in prejemnikov ni 

pospeševal fikcionalizacije ali literarizacije pri pisanju pisma. Morebitna literarnost 

obravnavanih  pisem  zanesljivo  ni  bila  načrtovana  zavestno  –  s  strani  njihovih 

avtorjev,  ki  tudi  niso  mislili  na  objavo.  Literarnost  pisem  iz  obravnavane 

korespondence  lahko  določimo  kvečjemu  sekundarno  –  z  vidika  sodobne  teorije 

pisma. Na tej točki se torej odpira končno vprašanje, ali gre v primeru obravnavanih 

pisem za zasebna pisma z literarno vrednostjo ali za zasebna pisma brez nje.            

3.4.4 Elementi literarnosti

3.4.4.1 Sintaksa

Vsi  avtorji  obravnavanih  pisem,  najbolj  pa  izkušeni  epistolografi  Zois, 

Kopitar  in  Erberg,  so  najpogosteje  uporabljali  strukturno  razvejano  sintakso, 

sestavljeno  iz  številnih,  zlasti  vzročnih  in  namernih  odvisnikov,  ki  kažejo  na 

610 Kopitar 1973.
611 Prim. Dawson 1989: 162.
612 Bannet 2005: 257.
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racionalno  izhodišče.  Potreba  po  razumskem  ubesedovanju  in  pojasnjevanju  je 

razvidna  celo  iz  najbolj  osebnih  delov  Kopitarjevih  sporočil,  na  primer  iz  prve 

povedi prvega pisma Zoisu po prihodu na Dunaj: »V otožni zmedi sedim tukaj v 

Wapplerjevi trgovini, da bi v skladu z zapovedjo Vaše milosti poročal o svojem sicer 

srečnem, le nekoliko dragem prihodu.«613 

Vendarle so avtorji pisem najbolj izvirno skladnjo pogosto zasnovali ravno v 

trenutkih  emocionalne  in  intelektualne  zavzetosti.  8.  septembra  leta  1810  je 

Kopitarju  sredi  pisanja  presenečenje  ob  prejemu  Zoisovega  pisma,  prvega  po 

večmesečnem  molku,  najprej  narekovalo  enostavnejšo,  zaradi  čustvenosti 

enakomernejšo skladnjo z enostavčnimi povedmi,  nato pa je avtor pisma prešel v 

običajnejšo sintakso z odvisniki. Galantnosti izraza ni opustil v nobenem primeru. V 

njegovem odzivu se mešata veselje zaradi prejetja pisma in žalost zaradi Zoisovih 

finančnih  težav  v  času  francoske  okupacije:  »In  kako  zelo  me  je  v  mojem 

pričakovanju  presenetilo  osem  listov  (osem  desetkrat  poljubljenih  listov)  debelo 

pismo! Kako resnično je, da je bolečina tudi  radost. Prva lista sta mi naredila cel 

čudoviti  večer  prijetno  otožen.  Kajti  nikoli  ne  bom  mogel  sprejeti  misli,  da  za 

ugovore vaše milosti v P[arizu] ne bi bilo posluha, zato se držim zaključka 8. lista, da 

je treba zaupati Bogu.«614 Tudi pri Zoisu je lahko prišlo v posebnem razpoloženju do 

spremembe vsakdanje skladnje.  Ko je 28.  februarja leta  1809 Erbergu razburjeno 

opisoval, kako nemočno se je branil funkcije direktorja kranjske Kmetijske družbe, je 

uporabil odsekano nizanje stavčnih členov, ki ga je še podkrepil z anaforo: »Moji 

ugovori,  opravičila  in  prošnje  niso  naleteli  na  posluh!  Toda absolutno  zavedanje 

moje  nesposobnosti  za  kakršnokoli  zastopanje,  absolutno  pomanjkanje  znanja  o 

potrebnih pravilih, moja dnevno slabšajoča se hromost in breme nujnih poslov, ki me 

dušijo, so mi naložili, naj se absolutno odpovem položaju, ki si ga ne morem lastiti 

na noben predstavljiv način.«615

Skladnja  je  postala  še  posebej  zapletena  ob  upoštevanju  stanovskega 

dekoruma, torej, če je pismo opisovalo pomembne osebe. 3. januarja leta 1810 je 

Kopitar Zoisu v eni sami dolgi povedi s prikritimi imeni glavnih akterjev poročal o 

srečanju  z  dunajskim nadškofom Žigo  Antonom grofom Hohenwartom,  ki  je  bil 

kranjskega rodu in Zoisov znanec, zato pa primeren za zaščitnika mlademu slavistu 

na poti v Dvorno knjižnico: »Sodeželan, ki je nekoč kot vizitator tržaške škofije Vaši 
613 Kidrič 1939: 41.
614 Pisma Žige Zoisa II, MP 4.
615 Kidrič 1939: 168.
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milosti poslal glagolski misal (si recte memini ex tuis colloquiis)616 in ki sporoča Vaši 

milosti, da ne glede na njegovo odmaknjenost od dežele upa, da bo Vaša milost pač 

še  kdaj  pomislila  nanj,  je  bil  celo tako  milostljiv,  da  me  je  priporočil svojemu 

varovancu in me je včeraj navdal z veselim upanjem, toliko bolj, ker vem, da me je 

Oss[oliński] priporočil tudi pri državnem svétniku Pfl[lege]rju.«617

3.4.4.2 Presežniki in epiteta

Za  ista  pisma  je  značilna  pogosta  raba  presežnikov  in  stalnih  ukrasnih 

pridevkov, ki je bila povezana z vljudnostnimi konvencijami baročnega plemiškega 

pisma.  Elativi  in  pridevki  so  se  namreč  navadno zgostili  ob  omembi  spoštovane 

osebe, še posebej, če je bila ta visokega rodu. Zois je 10. decembra leta 1808 čestital 

Erbergovi soprogi Jožefi grofici Attems, ki je bila odlikovana kot cesaričina dvorna 

dama in zaupnica: »Premilostljivi gospe soprogi izrekam najpokornejšo zahvalo, ker 

se  je  prijazno  spomnila  name,  ker  me  ceni,  ter  najiskrenejšo  voščilo  za  trdnost 

njenega zdravja in dobrega počutja njenih ljubeznivih otrok. V vsesplošnem veselju 

nad srečno vrnitvijo vzvišene bolnice domov gotovo sije nadvse nežna navezanost 

grofice  z  odlikovanjem,  ki  čisto  ustreza  veliko  lepim  podobnim  lastnostim,  ki 

poveličujejo njen položaj.«618

Vendar so znali korespondenti tudi konvenciji pridevkov vtisniti nezamenljiv 

osebni  pečat.  Potem ko je baron 4. avgusta leta  1795 Vodniku razložil  vse svoje 

ukrepe  v  zvezi  z  geološko  ekspedicijo  pod  Triglav,  je  sklenil  z  metaforično 

oblikovano  mislijo:  »[I]n  ne  dvomim,  da  se  še  vedno  nameravate  udeležiti  tega 

alpskega popotovanja in poljubiti na brado stari, častitljivi Triglav.«619 9. novembra 

leta 1808 pa je Kopitar s precejšnjim domotožjem v postskriptum napisal: »Saluto 

totam domum coelestem!«620 Izviren ukrasni pridevek je uporabil tudi 25. aprila leta 

1810,  ko  je  prejem  Zoisovega  pisma  na  veliko  noč  primerjal  z  razveseljujočim 

pogledom na pirhe: »O lépi pirhi! Na velikonočno nedeljo me je Beck razveselil s 

pismom Vaše milosti«.621

616 Latinsko: »če se pravilno spominjam iz pogovorov s tabo«.
617 Kidrič 1941: 131.
618 Kidrič 1939: 89.
619 Zois 1973: 42.
620 Latinsko: »Pozdravljam ves nebeški dom!« Kidrič 1939: 47.
621 Kidrič 1941: 152.
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3.4.4.3 Retorične figure

Razsvetljenski  teoretski  traktati  in  priročniki  so  pri  pisanju  pisem izrecno 

odsvetovali uporabo umetelnih metafor, komparacij in ostalih retoričnih figur, ki bi 

razkrivale  intelektualni  napor.622 Umestitev  retoričnih  figur  v  pisma  Zoisove 

literarnoprerodne  korespondence  se  ujema  s  temi  navodili,  saj  je  v  nasprotju  s 

tradicijo  baročnega  pisma  17.  stoletja  naravna,  nenačrtovana  in  ni  namenjena 

dokazovanju učenosti  pisca. Lep primer  za to je Zoisova metaforična ponazoritev 

potrpežljivega  in  počasnega  znanstvenega  dela  v  pismu  Vodniku:  »[K]ako težko 

prinese mravlja eno samo posušeno smrekovo iglico, da prispeva k postavitvi vsega 

družinskega domovanja.«623 Na drugi strani pa pisma dokazujejo, da so Zois in vsi 

njegovi  prerodno  orientirani  korespondenti  radi  uporabljali  klasicistično  uglašene 

retorične figure, zlasti personifikacije, antonomazije, komparacije in metafore, ki so 

se vsebinsko navezovale na antično kulturo.      

Med najbolj  prepoznavne spada topos muze.  Muze so bile do začetka 19. 

stoletja pogoste štafažne likovne in literarne figure, značilne posebej za klasicistični 

tok  evropske  novoveške  umetnosti.  Zois  je  bil  pri  oblikovanju  te  standardne 

personifikacije,  ki  jo je  običajno enačil  z  literarno  ustvarjalnostjo,  vedno izviren. 

Erotično obarvana omemba muze v pismu Vodniku z dne 20. marca leta 1794 je 

dobila  zanj  značilen  rokokojski  izraz.  Baron je  namreč  svoje mentorstvo  pesniku 

opisal kot skušnjavo, »v katero sem zapeljal Vašo muzo«.624 5. septembra leta 1795 

je pohvalil Vodnikove osnutke novih pesmi: »Triglavska muza se je spet oglasila s 

prav  odličnimi  poskusi«.625 Jeseni  1795  pa  je  upal,  da  mu  bo  prihajajoča  zima 

prizanesla z napadi protina in tako dopustila ukvarjanje s književnostjo: »Želim si, da 

bi slovanski muzi zakurjena soba dobro dela!«626 Nasprotno je Zois muzo v pismih 

Kopitarju  poistovetil  z  znanostjo  –  slavistiko.627 Personifikacijo  je  torej  vedno 

oblikoval z ozirom na naslovnika in njegovo zanimanje. Podobno vsebino je figura 

muze dobivala tudi v pismih drugih slovenskih preroditeljev. Janez Nepomuk Primic 

je Zoisu leta 1812 poklonil izdelke »svoje muze«, namreč dve svoji knjigi.628 

622 Bannet 2005: 76.
623 Zois 1973: 45.
624 Zois 1973: 19.
625 Zois 1973: 46.
626 Zois 1973: 49.
627 Pisma Žige Zoisa II, MP 35. 
628 Kidrič 1934: 143.
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Antonomazije  je  v  pisma  pogosto  vključeval  zlasti  Kopitar,  ki  se  je  rad 

slikovito izražal.  16. avgusta leta 1809 je Zoisa implicitno spodbujal,  naj  mu več 

piše, saj ceni njegova pisma nad vsemi drugimi. Ob francoskem zavzetju Dunaja je 

bil namreč shranil le baronova pisma in pismo Dobrovskega, ostala pa vrgel v ogenj: 

»Pred vojno sem dobil vsega deset pisem lastnoročno od Vaše milosti in enega samo 

s  podpisom.  Samo  ta  poleg  enega  od  Dobrovskega  sem  shranil  ob  topovskem 

obstreljevanju  v  listnico,  vsa  ostala  pa  žrtvoval  Vulkanu.«629 Ko  je  slavist  12. 

septembra leta 1810 sklenil, da bo živel brez Zoisove denarne podpore, je to svojo 

odpoved prav tako ponazoril z antičnim božanstvom pravičnosti: »Čas je, da za vso 

srečo, ki se kopiči na moji poti, darujem boginji Nemezi.«630 Kopitar je znal ceniti 

baronovo mecenstvo, zato je dal večkrat duška svoji jezi nad francoskimi davki, ki so 

z  izčrpavanjem baronovega  premoženja  škodovali  tudi  kulturi  na  Kranjskem.  13. 

marca  leta  1810  je  zapisal:  »Prav  vsi  Kranjci,  s  katerimi  sem govoril  do  sedaj, 

pomilujejo Vašo milost zaradi velikih bremen, ki so prizadeli Vašo milost. Ne toliko 

zaradi tega, ker bi Vaša milost obubožala, temveč, ker so in bodo harpije požrle to, 

kar bi bilo sicer porabljeno tako plemenito!«631 Pogosto pa je slavist antonomazijam 

podelil  tudi  komični  podton.  7.  aprila  leta  1813  je  lakonično  komentiral  selitev 

družine  Zoisove  nečakinje  Nine  pl.  Gold  z  Dunaja  na  deželo  oziroma  finančne 

težave, zaradi katerih se je Ninin mož Jožef pl. Gold začel ukvarjati s kmetovanjem 

namesto  s  trgovanjem:  »Gold  torej  svojega premoženja  ne namerava  več  zaupati 

Merkurju, temveč Cereri in drugim podeželskim bogovom.«632 

Kopitar  se  je  metaforično  izražal  tudi,  ko  je  Zoisu  pojasnjeval,  kako 

napreduje načrt za njegovo nastavitev v Dvorni biblioteki. 16. marca leta 1809 se je 

tolažil za primer neuspeha svoje kandidature: »Celo če se vse vrvi potrgajo, se bom 

vendar vrnil kot učen pravnik domov.«633 Čez osem mesecev je izrazil upanje, da se s 

kakšno nerodno gesto ne bo onemogočil pri tistih, ki odločajo o izboru skriptorja: 

»Ko vsaj ne bi prevrnil posode za mleko!«634 Ko se je kot tekmec pojavil neki Julius 

Schneller, je Kopitar 31. marca leta 1810 Zoisu zaskrbljeno ponazoril njegovo trmo, 

da  dobi  omenjeni  položaj  v  biblioteki:  »Zdaj  hoče  movere635 Aheron,  da  bi  ga 

629 Kidrič 1941: 74.
630 Pisma Žige Zoisa II, MP 4.
631 Kidrič 1941: 142.
632 Pisma Žige Zoisa II, MP 53.
633 Kidrič 1939: 185.
634 Kidrič 1941: 117.
635 Latinsko: »premakniti«.
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dobil.«636 Z omembo mejne reke mitološkega kraljestva mrtvih Hada je pisec hote 

namignil na tekmečev mračnjaški značaj. 

Kopitar se je barvito izražal še po tem, ko je bil sprejet v Dvorno knjižnico. 

15.  julija  leta  1813  je  Zoisa  nagovarjal,  naj  ga  priporoči  pri  visokem  uradniku 

biblioteke – dvornem svétniku Vincencu Stinglu: »Vaša milost me bo pri njem kar 

visoko postavila na oltar«.637 Decembra istega leta je v komentarju službenih zadev 

šaljivo uporabil par komparacij. Stingla je zaradi pogosto muhastega razpoloženja, v 

katerem je sipal besedne strelice,  primerjal  z rimskim bogom bliskov in grmenja 

Jupitrom, sebe pa zaradi zaposlenosti  z rimskim konzulom: »Sedaj  sem kot  edini 

cenzor za češke, grške in srbske časopise na žalost tako zaposlen, da ne morem biti 

niti en dan ab urbe638 kakor rimski konzul.«639 

Nič  manj  figur  niso  Zois  in  njegovi  korespondenti  uporabljali,  ko  so 

obravnavali  svoje  prerodne  naloge.  21.  decembra  leta  1808  je  Kopitar  obujal 

spomine na to, kako ga je Zois uvajal v slovenski literarni prerod, ki ga je ponazoril s 

svetopisemskim  simbolom:  »Vaša  milost  mi  je  v  prejšnjih  letih  pogosto 

pripovedovala  o  usodi  kranjske  književnosti  pod  Markom  [Pohlinom],  Japljem, 

Linhartom  itn.  z  dodatkom,  da  moram  morda  nekoč  tudi  jaz  priti  delat  v  ta 

vinograd.«640 Isti simbol je še bolj posrečeno uporabil približno čez eno leto, ko je 

pohvalil  Primica,  ker  je  marljivo  izpisoval  besede  iz  svetopisemskih  prevodov 

slovenskih protestantov: »Tu je zopet sposoben delavec in vinea slavica.«641 

Metafore  in  komparacije  so  znali  Zois  in  njegovi  prerodni  dopisniki 

učinkovito izrabiti kot sredstvo prepričevanja. Baron je 4. avgusta leta 1795 Vodniku 

pojasnjeval,  da  je  neusmiljena  kritika  njegovih  pesmi  nujna,  kajti  »samo  Palas 

Minerva je vsa nared s ščitom, sulico in mečem skočila iz Jupitrove glave in ostala 

dovršena boginja«.642 Ta mitološka primerjava je bila Zoisu zelo ljuba, saj jo je s 

podobnim namenom uporabil  vsaj  še  enkrat.  28.  januarja  leta  1812  je  Kopitarju 

prigovarjal,  naj  z  reformo  slovanskega  črkopisa  ne  odlaša  preveč,  temveč  naj 

neustrašno preseka gordijski vozel nasprotujočih si hotenj in zamisli: »Nova abeceda 

naj se v hipu – kakor Minerva iz Jupitrovih – porodi iz možganov D[obrovskega] in 

636 Kidrič 1941: 147.
637 Pisma Žige Zoisa II, MP 59.
638 Latinsko: »iz mesta«.
639 Pisma Žige Zoisa II, MP 61.
640 Kidrič 1939: 102.
641 Latinsko: »v slovanskem vinogradu«. Kidrič 1941: 123.
642 Zois 1973: 38.
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K[opitarja].«643 Z antično prispodobo je Zois Kopitarja glede iste naloge prepričeval 

tudi  6.  aprila  leta  1812:  »Grmeti,  bliskati  se in  udariti  mora  – odločilni  trenutek 

slovanske muze je blizu.«644 Kopitar je v enem izmed odzivov na te spodbude konec 

leta 1812 obljubil, da bo pomagal izumiti in utrditi univerzalno slovansko ortografijo, 

pri čemer se je na koncu šaljivo zatekel v religiozni besednjak: »Kakor rečeno, bom 

marljivo pridigal  in napadel  zlo  pri  koreninah.«645 Enako je ravnal  27. junija leta 

1813  Vodnik,  ko  je  v  pismu  Zoisu  na  začetek  razglabljanja  o  najprimernejšem 

naslovu  za  svoj  slovensko-nemški  slovar  postavil  vprašanje:  »Kako  bomo  krstili 

otroka?«646 Seveda so znali korespondenti analogije za svoje delo najti tudi na bolj 

vsakdanjih področjih. 13. februarja leta 1813 je Kopitar zopet mislil na črkopis, ko je 

zapisal: »Vse se kuha. Ko bi le prišel Dobrovský; gotovo bi skuhali kaj pravega.«647

Preroditelji  so  pri  svojem  epistolarnem  pisanju  mimogrede  ustvarjali  tudi 

druge retorične figure,  še posebej,  če so si prizadevali  nasmejati  bralca pisma.  V 

pismu Zoisu, napisanem od 21. do 23. decembra leta 1808, je Kopitar med drugim 

opisal  svoje  študijske  načrte:  »[T]o  leto  con  garbo648 posvetiti  svojo  tubit  tem 

namenom: študirati  pravico in nepravico  prav     strogo  «.649 Pisec je v zadnjem delu 

povedi duhovitost stopnjeval z iteracijo: pravica (Recht), nepravica (Unrecht), prav 

(recht). Norčavost v tem primeru ni bila tako nedolžna, kakor se zdi na prvi pogled. 

Z njo se je namreč Kopitar odzval na Zoisovo strogo navodilo, naj se – čeprav se mu 

upira – vestno in pridno oprime študija prava. Na takšen način je namenoma omilil 

ost  resnega  in  upravičenega  mecenovega  opomina.  Kopitar  je  ljubil  tudi 

paronomazije, s katerimi je v pismih kakor Voltaire rad smešil svoje nasprotnike.650 

9. septembra leta 1812 je Primica po slovensko odpravil: »Se obnasha ko shupanov 

sin.«651 Z besedno igro, ki jo je Zois prav dobro razumel, ni namignil le, da se Primic 

vede  ponosno,  kakor  bi  bil  sin  vaškega  veljaka,  temveč  tudi,  da  je  po  pretirani 

samozavesti podoben Jakobu Zupanu – tega je pikro portretiral v naslednjem stavku. 

Tudi  Zois  pa  ni  bil  brez  nadarjenosti  za  tovrstne  bodice.  Vodnika,  ki  se  je  rad 

643 Pisma Žige Zoisa II, MP 30.
644 Pisma Žige Zoisa II, MP 35.
645 Pisma Žige Zoisa II, MP 50.
646 Pisma Žige Zoisa II, MP 57.
647 Pisma Žige Zoisa II, MP 51.
648 Italijansko: »uglajeno«.
649 Kidrič 1939: 103.
650 Prim. Dawson 1989: 77. 
651 Pisma Žige Zoisa II, MP 45.

117



simbolično podpisoval z ostrivcem, kot Vodník, s čimer je poudarjal svoje prvenstvo 

v slovenski književnosti, je nekoč preimenoval v vodnarja.652

3.4.4.4 Sentence

Posebej  za  pisma,  ki  jih  je  Zois  pisal  svojima  varovancema  Vodniku  in 

Kopitarju,  so  značilne  modre  poučne  misli,  ki  običajno  povzemajo  daljša 

razmišljanja  v  istem pismu.  Te  sentence  navadno  začenjajo  ali  končujejo  pismo 

oziroma tematsko zaokroženi odstavek, pogosto pa se v isti korespondenci pojavijo 

še večkrat. Po razsvetljenski teoriji pisma naj bi sicer sentence in pregovori motili 

sproščeni pogovorni slog,653 toda za barona in njegove dopisnike to pravilo gotovo ni 

veljalo.  Člani učenih razsvetljenskih družb, med katere je spadal Zoisov krog,  so 

namreč tudi v vsakdanjih pogovorih prosto citirali izreke znamenitih piscev in sproti 

snovali duhovite sentence. Res pa je, da je bil Zoisov krog pri takšnem plemenitenju 

svojih pisem še dedič humanistične in antične tradicije, ki je priporočala, naj pisec 

pisma  duhovne  teme  obravnava  kar  se  da  sproščeno  –  s  pomočjo  pregovorov.654 

Razsvetljenskim avtorjem pisem so bila lahko za zgled predvsem Ciceronova pisma, 

ki so bila polna sentenc in obenem blizu jeziku živega pogovora.655 Prav ta cilj je 

uspelo večkrat doseči Zoisu in njegovim korespondentom.

Baron je 14. januarja leta 1809 Kopitarju opisoval, kako nedostojanstveno je 

moral zaradi svoje bolezni sprejeti cesarjevo odlikovanje reda sv. Leopolda. Svojo 

stoično sprijaznjenost  z  usodo je  ubesedil:  »Na koncu moraš  popustiti  temu,  kar 

hočejo  bogovi.«656 Za  Zoisa  je  bilo  sploh  značilno  lucidno  formuliranje 

racionalističnih življenjskih nazorov. Njegovo geslo je bilo »Ne quid nimis!«,657 ki ga 

je od njega prevzel tudi Kopitar.658 10. decembra leta 1808 je baron Kopitarja modro 

opozoril,  naj  svojih  življenjskih  moči  ne  ogrozi  s  pretiranim  delom:  »Ne  quid 

nimis!«659 Kopitar  je  v  odgovoru  potrdil,  da  namerava  po  umirjenem razmisleku 

slediti temu vodilu.660 Čez dobra tri leta je Zois v odzivu na Kopitarjevo poročilo o 

neurejenem  dunajskem  življenju  dveh  mladeničev  iz  kranjskih  družin  Koller  in 

Weber, ki sta bili  povezani z baronovo hišo, zapisal,  da bi se morala fanta držati 
652 Gl. Kidrič 1939: 142. 
653 Bannet 2005: 76.
654 Morrison 2007: 128.
655 Prim. Hoffer 2007: 104–105.
656 Kidrič 1939: 114.
657 Latinsko: »Ničesar preveč!«
658 Prim. Kernc 1932: 497.
659 Kidrič 1939: 85.
660 Kidrič 1939: 103.
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istega  latinskega  izreka.  V  nadaljevanju  pisma  se  je  k  zadevi  vrnil  še  enkrat. 

Kopitarju  je  namignil,  da  lahko  v  njegovem imenu  in  z  njegovimi  sredstvi  reši 

Kollerja  iz  finančne  zagate,  vendar  v  skrbi  za  prevelike  stroške  brž  še  enkrat 

pristavil: »Ne quid nimis!«661

Kopitar  je  kljub  vročekrvnemu  značaju  včasih  vsaj  na  videz  prevzel 

ravnodušno držo svojih najljubših učiteljev Zoisa in Dobrovskega, tako 6. avgusta 

leta  1809,  ko  je  svoje  neizpolnjene  poklicne  ambicije  komentiral  s  priljubljenim 

izrekom praškega slavista: »Pride čas, pride svèt.«662 Tudi sicer se je Kopitar navzel 

navade postavljanja kratkih priostrenih misli  na konec posameznih odstavkov. 15. 

decembra  leta  1809  je  namerno  skopo,  zato  pa  toliko  bolj  prezirljivo  obsodil 

Zupančiča, ki si je od barona Erberga izposodil dve knjigi, nato pa ju je v denarni 

stiski prodal: »Nulla fides homini!«663 Kopitar je ob raznih priložnostih večkrat – za 

njim pa  Zois  –  uporabil  tudi  znani  latinski  pravni  rek:  »Valeat,  quantum valere 

potest.«664 S temi besedami sta razsvetljenca vedno pospremila tiste dobre novice, ki 

jih  je  bilo  treba  sprejeti  z  zrnom  soli,  na  primer  obljubo  predsednika  carske 

akademije znanosti Nikolaja Nikolajeviča Novosilceva, da bo Kopitarju poslal vrsto 

pomembnih ruskih publikacij  in da bo vzdrževal  stik z njim.665 Prav tako sta oba 

dopisovalca uporabila resignativno eksklamacijo »Quis contra torrentem!«,666 kadar 

sta morala priznati, da se proti usodi ni mogoče boriti. Takšni stalni izreki oziroma 

kodirani izrazi, ki namigujejo na določeno značajsko lastnost ali življenjsko izkušnjo 

korespondenta, so imeli  v zgodovini zaupnega pisma seveda dolgo tradicijo, ki je 

segala vsaj do Cicerona,667 zato ne preseneča, da sta jih Zois in Kopitar najpogosteje 

sestavljala v latinščini.  

3.4.4.5 Duhovitost

Pisma  Zoisove  literarnoprerodne  korespondence  so  prežeta  z  bistroumno 

duhovitostjo,  ki  jo  je  zlasti  Kopitar  znal  stopnjevati  do  ironije  in  sarkazma.  Na 

korespondente  je  pri  pisanju  gotovo  vplivala  kultura  rafinirane  konverzacije  18. 

stoletja,  ki  je  zahtevala  kratkočasenje  sogovornika,  najbrž pa tudi  znana ljubezen 

avstrijskega literarnega in gledališkega občinstva, tudi Zoisovega kroga, do komedije 
661 Pisma Žige Zoisa II, MP 29.
662 Kidrič 1941: 76.
663 Latinsko: »Človek si ne zasluži nobenega zaupanja!«
664 Latinsko. »Naj velja, kolikor more veljati.«
665 Pisma Žige Zoisa II, MP 28, 29, 40.
666 Latinsko: »Kdo [bo plaval] proti toku?« Pisma Žige Zoisa II, MP 26, 64.
667 Hoffer 2007: 99–100.
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in  satire.668 Baron,  na  primer,  je  Vodniku  večkrat  priporočil  travestijo  Eneide 

dunajskega razsvetljenca Aloisa Blumauerja,  ki  bi  jo moral  po njegovem mnenju 

naročiti  vsak, »kdor ima vsaj malo okusa za šalo in pesništvo«.669 Sicer pa je bil 

Zoisov krog znan po vedrem uživanju v šalah.670

Kopitar,  ki  je  bil  že  po  naravi  nagnjen  k  pronicljivemu  odkrivanju  in 

zabavnemu opozarjanju na človeške napake, si je prizadeval Zoisovo naklonjenost 

ohranjati  z  duhovitimi,  rahlo  zlobnimi  portreti  svojih  sodobnikov.  Tudi  v  tem 

pogledu  je  obravnavana  korespondenca,  posebej  s  Kopitarjevimi  pismi,  značilna 

stvaritev  razsvetljenstva,  ki  je  v  evropskih  izobražencih  prebudilo  navdušenje  za 

avtentično, tj. empirično – tako literarno kakor likovno – upodabljanje posameznika 

in za vztrajno iskanje njegove notranje resnice.671 Iz teh razlogov sta postala v 18. 

stoletju zelo priljubljena žanra slikarski ali kiparski portret in pismo, ki sta poskušala 

ujeti  človekovo  bistvo.  Prav  ob  opisovanju  drugih  ljudi  se  je  v  vsej  svoji  moči 

prebudila  Kopitarjeva  neizčrpna  domišljija  pri  iskanju  novih  izrazov,  skovank in 

vzdevkov, ki so se avtorju pisma – tak je vtis – porajali z lahkoto. Tudi Zois pa se je 

lahko v pismih Kopitarju, ki je bil njegov glavni zaupnik, osvobodil svoje običajne 

obzirnosti in previdnosti pri presojanju drugih ljudi, tako da si je o svojih znancih 

izjemoma  dovolil  zapisati  kakšno  posmehljivo  misel.  V  nadaljevanju  navajam le 

nekaj primerov duhovitega epistolarnega pisanja iz obravnavane korespondence.

Zois je kljub spoštovanju do monumentalnega  opusa Marka Pohlina svoje 

pisalo velikokrat uperil zoper tega trmastega bosonogega avguštinca. 25. junija leta 

1794 ga je v pismu Vodniku imenoval »jezikovni krivoverec«.672 Ost je bila dvojna, 

saj  je  baron  namignil  na  premalo  čist,  z  germanizmi  in  neologizmi  obremenjen 

Pohlinov jezik kakor tudi na njegovo religiozno ortodokstnost, ki je bila nezaupljiva 

do drugovercev, zlasti protestantov. Kopitar ni bil prav nič manj prizanesljiv niti do 

članov Zoisovega kroga – izven dosega njegove kritike je bil vedno in brez izjeme 

zgolj  baron sam.  8.  novembra  leta  1809 je  slavist  Zoisu  prepovedal,  da  bi  izdal 

karkoli o njegovem potegovanju za mesto v Dvorni knjižnici Vodniku, saj bi on sicer 

»povedal Zupanu, ta poženščeni dvorni podrepnik pa na štiri oči celemu svetu«.673 

13. junija leta 1812 je Kopitar Primičevo slovenščino zlobno primerjal s Pohlinovo in 

668 Gl. Morrison 2005: 175.
669 Zois 1973: 30.
670 Gspan 1967: 276.
671 Prim. Howland 1991: 43, 44.
672 Zois 1973: 25.
673 Kidrič 1939: 117.
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Vodnikovo: »Primic piše v nemščini precej všečno, le ko govori ali piše po kranjsko, 

hlasta po neumnih in neprimernih puhlicah kakor Marko 1 in Marko 2.«674 Primic mu 

ni ostal dolžan. V pismu Zoisu aprila leta 1812 se je Kopitarjevih obtožb, ki jih sicer 

ni  izrecno  omenil,  elegantno  otresel  s  posrečeno  besedno  igro.  Zoisu  je  namreč 

napisal,  da ne more pomagati,  če ga napačno presojajo ljudje, »ki vse le po enim 

kopiti merijo«.675 

Zois in Kopitar  sta rada hudomušno začinila  novice o svojih prijateljih in 

sodelavcih,  ki  sta  si  jih  delila  po pismih.  Zois  je 10.  februarja leta  1809 pisal  o 

imenovanju Žige grofa Hohenwarta za linškega škofa.  Hohenwart,  ki  je imel  kot 

celovški kanonik dovolj prostega časa, da se je ukvarjal z naravoslovjem, se ni po 

baronovem mnenju visoke, toda odgovorne službe čisto nič razveselil: »Neveste, s 

katero so ga zvezali, ne ljubi iz vsega srca, vendar jo mora obdržati.«676 29. aprila leta 

1812 je  Kopitar  Zoisu  portretiral  na Dunaju živečega  dalmatinskega  leksikografa 

Josipa Voltića (Voltiggija), mimogrede pa zbodel še pokojnega Zoisovega znanca 

Franca Antona pl. Breckerfelda, ki je prav tako zbiral besedno gradivo: »Voltiggi 

namerava izdati ilirski slovar po  snoveh, o čemer se želi čez tri dni posvetovati z 

menoj v Dvorni knjižnici.  Est quidem minus boshzhik quam Breckerfeld, sed tamen 

boshzhik et testa dura!«677

Med družabne novice z Dunaja in iz  Ljubljane so spadala  tudi  poročila  o 

smrti znancev, ki jih je bil Kopitar sposoben podati na zabaven način. 15. aprila leta 

1812 je Zoisu pisal: »Vitez Stahlberg je odšel na oni svet – da bi podal račun o svojih 

plagiis.«678 9. marca leta 1814 pa je s smislom za črni humor orisal žalostno usodo 

soproge  botanika  Wagnerja,  Zoisovega  prijatelja,  v  katero  je  bil  vpleten  dvorni 

zdravnik Bernard Kogl, kot Kranjec prav tako baronov in Kopitarjev znanec: »Dr. 

Wagner  po  mnenju  zdravnikov  ne  bo  preživel  aprila.  Hiranje!  Njegovo  ljubko 

ženkico sta on in  Kogl približno pred osmimi dnevi srečno ozdravila na oni svet! 

Nedojemljivo! Tako vseskozi zdravo žensko pri osemindvajsetih letih!«679

Kopitarju je njegovo poklicno življenje ponujalo obilo gradiva za duhovito 

epistolarno pisanje. Posebej rad se je šalil na račun študija prava, skozi katerega se je 

674 Pisma Žige Zoisa II, MP 40.
675 Kidrič 1934: 143.
676 Kidrič 1939: 160.
677 Latinsko, slovensko in italijansko: »Je namreč manjši božček kakor Breckerfeld, vendar kljub temu 
božček in trda glava.« Pisma Žige Zoisa II, MP 37.
678 Latinsko: »poneverbah«. Pisma Žige Zoisa II, MP 36.
679 Pisma Žige Zoisa II, MP 65.
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zaradi pomanjkanja zanimanja prebijal mukoma, na račun svoje cenzorske službe, ki 

mu  je  pogosto  prinesla  nenavadne  naloge,  in  na  račun svojih  težko  uresničljivih 

slavističnih zamisli. 16. avgusta leta 1809 si je zaželel: »Ko bi vsaj že imel pravo 

čisto pod streho (ga imam sicer v želodcu!).«680 12. marca leta 1810 pa je o rimskem 

pravu, ki ga je tedaj predeloval za izpit, menil: »Slama, in vrh tega še slabo zrezana: 

ubogi  konji,  ki  jo  morajo  žreti!«681 V  Zoisovem  in  Kopitarjevem  pogostem 

opisovanju branja slabih knjig z izrazi, ki namigujejo na slabo prebavo, se kaže še 

tradicija  antičnih  in  humanističnih  epistolografov,  zlasti  Cicerona,  ki  je  z  isto 

metaforiko  šaljivo  izražal  svoje  nezadovoljstvo.682 18.  septembra  leta  1810 pa  je 

Kopitar Zoisu zabavno opisal svojo prvo nalogo na položaju cenzorja za slovanske 

knjige:  »Moja  prva cenzura  je  morala  nekemu  češkemu rokopisu,  ki  ga  Jezus v 

Betaniji pusti prosto lebdeti pred sliko sv. Mihaela in ki se vsakemu prepisovalcu 

sam odpre itn., podeliti  typum non meretur. Malum omen pro inquisitore!«683 Ko pa 

je  nekoč  spet  razmišljal,  katere  bi  bile  najprimernejše  nove  črke  za  slovansko 

latinico,  se je v šali  primerjal  z menihom in teologom Mesropom, poznoantičnim 

izumiteljem  armenske  abecede:  »Sv.  Mesropu je  njegove  slabe armenske  [črke] 

skupaj z njihovimi imeni napisala na steno nevidna roka. Če bi se takšno razodetje 

zgodilo tudi meni, se ne bi kakor Mesrop pomišljal tri dni.«684 5. februarja leta 1812 

se je Kopitar najprej pohvalil, da ga je orientalist Joseph Hammer baron Purgstall 

predstavil  predsedniku  ruske  akademije  Novosilcevu  kot  glavnega  dunajskega 

slavista,  nato  pa  je  posledično  omilil  svoje  običajno  slabo  mnenje  o  ruskih  in 

nemških slavistih,  saj  ga je očitno tudi Zois opozarjal,  naj  bo bolj  zadržan:  »Ker 

sedaj Vaša milost ve, v kakšni ugledni družbi sem, torej obstaja upanje, da ne bom 

več tako oblajal in grizel niti  Rusov niti  Nemcev. […] Audio monentem patrem et  

amicum. Quamquam interdum opus est latratu. Nonne slavi iam olim canes?«685 

Prav  tako  so  priložnost  za  zabavanje  mecena  ponujale  slavistove  zasebne 

zadeve. 21. marca leta 1812 se je Kopitar v pismu Karnofu, ki je bilo namenjeno tudi 

Zoisu,  šalil,  da  se  na  ljubega  Boga  obrača  le  še  glede  lastnega  stanovanja,  in 

zaključil: »A propos,686 glede tega me pač priporočite tudi Vašim damam v molitev. 

680 Kidrič 1941: 73.
681 Kidrič 1941: 143.
682 Prim. Hoffer 2007: 90–92.
683 Latinsko: »si ne zasluži tiska. Slabo znamenje za inkvizitorja!« Pisma Žige Zoisa II, MP 6.
684 Pisma Žige Zoisa II, MP 67.
685 Latinsko: »Poslušal bom očeta in prijatelja, ki [me] opominja. Pa vendar je včasih treba lajati. Ali 
niso Slovani včasih veljali za pse?« Pisma Žige Zoisa II, MP 31.
686 Francosko: »Ko sem že ravno pri tem«.
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Mogoče jih bo Bog uslišal prej kakor mene,  qua687 babnice. V Menandru ne berem 

drugega  kakor  zmerjanje  žensk,  toda  mene  ne  bo  spreobrnil:  o  damah  imam od 

nekdaj najboljše mnenje.«688 15. avgusta leta 1812 pa je Zoisu poročal, kako je v želji 

po primernem stanovanju poiskal celo podporo dunajskega nadškofa Hohenwarta, 

vendar mu ta ni vzbudil veliko upanja, »kajti prelati upoštevajo samo načelo manus 

manum lavat,689 in zadnji knjigovodski uradnik jim lahko več umije kakor prvi kustos 

dvorne knjižnice, da ne govorimo o skriptorju«.690 

3.4.4.6 Samoironija

Kopitar  se  s  peresom in črnilom nikakor  ni  loteval  le  drugih.  Med vsemi 

avtorji  pisem iz  Zoisove literarnoprerodne korespondence je  bil  posebej  zanj  –  v 

manjši  meri  tudi za Zoisa – značilen pretanjen občutek za samoironijo.  Ta je bil 

vgrajen v njegovo zapleteno osebnost, ki je pogosto nihala med veliko samozavestjo 

znanstvenika in nič manjšo negotovostjo človeka.691

16.  avgusta  leta  1809  je  Kopitar  Zoisu  opisal,  kako  nepričakovano  je  na 

Dunaju umrl Jožef Schober, nekdanji član Zoisovega kroga, ki je bil pozneje padel 

pri  baronu v nemilost,  in  zaključil:  »Ja!  Celo  egoistični  Schober  je  imel  ljubico, 

medtem ko je dobrodušni Kopitar brez in bo moral tudi še naprej shajati le s svojimi 

slovanskimi zadevami itn.«692 Iz svojega samskega stanu se je norčeval še večkrat. 

Tako  se  je  7.  aprila  leta  1813  kakor  po  navadi  pritoževal  nad  neprimernim 

stanovanjem v četrtem nadstropju skromne hiše, nato pa je šaljivo namignil,  da je 

morda odmaknjenost bivališča kar primerna za njegov puščavniški način življenja: 

»Crescat in occulto virtus.«693 Kopitar si ni prizanesel niti z vzdevki. 12. marca leta 

1810, na primer, je Zoisu poročal, da mu ponujajo službo učitelja za mladeniča iz 

dobre hiše, vendar se mu je zdelo, da bi bil »takšen zlovoljni hipohonder kakor jaz 

najmanj  primeren za družabnika štirinajstletnemu Dunajčanu«.694 Na več mestih  v 

korespondenci z baronom pa je svojo slovnico enostavno imenoval »zmazek«.

Na svoj račun se je znal z trpkim priokusom pošaliti tudi Zois. 6. aprila leta 

1812  se  je  Kopitarju  pritožil  nad  nekim  posrednikom,  ki  mu  ni  izročil  pošiljke 

687 Latinsko: »te«.
688 Pisma Žige Zoisa II, MP 34.
689 Latinsko: »roka roko umije.« 
690 Pisma Žige Zoisa II, MP 44.
691 Prim. Pogačnik 1977: 43–45.
692 Kidrič 1941: 73–74.
693 Latinsko: »Krepost naj se krepi na skrivaj.« Pisma Žige Zoisa II, MP 53.
694 Kidrič 1941: 143.
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mineralov  z  Dunaja,  kar  mu  je  predstavljalo  dokaz,  »kako  malo  je  cenjen  stari 

Mislinjčan, odkar njegovo železo ne gre več tako v promet«.695 S poimenovanjem po 

eni od svojih propadajočih fužin v Mislinji je namignil na svojo telesno in finančno 

onemoglost. Takšni vzdevki, ki so se nanašali na starost ali bolezen avtorja pisma, 

med duhovitimi epistolografi  razsvetljenstva seveda niso bili  redki. Walpole  se je 

nekoč  poimenoval  Adonisov  praded,  Voltaire  pa  pogosto  bolnik  iz  Pranginsa  ali 

švicarski puščavnik.696

3.4.4.7 Večjezičnost

Z duhovitostjo pisem iz obravnavane korespondence je najtesneje povezana 

kompleksna jezikovna struktura zlasti Kopitarjevih, pa tudi Zoisovih, Vodnikovih in 

Primičevih pisem. Ta so namreč v veliki večini primerov sicer napisana v nemškem 

jeziku, vendar zelo pogosto prepletena s odlomki, frazami ali posameznimi besedami 

v latinskem, slovenskem,  italijanskem in francoskem jeziku.  Predvsem  Kopitar  je 

slovel  po  sposobnosti,  da  je  pisma  sestavljal  v  množici  jezikov.697 Ob  takšni 

jezikovni  podobi  pisem  iz  Zoisove  literarnoprerodne  korespondence  se  najprej 

postavlja vprašanje izvora oziroma zgleda, nato pa tudi vprašanje razloga oziroma 

funkcije vpletanja drugojezičnih pasusov. 

Izvori  ali  zgledi  za  prepletanje  jezikov  v  obravnavanih  pismih  so  zelo 

različni. Najprej je treba omeniti, da so že antični epistolografi kakor Cicero slog, 

strukturo in vsebino svojih zasebnih pisem radi krasili  z rabo tujega jezika, zlasti 

grščine.698 Enako je  bilo  značilno  za  evropske  humaniste.  Drugi  vir  večjezičnosti 

obravnavanih  pisem bi  lahko bil  značaj  zgodnje  novoveške epistolarne  kulture  v 

nemških deželah. Zlasti v baročni plemiški epistolografiji so od začetka 17. stoletja 

med seboj tekmovali latinski, nemški in francoski jezik. Prisotnost latinskega jezika 

je utrdila  tradicija humanističnega pisma,  vsebnost francoščine pa zgledovanje po 

epistolografiji dobe Ludvika XIV. Francoski jezik je postal okoli leta 1700 v pismih 

cesarskih dežel celo dominanten,  nato pa ga je pred sredino 18. stoletja postopno 

omejil in izrinil razvoj nemškega razsvetljenskega pisma.699 Ta tradicija je sicer na 

večjezičnost  pisem  iz  Zoisove  literarnoprerodne  korespondence  najverjetneje 

vplivala manj odločilno – če sploh je. Drugojezičnih pasusov namreč ne najdemo 
695 Pisma Žige Zoisa II, MP 35.
696 Prim. The Letters of Horace Walpole 1903–1925: VI, 299–302; Dawson 1989: 131.
697 Pogačnik 1978: 82, 85; Vidmar 2005: 89; Merchiers 2007: 55.
698 Hoffer 2007: 99–100.
699 Nickisch 1991: 45–53, 81, 82.
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ravno tam, kjer bi jih pričakovali,  torej  v plemiški korespondenci med Zoisom in 

Erbergom ter v galantnih delih Kopitarjevih pisem.

Na tretjem mestu je gotovo tradicionalna prisotnost več jezikov, tj. latinskega, 

nemškega, italijanskega in slovenskega, v življenju slovenskih dežel do začetka 19. 

stoletja.700 Tod  je  bila  v  18.  stoletju  podobno  kakor  v  drugih  evropskih  deželah 

uveljavljena hierarhija jezikov: latinščina je bila jezik Cerkve, šol in znanosti, šibkeje 

prisotna francoščina jezik visoke družbe in diplomacije, nemščina in italijanščina sta 

bila  jezika  dokumentov,  uradov in  običajne kulturne družbe,  italijanščina  posebej 

tudi jezik gledališča in opere, slovenščina pa jezik ljudstva.701 Takšna konstelacija 

jezikov seveda ni  pomenila,  da so ljudje  govorili  zgolj  enega izmed teh jezikov, 

temveč  ravno  nasprotno.  Izobraženci  so  praviloma  obvladali  dva  ali  več  od 

omenjenih petih jezikov, uporabljali pa so jih z ozirom na družbeni položaj, raven 

pogovora  ali  dopisovanja  in  priložnost.702 Posledica  tega  je  bila,  da  se  je  na 

Kranjskem  od  konca  srednjega  veka  do  začetka  19.  stoletja  razvijala  bogata 

književnost  v  latinskem,  nemškem  in  slovenskem  jeziku.703 Sobivanje  teh  treh 

jezikov na Kranjskem lepo prikazuje Zoisovo pismo Vodniku, napisano poleti 1795, 

ki je načrtovalo ločeno sestavljanje nagrobnih napisov v Linhartovo slavo v nemščini 

(Breckerfeld), latinščini (Penzel) in slovenščini (Vodnik).704 Obdobje Ilirskih provinc 

ni bistveno zamajalo ustaljene hierarhije jezikov na Kranjskem, je pa okrepilo rabo 

francoščine, italijanščine in slovenščine.705

Četrti,  najpomembnejši  vir  za  večjezičnost  obravnavane  korespondence  je 

treba iskati v kulturi Zoisovega kroga. Najbolj običajni jezik ustnega in pisemskega 

sporazumevanja  baronove  družbe  je  bila  nemščina,  vendar  so  Zois  in  njegovi 

varovanci med seboj govorili in pisali tudi v drugih jezikih. Nemščino so kot glavni 

jezik  avstrijskih  dežel  tekoče  govorili  in  pisali  vsi,  po  baronovem  zatrjevanju 

najsijajneje Linhart.706 Ta jo je najbrž izpopolnil v dunajski duhovni klimi okoli leta 

1780, ki je posebej spodbujala kultivirano rabo knjižne, ne pa pokvarjene avstrijske 

nemščine.707 Za  Linhartovo  gotovo  ni  zaostajala  Kopitarjeva  nemščina.  Vsi 

700 Prim. Juvan 2004: 17–18.
701 Melik 1971: 423–424; Vodopivec 2006: 15.
702 Vodopivec 2006: 15; Ahačič 2007: 15–17.
703 Koruza 1971: 8; Ahačič 2007: 23–26. Glede razmeroma enakovredne zastopanosti latinskih, 
nemških in slovenskih del  v kranjski književnosti 18. stoletja prim. zlasti Pohlinovo Biblioteko 
Kranjske: Pohlin 2003 a.
704 Zois 1973: 31.
705 Birk 2005: 230–231.
706 Zois 1973: 49.
707 Prim. Morrison 2005: 161.
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preroditelji so že iz otroških in mladostnih let  obvladali  slovenščino,  ki so ji bila 

posvečena  njihova poznejša literarna  in  znanstvena prizadevanja,  latinščino,  ki  je 

predstavljala enega glavnih stebrov izobrazbe in znanosti, ter grščino. Zois je gladko 

govoril še italijansko, torej jezik svojega očeta, in francosko, izpopolnjeval pa se je 

tudi  v  angleščini  in  slovanskih  jezikih.  Poleg  tega  se  je  ukvarjal  s  švedščino  in 

laponščino.708 Linhart je znal francosko, zelo verjetno italijansko in morda pasivno 

angleško.709 Vodnik je poleg slovenščine, nemščine, latinščine in grščine govoril ter 

pisal italijansko in francosko.710 Največ jezikov je obvladal Kopitar, ki je poleg vseh 

naštetih običajnih, ki so jih znali drugi člani Zoisovega kroga, odlično poznal še staro 

cerkveno slovanščino, vse žive slovanske jezike, novo grščino, angleščino, pa tudi 

osnove arabščine, hebrejščine in sanskrta.711 Mnogi od teh jezikov so zato pogosto, 

predvsem pa naravno našli pot v razgovore in pisma članov Zoisovega kroga.

S tem pa se odpre vprašanje razloga za vnos oziroma funkcije drugojezičnih 

odlomkov v obravnavanih pismih.  Na prvi pogled je očitno dejstvo, da so avtorji 

drug jezik uporabili  v  točno določenem trenutku,  se  pravi  s  pazljivim ozirom na 

vsebino  svojega  pisma.  Prisotnost  bodisi  latinščine  bodisi  slovenščine  bodisi 

kateregakoli  drugega  nenemškega  jezika  je  torej  prejemniku  pisma  signalizirala 

posebno sporočilo. Prav tako je jasno, da so avtorji te odlomke velikokrat, čeprav ne 

vedno, vpletali zaradi komičnega učinkovanja. Zaradi vsekakor nižje slogovne lege 

takšnega  načina  pisanja  je  razumljivo,  zakaj  drugojezičnih  vrivkov  ni  mogoče 

zaslediti v galantni korespondenci med Zoisom in Erbergom. V nadaljevanju bodo 

posebej analizirani pasusi v latinščini, slovenščini, italijanščini in drugih jezikih, nato 

pa tudi mešani večjezični odlomki v pismih obravnavane korespondence. 

3.4.4.8 Latinščina

Pomen latinščine za obravnavana pisma je bil delno pojasnjen že v prejšnjih 

poglavjih, in sicer s tradicijo rimskega in humanističnega pisma. Seveda pa so Zois, 

Kopitar, Vodnik in Primic ta antični jezik uporabljali tudi povsem svobodno, brez 

sklicevanja na klasične in humanistične avtorje ali celo na njihova pisma, saj so z 

njim  nepretrgoma  živeli,  ga  pisali  in  tudi  govorili  vsaj  že  od  časa  obiskovanja 

latinskih šol.  V tem so se seveda ujemali  z večino tedanjih intelektualcev,  tudi z 

708 Valenčič, Faninger, Gspan Prašelj 1991: 839.
709 Kos 2007: 448–449.
710 Kos 1990: 19.
711 Kernc 1932: 497, 503; Pogačnik 1977: 3.
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duhovno sorodnimi češkimi preroditelji Zlobickim, Durychom in Dobrovskim, ki so 

v svoja pisma radi vpletali posamezne latinske stavke. Ta konvencija se je začela 

postopno  umikati  šele  konec  18.  stoletja,  vendar  najprej  v  angleških  in  nemških 

romantičnih korespondencah. Herder, na primer, ni niti v pisma iz Italije, v katerih se 

je navduševal nad antično kulturno dediščino, vključil več kakor zgolj nekaj latinskih 

fraz.712 Zoisov krog je ostajal tudi v tem pogledu dosledno v risu klasicističnega toka 

razsvetljenske kulture.  

Zois in Kopitar sta se z latinščino po končanem šolanju srečevala zlasti pri 

branju priljubljene rimske poezije in v znanosti, Vodnik pa poleg tega seveda tudi v 

vsakdanjem duhovniškem življenju. Pesnik se je v tem jeziku zelo rad pogovarjal z 

učenci tako znotraj kakor zunaj šole.713 Najbolj pogosto je v antičnem jeziku pisal 

Kopitar,  ki  se  je  že  v  gimnaziji  razvil  v  sijajnega  latinista.714 Kljub  temu  je  v 

najzgodnejših pismih svojemu mecenu zapisal komaj kakšno latinsko besedo. To se 

je  nenadoma spremenilo  konec  januarja  leta  1809,  ko je  na  Dunaj  prispelo  prvo 

pismo Dobrovskega, ki je svojega prejemnika Kopitarja priznalo za enega najbolj 

obetavnih evropskih slavistov in ga zato navdalo z velikim ponosom in veseljem. 

Nova  Kopitarjeva  samozavest  se  je  pokazala  že  v  prvem  pismu  Zoisu  po  tem 

dogodku, ki je bilo napisano 1. in 3. februarja leta 1809.715 Izjemno dolgo pismo, 

obsegajoče  več  pol,  je  namreč  razigrani  avtor,  ki  ga  je  še  pred  dvema  tednoma 

mučila  melanholija,  prepletel  z  znanstvenimi  zamislimi  in  duhovitimi  šalami, 

izraženimi v latinščini. To navado je v korespondenci s Zoisom in drugimi znanci 

obdržal tudi v prihodnje. Kopitarjeva pisma so od februarja leta 1809 naprej izrazito 

stopnjevala, presegala in celo parodirala humanistično epistolarno konvencijo, ki je 

izobražence, še posebej pa znanstvenike 18. in začetka 19. stoletja navajala k vnosu 

posameznih latinskih izrazov in stavkov. 

Najbolj preprosto rabo latinščine v Zoisovi literarnoprerodni korespondenci 

predstavlja  vključitev  posameznih  stalnih  besednih  zvez.  Zois  je  tako  konec 

novembra leta 1795 o Vodnikovem osnutku zgodovinske pesnitve menil, da »je  in  

prima linea716 čisto dober«.717 Ko je 20. maja leta 1810 Kopitar Zoisu poročal, da je 

Napoleonov general  Antoine François  grof  Andreossi  po zavzetju  Dunaja oplenil 

712 Prim. Herder 1977–1988: VI, 68–89.
713 Petruzzi 1859: 13.
714 Kopitar 1973: 71, 74.
715 Gl. Kidrič 1939: 143–154.
716 »V osnovnih potezah«.
717 Zois 1973: 55.
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mineraloško zbirko nadvojvode Rajnerja, je previdno pristavil: »Narratur.«718 Če je 

slavist  želel  poudariti  zaupnost  posredovane  informacije,  je  mecena  preprosto 

opomnil: »Inter nos.«719 18. februarja leta 1814, na primer, pa si je Zois zaželel, da bi 

z neba prišel kakšen »deus ex machina«, ki bi njemu prinesel počitek, Kopitarju pa 

udobno stanovanje.720

Zois in njegovi korespondenti so v latinščini – kakor tudi v drugih nenemških 

jezikih – pogosto obravnavali kočljivejše, zlasti politične teme, na katere bi lahko 

postal  pozoren  tajni  urad  za  pregledovanje  pošte  na  Dunaju.721 Tudi  drugi 

razsvetljenci so v strahu pred nepooblaščenim odprtjem pisma sporne odlomke ali 

celotna pisma pogosto pisali v drugem jeziku – Voltaire na primer v italijanščini.722 

Kopitar je Zoisu januarja leta 1811 kratko, toda dovolj jasno nakazal, da tedanji mir 

v Evropi zaradi vse večjih nesoglasij med Francijo in Rusijo ne bo trajal dolgo: »In 

politicis nil novi. Nasciturum expectamus curiosissime.«723 1. julija leta 1812 pa je 

slavist svojemu mecenu, ki so ga zanimale zadnje novice v zvezi z napovedujočo se 

Napoleonovo invazijo v Rusijo, sporočil le: »Novi nihil adhuc.  Divinamus ut vos.  

Quamprimum certi quid habebo, nunciabo statim.«724

Kljub navedenim primerom imajo daljši latinski pasusi praviloma komičen 

podton. Posebej pri Kopitarju je prehod v antični jezik običajno povezan s trenutno 

vsebino pisma. Ko je, na primer, omenil kakšnega duhovnika in prelata ali ko je v 

drugem  kontekstu  šaljivo  oponašal  molitvene  obrazce,  je  vedno  uporabil  jezik 

Cerkve – latinščino. Zoisu je tako 1. julija leta 1812 namignil, da že težko čaka, da bi 

lahko  nadškofa  Hohenwarta  zaprosil  za  pomoč  pri  pridobitvi  stanovanja,  toda: 

»Archiepiscopus nondum rediit ab visitatione ecclesiarum!«725 V pismu 1. februarja 

leta 1809 je izrazil željo, da bi se iz njegove slovnice, ki je bila v pripravi za tisk, 

izločil Vodnikov dodatek. Končno odločitev o tem je prepustil baronu, pri čemer je 

parafraziral očenaš: »Ego tantum propono; at non mea, sed Tua voluntas fiat.«726 29. 

aprila leta 1812 se je Kopitar baronu zahvalil za podporo Primicu pri kandidaturi za 

718 »Se govori.« Kidrič 1941: 168.
719 »Med nama.« Gl. npr. Pisma Žige Zoisa II, MP 83.
720 Pisma Žige Zoisa II, MP 64.
721 Gl. poglavje Politika.
722 Prim. Dawson 1989: 29
723 »V politiki nič novega. Nadvse radovedno pričakujemo, kaj se bo rodilo.« Pisma Žige Zoisa II, MP 
13.
724 »Še vedno nič novega. Ugibamo kakor vi. Kakor hitro bom imel kaj zanesljivega, bom takoj 
sporočil.« Pisma Žige Zoisa II, MP 41.
725 »Nadškof se še ni vrnil z vizitacije cerkva!« Pisma Žige Zoisa II, MP 40.
726 »Toliko predlagam sam, toda ne moja – zgôdi se Tvoja volja!« Kidrič 1941: 145.
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profesorja graške stolice slovenskega jezika, za katero je urgentno prosil, pri tem pa 

zopet parodiral molitev: »De Prxx agimus gratias tibi Domine!«727 Ko pa se je 29. 

aprila  leta  1818  Zoisu  opravičeval,  ker  tako  malo  piše,  je  posnemal  spoved: 

»Peccavi;  ignosce,  non  faciam  amplius.«728 Versko  vsebino  in  latinščino  je 

povezoval tudi Vodnik, le da ne tako duhovito kakor Kopitar. Ko je Zoisu 1. julija 

leta  1813  razložil,  da  je  ljubljanski  ordinarij  frančiškanu  Pashalu  Skrbincu  izdal 

dovoljenje za natis pravopisno spornih pridig, ne da bi jih sploh prebral, je to označil 

za glavno težavo: »Hinc omnes lacrimae«.729

Zois in njegovi korespondenti so v latinskem jeziku radi izrazili  sklepe ali 

poante svojih razmišljanj o raznih, zlasti osebnih temah, s čimer so jim dali značaj 

upravičenosti, modrosti in celo dostojanstva. Zois, na primer, je 20. julija leta 1812 

lakonično  izrazil  svoje  strinjanje  s  Kopitarjevo  odločitvijo  za  strpnejši  odnos  do 

Primica:  »Etiam  ego  demitto  iras.«730 Pri  Kopitarju  so  bili  podobni  zaključki 

praviloma povezani z njegovimi osebnimi zadevami. 25. avgusta leta 1810 je strnil 

daljšo refleksijo o Zoisovih zaslugah za njegovo življenjsko pot v en sam stavek: 

»Quidquid ero, per te ero.«731 15. decembra leta 1809 je ob novici, da mu Zois zaradi 

napada  protina  ne  more  takoj  ustreči  s  priporočili  za  ministra  Zinzendorfa  glede 

službe skriptorja v Dvorni knjižnici, vzkliknil: »Quis contra fata et podagram!«732 

18. septembra leta 1810 pa je, sprijaznjen s počasnostjo postopka za imenovanje, 

zapisal, da bo sam sicer storil vse, »cetera deus providebit«.733 

Ko se je Kopitar konec leta 1810 dokončno uveljavil kot evropski slavist, je v 

skladu s prenovljeno samozavestjo nekatere svoje slavistične sodelavce, tekmece ali 

nasprotnike,  ko  jih  je  omenjal  v  pismih,  pogosto  prezirljivo  odpravil  v  jeziku 

znanosti – latinščini. 13. junija leta 1812 je baronu napovedal, da bo Primica, ki ga je 

sicer zelo razočaral, na Dunaju kljub temu sprejel, vendar zgolj »quantum possum et  

ille  indiget«.734 Tudi Vodnika je večkrat zadela latinska ost, ki mu je odmerila po 

Kopitarjevi presoji primerno nizko mesto v prerodnih načrtih. Ko je pesnik slavista 

leta  1815 obiskal  na  Dunaju  v  zvezi  z  črkopisno  reformo,  ga  je  Kopitar  baronu 

727 »Zahvaljujemo se ti za Pr[imica], Gospod!« Pisma Žige Zoisa II, MP 37.
728 »Grešil sem, odpusti, ne bom več.« Pisma Žige Zoisa II, MP 87.
729 »Odtod vse solze«. Pisma Žige Zoisa II, MP 58.
730 »Tudi sam se odpovedujem jezi.« Pisma Žige Zoisa II, MP 43.
731 »Karkoli bom postal, bom postal zaradi tebe.« Pisma Žige Zoisa II, MP 3. 
732 »Kdo se lahko zoperstavi usodi in protinu!« Kidrič 1941: 126.
733 »Za drugo bo poskrbel Bog«. Pisma Žige Zoisa II, MP 6. 
734 »Kolikor morem in kolikor on potrebuje.« Pisma Žige Zoisa II, MP 40.
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pokroviteljsko  ocenil:  »Vodnik  advenit  nudius  tertius. Spero,  non  turbabit rem.  

Novimus illum et erimus liberales.«735

3.4.4.9 Slovenščina

Slovenski razsvetljenci so načrtovali in uresničevali kodifikacijo slovenskega 

knjižnega jezika, njegovo uvedbo v javno in kulturno življenje ter njegovo uporabo v 

raznovrstnih literarnih zvrsteh. Intelektualci  iz Pohlinovega in Zoisovega kroga so 

jezik ljudstva načrtno preizkusili v poeziji (posvetna in cerkvena pesem), gledališču 

(komedija),  publicistiki  (časopis,  pratika)  in  strokovni  literaturi  (računstvo, 

porodništvo, veterina, kuharstvo). Pohlin se je zavedal, da spada med njihove naloge 

tudi  utemeljitev  slovenskega  pisma,  zato  se  je  v  zgodnjih  osemdesetih  letih  18. 

stoletja lotil prevoda Gellertove zbirke pisemskih vzorcev iz leta 1770.736 Bosonogi 

avguštinec  je  gotovo predvideval,  da bi  takšna knjiga  zelo  koristila  uveljavljanju 

slovenskega pisma med nemško pišočimi kranjskimi izobraženci. Slovensko pismo 

bi lahko torej po njegovih predvidevanjih počasi nadomestilo nemško, tako kakor so 

začela  približno  dve  stoletji  prej  pisma  v  razvitih  evropskih  jezikih  izpodrivati 

latinsko pismo. Toda pisec Kraynske grammatike je bil skupaj s prijateljem Devom, 

ki je že v sedemdesetih letih 18. stoletja slovesno napovedal apoteozo slovenskega 

jezika v svet kultiviranih evropskih književnosti,737 v tem pogledu daleč pred svojimi 

sodobniki – celo pred Zoisovim krogom. 

Pogovorni  in  dopisni  jezik  plemičev,  meščanov  in  drugih  izobražencev  je 

ostal namreč na Slovenskem še več desetletij nemški,738 manj pogosto tudi latinski. 

To dokazuje tudi Zoisova literarnoprerodna korespondenca, v kateri so slovenski le 

posamezni odlomki. Baron sam med poglavitne naloge preroda še ni uvrstil vpeljave 

slovenščine  v  višje  družbene,  literarne  in  znanstvene  sfere,  tako  v  intelektualni 

pogovor  ali  korespondenco.739 Enega  prvih  primerkov  izobraženskega  pisma  v 

slovenščini  je napisal  šele  Primic  Vodniku 3.  septembra leta  1808, kar je čez tri 

mesece spodbudilo Vodnika, da je v slovenščini pisal Kopitarju.740 Po izmenjavi več 

slovenskih pisem sta Vodnik in Kopitar leta 1812 v korespondenci zopet prešla v 

735 »Vodnik je prispel predvčerajšnjim. Upam, da ne bo naredil zmede. Saj ga poznamo, tako da bomo 
blagodušni.« Pisma Žige Zoisa II, MP 78.
736 Pohlin, C. F. Gellerta Listi. Gl. Kidrič 1949: 419, 421.
737 Prim. Juvan 2004: 121–123.
738 Prim. Melik 1971: 425.
739 Kidrič 1939: 36.
740 Kidrič 1934: 15. Prim. Prijatelj 1924: 148.
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nemščino  in  latinščino.741 Primic,  ki  je  v  nasprotju  s  Kopitarjem  zelo  spoštoval 

Pohlinovo delo,742 je pri sebi in drugih preroditeljih do leta 1813 vztrajno spodbujal 

pisanje pisem v slovenščini,743 vendar brez trajnega uspeha.744 Kopitar je ostal kljub 

posameznim  slovenskim pismom  iz  teh  let  do  smrti  zvest  tradiciji  nemškega  in 

latinskega  pisma.745 Popolnoma  enako  konservativno  stališče  do  dopisovanja  v 

domačem  jeziku  je  bilo  značilno  tudi  za  sočasni  češki  literarni  prerod.  Njegovi 

protagonisti  Zlobický,  Durych,  Dobrovský in  drugi  so odlično  obvladali  češčino, 

vendar so si dopisovali v nemščini,746 v pisma pa vključevali kakor člani Zoisovega 

kroga  zgolj  posamezne  odlomke  v  maternem  jeziku.  Skoraj  vsi  tedanji  vodilni 

slovenski in češki preroditelji so se ujemali v prepričanju, da je mogoče slovenščino 

in češčino najbolj primerno razvijati s pisanjem knjig za ljudstvo.

Te ugotovitve seveda niso v nasprotju z neizpodbitnim dejstvom, da imajo 

slovenski pasusi zelo pomembno vlogo v Zoisovi literarnoprerodni korespondenci. 

Najmanj so pomembni odlomki, ki so jih korespondenti zapisali v slovenščini le iz 

bojazni pred morebitnim nepooblaščenim odprtjem pisma. Ko je Kopitar opravljal 

osebe  na  visokem  položaju,  ki  bi  mu  lahko  škodile,  je  za  vsak  slučaj  pisal  v 

maternem jeziku.  16.  januarja  leta  1809  je  baronu  poročal  o  možnosti,  da  bi  se 

zaposlil  kot  bibliotekar  pri  grofu  Ossolińskem,  na  koncu  pa  izrazil  pomislek  v 

slovenščini: »To me ſtraſhi, ki pravio, de ga shénſke sa noſ vodio, ino de je pòſlam v’  

peſtéh.«747 3.  februarja leta  1809 pa ni  bil  nič manj  usmiljen  do prefekta  Dvorne 

knjižnice  Franza  Marie  barona  Steffanea:  »Nobeden  ga  ne  more  terpeti,  tiga  

Furlanza; pravio, de ne bode dolgo per ti ſlushbi«.748

Korespondenti  so v slovenščino  prešli  tudi,  ko so želeli  povečati  komični 

učinek  novic  in  anekdot,  s  katerimi  so zabavali  bralca  pisma.  Najbolj  spretno  je 

slovenščino  za  šaljiv  opis  likov  in  prizorov  iz  svojega  osebnega  življenja  zopet 

izrabljal Kopitar. 17. januarja leta 1809 je Zoisu predstavil svojo gospodinjo, ki jo je 

nameraval zapustiti  zaradi visoke najemnine: »Ta ſtara je pianka.«749 Glede njene 

hčerke pa je namignil, da je na slabem glasu. Zois mu je 24. januarja leta 1809 vrnil 

741 Gl. Prijatelj 1926.
742 Kidrič 1934: 185. Prim. Kernc 1932: 510.
743 Gl. npr. Kidrič 1934: 38, 40, 89, 116.
744 Kidrič 1929–1938: 339, 382, 383.
745 Kernc 1932: 509.
746 Vintr 2004: 109–110.
747 Kidrič 1939: 121.
748 Kidrič 1939: 152.
749 Kidrič 1939: 122.
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šalo, ko mu je svetoval, naj ne zapusti »to ſtaro deſ’ je lih pianka, in’ to mlado, deſ’  

lih  ni  ſvoih  priatlov  doſtojna«.750 Čez  dobro leto  je  Kopitar  zopet  premišljeval  o 

selitvi, toda priznal, da bi bilo lahko novo stanovanje še slabše: »Potlej bi ſe pòzh po 

buzhi tolkel.«751 Značilno je, da je Kopitar v slovenščino večkrat prešel v pismu 18. 

oktobra leta 1809, ko so ga mučile vsakdanje, zlasti denarne skrbi. Po tem, ko je 

Zoisu  kot  svojemu  mecenu  namenoma  detajlno  predstavil  zelo  visoke  stroške 

življenja na Dunaju in izrazil  bojazen glede prihodnosti,  se je poskusil  potolažiti: 

»Bo  shé,  bo  shé,  zhe  Bog  dá.  Kaj  pa  bò,  ko  ſe  hlázhe,  ſuknje  potergajo«.  V 

nadaljevanju je sicer poročal o iskanju premožnih hiš, v katerih bi poučeval, vendar 

mu družina Zoisovega dunajskega knjigarnarja Ferdinanda Becka ni ustrezala: »V’ 

hiſho bi jeſt tako ne ſhel rad: fant je ſcerklàn de ſe Bog úſmili, on baba, ona pa …«752 

V teh  odlomkih  je  slovenščini  odkazana  naloga  opisa  nižjega  družbenega  okolja 

oziroma vsakdanjega življenja, kar se sklada z njenim tradicionalno manj uglednim 

položajem v jezikovni hierarhiji do začetka 19. stoletja. 

Da pa je imel materni jezik v očeh članov Zoisovega kroga dejansko veliko 

večjo vrednost, dokazuje tretja skupina slovenskih pasusov, v kateri je jezik povezan 

s slovensko oziroma prerodno vsebino.  Zois, Kopitar,  Vodnik in Primic so začeli 

pogosto pisati  po slovensko,  če  so omenjali  svoje  rojake.  13.  aprila  leta  1811 je 

Kopitar  poročal  o migraciji  Kranjcev iz francoskih Ilirskih provinc: »Krajnzov je  

veliko sim, v’ Gradez pa she vezh perletèlo.«753 13. junija leta 1812 pa je o nekoliko 

nerodnem prijatelju Jožefu Jenku, ki je z njegovo pomočjo na Dunaju iskal primerno 

službo, šaljivo zapisal: »Bog mo dej – srézho ali pamet?«754

Več  odlomkov  jasno  kaže  povezavo  med  rabo  slovenščine  in  prerodno 

vsebino.  Kopitar  je 3. februarja leta 1809 Zoisu podal ugodno mnenje na Dunaju 

živečih  Kranjcev  o Vodnikovi  zbirki  Pesme za pokušino:  »Verſhaz  nam nar  bol  

dopade: Grom majè nebeſhki ſtrop!«755 Čez dobrih osem mesecev je Kopitar v času 

ustanavljanja  Ilirskih  provinc  v  Ljubljano  poročal  o  velikem  Napoleonovem 

zanimanju za Slovence in napovedal, da se bodo Francozi z vprašanji o tem narodu 

gotovo oglasili tudi pri Zoisu,  »poſébej […], zhe bodo na uni plati vodé oſtali«,756 

750 Kidrič 1939: 138.
751 Kidrič 1941: 143.
752 Kidrič 1941: 107, 108.
753 Pisma Žige Zoisa II, MP 15.
754 Pisma Žige Zoisa II, MP 40.
755 Kidrič 1939: 153.
756 Kidrič 1941: 104.

132



torej če bo baron v Ljubljani pristal na francoski strani nove meje. 15. decembra leta 

1810 pa je Kopitar načrtoval študijsko popotovanje po slovanskih deželah skupaj z 

Vodnikom: »Vodnika s’ ſabo vsámem na ſlovénske rajshe«.757 

Zois  prav  tako  ni  bil  skop  s  posameznimi  slovenskimi  pasusi.  Ko  je  28. 

januarja leta 1812 z zadovoljstvom ugotavljal, da je Kopitar Nemcem iztrgal iz rok 

primat pri preučevanju slovanskih jezikov, je navedel slovenski pregovor, ki se mu je 

zdel poučen za premalo razgledane nemške slaviste: »Varji, de te ne bodo vuzhili  

kosi  molitvijo  peti.«758 Prav  tako  v  slovenščini  je  oznanil  Vodnik  Zoisu  bližnjo 

izpolnitev enega največjih prerodnih načrtov. 27. junija leta 1813 je namreč odločno 

zatrdil,  da bo avgusta istega leta  poslal  v tisk svoj slovar, »naj bo kar hózhe«.759 

Primic pa je v pismu Zoisu leta 1812 razprtijo med Kopitarjem in seboj komentiral s 

citatom Dobrovskega, pri čemer je naravno prešel v slovenščino: »Pride čas, pride 

svèt, pravijo Ozha Dobrovský.«760 

Na koncu je treba omeniti  še posebnost rabe slovenščine pri Kopitarju,  in 

sicer  v  trenutkih  najbolj  osebnega  in  čustvenega  nagovarjanja  Zoisa,  ki  so  bili 

pogosti predvsem v prvih pismih po prihodu na Dunaj. Tako je 3. februarja leta 1809 

zapisal: »Al ſo Vasha gnada vunder smiram sdravi? Skoro bi to ménil, ki mi vunder  

tolkokrat piſhejo, kar nikoli niſim vréden. Pa tudi vſako verſto kuſhnem, ktiro ſo njih  

perſti  piſáli:  ah,  ki  bi  tudi  perſte  mogel!«761 Čez dva tedna je izrazil  veselje nad 

baronovim boljšim počutjem:  »Bodi ga Bog hvaljen,  da ſo  spet  sdravi.«762 Ko je 

korespondenta po ustanovitvi  Ilirskih provinc  ločila  državna meja,  je  Kopitar  24. 

oktobra leta 1809 kakor otrok spraševal Zoisa: »Zhe Vaša milost tam oſtanejo, bom 

tudi jes domu ſhel?«763 25. aprila leta 1810 pa je na koncu pisma samo preprosto, 

toda intimno voščil: »Lohko nozh!«764

3.4.4.10 Italijanščina

Nemščini,  latinščini  in  slovenščini  sledi  v  Zoisovi  literarnoprerodni 

korespondenci po pogostosti italijanščina. Korespondenti so z njo načrtno poživljali 

svoje pisanje. 

757 Pisma Žige Zoisa II, MP 11. 
758 Pisma Žige Zoisa II, MP 30.
759 Pisma Žige Zoisa II, MP 57.
760 Kidrič 1934: 143.
761 Kidrič 1939: 152.
762 Kidrič 1939: 166.
763 Kidrič 1941: 111.
764 Kidrič 1941: 157–158. 
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Predvsem  Zois  je  zaradi  bergamskega  porekla  svoje  družine,  zaradi 

mladostnega  šolanja  v  Reggiu  in  zaradi  ljubezni  do  italijanske  kulture,  zlasti 

gledališča, tekoče govoril in pisal italijansko. V tem romanskem jeziku je vodil del 

svoje  poslovne,  znanstvene  in  kulturne  korespondence,  tako  da  je  tudi  v  svoja 

nemška pisma povsem naravno vključeval italijanske izraze. Tako je 4. avgusta leta 

1795  strogo  ocenil  Vodnikovo  pesem  o  koledniku:  »Bolj  se  lotim  pridige  za 

svatbenega goslača, ki jo imam še za čisto neizdelano krparijo di prima mano.«765 V 

baronovi »na pol italijanski hiši« se je temu jeziku odlično privadil mladi Kopitar.766 

Ta  je  v  pismih  izmed  italijanskih  fraz  gotovo  najpogosteje  uporabil  glagol 

»vedremo«,767 ki  se  je  dobro  prilegal  njegovemu  občasnemu  nagnjenju  k 

skepticizmu. Ko ga je, na primer, Franz Sartori jeseni leta 1809 povabil k pisanju za 

svojo  dunajsko  revijo  Annalen  der  österreichischen  Literatur,  je  slavist 

samozavestno  komentiral:  »[V]edremo  la  compagnia e  le  condizioni«.768 8. 

novembra  istega  leta  je  ob  dobrih  možnostih  za  službo  in  za  dodatne  dohodke 

optimistično sklepal,  da bo kmalu »a cavallo«.769 Aprila leta 1813 pa je galantno 

sklenil  pismo: »Baciandole le mani.«770 Takšne izraze spoštovanja je Zois seveda 

cenil. Tudi sam je znal Kopitarju polaskati v očetovem jeziku. 18. februarja leta 1814 

mu je, denimo, sporočil, da ga je »con amore«771 priporočil nadvojvodi Rajnerju.772

Oba korespondenta sta rada navajala tudi italijanske pregovore. 12. marca leta 

1809 je  Kopitar,  ki  se  je  tedaj  vsak  dan  bal,  da  ga  bo  dosegla  vest  o  vpoklicu 

njegovega brata Antona med rekrute, Zoisu napisal: »Nissuna nuova, bona nuova.«773 

Najbolj priljubljeni Kopitarjev pregovor pa je bil beneški: »Chi fà trenta, fà anche 

trent’uno!«774 Slavist ga je gotovo slišal v baronovi hiši, nato pa ga je rad ponavljal 

vse  življenje.775 24.  januarja  leta  1809  je  Zois  spomnil  svojega  omahujočega 

varovanca na ta pregovor, ko ga je opogumljal k vsestranski dejavnosti na Dunaju, 

namreč k študiju prava, slavističnemu delu in naravoslovnemu zanimanju.776 Z istimi 

besedami se je konec istega leta hrabril Kopitar, ko je pri vseh Zoisovih dunajskih 
765 »V osnutku«. Zois 1973: 38.
766 Kopitar 1973: 75.
767 »Bomo videli«.
768 »Bomo videli glede sodelavcev in pogojev«. Kidrič 1941: 103.
769 »Na konju«. Kidrič 1941: 117.
770 »Poljubljajoč Vam roke.« Pisma Žige Zoisa II, MP 53.
771 »Z ljubeznijo«. 
772 Pisma Žige Zoisa II, MP 64.
773 »Nobena novica je dobra novica.« Kidrič 1939: 181.
774 »Kdor zmore trideset, zmore tudi enaintrideset!«
775 Prim. Pogačnik 1977: 82.
776 Kidrič 1939: 135.
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znancih na visokih položajih vztrajno prosil za priporočilo pri potegovanju za službo 

v Dvorni knjižnici.777 

Kopitar je znal v italijanščini neprizanesljivo, kakor je znal le on, opraviti s 

svojimi in Zoisovimi znanci iz Italije. Glede nekega Altierija je Zoisa opozoril, da je 

»principe ciarlatano«,778 o leksikografu Giuseppeju Voltiggiju pa je ugotovil, da mu 

ni čisto nič všeč: »Non ci piace niente – niente.«779 

3.4.4.11 Francoščina

V obravnavani korespondenci zastopajo francoščino zgolj posamezne fraze, 

običajne  za  tedanjo  kultivirano  družbo.  Večinoma  se  pojavljajo  v  Kopitarjevih 

pismih.  Mladi  slavist,  ki  se je v  francoščini  izpopolnil  pri  zasebnem pouku že v 

gimnaziji,780 jo je znal uporabiti na primernih mestih. 16. avgusta leta 1809 je Zoisu 

pisal o svojih prizadevanjih za položaj v Dvorni knjižnici, ki jih je ustavila francoska 

zasedba Dunaja, in pomirljivo zaključil: »Attendons la paix!«781

Ni naključje,  da je  Kopitar  francoske  fraze  pogosto  povezal  z  omembami 

oseb  višjega  stanu.  Tako  je  Kopitar  20.  maja  leta  1810  pisal  o  nameri  grofa 

Ossolińskega, da stori »tout son possible«,782 da bi ga dobil v Dvorno knjižnico. V 

tem primeru je šlo gotovo za citat, saj je grof tudi v vsakdanjem življenju rad govoril 

francosko, pri čemer mu je Kopitar znal ustreči.783 15. avgusta leta 1812 je upal, da 

mu bo Franc Jožef grof Hohenwart na Zoisovo pobudo pomagal, »comme il faut«,784 

do stanovanja na Dunaju.785

Kopitar  je  bil  vešč  elegantnega  pisanja  v  francoščini,  saj  je  slog  njegove 

razprave o slovanskih jezikih konec oktobra leta  1809 požel  »tisoč  éloges«786 pri 

Marcelu  de  Serresu,  Napoleonovem  inšpektorju  za  znanosti  in  umetnosti  na 

zasedenih francoskih ozemljih. To pa dokazuje tudi epigram, ki ga je aprila leta 1812 

zložil vpričo mineraloga Mohsa in ga nato poslal tudi Zoisu. Ta šala kaže, da se mu 

je zdela francoska vojna z Rusijo, ki se je prav tedaj pripravljala, tvegana. Epigram, 

po  Kopitarjevih  besedah  posvečen  Napoleonu  po  bitki  pri  Aspernu,  namreč 

777 Kidrič 1941: 129.
778 »Sleparski knez«. Pisma Žige Zoisa II, MP 87.
779 »Na njem ne ugaja nič – prav nič.« Kidrič 1941: 126.
780 Kopitar 1973: 75.
781 »Počakajmo na mir!« Kidrič 1941: 73.
782 »Vse, kar je mogoče«.
783 Prim. Kidrič 1941: 73.
784 »Kakor se spodobi.«
785 Pisma Žige Zoisa II, MP 44.
786 »Pohval«. Kidrič 1941: 111.
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namiguje, da je francoski cesar po tem porazu svojo usodo preveč zvezal z Avstrijo 

in se celo poročil z Avstrijko, zaradi česar je začel izgubljati svojo moč: »Bxxxx en 

Autriche se naturaliese car il commence à faire des bxtxsxs.«787

3.4.4.12 Drugi jeziki 

V  pismih  poliglota  Kopitarja  Zoisu  se  prav  tako,  vendar  manj  pogosto 

pojavljajo izrazi v poljskem, srbskem, ruskem in grškem jeziku, ki so – kakor je bilo 

pri tem avtorju v navadi – najpogosteje uporabljeni bodisi z ozirom na vsebino bodisi 

šaljivo. Navajam nekaj posameznih primerov.

Kopitar  je 18.  julija leta  1812 Zoisu pomenljivo poročal o Napoleonovem 

tehtanju prošenj zavezniških Poljakov za obnovljeno samostojno državo: »Poljska bo 

morda vzpostavljena v wszystkych swych czastach.«788

14. junija leta 1817 je v Ljubljano pisal o zasebnem vzgojnem zavodu, ki bi 

ga lahko z njegovo pomočjo ustanovil mož Zoisove nečakinje Jožef pl. Gold, vendar 

dodal,  da  kot  »чиновникъ  царский«789 ne  more  prispevati  svojega  imena.  Opis 

Kopitarjevega  službenega  položaja  z  ruskima  besedama je  bil  seveda  namerno  v 

duhovitem  nasprotju  z  njegovim  deklariranim  avstroslavističnim  in  protiruskim 

delovanjem v habsburški državni administraciji.     

23. septembra leta 1818 je Kopitar v pismu Karnofu, ki je bilo namenjeno 

tudi Zoisu,  obžaloval,  da za barona še ni  uspel poiskati  neke pomembne številke 

vladnega  časopisa  Österreichischer  Beobachter.  Zamudo  in  svojo  namero,  da  jo 

popravi, je ponazoril s srbsko pesmijo o kraljeviču Marku: »Z 260. številko časopisa 

Österreichischer  Beobachter  je  tako  kakor  v  srbski  pesmi  Tera ture  Kraljevizha 

Marka … Ji bom že prišel na sled! Ali kad se Marko povratio ...«790

3.4.4.13 Cirilica

Kopitar  pa se v svojih pismih ni šalil  le v več jezikih,  temveč tudi v več 

pisavah.  Z občasnim zapisom kakšne slovenske besede v cirilici  je namigoval  na 

nerešeno vprašanje zapisa določenih fonemov pri Slovencih in drugih Slovanih, ki so 

uporabljali latinsko abecedo. 14. maja leta 1815 je tako zapisal ime svojega znanca 

Hočevarja:  »Хoчеварь изь Камника«.791 Okoli  sredine maja leta 1816 pa je šalo 
787 Francosko: »B[onaparte] se je v Avstriji udomačil, saj je začel delati neumnosti.« Pisma Žige Zoisa 
II, MP 36.
788 Poljsko: »vseh svojih delih.« Pisma Žige Zoisa II, MP 42.
789 Rusko: »cesarski uradnik«. Pisma Žige Zoisa II, MP 86.
790 Pisma Žige Zoisa II, MP 88.
791 »Hočevar iz Kamnika«. Pisma Žige Zoisa II, MP 74. 
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povezal  tudi  s  previdnostjo,  saj  je  Zoisu na drobnem lističu,  ki  je bilo  priloženo 

nekemu pismu za Karnofa, poročal o politično zelo občutljivi temi – cesarjevi izbiri 

Avguština  Gruberja  za  ljubljanskega  škofa:  »Njegova  svetóst  папежь792 je  imel 

menda  nekaj  pomislekov  glede  ljubljanskega  škofa,  ker  naj  bi  ta  bil  nekoč 

prostozidar«.793

3.4.4.14 Večjezični odlomki

Kopitarjeva  pisma  so  že  v  svojem  času  slovela  po  »makaronizmih«  – 

besednih  zvezah,  stavkih  in  delih,  sestavljenih  v  skrajno  duhoviti  jezikovni 

mešanici.794 Slavist je znal v zrelem življenjskem obdobju ta enkratni slog svojega 

epistolarnega  pisanja  stopnjevati  do  meja  bizarnosti.  Analiza  Zoisove 

literarnoprerodne  korespondence  pokaže,  da  ga  je  razvil  šele  postopno,  in  sicer 

gotovo delno  pod Zoisovim vplivom.  Sicer  pa  je  šlo  za  povsem izvirno  lastnost 

slavistovih  pisem.  Snovanje  jezikovno  heterogenih  delov  pisma  s  komičnim 

podtonom namreč v evropski razsvetljenski epistolografiji nikakor ni bilo običajno. 

V  takšni  meri  kakor  pri  Kopitarju  ga,  na  primer,  ni  mogoče  zaslediti  v  pismih 

znamenitih francoskih, angleških in nemških epistolografov 18. stoletja, ki bi se jim 

tako drzno mešanje jezikov najbrž zdelo znamenje slabega okusa. 

V resnici je lahko tako igriv slog, ki je mejil na parodijo ustaljenih jezikovnih 

konvencij, zaživel samo v prijateljskih korespondencah med duhovitimi izobraženci, 

katerih  skupno zanimanje  je  bilo  izrazito  posvečeno  književnosti  in  jezikoslovju. 

Gotovo ga je spodbujala večjezična kultura dežel, kakršni sta bili Kranjska in Češka. 

Seveda  pa  je  moralo  mešanje  jezikov  ustrezati  tudi  značaju,  znanju  in  navadam 

avtorja pisma. V Zoisovem krogu sta vse omenjene pogoje izpolnjevala Kopitar in 

Zois.  V  večinoma  nemški  korespondenci  drugih  slovenskih  razsvetljencev,  tako 

Vodnika, Zupana in Jarnika, ni mogoče opaziti tovrstnih teženj, pač pa le spoštovanje 

tradicije  latinskega  pisma  in  željo  po  vzpostavitvi  slovenskega  pisma.  Izjemo 

predstavlja Janez Nepomuk Primic, ki je posnemal Kopitarjev epistolarni slog. 

Nobenega  dvoma ni,  da se  je  zdelo  mešanje  jezikov v pismih  in  sploh v 

besedni  umetnosti  zabavno in  uporabno že  Zoisu.  Baron je  Vodniku v pismu 4. 

avgusta  leta  1795 po spominu  navedel  slovensko-latinski  »distih  v  makaronskem 

792 »Papež«.
793 Nedatirani listič priložen: Pisma Žige Zoisa II, MP 85.
794 Kernc 1932: 499; Pogačnik 1977: 82; Čejka 1996.
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slogu« za vélikim oltarjem cerkve sv.  Janeza pri  Bohinjskem jezeru,  in sicer kot 

zgled ali navdih za šaljivo pesnjenje: 

»Qui plus vina bibit quam sua Mošna premore

ille est … nebore«.795 

Takšne  besedne  travestije  so  se  odlično  vključevale  v  kulturno  izjemno 

bogato, predvsem pa jezikovno raznovrstno atmosfero Zoisovega kroga. To nakazuje 

tudi  osnutek  pisma  Kopitarju,  ki  ga  je  baron  napisal  10.  septembra  leta  1809 v 

sproščeni  mešanici  nemščine,  latinščine,  francoščine  in  italijanščine.  Zois  je  med 

drugim Kopitarju  v  »makaronskem« slogu šaljivo nakazal,  kako je prav,  da se v 

nasprotju s pokojnim Schobrom ne predaja razbrzdanemu ljubezenskemu življenju, 

kljub temu pa naj se – če bo kdaj le popustil skušnjavi – pazi sifilisa: »Schober je 

torej pretiraval … Vi se varujete – bene!796 Cave morbum Veneris!«797

Vir nesramežljivega mešanja jezikov v Zoisovem krogu je torej treba iskati 

pri  baronu samem,  in  sicer  ne glede  na to,  da  ga  je  Kopitar  pozneje  presegel  z 

inovativnostjo. Toda sprva je bil mladi slavist v pismih Zoisu v tem pogledu zadržan. 

Večjezične  odlomke  je  začel  vstavljati  šele  jeseni  leta  1809,  in  sicer  pod vtisom 

družabnih in strokovnih uspehov. Zanesljivo je takšen način epistolarnega pisanja 

spodbujalo večjezično okolje kozmopolitskega Dunaja,798 pa tudi Kopitarjevo iz leta 

v  leto  bolj  razvejano in  raznoliko  dopisovanje ter  druženje  z  intelektualci  iz  vse 

Evrope. Ob njegovem stalnem prijateljskem omizju gostilne  Zum weissen Wolf, na 

primer,  je  pogovor  med  slovanskimi  in  nemškimi  pisatelji  ter  filologi,  pa  tudi  z 

grškimi, romunskimi, albanskimi in srbskimi trgovci potekal v več jezikih hkrati.799 

Iz konteksta pisem baronu je mogoče nezmotljivo ugotoviti, da je Kopitar omenjene 

»makaronske« odlomke zlagal  v trenutkih,  ko je bil  izjemno dobre volje ali  celo 

razigran. 

Prvi daljši odlomek, sestavljen iz več jezikov, je zasnoval v pismu Zoisu 8. 

novembra leta 1809. Tega dne je bil zelo vesel, ker so mu prinesli Zoisovo pismo, 

izgubljeno pred več meseci v vojnem metežu, poleg tega pa mu je dvorni svétnik 

Stingel, ki se je navdušil nad njegovo slovnico, ravno tedaj obljubil vso podporo na 

poti v Dvorno knjižnico. Konec pisma je zadovoljni slavist zato začinil z erotično 

795 Latinsko in slovensko: »Kdor popije več vina, kakor njegova mošnja premore, ta je … nebore.« 
Zois 1973: 39, 46. Prim. Koruza 1971: 14.
796 Italijansko: »dobro«.
797 Latinsko: »Pazite se Venerine bolezni!« Kidrič 1941: 87.
798 Gl. Morrison 2005: 16.
799 Prim. Kernc 1932: 499, 500; Pogačnik 1977: 28, 29; Sked 2008: 201.
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anekdoto, napisano v mešanici štirih jezikov, o francoskem štabnem zdravniku, ki je 

hotel brezobzirno zapeljati neko nemško kneginjo, vendar je za zaplet prej izvedel 

Napoleon. Med drugim je Kopitar poročal, kako je glavni protagonist afere plemkinji 

pisal,  da  »mora  expresse800 priti  v  njéno póſteljo.  Če  ne,  potem ji  bo  vſe  kozíne 

popúlil. Naslov pa je bil  à M.e de L. prinncesse801 moje riti!«802 V tem primeru je 

Kopitar šifrirani jezik uporabil tudi zaradi kočljive vsebine.    

Leta 1810 pa niso njegova pisma dopuščala več nobenega dvoma o tem, da je 

začel jezike mešati  iz čistega veselja. 12. marca leta 1810 je Zoisu napisal, da se 

mora Vodnik – v primeru, da dobi stolico za slovenski jezik v Ljubljani – s svojimi 

predavanji  osredotočiti  na  slovenski  jezik  v  slovenskih  deželah,  vendar  tudi  na 

slovensko narečje v ogrskih okrožjih in na kajkavsko narečje v okolici Zagreba. Na 

tem mestu si je Kopitar vnaprej zamislil možno Vodnikovo bodico in jo superiorno 

zavrnil: »Tu bo on rekel:  Kop[itar] red[d]it ad sanam mentem,803 ſicer me je lé sa 

Hrovatázha ſhpotvál. Sed tamen est aliquid inter nostras rationes: Vodnik id agebat  

amore  singularitatum, ego  nunc804 z zavestjo o  razlogih.«805 Kopitar se je torej pri 

obravnavanju  stičišč  oziroma  razlik  med  slovenskim  in  hrvaškim  jezikom 

(kajkavskim narečjem) pred Zoisom predstavil  kot jezikoslovec,  ki  argumentirano 

predvideva skupno podlago omenjenih jezikov, Vodniku pa je dodelil zgolj vlogo 

ljubitelja, ki sanja o prihodnjem umetnem (slovensko-hrvaškem) ilirskem knjižnem 

jeziku. Večvrednost svoje ocene v primerjavi z Vodnikovo je učinkovito podkrepil z 

virtuozno igro jezikov.

V naslednjih mesecih je začel Kopitar sestavo svojih večjezičnih odlomkov 

vedno  bolj  spretno  usklajevati  z  vsebino.  6.  junija  leta  1810  je  portretiral 

jezikoslovca Voltiggija,  pri  čemer  je za nevtralno besedilo  uporabil  nemščino,  za 

šaljive opise v nižji slogovni legi značilno slovenščino, pri omembi Dobrovskega 

latinščino kot jezik znanosti,  pri oznaki Voltiggijevega plemiškega pokrovitelja iz 

Italije pa seveda italijanščino: »S’ mano je prav dober, pa nizh kej moj. Dobrowsky 

illum iudicavit iuste.806 Čaka, da bi se zadeva tam umirila, da bi se morda vrnil, fino 

800 Latinsko: »jasno«.
801 Francosko: »na gospo L., princeso«.
802 Kidrič 1941: 119.
803 Latinsko: »Kopitar se vrača k zdravi pameti«.
804 Latinsko: »Toda kljub temu je nekaj [razlik] med najinimi nazori: Vodnik to počne iz ljubezni do 
posebnosti, jaz pa sedaj«.
805 Kidrič 1941: 145.
806 Latinsko: »Dobrovský ga je pravično ocenil.«
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Laho! Njegov mecen je neki italijanski gentleman, en malo omasano oblézhen, toda 

stimatore delle lettere,807 kar naſhi niso.«808

13. julija leta 1810 je Kopitar Zoisu potožil, da bo njegov študij prava trajal 

zelo dolgo zaradi reform univerzitetnega programa in civilnega zakonika. Potolažil 

se je v mešanici domačega jezika in jezika rimskega prava, ki ga je moral študirati 

kar dve leti: »Sic me povsod nesrézha sadéva, sed macte virtute!«809 Po tem pismu, ki 

ga zaznamuje več podobno sestavljenih stavkov, je postala večjezičnost prepoznavna 

lastnost  Kopitarjevega  epistolarnega  sloga.  Avtor  je  od  tedaj  naprej  popolnoma 

sproščeno,  tudi  sredi  stavka  in  brez  vidnega  razloga  prehajal  v  druge  jezike. 

Kopitarja  je  očitno  kratkočasil  tovrsten  način  pisanja,  gotovo  pa  je  imel  z  njim 

namen zabavati tudi bralca – Zoisa. 25. avgusta leta 1810 je baronu pisal, da je sicer 

nameraval knjižno pošiljko zanj posredovati s kočijo dr. Lüsnerja, »sed ubi  dame 

sunt,  nil  restat  loci«.810 Slavist  je  jezikovno  mešanje  sčasoma  stopnjeval.  Že  8. 

septembra leta 1810 je eno samo kratko poved, ki je Zoisu sporočala, da ga glede 

službe v Dvorni knjižnici ni treba priporočiti  nadvojvodi Janezu, sestavil iz besed 

štirih jezikov, poleg tega pa v francoskem delu uporabil asonanco: »H Qui fontem ni  

tréba piſat: il n’en vaut pas la peine  ni la gêne.«811 Šaljivost sporočila je namerno 

blažila  Kopitarjevo  vztrajno  napeljevanje  Zoisa  v  predhodnih  pismih,  naj  piše 

cesarjevemu bratu. Slavist je namreč medtem ugotovil, da bo službo zanesljivo dobil, 

in je sklenil privilegij, da se Zois zanj zavzame pri nadvojvodi, prihraniti za kakšno 

drugo priložnost.  

Zois se je v neohranjenem odgovoru na to sporočilo dotaknil Kopitarjevega 

vse  bolj  opaznega  nagnjenja  k  sestavljanju  večjezičnih  delov  pisem.  Očitno  je 

presodil, da je slavistova »makaronščina« – čeprav je kaotična in jo je treba jemati z 

zrnom soli – na moč zabavna. Kopitar se je namreč 16. septembra leta 1810 odzval: 

»En passant.812 Tudi sam se jezim nad neznosno jezikovno mešanico v svojih pismih, 

sed est mala consuetudo.813 Zahvaljujem se za dobro stran, ki jo Vaša milost nadvse 

807 Italijansko: »častilec književnosti«.
808 Kidrič 1941: 170.
809 Latinsko in slovensko: »Tako me povsod zadeva nesreča, toda izpopolnjuj se v odličnosti!« Pisma 
Žige Zoisa II, MP 1.
810 Latinsko in slovensko: »toda kjer so dame, ne ostane nič prostora«. Pisma Žige Zoisa II, MP 3.
811 Nemško, latinsko, slovensko in francosko: »[Nadvojvodi Janezu] ni treba pisati: ni vredno skrbi in 
truda.« Pisma Žige Zoisa II, MP 4.
812 Francosko: »Mimogrede.«
813 Latinsko: »vendar gre za slabo navado«.
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prijazno podtika tudi tej  abusio.814 Cum grano salis815 že, toda način, s katerim to 

počnem in okužim večinoma svoje mlade prijatelje, vertitur in vitium.«816 Kopitar je 

bil  torej  dosleden  v  svoji  duhovitosti,  ki  jo  je  tokrat  izrazil  s  paradoksom:  z 

jezikovnim  poigravanjem  je  izrazil  svoje  obžalovanje  prav  tega  jezikovnega 

poigravanja. Z mladimi prijatelji, ki naj bi jih okužil, je gotovo mislil na Primica, s 

katerim  se  je  leta  1810  še  dobro  razumel.  Izmed  tedanjih  Kopitarjevih  mlajših 

korespondentov je namreč zgolj graški jurist v svoja pisma vpletal komične stavke, 

sestavljene iz nemških,  slovenskih in latinskih besed,817 poleg tega pa je v okviru 

posameznih  pisem  pogosto  omahoval  med  pisanjem  v  nemščini  in  pisanjem  v 

slovenščini, čeprav je dajal načelno prednost zadnji.818  

Ko je postal Kopitar  septembra leta 1810 cenzor slovanskih in novogrških 

knjig,  decembra istega leta pa skriptor,  svoje razvade mešanja jezikov nikakor ni 

opustil, temveč jo je razvijal naprej. Še vedno je v tem slogu rad opisoval svoje in 

Zoisove znance, zlasti pa njihove pomanjkljivosti. 12. decembra leta 1811 je Zoisu 

poročal  o  mladeniču  Webru,  ki  mu  je  skušal  pomagati,  da  bi  se  izkopal  iz 

neurejenega  življenja  na  Dunaju:  »Prigovarjal  sem mu […],  sed  nescio,819 al  bo 

bógal.«820 20. julija leta 1816 pa se je norčeval iz novega stanovanja, ki ga je najel 

»pri nekem vdovcu Sorčanu (ergo821 Kershenize goſpodinjijo: male822)«.823 V obeh 

zadnjih  primerih  je  bila  slovenščina  izbrana  z  ozirom na vsebino,  saj  je  Kopitar 

omenjal osebe iz domačih krajev.

Jezikovno heterogene odstavke pa je Kopitar zlagal tudi, ko je Zoisu pisal o 

svojem delu. 1. aprila leta 1815 je baronu ponosno poročal o izjemnem uspehu svoje 

pariške misije, na katero ga je poslal cesar Franc I.824 Zato se je s posebnim veseljem 

poigral z besedami, s katerimi je želel od Zoisa izvabiti pohvalo: »Z ozirom na svoje 

prvo potovanje sem  con tanto di  fiocchi825 zadostil  celemu svetu.  Toliko  tibi,  mi  

pater!826 Ut gaudeas de cliente!«827

814 Latinsko: »besedni zlorabi«.
815 Latinsko: »Z zrnom soli«.
816 Latinsko: »se sprevrača v pregreho«. Pisma Žige Zoisa II, MP 5.
817 Gl. npr. Kidrič 1934: 137.
818 Gl. npr. Kidrič 1934: 43, 116, 151, 161.
819 Latinsko: »toda ne vem«.
820 Pisma Žige Zoisa II, MP 26.
821 Latinsko: »torej«.
822 Latinsko: »slabo«.
823 Pisma Žige Zoisa II, MP 85.
824 Prim. Merchiers 2007: 172–178.
825 Italijansko: »izvrstno«.
826 Latinsko: »tebi, moj oče«.
827 Latinsko: »Da boš vesel za [svojega] varovanca!« Pisma Žige Zoisa II, MP 73.
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3.4.4.15 Psevdonimi in vzdevki

Med  elemente  literarnosti  v  obravnavani  korespondenci  spadajo  gotovo 

psevdonimi in skrivna imena,  ki  sta jih za vrsto svojih sodobnikov skovala zlasti 

Kopitar in Zois. V tem se nista razlikovala od drugih duhovitih epistolografov 18. 

stoletja, na primer od Voltaira. Pravzaprav pa sega ta tradicija na sam začetek razvoja 

zaupnega pisma – k Ciceronu, ki je s stalnimi šaljivimi vzdevki običajno smešil svoje 

politične nasprotnike.828

Na prvem mestu je treba omeniti skrivna imena, ki sta jih korespondenta dala 

osebam na visokih položajih. Takšni psevdonimi, uporabljeni iz previdnosti, niso bili 

v razsvetljenskih pismih, ki so bila pogosto v nevarnosti, da zaidejo v napačne roke, 

nobena posebnost. Voltaire, na primer, je v zaupnih pismih pruskega kralja Friderika 

II. imenoval Luc.829 Korespondenca Zoisa in Kopitarja je potekala v politično še bolj 

napetem obdobju. Dopisnika sta se zavedala sicer majhne možnosti, da pride kakšno 

njuno pismo v  tajni  urad za  pregledovanje  pošte  na  Dunaju,830 zato  sta  omembe 

politikov skrbno maskirala, bodisi sta nanje le namigovala, bodisi sta jih označila z 

začetnicami, bodisi sta jim nadela druga imena. 

Avtor  najbolj  inovativnih  skrivnih  imen  za  člane  habsburške  dinastije  in 

vlade ter za druge pomembne osebnosti je bil Kopitar. Zoisu kot prejemniku lahko, 

zunanjemu bralcu pisma pa težko razrešljiva je bila, na primer, šifra »Qui fontem 

Savi«.831 Ta psevdonim je  označeval  nadvojvodo Janeza,  ki  je  8.  julija leta  1807 

obiskal izvir Save v Bohinju. Kopitar ga je očitno sestavil iz besed, za katere se je 

spominjal, da so vklesane v marmorno napisno ploščo, ki jo je dal v spomin na ta 

dogodek ob slapu Savica  vzidati  Zois.832 Nadvojvodo Rajnerja je Kopitar  označil 

preprosto za »brata Qui fontem«.833 Največ psevdonimov pa je izumil v pismu Zoisu, 

v  katerem je  podrobno  opisoval  zakulisno  politično  dogajanje  na  Dunaju  tik  po 

ustanovitvi Ilirskih provinc v noči na 16. oktober leta 1809. Francoskega cesarja je 

označil  z  besedno  igro  v  slovenščini  »tiſti  ki  je  na  poli  on«  ali  kar  »na  pole«, 

diplomata  Janeza  Filipa  grofa  Cobenzla,  lastnika  gospoščine  Ribnica,  ki  ga  je 

Napoleon  poklical  na  tajni  pogovor  o  narodnostni  sestavi  dežel  ob  Jadranskem 

828 Hoffer 2007: 101.
829 Dawson 1989: 166.
830 Prim. Sked 2008: 165–170.
831 Latinsko: »Ki [je obiskal] izvir Save«. Gl. Kidrič 1941: 174; Pisma Žige Zoisa II, MP 5, 8, 65. 
832 Prim. Žitko 1998.
833 Pisma Žige Zoisa II, MP 11.
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morju, pa je Kopitar označil kot »tiſtiga Krajnza komur Ribniza ſliſhi«.834 Videti je, 

da  so  tovrstni  psevdonimi  hitro  krožili  v  Zoisovem krogu,  če  so  se  izkazali  za 

duhovite.  Besedno  šalo,  ki  se  nanaša  na  Napoleona,  je  namreč  slavist  razvil  iz 

domislice v pismu, ki mu ga je 12. septembra leta 1809 napisal Vodnik.835 Tudi v 

prihodnje  Kopitar  v  političnih  komentarjih  ni  rad  uporabljal  pravih  imen.  V 

njegovem opisnem poimenovanju »mož, ki pozna in presoja Ruse iz Peterburga«,836 

je Zois z lahkoto prepoznal svojega prijatelja grofa Sauraua, tedanjega avstrijskega 

komisarja ilirskih dežel, ki je bil nekoč veleposlanik na ruskem dvoru. 

Vseh psevdonimov pa Kopitar in Zois seveda nista iznašla le zaradi strahu 

pred morebitnim odprtjem pisem, temveč iz osebnega užitka pri oblikovanju aluzij. 

Eden najpogostejših vzdevkov v njunih pismih je bil »mojster«, s katerim sta že od 1. 

februarja leta 1809 naprej dosledno označevala Josefa Dobrovskega.837 Vtis je, da z 

njim nista namigovala le na genialnost, temveč tudi na ekscentričnost tega praškega 

učenjaka, saj sta ga stalno vključevala v hudomušne komentarje. Kopitar je začel 6. 

februarja leta 1809 s psevdonimom – seveda brez komičnega podtona – nagovarjati 

tudi samega Dobrovskega.838

Enako  pogosto  je  Kopitar  uporabljal  vzdevek  »oče«,  in  sicer  v  nemški, 

latinski in slovenski različici. Ne le Kopitar, tudi drugi člani Zoisovega kroga so s 

tem imenom v medsebojnih korespondencah počastili svojega ljubljanskega mecena 

in  mentorja.839 Posebej  Kopitar  pa  je  z  njim poleg  dolžne  spoštljivosti  do  vodje 

slovenskega  preroda  izražal  tudi  iskrena  sinovska  čustva.840 V pismih  Zoisu  je  z 

očetom enkrat samkrat označil tudi Dobrovskega, vendar je s tem namignil izključno 

na njegov primat v slavistiki.841 V povezavi s praškim učenjakom je isti vzdevek v 

pismu Zoisu uporabil še Primic.842 V obravnavani korespondenci so se poleg  očeta 

občasno pojavili tudi drugi vzdevki za Zoisa, ki pa niso dočakali ponovitve. Kopitar 

ga je 7. junija leta 1811 šaljivo označil za »spoštovanega veterana«.843  

Enega od najzanimivejših psevdonimov je Kopitar ustvaril v zvezi z reformo 

slovanske latinice. Že pri pisanju slovnice je razmišljal o drugem ali rimskem Cirilu, 

834 Kidrič 1941: 104, 119.
835 Gl. Prijatelj 1924: 156.
836 Pisma Žige Zoisa II, MP 70.
837 Gl. Kidrič 1939: 143. 
838 Gl. Jagić 1885: 29.
839 Gl. npr. Prijatelj 1924: 156.
840 Gl. npr. Kidrič 1941: 74, 80.
841 Kidrič 1941: 165.
842 Kidrič 1934: 143.
843 Pisma Žige Zoisa II, MP 18.
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ki bi uredil slovenski črkopis,844 s čimer je namigoval na sv. Cirila kot domnevnega 

izumitelja cirilske pisave. V tem času je svojo zamisel o črkopisni reformi razširil na 

vse slovanske latinske pisave, v pismih Zoisu pa začel govoriti o  latinskem Cirilu, 

tako 18. oktobra leta 1809: »O, ko bi le enkrat prišel moj latinski Ciril!«845 Čez nekaj 

dni je Zoisu poročal, da je Napoleonovega inšpektorja de Serresa poučil o zgodovini 

slovanskih jezikov, pa tudi o svoji ideji »o rimskem Cirilu«. V enem od naslednjih 

stavkov je pomislil na možnost, da bi se v Ilirskih provincah pod francosko oblastjo 

lotil  prenove  latinske  abecede  južnoslovanskih  jezikov,  s  tem  pa  prvič  odkrito 

priznal, da misli z latinskim Cirilom predvsem sebe: »Zhe me sa Zirilla vsamejo?«846 

25. januarja leta 1810 je sicer evidentiral še enega kandidata za ta laskavi naziv, in 

sicer leksikografa Franca Bilca: »Zadal si je cilj, da postane naš cirilski mesija«.847 

Prav tako je naziv Ciril ponujal leta 1811 Dobrovskemu.848 Kljub temu si je v pismih 

Zoisu to ime dosledno prisvajal sam, kar je pomenilo, da vidi v reformi slovanske 

latinice osebno nalogo.849 Manj odkrito se je s sv. Cirilom istovetil v pismih drugim 

članom  Zoisovega  kroga.  10.  marca  leta  1812  je  v  pismu,  namenjenem  Zoisu, 

Vodniku,  Ravnikarju  in  Zupanu,  pripomnil  le:  »Vse  kipi,  toliko  bolje  za  našega 

latinskega Cirila!«850 

3.4.4.16 Kopitarjeva epistolarna samopodoba

Obravnavani  korespondenci  zagotavlja  literarno  kvaliteto  tudi  Kopitarjeva 

natančno zasnovana in vzdrževana epistolarna samopodoba. Slavistova pisma so bila 

napisana  z  veliko  skrbjo  za  ohranjanje  in  utrjevanje  ustaljenega  odnosa  med 

mecenom in sabo. To se je seveda skladalo s tedanjo epistolarno kulturo, v kateri je 

bilo  pisanje  pisma  ritual,  ki  je  pomembno  oblikoval  značaj  razmerja  med 

korespondentoma.851 Medtem ko je  Zois  v  pismih  zgolj  implicitno  potrjeval  svoj 

očetovski odnos do Kopitarja, je ta barona eksplicitno označeval za očeta, sebe pa za 

otroka  ali  sina.  Tako  je  slavist  mecenove  nasvete  pogosto  sprejemal  »z  otroško 

zahvalo«,852 pisma pa velikokrat  zaključeval  »z otroško ljubeznijo« in  »z otroško 

844 Kopitar 1808: 159.
845 Kidrič 1941: 106.
846 Kidrič 1941: 110.
847 Kidrič 1941: 130.
848 Jagić 1885: 219.
849 Gl. npr. Pisma Žige Zoisa II, MP 61.
850 Pisma Žige Zoisa II, MP 33.
851 Hasselberg 1999: 103.
852 Gl. npr. Kidrič 1939: 199.

144



hvaležnostjo«.853 Zoisa je vztrajno spominjal,  da goji  močna sinovska čustva »do 

sočutnega srca mojega dobrotnika in največjega, najbolj plemenitega človeka, ki sem 

ga šest let spoznaval od blizu in ki bo večno moj vzor in zgled, po katerem bom 

meril druge velikane«.854 Omemba srca je bila v evropski epistolografiji tradicionalno 

povezana z najglobljim človeškim čustvom, običajno s prijateljstvom in ljubeznijo.855 

Zois in Kopitar sta torej v korespondenci sprejela in igrala vlogi očeta in sina. 

Tako urejeno epistolarno razmerje ni bilo niti najmanj neobičajno, saj ga je v mnogih 

primerih dopisovanja med učiteljem in učencem poznala že antika. Enak odnos so v 

svojih pismih, na primer, vzpostavljali Plinij Mlajši in njegovi varovanci, Avzonij in 

sv. Pavlin iz Nole itn.856 Kakor so glede tovrstne hierarhije korespondentov svetovali 

poznorazsvetljenski  epistolarni  kompendiji,  so  Zoisova  pisma  zrcalila  dobrohotno 

očetovsko avtoriteto, Kopitarjeva pa hvaležno sinovsko dolžnost.857 Toda predvsem 

Kopitar je znal tej konvenciji vdahniti individualni značaj. V svoji igri je bil posebej 

dosleden in inovativen do svoje finančne in osebne osamosvojitve konec leta 1810. 

Do tedaj je Zoisu z namigovanjem na svojo sinovsko in njegovo očetovsko vlogo 

jasno  sporočal,  da  potrebuje  in  pričakuje  modri  nasvet,  moralni  opomin  in 

intelektualni  nauk. Konec leta  1810 pa je Kopitar  prerasel  to epistolarno vlogo – 

signali, ki so opozarjali nanjo, so nenadoma izginili. Zois ni nasprotoval naravnemu 

procesu  in  je  dostojanstveno  dopustil,  da  sta  se  epistolarni  podobi  očeta  in  sina 

preoblikovali  v  manj  zavezujoči  različici.  Zaradi  svojega  blagega  značaja  ni  bil 

užaljen niti po letu 1815, ko so se začela Kopitarjeva pisma krajšati in redčiti. 

Načrtna odvisnost Kopitarjeve epistolarne samopodobe od Zoisa se ne zrcali 

le v vlogi  otroka oziroma sina,  temveč tudi  v poimenovanju,  ki  ga je slavist  rad 

uporabljal zase: tajnik barona Zoisa.858 Kakor je nekoč razložil baronu: »Šele odkar 

nimam več sreče,  da bi  bil  ob Vaši milosti,  in  se moram sprijazniti  z  dunajskim 

svetom, čutim in prepoznavam vso vrednost vélikega moža, ki sem mu služil. Zato 

mi  je  sedaj  dvakrat  bolj  ljub  napis  na  pismu  Dobrovskega:  Tajniku  barona 

Z[oisa].«859 Vlogi sina in tajnika sta se v Kopitarjevi samopodobi, naslikani v pismih 

Zoisu, prepletali do neprepoznavnosti.

853 Gl. npr. Kidrič 1941: 176; Pisma Žige Zoisa II, MP 2, 3.
854 Pisma Žige Zoisa II, MP 15.
855 Schneider 2001: 201.
856 Ebbeler 2007: 304–305.
857 Prim. Bannet 2005: 197, 199.
858 Gl. npr. Pisma Žige Zoisa II, MP 67, 70, 72, 80.
859 Kidrič 1941: 73.
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Čustveni odnos do Zoisa je Kopitar poudarjal tudi s fikcionalizacijo pisanja, 

tako z ustvarjanjem iluzije baronove prisotnosti. Takšno prizadevanje po zbližanju 

prostorsko in  časovno oddaljenih  korespondentov je  bilo  značilno  za prijateljska, 

ljubezenska in družinska pisma.860 Januarja leta 1809 je Kopitar zapisal: »Sedaj grem 

spat  in  tudi  Vam enako  želim  lahko  noč.«861 Slavist  si  je  pri  pisanju  velikokrat 

pričaral občutek, da stoji ob baronovi postelji ali stolom ter kramlja z njim,862 tako v 

nostalgičnem pismu tik pred svojim prvim božičem na Dunaju leta 1808: »Ostanek 

današnjega večera želim vsekakor posvetiti veselju, da stojim v duhu pred posteljo 

Vaše  milosti  in  z  otroško sproščenim zaupanjem,  kakor  sem imel  navado delati, 

brskam po svoji duši.«863 Pogosto si je zamislil, da poljublja Zoisovo roko: »Že spet 

pisemce od lastne roke Vaše milosti, ki jo v duhu spoštljivo poljubljam!« Od tod tudi 

Kopitarjeva večkrat izrečena želja po baronovih pismih, napisanih z njegovo lastno 

roko, ki jih je prav tako večkrat obsul s poljubi. Takšna umišljena telesna prisotnost 

je  značilno  vzdrževala  intimnost  odnosa  med korespondentoma.864 Čeprav  je  bilo 

tovrstno  izražanje  –  zlasti  omemba  poljubljanja  roke  –  povsem  običajno  za 

renesančno,  baročno  ali  razsvetljensko pismo  varovanca  pokrovitelju,865 je  bilo  v 

Kopitarjevem  primeru  mišljeno  popolnoma  iskreno.  Slavistovo  pisanje  zrcali 

njegovo gorečo, skoraj erotično željo po vračanju naklonjenosti s Zoisove strani. 

Ni  nenavadno,  da  se  je  pri  tako  vročekrvnem  značaju,  kakršen  je  bil 

Kopitarjev,  čustvu  sinovske  ljubezni  pogosto  pridružilo  ljubosumje.  Kopitarjeva 

pisma so vse do leta 1818 od Zoisa odganjala morebitne tekmece za naklonjenost, 

predvsem pa črnila  ljudi,  ki  bi  utegnili  okrniti  njegov ugled pri  baronu.  Njegova 

napadalnost je bila toliko silovitejša, ker se je lahko branil  le po pismih.  Tako je 

konec novembra leta  1815 Zoisa rotil,  naj  ne verjame Vodnikovi razlagi  njunega 

spora na Dunaju:866 »Vašo milost pa prosim, da neumnega zviteža malo okrtači in da 

mu, ker si menihi vse dovolijo, nič ne verjamete, če bi si na moj račun hotel pridobiti 

Vašo benevolentio.«867

Ob  takšnih  mučnih  zapletih,  ki  jih  Zois  in  Kopitar  seveda  nista  mogla 

razrešiti  v  neposrednem  pogovoru,  sta  oba  dopisnika  začutila  problem 

860 Altman 1973: 12, 180; Teltscher 1999: 84.
861 Kidrič 1939: 118.
862 Gl. npr. Pisma Žige Zoisa II, MP 54, 56.
863 Kidrič 1939: 95.
864 Schneider 2001: 179, 182, 233.
865 Whyman 1999: 24; Schneider 2001: 188–189.
866 Gl. poglavje Reforma slovanske latinice. 
867 Latinsko: »naklonjenost«. Pisma Žige Zoisa II, MP 80.
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konsistentnosti  skrbno negovane in olepšane Kopitarjeve epistolarne samopodobe. 

Kadarkoli  je  Kopitar  zaslutil,  da  bi  lahko Zois  podvomil  vanjo,  se  je  razburjeno 

odzval.  Konec leta  1813, na primer,  je iz ljubljanskih pisem razbral,  da je baron 

pomislil na njegovo odgovornost za Primičevo tragedijo. Ne da bi jasno povedal, kaj 

ga  teži,  je  skušal  Kopitar  Zoisa  v  naslednjem pismu  prepričati,  da  je  nedolžen: 

»[S]am včasih nisem dovolj umirjen. Toda moje govorjenje ne bo nikoli  škodovalo 

dobri  stvari,  ker  sem  vendarle  bolj  zmeren  in  zagovarjam  samo  dokazano.«868 

Kopitarja je ne povsem brez razloga redno preganjala misel, da bi si lahko Zois o 

njem ustvaril drugačno podobo, kakršno mu je vztrajno pošiljal po pismih. Iz tega 

strahu  se  je  nekoč  rodil  vzklik:  »Vaš  tajnik  si  drzne  upati,  da  ga  dovolj  dobro 

poznate.«869 

Zoisova literarnoprerodna korespondenca dobiva torej literarno razsežnost s 

slogovno umetelnostjo, na primer z retoričnimi figurami, psevdonimi in večjezično 

strukturo, z vsebinsko rafiniranostjo, tako s sentenčnostjo in ironijo, ne nazadnje pa 

tudi s fikcionalizacijo, namreč s Kopitarjevo samopodobo. 

868 Pisma Žige Zoisa II, MP 62.
869 Pisma Žige Zoisa II, MP 80.
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4.1 TEMATSKA SESTAVA

Korespondenco, obravnavano v pričujoči disertaciji, sestavljajo pisma, ki jih 

je pošiljal ali prejemal Zois kot osrednja osebnost slovenskega razsvetljenstva in ki 

so  opisovala  ali  spodbujala  slovenski  literarni  prerod.  Njihova  besedila  zato 

vsebujejo  teme,  kakor  so:  organizacija  prerodnih  sodelavcev,  izdaja  slovnice  in 

slovarja slovenskega jezika, novi slovenski prevod Svetega pisma, reforma slovanske 

latinice ipd.

Kljub temu pa ni bilo skoraj nobeno od omenjenih pisem posvečeno izključno 

prerodni  problematiki.  Korespondenca  med  Zoisom  in  njegovimi  sodelavci  je 

namreč opravljala tudi naloge, ki niso bile povezane s poživitvijo slovenskega jezika 

in  književnosti.  Za  obravnavana  pisma  je  pravzaprav  značilna  izjemna  vsebinska 

raznovrstnost,  za  katero obstajata  vsaj  dva pomembna razloga.  Prvi je  povezan s 

tedanjo dobo, ki so jo pretresale nenehne vojne, začete s francosko revolucijo leta 

1789  in  končane  z  Dunajskim  kongresom  leta  1815.  Zlasti  korespondenca  med 

Zoisom in Kopitarjem je v letih 1808–1814 prevzela več funkcij, ki v mirnem času 

ne  bi  bile  potrebne,  na  primer  hitro  pošiljanje  političnih  novic,  učinkovito 

posredništvo med intelektualci iz slabo povezanih evropskih dežel, pošiljanje knjig, 

ki jih ni bilo mogoče dobiti po redni poti pri tujih knjigarnarjih ipd. Drugi razlog za 

tematsko raznolikost  obravnavanih pisem pa je povezan s  Zoisovim vsestranskim 

zanimanjem, ki ga je prenesel na svoje korespondente. Baron pisem ni izkoristil le za 

ukvarjanje s prerodom, temveč tudi za razpravljanje o zadnjih odkritjih in objavah v 

naravoslovnih in tehničnih znanostih.    

V  pismih,  ki  si  jih  je  izmenjaval  z  Vodnikom,  Kopitarjem,  Primicem, 

Erbergom in  Vukasovićem,  so  poleg  prerodnih  najbolj  pogoste  teme:  zasebni  in 

družinski problemi,  družabne novice,  posli  in finance,  nakupi tehničnih naprav in 

daril, geologija, mineralogija in botanika. Prisotnost in obseg teh tem sta bila odvisna 

od Zoisovega korespondenta. Baron je, na primer, o nakupu božičnih daril za svojo 

družino pisal  samo Kopitarju.  O geologiji  si  je  največ dopisoval  z  Vodnikom,  o 

mineralogiji  s Kopitarjem, o botaniki pa z Erbergom. S Kopitarjem sta opravljala 

skupne  znance,  s  Primicem  načrtovala  izposojo  knjig  iz  baronove  knjižnice,  z 

Erbergom pa razpravljala o zadnjih novicah z dvora. 
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Pari  dopisnikov v Zoisovi  literarnoprerodni  korespondenci  so praviloma v 

vsakem pismu obravnavali večino tem, ki so bile zanje zanimive. Kombinacija teh 

tem je bila torej po navadi stalna, njihova pomembnost oziroma hierarhija pa sta se 

določali v vsakem pismu znova, in sicer z ozirom na njihovo aktualnost. Kopitar, na 

primer, je Zoisu leta 1809 v vsakem pismu marljivo poročal o novicah s področja 

slavistike,  mineralogije  in  politike,  vendar  ne  vedno  v  enakem zaporedju.  Ko  je 

slavist na začetku leta po Zoisovih navodilih navezal stik z njegovima prijateljema 

Schreibersom in Mohsom, so začele zoološke in mineraloške informacije zavzemati 

zelo veliko prostora v korespondenci med mecenom in njegovim varovancem. Pozno 

pozimi in spomladi istega leta so dobile v pismih večji pomen priprave na tiskanje in 

razpošiljanje Kopitarjeve slovnice, proti poletju pa komentarji francosko-avstrijske 

vojne. 

Heterogenost ni značilna le za vsebino, ampak tudi za formo obravnavanih 

pisem.  Korespondent  je  svoje  pismo običajno zasnoval  kot  odgovor  ali  odziv na 

pismo, ki ga je bil prejel pred tem in ki ga je pri pisanju pogosto imel pred seboj. 

Zois,  na  primer,  si  je  na  prejetih  Kopitarjevih  pismih  s  svinčnikom  označeval 

odstavke ali strani, na katere je v svojem povratnem pismu že odgovoril.870 Pogosta 

posledica takšne vzajemne odvisnosti dopisnikov je bila, da se je nastajajoče pismo 

po vsebinski in formalni strukturi približevalo zadnjemu prejetemu pismu. To se je 

tudi ujemalo s priporočilom sočasnih epistolarnih priročnikov, da mora pismo zrcaliti 

pismo, na katerega odgovarja.871 Raznolika tematska in oblikovna podoba pisem je 

najbolj opazna v ohranjenih pisemskih konceptih, ki praviloma bolje kakor dejansko 

poslana pisma razkrivajo piščev način razmišljanja. Zois je v osnutku pisma, ki ga je 

pisal  Kopitarju  od  9.  do  12.  februarja  leta  1809,  razne  teme  obravnaval  po 

posameznih odstavkih z naslovi: Vodnik, Korn, Dobrovský, Kopitar, Slavica cetera, 

Mea, Mineralogica.872 Pri pisanju zadnje verzije pisma so si Zois in njegovi prerodni 

korespondenti takšno praktično, toda ne preveč elegantno strukturo pisma prizadevali 

omiliti z vsebinskimi prehodi.  

V nadaljevanju analiziram samo tiste teme obravnavane korespondence, ki so 

bile bistveno povezane s slovenskim literarnim prerodom in razsvetljenstvom. Pred 

tem pa je treba zapisati nekaj besed o slovenskem literarnem prerodu.

870 Gl. npr. Pisma Žige Zoisa I, 15, 17; Pisma Žige Zoisa II, MP 5.
871 Bannet 2005: 69, 78.
872 Latinsko: Vodnik, Korn, Dobrovský, Kopitar, Druge slovanske zadeve, Moje zadeve, Mineraloške 
zadeve. Kidrič 1939: 154–159.
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4.2 SLOVENSKI LITERARNI PREROD

4.2.1 Pojem preroda

Izraz  prerod (nemško  Wiedergeburt,  češko  obrozeni,  rusko  vozroždenie, 

hrvaško  preporod)  se  je  uveljavil  kot  periodizacijski  pojem  v  literarni  in  obči 

zgodovini slovanskih narodov – predvsem po zaslugi češke literarne zgodovine – 

proti koncu 19. stoletja in v prvih desetletjih 20. stoletja.873 Njegov pomen se od tedaj 

ni  bistveno  spreminjal.  Pojem  označuje  gibanja  za  prenovo  slovanskih  jezikov, 

književnosti in kultur v drugi polovici 18. in v prvi polovici 19. stoletja, torej pri 

oblikujočih se narodih Srednje, Vzhodne in Jugovzhodne Evrope, ki so v jezikovnem 

in literarnem razvoju zaradi umanjkanja in izgube državne samostojnosti ali iz drugih 

zgodovinskih  razlogov  zaostajali  za  razvitimi  narodi  Zahodne  Evrope,  zlasti  za 

Italijani,  Španci,  Francozi  in Angleži.  Okoli  leta  1900 so začeli  izraz  prerod (ali 

preporod) pod vplivom češke literarne zgodovine in dunajske slavistike uporabljati 

tudi  slovenski  literarni  zgodovinarji,  utemeljeno  in  sistematično  predvsem  Ivan 

Prijatelj,  Fran  Ilešič  in  France  Kidrič.874 Termin  je  v  njihovih  delih  zaobjemal 

regenerativne procese v posameznih slovanskih književnostih, posebej tistih v okviru 

habsburške  monarhije,  in  povezave  med  njimi,  torej  tudi  avstroslavizem  in 

panslavizem.875 

Kidrič je s  slovenskim prerodom označeval  celoto jezikovnih,  literarnih in 

kulturnih prizadevanj konec 18. in na začetku 19. stoletja, ki jo je bistveno povezoval 

s  posebno  narodno  zgodovino  Slovencev,876 zato  za  oznako  te  dobe  slovenske 

književnosti ni hotel sprejeti pojmov prosvetljena doba, racionalizem ali klasicizem. 

Prvo  fazo  preroda  je  omejil  z  izidom  Pohlinove  slovnice  (1768)  ter  Zoisovo  in 

Vodnikovo smrtjo (1819).877 Anton Slodnjak je za Kidričem prevzel oznako prerodne 

dobe.878 Nasprotno pa je Ivan Grafenauer že leta 1909 namesto nje vpeljal pojem 

prosvetljena doba.879 Po drugi svetovni vojni je nova generacija slovenskih literarnih 

zgodovinarjev v tem pogledu sledila Grafenauerju in ne Kidriču. Od petdesetih let 

873 Dolinar 1978: 242.
874 Dolinar 1978: 241–242. Prim. Prijatelj 1935.
875 Dolinar 1978: 243.
876 Dolinar 1975: 83.
877 Kidrič 1929–1938. Prim. Kos 1986: 60–61.
878 Slodnjak 1968; Slodnjak 1975.
879 Grafenauer 1973: 169–170. Prim. Kos 1986: 60.
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20. stoletja so začeli novejši literarnozgodovinski pregledi pojem preroda omejevati 

na  zunajliterarne  zgodovinske  in  kulturne  dogodke.  Pri  periodizaciji  slovenske 

književnosti pa so pod vplivom sodobne literarne vede dajali prednost oznakam, ki 

so bile bližje literarnemu in umetnostnemu področju.880 Med njimi se je kot glavni 

izraz  za  književnost  prerodne  dobe  –  kljub  poskusu  vpeljave  klasicizma in 

predromantike pri  Jožetu  Pogačniku  –881 uveljavil  pojem  razsvetljenstvo.  Alfonz 

Gspan  je  že  leta  1956  pojasnil  razmerje  med  razsvetljenstvom in  prerodom v 

slovenskem zgodovinskem kontekstu, ki je begalo starejše raziskovalce. Po Gspanu 

je z ozirom na evropsko ozadje najprimernejša  oznaka za slovensko kulturo tega 

obdobja  razsvetljenstvo,  ki  pa ga obvladuje prerodno gibanje  kot  posebnost  vseh 

tedanjih  zamudniških  narodov.882 Janko  Kos  je  utrdil  tako  razumljen  pojem 

slovenskega  razsvetljenstva,  na  katerega  začetek  je  postavljal  kakor  njegovi 

predhodniki Pohlina, konec pa je pomaknil proti letu 1830.883 Po Kosu so bili teksti 

od  Kraynske  grammatike do  Krajnske  Čbelice vsekakor  utemeljeni  na  duhovni 

podlagi  evropskega  razsvetljenstva.  Slovensko  razsvetljenstvo  pa  je  zaznamovala 

ideja naroda, ki ga je usmerjala v literarni prerod.884 Ta usmeritev ga je povezovala s 

podobnimi hotenji razsvetljenstva pri drugih slovanskih narodih in Nemcih, v širšem 

okviru pa z vsemi kulturnimi nacionalizmi tedanjih evropskih narodov. Oba pojma, 

razsvetljenstvo in  prerod,  sta  torej  nujna  tudi  pri  prihodnjem  raziskovanju  in 

razumevanju zgodovine in kulture slovenskih dežel okoli leta 1800.

4.2.2 Slovanski prerodi

Starejši  literarni  zgodovinarji,  na  primer  Kidrič,  so  slovanske  prerode 

intrepretirali  v  duhu  nacionalne  zgodovine  –  kot  prebujenja  narodov.  Poznejši 

zgodovinarji,  na  primer  Gspan  in  Josef  Matl,  so  jih  raje  pojasnjevali  z  vplivom 

kozmopolitskega,  zlasti  francoskega  razsvetljenstva.  Pozornejši  pregled  začetka 

slovanskih prerodov pa pokaže, da je bilo eno njihovih najstarejših gibal baročno 

deželno  domoljubje,  ki  se  je  povezalo  z  začetkom  razsvetljenstva  in  z  zametki 

slavistike. Pionir slovenskega preroda Pohlin, ki je bil kot Kranjec goreč deželni, ne 

880 Dolinar 1978: 242–243.
881 Pogačnik 1969.
882 Gspan 1956: 329–331.
883 Kos 1986: 63.
884 Kos 1979.
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narodni  patriot,  je  bil  v  svojih  nazorih  ter  slovničarskem,  pisateljskem  in 

zgodovinopisnem delu ves čas razpet med barokom in razsvetljenstvom,885 enako pa 

velja  za  najzgodnejše  češke  preroditelje,  predhodnike  Dobrovskega,  in  njihove 

plemiške pokrovitelje, ki jih je navdihovala predvsem slavna preteklost kraljestva sv. 

Vaclava.886

Na nadaljnji razvoj slovanskih prerodov je vsaj posredno vplivalo francosko 

in angleško razsvetljenstvo, morda Rousseaujevo načelo o suverenosti narodov ter 

spisi Montesquieuja, Voltaira in Huma, ki so se ukvarjali s problemom nacionalnosti. 

Toda  za  veliko  pomembnejšega  se  je  izkazalo  nemško  razsvetljenstvo  oziroma 

predromantika. Najprej z zavednimi intelektualci kakor Lessing, ki je v odporu do 

francoske  literarne  hegemonije  zahteval  nemško  javno  gledališče,  pri  tem  pa 

zavestno  anticipiral  tudi  oblikovanje  nemškega  naroda.887 Samozavest  slovanskih 

izobražencev je v sedemdesetih letih 18. stoletja okrepil zgodovinar in filolog August 

Ludwig Schlözer, ki je prvi sistematično raziskoval slovanske jezike in književnosti 

ter  nakazoval  smer  njihovega  razvoja.  Tok  slovanskih  prerodov  pa  je  bistveno 

usmeril zgodovinar, filozof in pesnik Johann Gottfried Herder, ki je v delu Ideen zur 

Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784–1791) razvil koncept raznolikosti, 

individualnosti in enakopravnosti vseh jezikov.888 V svojih spisih in z izdajo zbirke 

Volkslieder (1778–1779), v kateri je zajel germanske, romanske, slovanske in druge 

pesmi,  je  ljudsko  poezijo  predstavljal  kot  resnični,  prvinski  umetniški  izraz 

človekove narave. S tem je dal porajajočim se slovanskim narodom, ki so se v svojih 

književnostih  spoprijemali  z  zamudništvom in  s  pomanjkanjem visoke  literature, 

možnost,  da postanejo ponosni na ljudsko ustvarjalnost – ta  se je namreč v novi 

perspektivi kazala kot temelj njihove narodne identitete.889 

Temeljne  naloge  tedanjih  slovanskih prerodov so bile:  vpeljava  domačega 

jezika v zahtevnejše zvrsti posvetne književnosti ter v javno in kulturno življenje, 

njegova  prenova  in  normiranje  ob  upoštevanju  tradicije,  živega  jezika  in  novih 

kulturnih  potreb  ter  zbiranje  starih  in  novih  slovanskih  knjig,  ki  bi  spodbudile 

regeneracijo  jezika  in  narodni  ponos.890 Kljub  skupnim  potezam,  zlasti  enačenju 

jezika  in  kulture  z  bistvom  naroda,  so  se  slovanski  prerodi  med  seboj  zelo 

885 Gl. Kos 1987: 714; Vidmar 2006 c: 20–21; Hösler 2006: 88–89.
886 Vintr 2004: 101–102.
887 Leerssen 2006 a: 96.
888 Matl 1964: 256.
889 Leerssen 2006 a: 100.
890 Dolinar 1975: 79.
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razlikovali. Prerodi na Češkem, Poljskem, v Rusiji in Dalmaciji so se lahko opirali na 

starodavno državno zgodovino, bogato slovstveno tradicijo, ki je pogosto vključevala 

tudi  visoko  literaturo,  in  na  močne  skupine  domoljubnih  plemiških  mecenov.891 

Prerodi drugih slovanskih narodov, tako Slovencev, Slovakov in Srbov pa so sloneli 

na tankem sloju cerkvenih in posvetnih izobražencev. Ti so razen izjem prihajali iz 

kmečkega in nižjega meščanskega okolja in bili zelo odvisni od spodbud, ki so jih 

porajale  razsvetljenske  reforme  Marije  Terezije  in  Jožefa  II.892 Kmalu  sta  se 

oblikovali  dve glavni  žarišči  slovanskih prerodov,  in  sicer  na Dunaju in  v  Sankt 

Peterburgu.  Dunaj  je  spodbujal  prerod  avstrijskih  Slovanov  in  Srbov  sprva  z 

jožefinizmom,  po  letu  1800  pa  kot  kulturno  in  tiskarsko  središče  ter  zbirališče 

slavistov in slovanskih intelektualcev. Na drugi strani je imela carska Rusija večji 

politični in kulturni vpliv na pravoslavne balkanske narode, zlasti na Srbe in Bolgare, 

ki  so se postopno otresali  turške nadoblasti.893 To pa niso bile  edine razlike  med 

slovanskimi  prerodi.  Pri  Poljakih  in  Srbih  se  je  prerod  povezal  z  osvobodilnim 

gibanjem in dobil v predmarčni dobi kmalu politične poteze, naperjene zoper rusko 

in turško nadoblast, medtem ko je bil pri Slovencih in Čehih v fazi pred revolucijo 

leta 1848 izrazito usmerjen v kulturo in ni prihajal v konflikt z avstrijsko državo.894 

4.2.3 Slovenski prerod

Predhodnik  slovenskih  razsvetljencev  je  bil  naravoslovec  in  jezikoslovec 

Janez  Žiga  Valentin  Popovič,  ki  je  že  sredi  18.  stoletja  razmišljal  o  nekaterih 

temeljnih  problemih  poznejšega  slovenskega  preroda,  namreč  o  identiteti 

slovenskega  jezika,  o  jezikovni  enotnosti  Kranjcev,  Korošcev  in  Štajercev  ter  o 

reformi črkopisa.895 V stiku s Popovičem in njegovimi deli je bil Marko Pohlin, ki je 

leta 1768 v uvodu k svoji  Kraynski grammatiki Kranjce pozval: »Ne sramujmo se 

svojega materinega jezika, preljubi rojaki!«896 Z zahtevo tega bosonogega avguštinca 

po enakopravnem položaju slovenščine v družini evropskih jezikov in z nastajanjem 

njegovega  obsežnega  knjižnega  opusa  v  maternem  jeziku  se  je  začel  slovenski 

literarni ali kulturni prerod. Pohlinovemu zgledu so v sedemdesetih in osemdesetih 
891 Prim. Matl 1964: 211, 212; Kos 1986: 92–93.
892 Matl 1964: 212; Kos 1987: 93.
893 Matl 1964: 211.
894 Prim. Sked 2008: 183–233.
895 Gspan 1956: 352–353.
896 Pohlin 2003 b: 205.
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letih sledili številni cerkveni in posvetni izobraženci, ki so se v njegovem krogu, v 

Zoisovi  hiši,  v  družbi  ljubljanskega  škofa  Herbersteina,  pa  tudi  kot  posamezniki 

posvetili  raziskovanju,  utrjevanju  in  uvajanju  slovenščine  v  kulturno  življenje. 

Njihova  prizadevanja  so  se  kmalu  pokazala  v  množici  natisnjenih  in  rokopisnih 

pesniških zbirk,  veseloiger,  slovnic,  slovarjev,  pesmaric,  verskih in  šolskih knjig, 

svetopisemskih prevodov, nabožnih knjig in kmečkih priročnikov. Slovenski prerod 

je v osemdesetih letih 18. stoletja posredno okrepil cesar Jožef II., ki je z radikalno 

ublažitvijo cenzure spodbudil razcvet knjižne kulture tudi na Kranjskem, obenem pa 

je s poskusom uveljavitve nemščine kot enotnega jezika uradov in šol še podžgal 

prizadevanja tukajšnjih razsvetljencev.897 

Jezikoslovci, zlasti Pohlin, Ožbalt Gutsman, Vodnik in Kopitar, so postopno, 

do začetka 19. stoletja, definirali razširjenost in notranjo razčlenjenost slovenskega 

jezika, njegovo razmerje do drugih slovanskih jezikov in končno poimenovanje zanj. 

Vzporedno z zavestjo o enotnosti slovenskega jezika je dozorevala zavest o enotnosti 

slovenskega  naroda,  ki  se  je  prvič  jasno  izrazila  v  Zoisovem  krogu,  najprej  v 

Linhartovem  Poskusu  zgodovine  Kranjske.898 Pospešila  jo  je  ustanovitev  Ilirskih 

provinc leta 1809.899 Zois, Linhart, Vodnik, Kopitar in Primic so v zadnjem desetletju 

18. in prvem desetletju 19. stoletja kljub pomanjkanju državne tradicije slovenskih 

dežel  vzpostavili  trdno  jezikovno,  kulturno  in  zgodovinsko  podlago  za  razvoj 

nacionalne  misli.900 Začeli  so  si  postavljati  vprašanja  o  prihodnjem  razvoju 

Slovencev,  pri tem pa tehtali  več variant  državnih ureditev v povezavi z drugimi 

južnoslovanskimi narodi.901 Omenjene probleme so obravnavali predvsem v pismih, 

ki so nastajala in potovala v Zoisovem krogu, zato so naslednja poglavja posvečena 

vlogi baronove korespondence v slovenskem literarnem prerodu.  

897 Prim. Grdina 1999: 235.
898 Grdina 1999: 235–236; Vodopivec 2006: 20.
899 Kos 1996: 81; Grdina 1999: 237.
900 Merchiers 2007: 331–332.
901 Kos 1996: 74.
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4.3 KONCEPT PRERODA

4.3.1 Zrelost koncepta: 1794–1795

Zasnova prerodnega programa se je v štirih desetletjih delovanja Zoisovega 

kroga  večkrat  spremenila.  Te  spremembe  so  morali  Zois  in  njegovi  sodelavci 

pogosto predlagati, premisliti in uskladiti po pismih. Zlasti Zoisu kot vodji kroga se 

je zdelo včasih potrebno, da je svojemu dopisniku jasno razložil tedaj veljavna vodila 

programa, včasih pa mu je zadostovalo, da jih je zgolj nakazal. Vsekakor nam danes 

o Zoisovem konceptu slovenskega literarnega preroda neposredno pričajo predvsem 

njegova pisma. 

V enem od svojih prvih pisem Vodniku, ki ga je sestavil 20. marca leta 1794, 

je Zois zapisal: »Brez pridržka priznavamo, da vsi odslej na Kranjskem objavljeni 

poskusi razen prevoda biblije niso prispevali še nič bistvenega k prosveti kmečkih 

ljudi; v resnici so to le odlomki, ki pričajo, kako bi se dal ta jezik uporabljati tudi za 

pouk na drugih področjih, ne samo na duhovnem, ter za ugladitev okusa in vedenja. 

Vendar  nam  še  popolnoma  primanjkujejo  primerna  dela  o  zemljeznanstvu, 

naravoslovju, pesništvu in tako naprej, te pomanjkljivosti pa gotovo ne bo mogoče 

odpraviti, dokler ne dobimo filozofsko-kritične slovnice in besednjaka, ki bi ustrezal 

današnjemu stanju v umetnosti  in znanosti.«902 Zois je torej  pesniku jasno začrtal 

izhodišče in smer delovanja njihovega kroga. Obstoječa dela v slovenskem jeziku po 

njegovem  ne  morejo  več  zadovoljevati  potreb  slovensko  govorečih  ljudi,  torej 

večinsko kmečkega prebivalstva na Kranjskem in v sosednjih deželah. Do tedaj so 

namreč izhajale skoraj izključno knjige z versko vsebino, od katerih je zgolj Japljev 

prevod  Svetega pisma bistveno pripomogel k duhovni vzgoji ljudi. Izhajajoč iz teh 

ugotovitev  je  Zois  predvidel  delovanje  svojega  kroga  na  dveh  ravneh:  treba  je 

sestaviti  slovnico  in  slovar  slovenskega  jezika  ter  izdajati  izvirna  ali  prevedena 

leposlovna  in  strokovna  dela  v  slovenščini.  Iz  ene  od  Zoisovih  pripomb  v 

nadaljevanju pisma, ki govori o vplivu načrtovane pratike, je razvidno, da je baron 

predvideval počasno, toda dosledno stopnjevanje zahtevnosti domačih publikacij, s 

tem pa stalno napredovanje izobraženosti  pri  Slovencih.903 O tem,  da so se  člani 

Zoisovega kroga prištevali med Slovence, ni baron v pismu Vodniku pustil nobenega 

902 Zois 1973: 17.
903 Zois 1973: 20.
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dvoma: »[S]icer pa smo tako samo Slovani in se trudimo za svoj materni jezik«.904 S 

Slovani (Slaven) je mislil nedvomno na Slovence. Izraza Winden namreč preroditelji 

iz  Zoisovega  kroga  niso  radi  uporabljali,  izraza  Slovenec  (Slovene)  in  slovenski 

(slovenisch) pa je Kopitar uveljavil med preroditelji šele spomladi leta 1810.905

Od zasnove literarnoprerodnega  programa je Zois v istem pismu Vodniku 

naglo  prešel  na  delitev  dela.  Glede  Kumerdeja  je  pojasnil,  da  piše  slovnico  in 

slovar.906 Za Linharta je bilo tako ali tako jasno, da se je po dokončanju obeh komedij 

posvetil prevajanju strokovnih del in zgodovinopisju. Nato je baron razložil še, kaj 

pričakuje od Vodnika: pomoč Kumerdeju pri zbiranju slovarskega gradiva, zasnovo 

več  letnikov  pratike,  predvsem  pa  pesniške  prispevke.907 V  naslednjem  pismu, 

napisanem 4. aprila leta 1794, mu je razločno povedal, da morajo sodelavci kroga pri 

snovanju slovenske slovnice,  pravopisa, poezije, metrike in pratike graditi  na bolj 

naravni,  premišljeni  in  razumni  podlagi  kakor  Marko  Pohlin,  pa  čeprav  gre 

»marljivemu možu po pravici zasluženo priznanje«.908 Teh sicer blago izraženih sodb 

baron  ni  izrekel  brez  razloga,  saj  se  je  Vodnik  kot  preroditelj  izoblikoval  v 

konkurenčnem  krogu  bosonogega  avguštinca  v  zgodnjih  sedemdesetih  letih  18. 

stoletja. Zois je dal v svojem pismu pesniku na obziren način vedeti, da ga šteje sedaj 

za člana svojega kroga, v katerem veljajo povsem drugačna pravila delovanja. Ta so 

zaradi želje Zoisovega kroga po čim večji vsebinski in formalni dovršenosti besedil 

vključevala  – kakor se je hitro pokazalo – veliko ostrejšo kritiko,  kakor je je bil 

Vodnik vajen pri Pohlinu ali Devu.

Že v času Vodnikovega bivanja na Koprivniku se je izkazalo, da je bil Zois 

glede literarnega programa zelo gibljiv. Naučil se ga je prilagajati spremembam v 

sestavi  svojega  kroga.  Ko  je  4.  avgusta  leta  1795  odgovarjal  na  Vodnikova 

zaskrbljena poizvedovanja glede usode Linhartove zapuščine in glede nadaljevanja 

njegovega dela, je presenetljivo neprizadeto in neprizadevno zaključil: »Bilo bi še 

prezgodaj, ko bi želeli dobiti Linhartove knjige, rokopise in nedokončana dela. […] 

Zdaj  je  potrebnejše,  da  podpiramo  Kumerdejevo  delo,  kot  pa  da  mislimo  na 

nadaljevanje Linhartovega.«909 Zois se torej ni nameraval ukvarjati z nadomeščanjem 

praznine, ki jo je za seboj pustil Linhart, temveč se je odločil toliko bolj zagnano 

904 Zois 1973: 48.
905 Kidrič 1930: 155–156.
906 Zois 1973: 18.
907 Zois 1973: 17–21.
908 Zois 1973: 22, 23, 25.
909 Zois 1973: 37.
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posvetiti  spodbujanju  Vodnikovega  pesniškega  in  Kumerdejevega  jezikoslovnega 

dela. S to usmeritvijo je bilo povezano tudi njegovo na koncu uspešno prizadevanje, 

da Vodniku priskrbi službo v Ljubljani in ga tako pripelje v svojo bližino.

4.3.2 Širitev koncepta: 1808

Ko je začel Zois čez dvanajst let voditi korespondenco s Kopitarjem, je bil 

njegov prerodni program še vedno prilagojen razpoložljivim sodelavcem – njihovim 

značajem,  nadarjenosti  in  zmožnostim.  Jeseni  1808  sta  bili  v  tem  oziru  glavni 

baronovi  nalogi  spremljanje  Vodnikovega  dela  za  slovar  in  pripravljanje  izdaje 

Kopitarjeve slovnice. S Kopitarjevim odhodom na Dunaj konec oktobra tega leta je 

Zoisova korespondenca znova prevzela nalogo usklajevanja prerodnih prizadevanj 

med  mentorjem  in  njegovim  varovancem.  Oba  dopisnika  sta  se  zato  velikokrat 

dotaknila tudi koncepta preroda.  

Njuna  korespondenca  ni  dopuščala  nobenega  dvoma  o  tem,  da  je  glava 

slovenskega preroda ostal Zois. Kopitar je kmalu po prihodu v cesarsko prestolnico 

poročal, da vidijo barona tudi intelektualci drugih avstrijskih dežel kot osrednjega 

mecena kranjske kulture.910 Prav tako ni bilo vprašljivo,  da je Kopitar  prav tedaj 

uresničeval staro nalogo Zoisovega kroga – izdajo slovnice. Novost v konceptu, ki je 

leta 1794 še ni bilo mogoče opaziti, je predstavljala ambiciozna razširitev zanimanja 

Zoisovega  kroga  na  druge  slovanske  prerode.  Baron  je  jezikoslovno  najbolj 

nadarjenega člana svoje družbe poslal na Dunaj očitno zato, da bi se ta ob študiju 

prava, ki bi mu zagotovil zanesljivo službo in preživetje, uveljavil kot mednarodno 

priznani slavist, s čimer bi lahko zelo koristil vsem slovanskim jezikom, posebej pa 

seveda slovenščini. Že 24. januarja leta 1809 je Zois Kopitarju razločno povedal, da 

mora poseči po vodstvu v slavistiki: »Če vas je usoda določila za klasičnega slavista, 

potem morate  to  postati  na  Dunaju […] Kdo Vam lahko to  odreče?  Durycha  in 

Alterja  ni  več.  Pa  njuni  nasledniki,  kdo  so?  Dobrovský  že  sam  toži,  da  se  je 

postaral.«911 Kopitarja ni bilo treba dolgo prepričevati. Bolj se je bližal izid njegove 

slovnice,  bolj  je verjel  v  izpolnitev  Zoisovega načrta.  14.  aprila  leta  1809 mu je 

samozavest okrepilo dejstvo, da so Johanna Philippa Ewersa, strokovnjaka za rusko 

državno ureditev,  glede določenih informacij  o slovanskih jezikih napotili  prav k 
910 Kidrič 1939: 50.
911 Kidrič 1939: 135.

158



njemu: »Vidim, da bom kmalu postal edini slavist. […] Moj trdni načrt je sedaj, da 

po velikodušju Vaše milosti preostali prosti čas večinoma porabim tako, da sčasoma 

častno nadomestim Zlobickega, Dobrovskega et ceteros912 slaviste. Moj materni jezik 

(moje narečje in specie913) mi daje veliko prednost pred temi gospodi.«914

Kljub še vedno močni  programski  viziji  je bil  baron v zadnjem desetletju 

svojega življenja veliko bolj utrujen kakor sredi devetdesetih let 18. stoletja, ko je 

usmerjal  Vodnika.  Izdelavo  načrta  Kopitarjeve  uveljavitve  je  v  podrobnostih 

prepustil iznajdljivosti ambicioznega slavista, za katerega je moral vedeti, da ne bo 

izgubljal časa. In res je Kopitar že vsaj 23. januarja leta 1809 našel idealno mesto za 

študij  slavistike  in  za  uresničevanje  drugih  prerodnih  zamisli  Zoisovega  kroga  – 

službo skriptorja v Dvorni knjižnici,  o kateri je premišljeval že marca leta 1808 v 

Ljubljani:915 »Nobenega  slavista  med  uradniki,  naš  kranjski Trubarjev  katekizem 

vpisan kot hrvaški, srbski kot sirski. Presneto! Ali me ne bi bilo mogoče pritihotapiti 

noter, na začetku kot skriptorja pro rebus slavicis?«916

Zois je nato storil vse za uresničitev tega načrta. Ko je svojega nekdanjega 

tajnika 14.  aprila  leta  1810 priporočal  baronu Erbergu,  je  izpolnitev  Kopitarjevih 

poklicnih želja jasno predstavil kot ključno za napredek evropske slavistike, pa tudi 

za  napredek  slovenskega  preroda,  ki  ga  je  sam  tedaj  podpiral  že  več  kakor  tri 

desetletja: »[Kopitar] se mi zdi toliko bolj primeren za službo v cesarski biblioteki 

tudi zaradi raziskovanja slovanskih jezikov in zgodovine, potem ko je večina učenih 

slavistov v avstrijskih deželah v zadnjih letih pomrla, te dni še kot zadnji na Dunaju 

Zlobický,  preostalo pa jih je komaj  kaj več kakor eden Dobrovský v Pragi,  eden 

Obradović v Srbiji in morda še kje kakšen tretji. To bi bilo veselje, ki bi poplačalo 

moje dvaintridesetletno zbiranje, če bi v to vpeljani varovanec Kopitar ne našel le 

kruha  sâmega,  temveč  bi  tudi  s  pomočjo  nadaljnje  izobrazbe  v  Dvorni  knjižnici 

postal takšen izvedenec, da bi dobro služil najbolj kultiviranim slovanskim deželam 

in  delal  čast  slavistiki  sploh,  predvsem  pa  bi  si  prislužil  prijazno  odobravanje 

poznavalca in prijatelja te znanosti.«917 Z zadnjim stavkom je Zois namignil, da od 

Erberga v duhu solidarnosti pričakuje podporo temu načrtu svojega kroga.

912 Latinsko: »in druge«.
913 Latinsko: »v sedanji obliki«.
914 Kidrič 1939: 193–194.
915 Kernc 1932: 497.
916 Latinsko: »za slovanske zadeve«. Kidrič 1939: 129.
917 Kidrič 1941: 151.
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4.3.3 Reforma koncepta: 1809

Kopitarjevo  mednarodno  slavistično  uveljavljanje  na  Dunaju,  ki  ga  je 

omogočil  Zois,  je  začelo  kmalu  preoblikovati  koncept  Zoisovega  kroga  in 

slovenskega preroda. Že jeseni leta 1809 so se začela kazati znamenja pomembnih 

strukturnih in idejnih sprememb. V pismu 11. oktobra leta 1809 je Kopitar baronu 

med drugim pisal: »Jurista Primica v Gradcu nameravam pozvati, naj sestavi lexicon 

carniolitatis918 iz Trubarjevih in Dalmatinovih del, Zupana pa, naj zbira pregovore na 

deželi. Če Vodnik ne bo pohitel s slovarjem, ga bo spet kdo prehitel.«919 Mladi slavist 

je na tem mestu prvič pokazal,  da od Zoisa prevzema dejansko organizacijo dela 

slovenskih preroditeljev. To spremembo v ureditvi baronove družbe, s katero sta se 

tiho  strinjala  oba  korespondenta,  so  povzročili  oziroma  pospešili  dogodki  v 

Zoisovem in Kopitarjevem življenju. Od bolezni in skrbi vse bolj izčrpani baron se je 

moral  poleti  in jeseni leta  1809 popolnoma posvetiti  poslovnim,  gospodarskim in 

finančnim težavam, ki sta jih povzročili francoska zasedba Kranjske in ustanovitev 

Ilirskih provinc. Uresničevati se je začela Zoisova mračna napoved iz pisma Vodniku 

4. avgusta leta 1795: »Moja volja je dobra, moj čas in razmere pa so žalostne.«920 

Nasprotno  pa  je  Kopitar  po  izidu  svoje  slovnice  poln  energije  čakal  le  še  na 

pričakovano imenovanje v Dvorni knjižnici  kot zunanjo potrditev svojega slovesa 

vodilnega dunajskega slavista. Zois je vse večjo razliko med svojo in Kopitarjevo 

voljo do delovanja šaljivo-otožno opisal v osnutku pisma konec septembra leta 1810: 

»Ego tardus, tu velox – etiam antagonistae!«921

V skladu  z  reformo  Zoisove  in  Kopitarjeve  vloge  v  prerodu  je  prišlo  do 

delnih sprememb tudi v načinu delovanja in v programu Zoisovega kroga. Zois je 

ostal »vodja slovanstva na Kranjskem«, Kopitar pa je začel predvsem sam – čeprav 

je še vedno o vsem obveščal Zoisa – povezovati in usmerjati slovenske preroditelje 

mlajše  generacije  tudi  zunaj  kranjskih  meja,  zlasti  Janeza  Nepomuka  Primica  na 

Štajerskem in Urbana Jarnika na Koroškem. Odločilni vpliv je imel tudi na Matevža 

Ravnikarja in Jakoba Zupana, ki sta bila v Ljubljani sicer pod Zoisovo zaščito. Za 

novo ureditev, v kateri si je Kopitar pridobil precej večjo moč kakor nekdaj, je bilo 

značilno slavistovo pokroviteljsko naročilo  Zoisu decembra leta  1814, naj  v času 

918 Latinsko: »kranjski slovar«.
919 Kidrič 1941: 102.
920 Zois 1973: 49.
921 »Jaz [sem] počasen, ti hiter. Tudi [midva sva] nasprotnika!« Pisma Žige Zoisa II, MP 7. 
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njegove odsotnosti v Parizu prevzame nadzor nad slovenskim prerodom: »Predvsem 

pa prosim Vašo milost za Njen milostljivi patrocinium922 nad našimi slavisti.«923

V  nadaljevanju  korespondence  sta  se  torej  prvotni  vlogi  dopisnikov 

preoblikovali. Od začetka leta 1810 naprej Zois Kopitarju ni več pošiljal zavezujočih 

navodil, temveč samo modre nasvete glede prerodnega dela na Dunaju. Nasprotno pa 

Kopitar baronu ni le poročal o napredku svoje samostojne koordinacije slovenskih in 

tujih slavistov, temveč mu je velikokrat celo nakazoval, kako naj vodi sodelavce v 

Ljubljani. 7. junija leta 1811, na primer, je Zoisu naročil, naj pomaga pri vzpostavitvi 

pisemske  zveze  med  štajerskim  župnikom  Mihaelom  Jaklinom  in  ljubljanskimi 

preroditelji,924 nato  pa mu opisal  še  svojo predstavo o razširjenem in usklajenem 

prerodnem delovanju  v vseh  deželah,  v  katerih  se  govori  slovenski  jezik,  tudi  v 

Prekmurju in med kajkavskimi Hrvati: »[Jaklin] je sam izrazil željo, da bi navezal 

stike z ljubljanskimi slavisti, zato sem mu dal Ravnikarjev in Zupanov naslov. Vašo 

milost kot vodjo slovanstva na Kranjskem samo prosim, da bi Ravnikarja in Zupana 

(predvsem zadnjega, čigar slovanska in kranjska nečimrnost bi bila posebej žaljiva za 

bolj  preprostega,  ampak  vendarle  najbrž  ne  neupravičeno  skrivaj  ponosnega 

Slovenca) pripravila do vljudnega odgovora. Mi, ki spadamo skupaj, moramo držati 

skupaj. Tudi celinske Hrvate in zahodne Madžare moramo še osvojiti! Na Koroškem 

je neki Jarnik (kaplan), ki ga Primic hvali.«925

Eno  od  najbolj  vidnih  zunanjih  znamenj  spremenjenega  načina  delovanja 

Zoisovega kroga v okviru korespondence je bilo, da je Kopitar, ki je živel na Dunaju 

kot enem največjih založniških, tiskarskih in knjigotrških središč v Evropi, povsem 

naravno prevzel vlogo najpomembnejšega iskalca in razpošiljavca knjig, pomembnih 

za  prerod.  Nekoč  je  z  želenimi  knjigami  svoje  oddaljene  sodelavce,  na  primer 

Vodnika  na  Koprivniku,  po  pisemskih  pošiljkah  oskrboval  Zois,  sedaj  pa  je 

baronovemu krogu vključno s starosto do njih pomagal Kopitar,  ki jih je prilagal 

svojim pismom za Zoisa: »Za Zupana, Ravnikarja in knjižnico [Vaše milosti] bom s 

pomočjo svojega prijateljskega zastopnika Vincenca [Karnofa]  kmalu odprl menico 

za knjige, da bo z njo na podlagi sporočila urejal razdelitev in obračun.«926

28. januarja leta 1812 je Zois odkrito odobril Kopitarjev prenovljeni koncept 

slovenskega in slovanskega preroda: »Z zadovoljstvom opazujem, kako zelo se Vaš 
922 Latinsko: »pokroviteljstvo«.
923 Pisma Žige Zoisa II, MP 71.
924 Kidrič 1929–1938: 500.
925 Pisma Žige Zoisa II, MP 18.
926 Pisma Žige Zoisa II, MP 67.
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proces slovanskega delovanja širi na vse strani.«927 O Zoisovi spremenjeni vlogi v 

slovenskem prerodu, ki je postala po letu 1810 vsaj glede koordinacije sodelavcev 

manj  aktivna in bolj  svetovalna,  priča tudi resignativni  stavek,  ki  ga je napisal  v 

pismu Kopitarju 18. februarja leta 1814: »Današnji poskus, da nekoliko odgovorim 

na  vsa  Vaša  pisma  […], naj  služi  kot  dokaz,  da  hočem  vsaj  umreti  zvest 

slovanstvu.«928

Novost Kopitarjevega delovanja je bila skratka v odločni sistematični širitvi 

prerodnih  zamisli  Zoisovega  kroga,  ki  so  bile  izvorno  oblikovane  z  ozirom  na 

Kranjsko, v izobraženske kroge sosednjih slovenskih in bolj oddaljenih slovanskih 

dežel.929 Slavist  je  premišljeno  izvajal  in  spodbujal  povezovanje  preroditeljev  na 

Kranjskem,  Štajerskem,  Koroškem,  Hrvaškem in  ob  Blatnem jezeru  ter  kroženje 

slavističnih  knjig,  s  čimer  je  pospeševal  jezikovno  in  literarno  združevanje 

Slovencev.930 Poleg  tega  se  je  –  ker  je  imel  pred  očmi  tudi  kulturno  združitev 

Slovanov  ali  vsaj  južnih  Slovanov,  ne  le  Slovencev  –931 lotil  načrtovanega 

povezovanja slavistov iz  avstrijskega,  turškega  in  ruskega cesarstva  ter  iz  drugih 

evropskih držav. Ne glede na to bistveno razširitev prvotnega Zoisovega koncepta, ki 

je bil vezan na matično vojvodino, pa čeprav s pazljivim ozirom na ostali slovanski 

svet,932 je ostal Kopitar zvest starim načelom baronove družbe, ki so bila oblikovana 

z ozirom na pretežno kmečko poreklo slovensko govorečih prebivalcev Kranjske. Ni 

pozabil, na primer, Linhartovega dela za povečanje števila slovenskih šol in Zoisove 

skrbi  za  izboljšanje  izobrazbe  med  Kranjci.  26.  maja  leta  1814  je  namreč  na 

Ravnikarjevo pobudo razmišljal o uvedbi samo slovenskih učbenikov v podeželske 

šole na Kranjskem.933 Najbrž je v tem pogledu poskušal vplivati  na visoka šolska 

uradnika Jüstla, ki je bil že Primičev podpornik, in Josefa Spendoua, predvsem pa se 

je obrnil tudi na vplivnega Zoisa: »Tudi Vaša milost bi lahko ob priložnosti z besedo 

močno pospešila dobro stvar.«934 1. junija leta 1814 je z ozirom na te in podobne 

probleme  Zoisu  in  sebi  obljubil:  »Ko  bom  enkrat  dobil  glas  v  kapitlju  Dvorne 

knjižnice,  bom lahko kaj  prispeval  k  vzpostavitvi  in  izboljšanju  slovanskih šol  v 

927 Pisma Žige Zoisa II, MP 30.
928 Pisma Žige Zoisa II, MP 64.
929 Prim. Merchiers 2007: 332.
930 Kernc 1932: 507.
931 Prim. Hösler 2006: 110.
932 Hösler 2006: 97.
933 Prim. Kernc 1932: 509. 
934 Pisma Žige Zoisa II, MP 69.
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Avstriji.  Tako  bi  imel  krog  delovanja,  ki  si  ga  želim  in  za  katerega  sem trdno 

odločen, da mu bom delal čast.«935 

Po letu 1809 sta si torej Zois in Kopitar sporazumno razdelila vodstvo: slavist 

je postal  vita activa, baron pa  vita contemplativa slovenskega literarnega preroda. 

Kopitar ni kljub temu nikoli dopustil niti najmanjšega dvoma o tem, da ostaja Zois 

do smrti nesporni nestor slovenske kulture in književnosti, ki so se mu tako najožji 

sodelavci  kakor  tudi  sam  patriarh  slavistike  Dobrovský klanjali  kot  svojemu 

»spoštovanemu mecenu in  summu arbitru«.936 Nasprotno  – Kopitar  je  s  pomočjo 

pisem med Zoisom in seboj dosledno vzdrževal hierarhični odnos, utemeljen v prvih 

letih 19. stoletja, ki ga ni skušal preobrniti.

4.3.4 Končna faza koncepta: 1815–1819

Po letu 1815 se je zaradi vztrajnega slabšanja Zoisovega zdravja in financ ter 

zaradi  Kopitarjevega vedno bolj  mednarodno usmerjenega  slavističnega delovanja 

začelo rahljati tudi konec leta 1809 reformirano razmerje med njima. V zadnjih štirih 

letih dopisovanja skoraj nista več usklajevala prerodnih dejavnosti. Kopitar je barona 

zgolj  vljudnostno  in  zelo  skopo obveščal  o  svojem delu.  Od julija  leta  1816 do 

novembra leta 1819 mu je poslal vsega dve pismi. Zoisu je bila prepuščeno, da je po 

svojih močeh in prepričanju pomagal oziroma svetoval kranjskim preroditeljem, ki 

so ga do konca obiskovali v palači  na Bregu, tj. Vodniku, Zupanu, Ravnikarju in 

Metelku. Iz pisma, ki ga je napisal 12. julija leta 1816 Kopitarju, je razvidno, da je 

spremljal pot svojega nekdanjega tajnika le še od daleč, ne da bi mu poskusil dajati 

celo  nezavezujoče  nasvete.  Časi  Zoisovega  energičnega  vplivanja  na  sodelavce  s 

pomočjo  pisem  so  nepreklicno  minili:  »Za  vse  zadnje  literarne  novice  se  Vam 

najprisrčneje zahvaljujem, ne da bi se mogel spuščati v podrobnosti […]«937 

Na koncu je vodji slovenskega preroda preostala poslednja naloga – da napiše 

svojo  literarno  oporoko  in  pogleda  smrti  v  oči.  V  zadnjem  pismu  Kopitarju  8. 

oktobra  leta  1818  je  prijatelju  povedal,  da  je  poskrbel  za  rokopisno  zapuščino 

svojega kroga in drugih slovenskih piscev, in mu simbolično predal nadzor nad tedaj 

aktualnimi projekti slovenske književnosti in jezikoslovja: »Medtem sem dal letos z 

935 Pisma Žige Zoisa II, MP 70.
936 Latinsko: »vrhovnemu razsodniku«. Kidrič 1941: 165.
937 Pisma Žige Zoisa II, MP 84.
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Metelkovo pomočjo pregledati vse Kumerdejeve in Japljeve rokopise ter jih dal v 

hrambo  Licejski  knjižnici,  kar  bom kmalu  storil  tudi  s  Hipolitovimi  in  drugimi 

starejšimi rokopisi, tako da bo poskrbljeno za slavo častivrednih slovenskih knjig – 

brez škode, če bi od tega nič ne šlo v tisk. Nasprotno pa javnost nestrpno pričakuje 

novo abecedo, po njej pa še slovnico in slovar! Popolnoma se zavedam, kako težka 

in odgovorna je vsaka od teh nalog! Samo žalosten sem, ker mi ne bo dano, da bi 

doživel dopolnitev preroda našega jezika. V zadnjih dveh letih me je smrt oropala 

vseh hišnih veteranov.«938 Po teh besedah naj bi bil torej slovenski literarni prerod 

leta 1818, ko je Zois že slutil bližajočo se smrt, na pragu izpolnitve vrste pomembnih 

ciljev. Baron je v tem pismu še zadnjič obudil svojo staro mentorsko držo, saj je 

Kopitarju  v  opomin  v  smiselnem  kronološkem  zaporedju  navedel  zadnje  naloge 

Zoisovega kroga: reformiran črkopis, ki bi ga moral iznajti in uveljaviti Kopitar s 

sodelavci, na tej podlagi pa novo slovnico, ki bi jo sestavil nekdo iz Kopitarjeve šole, 

na primer Franc Metelko, in novi slovar, ki bi ga izdal Vodnik. Po teh treh finalnih 

dejanjih bi lahko po Zoisovi, zanesljivo pa tudi po Kopitarjevi zamisli napočila zrela 

doba slovenskega jezika in književnosti. Ne glede na to je Zois krog – in tega se je 

avtor pisma dobro zavedal – prenehal obstajati z baronovo smrtjo 10. novembra leta 

1819.  

Pisma  so  torej  zlasti  v  letih  1794–1795  in  1808–1815,  v  času  ločenosti 

glavnih  sodelavcev  baronovega  kroga,  namreč  Zoisa,  Vodnika  in  Kopitarja, 

odločilno definirala in spreminjala koncept slovenskega literarnega preroda.

938 Pisma Žige Zoisa II, MP 89.
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4.4 ORGANIZACIJA PRERODA IN RANGIRANJE 

SODELAVCEV

Med najpomembnejšimi funkcijami Zoisove literarnoprerodne korespondence 

je bila organizacija preroda, tj. načrtovanje in usklajevanje slovenskih literarnih in 

jezikoslovnih  prizadevanj.  Pisma  so  v  skladu  s  tem  ciljem  članom  in  zunanjim 

sodelavcem Zoisovega kroga ves čas razdeljevala stvarne naloge in nadzirala njihovo 

izvajanje.  Obenem  so  pisma  preroditelje  učinkovito  razvrščala  po  položaju  in 

pomenu za Zoisov krog. Ohranjena pisma, pa tudi drugi sočasni viri,  nedvoumno 

dokazujejo, da je bil glavni epistolarni načrtovalec notranje politike kroga in širšega 

slovenskega preroda Zois, ki se mu je vsaj že leta 1794 in 1795 pridružil Linhart, po 

koncu  leta  1809  pa  Kopitar.  Pričujoče  poglavje  pojasnjuje,  kako  so  Zoisova  in 

Kopitarjeva pisma usmerjala, ocenjevala in rangirala glavne sodelavce kroga v letih 

1794–1818.    

4.4.1 Anton Tomaž Linhart

Linhartovo mesto  v Zoisovem krogu najbolje  osvetljujejo baronova pisma 

Vodniku. V njih se Linhart kaže kot Zoisu enakovreden arhitekt preroda. Prijatelja 

sta očitno v dvogovoru določala program, iskala sodelavce in jim delila naloge.939 

Zois je dal že v prvem ohranjenem pismu koprivniškemu župniku vedeti,  da se z 

Linhartom posvetuje o Vodnikovem prihodnjem pesniškem in zemljepisnem delu.940 

Tretje pismo 25. junija leta 1794 je pojasnilo, da Zois pesniške in prozne sestavke, 

poslane v pismih s Koprivnika, bere in ocenjuje skupaj z Linhartom: »Hkrati Vam 

sporočam, kako sva s prijateljem Linhartom ocenila Vaš dodatek h Krajnski prat’ki.« 

Temu je sledila podrobna kritika Vodnikovih besedil, napisana v prvi osebi množine, 

ki kaže na dva enakopravna ljubljanska sogovornika koprivniškega župnika: »nama 

ne  ugaja«,  »želiva  si«,  »dvomiva«,  »po najinem«,  »obžalujeva«,  »prosiva«  itn.941 

Tudi  četrto  ohranjeno  pismo  na  Koprivnik  je  potrdilo  Linhartovo  vlogo 

soorganizatorja Zoisovega kroga: »Ker ste bili tako dobri, da ste svoja učena dela 

povsem zaupali kritiki svojih prijateljev, sem jih pregledal z gospodom Linhartom in 

939 Gspan 1967: 234.
940 Zois 1973: 17, 19.
941 Zois 1859: 48–50/Zois 1973: 24–29.
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mu jih dal v popravo. Hkrati se bo dogovoril z gospodom Egerjem glede natisa male 

prat’ke in tudi prevzel njeno korekturo.« V nadaljevanju pisma je Zois med drugim 

sporočil, da si bosta z Linhartom dovolila skrajšati, spremeniti in izpiliti Vodnikove 

verze o mesecih.942 

Linhart je torej vse do svoje smrti deloval kot glavni Zoisov sodelavec. Iz 

Vodnikove avtobiografije je razvidno, da je pesnik dobro razumel, kako mu baron 

prerodne  naloge  dodeljuje  skupaj  z  Linhartom.943 Enakega  položaja  ni  v  Zoisovi 

družbi  užival  niti  Kumerdej,  ki  je  v  tem času sestavljal  slovnico in  slovar.  Tudi 

šolnikovo  filološko  delo  je  bilo  namreč  enako  kakor  Vodnikovo  literarno  delo 

podvrženo strogi Zoisovi in Linhartovi presoji,  o čemer priča baronovo mnenje v 

pismu Vodniku, da rokopis Kumerdejeve gramatike še ni dovolj dober za objavo: 

»Zdaj  pa  sva ga  z  Linhartom pregovorila,  da ga  bo  še  enkrat  predelal.«944 Tako 

vplivno mesto, kakor ga je imel v Zoisovem krogu Linhart, je lahko šele čez deset let 

dobil Kopitar.  

Toliko bolj  nenavadno je,  da se Linhartovo ime v poznejši  korespondenci 

med Zoisom in Kopitarjem pojavlja le redko, in še to ne v zvezi  s pomembnimi 

prerodnimi  zamislimi.  Sam  Zois  ga  ni  v  ohranjenih  pismih  omenil  niti  enkrat. 

Kopitar je njegovo ime nekajkrat navedel v okviru bibliografskih podatkov, sicer pa 

le še v letih 1808 in 1809, ko je poročal o nameri dunajskega profesorja Tomaža 

Dolinarja,  da  napiše  nadaljevanje  Linhartove  zgodovine  Kranjske.945 Na  razvoj 

Zoisovega  kroga  po  letu  1795  je  imela  Linhartova  osebnost  zelo  majhen  vpliv. 

Presenetljivo  pozabo  tako  pomembnega  preroditelja  je  mogoče  razložiti  le  s 

Zoisovim značajem, ki je bil izrazito osredotočen na sedanjost. Tej, ne pa preteklosti 

je bil baron navajen naglo prilagajati dejanja, tudi vodenje svoje prerodne družbe. 

4.4.2 Valentin Vodnik

Z  Linhartovo  smrtjo  je  postal  najpomembnejša  ustvarjalna  osebnost 

Zoisovega  kroga  Vodnik,  ki  pa  kranjskega  dramatika  in  zgodovinarja  ni  zmogel 

nadomestiti v vlogi tesnega baronovega prijatelja in sodelavca, čeprav se je leta 1796 

preselil v Ljubljano. Pravzaprav se je zgodilo ravno nasprotno. Odnos med Zoisom 
942 Zois 1859: 50/Zois 1973: 29–30.
943 Gl. Vodnik 1988: 253.
944 Vodnik 1973: 18.
945 Gl. npr. Kidrič 1939: 52, 151.
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in Vodnikom se je celo nekoliko ohladil. Videti je, da Vodnik svoje poezije po letu 

1800 ni več dajal redno v presojo mecenu, čeprav je k njemu kot »domači slavist« še 

vedno prihajal na kosilo in pogovor.946 Zois je Kopitarju 8. marca leta 1809 poročal, 

da mu je Vodnik predložil v branje, ne pa tudi v popravilo, svoje prevode Collinovih 

brambovskih pesmi.  Iz Zoisovih besed je mogoče razbrati,  da se je Vodnik držal 

enega od starih baronovih nasvetov glede pesnjenja, namreč o upoštevanju ljudskega 

okusa,  opustil  pa je drugega,  namreč o vztrajnem piljenju vsebine in forme: »Do 

sedaj je kljub temu dokončal pet primerkov, ki jim sicer manjka pila, ki pa bodo – 

tako kaže – vendarle osvojili naš ljudski okus.«947 Kopitar pa je v pismih Zoisu in 

Vodniku v času Ilirskih provinc in v poznejših letih večkrat namignil, da pesnik ne 

zahaja dovolj pogosto v baronovo hišo.

Po letu 1803 je vlogo glavnega baronovega zaupnika, ki je nekoč pripadala 

Linhartu, zasedel mladi Kopitar. Vodnik in Kopitar sta se kmalu razvila v tekmeca, 

ki sta se potegovala za mecenovo naklonjenost in obenem za prvenstvo v kranjski 

slavistiki. Spor je dosegel vrhunec spomladi leta 1808, ko je Kopitar prehitel svojega 

nekdanjega licejskega profesorja pri sestavljanju slovnice, saj je založniku Frideriku 

Viljemu Kornu kmalu predložil rokopis svojega dela. Vodnik, ki je svojo slovnico 

počasi snoval že več let, je nato iz zavisti vpričo presenečenega Korna omalovaževal 

vrednost  tekmečeve  gramatike.  Vmes  je  moral  poseči  Zois,  ki  je  dal  prednost 

nedvomno  boljši  Kopitarjevi  slovnici.948 Na  baronovo  pobudo  sta  se  preroditelja 

pobotala  še  pred  Kopitarjevim  odhodom na  Dunaj  konec  oktobra,  Vodnik  pa  je 

iskreno obljubil pomoč pri korekturah slovnice, ki je zaradi pomembnosti zahtevala 

zedinjenje  in  slogo  Zoisovega  kroga.  Čeprav  je  bil  torej  boj  za  baronovo 

naklonjenost in izdajo slovnice odločen v Kopitarjev prid vsaj  že jeseni 1808, se 

mladi slavist še ni pomiril. Ker se je ves čas bal, da bo Vodnik izkoristil njegovo 

stalno odsotnost iz Ljubljane, si je s pismi več let prizadeval Zoisa obdržati na svoji 

strani. Pisma, ki sta si jih pošiljala Zois in Kopitar po letu 1808, vsekakor podrobno 

pojasnjujejo in utemeljujejo mesto, ki je bilo odkazano Vodniku v zadnjem desetletju 

delovanja Zoisovega kroga.      

Razmerje med Vodnikom in Kopitarjem je ostalo tudi po letu 1808 mešanica 

sodelovanja in tekmovanja.  Zato se v sočasni Zoisovi korespondenci zrcali  stalna 

menjava približevanja in oddaljevanja obeh razsvetljencev. Sprva se je zdelo, da si 
946 Kopitar 1973: 76. Prim. Faninger, Valenčič, Gspan Prašelj 1991: 844.
947 Kidrič 1939: 173.
948 Gl. Kopitar 1973; Kos 1990: 158.
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bosta vsak po svojih močeh prizadevala pomagati eden drugemu. Kopitar je začel 

takoj  po  prihodu  na  Dunaj  živahno,  predvsem  pa  uspešno  lobirati  pri  vplivnih 

dunajskih profesorjih in članih dvorne študijske komisije za ugodne recenzije, ki bi 

Vodniku za njegovo Geschichte des Herzogthums Krain prinesle denarno nagrado.949 

Kljub neugodni  oceni,  ki  jo je napisal  profesor Dolinar,  je Kopitar  spomladi  leta 

1809 dosegel odločitev komisije za izdajo knjige in podelitev nagrade.950  

Vodnik se je skušal medtem Kopitarju oddolžiti s pomočjo pri izdaji njegove 

slovnice v Ljubljani, za katero je zbiral bibliografske podatke, sestavljal dopolnila in 

opravljal korekture. Vendar se je odnos med razsvetljencema pokvaril ravno zaradi 

tega. Čez Vodnika se je začel naprej pritoževati Zois, ki je 9. novembra leta 1808 na 

Dunaj  sporočil,  da tečejo dela  za slovnico prepočasi:  »[K]ajti,  kakor Vi veste,  ni 

Vodnik pri delovanju noben Bonaparte!«951 To je bilo dovolj, da sta se v Kopitarju 

takoj prebudila stara zamera in strah, da bo pesnik zopet oviral izid slovnice. Najprej 

je Vodnika po pismih Zoisu samo nepotrpežljivo opominjal k delu.952 Že 23. januarja 

leta 1809 pa je svojo napadalnost stopnjeval, saj je baronu predlagal, naj Vodniku 

odpove sodelovanje pri slovnici, v vsakem primeru pa naj ga najskrbneje nadzoruje. 

Vrednost Vodnikovega dela v baronovih očeh je skušal zbiti z najhujšim očitkom, ki 

ga je bilo mogoče izreči jezikoslovcu v Zoisovem krogu – primerjal ga je z Markom 

Pohlinom: »Je otročja nepotrpežljivost ali preganjanje, če se mi zdi, da bi bilo bolje, 

ko bi Vodnikov sublimni etimološki dodatek izšel sam zase ali kakor pri Lindeju kot 

uvodna razprava k njegovemu slovarju? Na eni strani me straši s tem nujno povezana 

daljša zamuda, na drugi pa Vodnikova nagnjenost k markizmom. Naj Vaša milost 

vsaj ne dopusti ničesar, čisto ničesar, kar nima popolnega soglasja Vaše milosti.«953

Zois ni, resnici na ljubo, tedaj storil ničesar, da bi pomiril Kopitarja, temveč 

je še prilil  olja na ogenj. V pismu 24. januarja leta 1809 se ni le strinjal z oceno 

svojega  nekdanjega  tajnika,  temveč  je  izrazil  odobravanje,  da  je  Dobrovský 

Vodnikovemu  jezikoslovnemu  delu  prisodil  manjši  pomen  kakor  Kopitarjevemu: 

»Kako popolnoma drugače pa je nasprotno opravil z vodnarjem! (In kako bo sedaj 

šele  molil  za  njegove  etimološke  poskuse!)«954 Kopitar  je  v  odgovoru,  ki  ga  je 

napisal  od  1.  do  3.  januarja  leta  1809,  Zoisa  srdito  spomnil  na  Vodnikovo 

949 Gl. Kidrič 1939: 45, 57, 59, 61, 134.
950 Gl. Kidrič 1939: 152, 195.
951 Kidrič 1939: 49.
952 Kidrič 1939: 65.
953 Kidrič 1939: 131.
954 Kidrič 1939: 138, 142.
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spletkarjenje v preteklem letu, usmerjeno proti njegovi slovnici, ga po krivici obtožil, 

da je namenoma molčal o njegovih dosežkih v pismu Dobrovskemu, poleg tega pa je 

zopet podvomil o pesnikovi strokovnosti. Kljub temu je še pri pisanju istega pisma 

zaslutil, da je šel v svojih očitkih predaleč, zato je predvsem iz obzirnosti do barona, 

katerega naklonjenosti ni hotel izgubiti, obljubil, da se bo za Vodnika posebej zavzel 

pri Dobrovskem: »Zdaj bom mojstru pisal, da je z mojega stališča vse poravnano in 

da  Vodnik  v  svojem  položaju  noče  nobenega  monopola.  Tudi  glede  njegovega 

širokega in popolnega poznavanja slovanstva na Kranjskem po lokalnih raznolikostih 

in glede priprave lepega abecednega slovarja po ideji Vaše milosti in Dobrovskega.« 

Slabo vest je Kopitar izkazal tudi s pozdravom na koncu pisma, ki baronu sugerira, 

naj vendarle zopet popravi slabe odnose med njim in Vodnikom: »Posdravim zelo 

hiſho,  to  ſe  pravi,  ktire  ſmém.«  Poleg  tega  se  je  prostovoljno  ponudil,  da  bi  z 

Zupanom  kranjskim  in  drugim  intelektualcem  na  Dunaju  razdelil  več  izvodov 

Vodnikove pesniške zbirke.955 Toda že čez dva tedna je kljub svoji obljubi in kljub 

izrecni želji iz Zoisovega pomirljivega pisma z začetka februarja, naj vendarle nujno 

priporoči  Vodnikovo  delo  Dobrovskemu,956 trdosrčno  zaključil:  »[S]amo  za 

Vodnikovo  dejavnost nisem  obljubil  nobenega  jamstva.  On  (Vodnik)  naj  sedaj 

izpodbije moje dvome o tem z – dejanjem.«957 Takoj ko je torej videl, da mu Zois ni 

zameril  vzkipljivega  vedenja  do  Vodnika,  je  preklical  vse  svoje  dobre  sklepe. 

Vodnika nato res ni priporočil Dobrovskemu. Tudi nadaljnje stike med Kopitarjem in 

Vodnikom so zaznamovale takšne zamere, ki jih je skušal z mešanim uspehom miriti 

Zois. 

Vsekakor sta Zois in Kopitar bolj kakor Vodnikovo jezikoslovno delo cenila 

njegovo poezijo. Spomladi 1809 sta uredila vse potrebno za pošiljko več izvodov 

zbirke Pesme za pokušino in Vodnikovih najnovejših prevodov Collinovih pesmi za 

brambovce iz Ljubljane na Dunaj, kjer jih je Kopitar z Zupanom razdelil slavistom in 

drugim  naklonjenim  izobražencem,  tako  Erbergu,  Dobrovskemu  in  znancem  iz 

Galicije.958 Ker se je v istem času kljub nepogrešljivim bodicam v pismih nadaljevala 

tudi korespondenca med Kopitarjem in Vodnikom,959 se je zdelo, da so nasprotja med 

njima, ki so se pojavila na začetku leta 1809 ob pripravah na izdajo slovnice in ob 

stikih z Dobrovskim, pozabljena.
955 Kidrič 1939: 144, 152, 153.
956 Kidrič 1939: 155.
957 Kidrič 1939: 165.
958 Kidrič 1939: 153, 174, 175, 190.
959 Prijatelj 1924: 155–156, 158, 160–161.
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Toda čez eno leto, marca in aprila leta 1810, so se odnosi med Vodnikom in 

Kopitarjem  kljub  Zoisovemu  posredovanju  zopet  zelo  poslabšali.  Vodnika  kot 

dolgoletnega snovalca slovenskega slovarja je tedaj užalila Kopitarjeva namera, da 

sestavi  mali  francosko-slovenski  slovar,  zato  je  kolegu poslal  zbadljivo  pismo.960 

Kopitar je v odgovor 31. marca leta 1810 pismu za Zoisa priložil poseben listek za 

Vodnika.  Zois  je  Kopitarjevo sporočilo  prebral  in  ga zaradi  žaljive  vsebine vrnil 

pošiljatelju, ki je razumel namig, saj je 25. aprila leta 1810 sicer nekoliko zajedljivo 

komentiral: »De Vodniko quoniam ita iudica[vi]sti, gratias ago: laceravi schedulam 

et  tacebo.«961 Baron  je  torej  lahko  s  pismi  uravnaval  odnos  med  svojima 

varovancema, saj sta se oba sporazumevala tudi z njegovo pomočjo. Medtem ko je 

Zois v dveh sporih v zvezi s slovnico leta 1808 in 1809 stal na Kopitarjevi strani, pa 

je v aferi z listkom spomladi 1810 svojemu nekdanjemu tajniku vsaj implicitno očital 

prenagljenost  in  zamerljivost.  Toda  njegova  intervencija  ni  rodila  trajnih  sadov. 

Vodnik je od nekoga, verjetno od klepetavega Jakoba Zupana, izvedel za vsebino 

dunajskega listka in za dve leti in pol prekinil dopisovanje s Kopitarjem, ki je prav 

tako vztrajal  v užaljenosti.962 Kopitar  se je iz občutka krivde pred baronom zopet 

zagovarjal in od njega pričakoval, da bo Vodniku pojasnil zaplet,  spor pa zgladil: 

»Morda  bi  bilo  dobro,  če  bi  Vaša  milost  Vodniku  naravnost  rekla,  da  ste  moje 

filološko pismo poslali nazaj. Tako bi vedel, na čem je. Saj se ne jezim nanj!«963

Zois  je  imel  prav,  ko  je  Kopitarja  osumil  pristranskosti.  Najbrž  je  tedaj 

spoznal, da se Kopitar na Vodnikove besede in dejanja vedno bolj jezljivo odziva 

predvsem zaradi  tega,  ker  mu  še  ni  uspelo  zasesti  službenega  mesta,  ki  bi  bilo 

primerljivo s tekmečevim. Eden od pravih razlogov zamere je bilo najbrž v resnici 

kar Vodnikovo ponosno sporočilo Kopitarju, da ga želi maršal Marmont postaviti za 

profesorja  slovenščine  pri  ljubljanskem liceju.964 12.  marca  leta  1810  je  Kopitar 

baronu odkritosrčno priznal, da bi težko prenesel napovedujoči se Vodnikov poklicni 

uspeh: »[Z]avidal mu bom, še posebej, če bom doživel neuspeh kot skriptor«.965 13. 

julija leta 1810 pa je celo izrazil upanje, da bo ljubljansko katedro zasedel sam, in 

odločenost, da o tem iz ponosa ne spregovori niti besede z Vodnikom.966

960 Gl. Prijatelj 1924: 161.
961 Latinsko: »Ker si o Vodniku že razsodil tako, se zahvaljujem. Raztrgal sem listek in bom molčal.« 
Prijatelj 1924: 165; Kidrič 1941: 157.
962 Prijatelj 1924: 166.
963 Kidrič 1941: 176.
964 Gl. Prijatelj 1924: 160.
965 Kidrič 1941: 144.
966 Pisma Žige Zoisa II, MP 10.
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Omenjeno tezo o Kopitarjevi zavisti  kot glavnem razlogu za novi prepir z 

Vodnikom potrjuje  razplet  konec  leta  1810.  15.  decembra  tega  leta  je  Kopitar  v 

Ljubljano končno sporočil novico o imenovanju za skriptorja. S to samopotrditvijo v 

žepu je bil pripravljen takoj pokopati zamero. Zoisu je celo napisal, da bo Vodnika 

vzel s seboj na poletno študijsko potovanje po slovanskih deželah, »zhe bo odkrit«.967 

Ker torej Kopitarju tekmec ni bil več nevaren, je postal do njega veliko bolj strpen. V 

pismih baronu je v naslednjih mesecih večkrat prijazno izrazil željo, da bi videl in 

prebral  Vodnikove  knjige  za  osnovno  šolo  in  gimnazijo,  ki  so  izšle  leta  1811: 

»Vodnikianos  libros  vellem  videre.«968 Na  pesnikov  iskreni  prerodni  zanos  se  je 

spomnil  tudi,  ko  je  Zoisu  21.  avgusta  leta  1811  poročal  o  odkritju  starodavnih 

Brižinskih spomenikov:  »Vodnik gaudebit!«969 V nadaljevanju pisma je naklonjeno 

ocenil Vodnikove šolske knjige, ki mu jih je očitno poslal Zois, pri čemer ni izvzel 

niti slovnice pod naslovom Pismenost ali Gramatika za Perve Šole, še posebej pa je 

pohvalil jezik  Keršanskega navuka za Ilirske dežele: »In Vodnikiana inveni multa  

bona,  sed  Katekismus  est  fluentior.«970 Kopitar  in  Vodnik  sta  korespondenco 

obnovila konec leta 1812 ob pripravah na nameravano slovensko izdajo  Brižinskih 

spomenikov.971

Korespondenca  med  Zoisom in  Kopitarjem je  v  naslednjih  letih  Vodnika 

omenjala  zlasti  v  zvezi  z  dokončevanjem  slovenskega  slovarja  ter  z  reformo 

slovanskega črkopisa. Ni presenetljivo, da sta dopisnika tudi v tem obdobju nihala 

med  zmerno  naklonjenim  in  zmerno  kritičnim  odnosom  do  Vodnika.  V  njunih 

pismih je Vodnik do konca ohranil podobo nadarjenega pesnika in pisca učbenikov 

ter precej manj posrečenega slovničarja in slovaropisca. Značilno je Zoisovo mnenje 

o Vodnikovem lingvističnem znanju iz pisma Kopitarju z dne 18. februarja leta 1814, 

ki govori o njegovih komentarjih Brižinskih spomenikov: »Bojim se, da V[odnik] in 

Z[upan] zaradi pomanjkljivega poznavanja staroslovanskih slovničnih pravil Vas in 

Dobrovskega nista  povsem zadovoljila.«972 Glede leksikografije  pa se  je baron 6. 

aprila  leta  1812  nekoliko  nejevoljno  odzval  na  Kopitarjevo  novico  o  izidu 

občudovanja vrednega ruskega slovarja slovanskih jezikov: »Slovar po družinah je 

967 Pisma Žige Zoisa II, MP 11.
968 Latinsko: »Želel bi videti Vodnikove knjige.« Pisma Žige Zoisa II, MP 19.
969 Latinsko: »Vodnik se bo razveselil!«
970 Latinsko: »V Vodnikovih knjigah sem našel veliko dobrega. Toda katekizem je bolj tekoč.« Pisma 
Žige Zoisa II, MP 21.
971 Prijatelj 1926: 129.
972 Pisma Žige Zoisa II, MP 64.
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bil pač vedno moj konjiček, toda Vodnik se ni blagovolil zanj nikoli potruditi itn.«973 

Kljub tem bodicam je Zois Vodniku neomajno verjel, da bo kmalu izdal svoj véliki 

slovenski  slovar,  saj  je  že  20.  julija  leta  1812 na  Dunaj  poročal  o  razveseljivem 

napredku: »Dela zelo zavzeto – jutri bo končal vse črke […], sed in sporco.«974

Ker  pa  slovar  ni  izšel  niti  na  Kranjskem  v  Vodnikovi  izdaji  niti  na 

Štajerskem,  kjer  je  svojo  izdajo  napovedoval  Janez  Nepomuk  Primic,  je  začel 

Kopitar zopet napadati Vodnika. Že konec leta 1808 je baronu namigoval, da utegne 

nekoč Vodnika prehiteti s slovarjem,975 kakor ga je ravno tedaj že z gramatiko. Celo 

drugo desetletje 19. stoletje je v pismih Zoisu, Dobrovskemu in Vodniku pesnika 

zbadal  zaradi  počasnosti  pri  delu.976 13.  februarja  leta  1813  je  baronu  odkrito 

predlagal, da bi sestavil slovar Vodniku za hrbtom: »Ker pa vidim, da za to nalogo 

samooklicani komisarji (Vodnik, Primic) ničesar ne naredijo, mi je že večkrat prišlo 

na misel,  da bi  stvar  sam vzel  v roke in  tudi  tukaj  utrdil  pot.  […]  Sic habemus 

aliquando tandem lexicon.977 Toda preden bi se tega lotil, bi želel izvedeti mnenje 

Vaše milosti o tem, ali torej Vaša milost prav tako ničesar ne pričakuje od Vodnika 

in posledično odobrava mojo namero. Do takrat ne bom storil ničesar, potem pa bo – 

si tu probaveris –978 hitro steklo!«979 Zois sicer predloga ni izrecno zavrnil,  je pa 

molče odklonil  njegovo legitimacijo,  kar je bilo povsem dovolj,  da ga ni Kopitar 

nikoli več omenil.  Tudi ob tej  priložnost je torej Zoisovo pismo – čeprav zgolj z 

molkom –  zavarovalo  ustaljena  razmerja  in  dejavnosti  v  krogu.  V skladu  s  tem 

mecenovim  nevidnim  namigom  je  Kopitar  v  dobro  preroda  čez  nekaj  mesecev 

priskočil pesniku na pomoč pri razpošiljanju obvestil o skorajšnjem izidu njegovega 

slovarja oziroma pri mednarodnem oglaševanju te izdaje, kar je Vodnik 27. junija 

leta  1813 rad  priznal  Zoisu:  »Kopitarju  sem poslal  125  naznanil  in  ga  skupaj  z 

njegovim  duhom  in  krogom  delovanja  imenoval  za  svojega  pooblaščenca  in 

zastopnika na Dunaju, v Budi, Bratislavi, Szombathelyju, Pragi, Lvovu in tako daleč, 

kolikor misli, da je primerno in boljše.«980 

Takoj po vrnitvi  Ilirskih provinc Avstriji  oktobra leta 1813 je Zoisa,  ki je 

morda od znancev v državni upravi dobil kakšen namig, očitno zaskrbela Vodnikova 

973 Pisma Žige Zoisa II, MP 35.
974 Latinsko: »toda v grobem«. Pisma Žige Zoisa II, MP 43.
975 Kidrič 1939: 102.
976 Gl. npr. Prijatelj 1926: 128, 130.
977 Latinsko: »Tako bi končno vendarle imeli slovar.«
978 Latinsko: »če boš odobril«.
979 Pisma Žige Zoisa II, MP 51.
980 Pisma Žige Zoisa II, MP 57.
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usoda. Ker pa je na začetku leta 1814 kazalo, da pesnik ne bo imel večjih težav, saj je 

ljubljanski  škofijski  ordinariat  februarja  celo  predlagal,  naj  ostane  ravnatelj 

normalk,981 je Zois Kopitarju 18.  februarja olajšano,  vendar  tudi ustrezno prikrito 

sporočil: »Medtem pa me neskončno veseli, da je našel  prijatelje«.982 Toda strah je 

bil utemeljen.  Vodnika so na začetku leta 1815 zaradi suma frankofilstva prisilno 

upokojili.  Zois  si  ni  nato  niti  najmanj  pomišljal  napeti  vse  moči,  da  bi  pomagal 

svojemu staremu prijatelju.  Ko ga je 23.  maja leta  1816 obiskal  zunanji  minister 

Clemens  knez  Metternich,  ki  se  je  želel  z  njim  posvetovati  o  prihodnji  upravni 

ureditvi ilirskih dežel, je Zois pogovor spretno napeljal na Vodnika.  V bran je vzel 

sporno pesem Ilirija oživljena, pri čemer je verjetno relativiziral njeno profrancosko 

naravnanost  in  poudarjal  njeno  anticipativno  vrednost  za  prihodnjo  avstrijsko 

Ilirijo,983 in se zavzel za Vodnikovo imenovanje za profesorja na novoustanovljeni 

ljubljanski katedri za slovenski jezik.984 Nasprotno pa ni Vodnikova usoda prav nič 

ganila Kopitarja, ki se tega v pismih Zoisu niti ni trudil skriti. Ko je Vodnik jeseni 

1815 pripotoval na Dunaj, da bi pri cesarju ali v dvornih pisarnah dosegel preklic 

odloka o upokojitvi,985 in je ob tej priložnosti obiskal tudi Kopitarja, je ta o njem 28. 

oktobra istega leta podal takšno mnenje: »Ipsum inveni bene franciscaniorem, non 

enim ad Zoisium ventitat.«986 Prav tako baronu v naslednjem letu ni prikril, da je v 

kandidaturi za slovensko katedro odločno podprl Ravnikarja in Metelka, nikakor pa 

ne Vodnika.

Vodnikovo mesto v Zoisovem krogu je torej po letu 1808 vsekakor bistveno 

določala  korespondenca  med  Zoisom  in  Kopitarjem.  Mnenji  korespondentov  o 

pesniku sta bili najbolj usklajeni leta 1808 in 1809, ko se še ni polegla njuna jeza 

zaradi  Vodnikovega  vmešavanja  v  izdajo  Kopitarjeve  slovnice  pri  knjigarnarju 

Kornu. Tedaj je pesnik gotovo padel v največjo nemilost pri svojem mecenu. Pozneje 

pa je Zois očitno sprevidel, da je Kopitarjev odnos do Vodnika pretirano kritičen, 

zato ga je skušal leta 1810 in 1813 omiliti. Svojega mnenja glede žaljivega listka in 

glede načrta za konkurenčni slovar po svoji navadi ni izrazil neposredno, temveč je 

na Kopitarjeve predloge, s katerimi se ni strinjal, odgovoril z molkom, ki je bil precej 

981 Kos 1990: 22.
982 Pisma Žige Zoisa II, MP 64.
983 Vidmar 2006 a: 767–768. Gl. poglavje Politika.
984 Pisma Žige Zoisa II, MP 84. Prim. Kidrič 1929–1938: 650, 651; Kos 1988: 30.
985 Kos 1990: 25.
986 Latinsko in italijansko: »Zdel se mi je precej bolj frančiškanski, saj ne zahaja več k Zoisu.« Pisma 
Žige Zoisa II, MP 79.
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učinkovit.  Njegova posledica  je namreč bila,  da je Kopitar  klonil  pod diskretnim 

Zoisovim pritiskom in omejil svojo napadalnost vsaj v okviru njune korespondence. 

Zato pa je toliko bolj očitno, da je zlasti po letu 1815, ko so se začela pisma med 

Dunajem in Ljubljano redčiti,  Zois  izgubil  vsak  vpliv  na  Kopitarjevo ravnanje  z 

Vodnikom, kar za življenjsko usodo zadnjega ni ostalo brez posledic.  

4.4.3 Jernej Kopitar

V korespondenci med Zoisom in Kopitarjem se jasno odraža intimen odnos, 

ki sta ga mecen in njegov varovanec vzpostavila v obdobju skupnega bivanja v palači 

na Bregu, nato pa ohranjala po pismih. Kopitarju, ki je kot enajstletni deček leta 1791 

odšel iz rodne vasi Repnje v ljubljanske šole, čez štiri leta pa ostal brez staršev,987 je 

Zois najbrž kmalu po letu 1799, zanesljivo pa leta 1803 začel nadomeščati očeta. 

Približno tedaj ga je namreč baron, potem ko se je izkazal za odličnega zasebnega 

učitelja njegovega nečaka Antona pl. Bonazze, namestil v svoji palači na Bregu kot 

tajnika,  bibliotekarja  in  kustosa  mineraloške  zbirke.988 Zois  je  nadarjenega 

mladeniča,  do  katerega  je  razvil  veliko  bolj  čustven  odnos  kakor  do  Vodnika,989 

vzgojil  v tesnega prijatelja in sodelavca.  Kopitar  je zato leta,  ki  jih je preživel  v 

Zoisovi družini, štel »med najprijetnejša v življenju«.990 Ko sta se mecen in njegov 

najljubši  učenec  konec  oktobra  leta  1808  za  vedno  ločila,  je  dolge  pogovore  v 

drugem nadstropju Zoisove hiše nadomestila  korespondenca,  ki  je postala  nosilec 

stalno razvijajočega se odnosa med njima. Njuna pisma, v katerih se zasebne zadeve 

neločljivo prepletajo s strokovnimi, dokazujejo, da sta bili temeljni gibali evropskega 

novoveškega pisma res predvsem dve: obveščanje o novicah in izražanje čustev.991 V 

zvezi z zadnjim se je izkazal za pomembnega stalno prisoten Kopitarjev strah, da se 

bodo Zoisova prijateljska čustva do njega zaradi fizične ločenosti postopno ohladila, 

kar bi bilo v skladu z Aristotelovim mnenjem iz Nikomahove etike, pa tudi v skladu s 

pričakovanji sodobnikov.992 V družbi, v kateri je bil posameznikov uspeh še vedno 

bistveno odvisen od njegove zadovoljive vključitve v sistem pokroviteljev, ki jih je 

bilo  treba  stalno  osebno spominjati  na  njihove  dolžnosti  in  naklonjenost,  ni  bila 
987 Kernc 1932: 496.
988 Prim. Kopitar 1973: 71; Kernc 1932: 497.
989 Prim. Kos 1990: 73.
990 Kopitar 1973: 71.
991 Prim. Schneider 2001: 103, 106.
992 Prim. Aristoteles 1994: 250.
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takšna skrb niti najmanj neutemeljena.993 V primeru odsotnosti so bila edina rešitev 

za ohranjanje prijateljeve ali mecenove naklonjenosti pisma. Ker je bil Kopitar sprva 

povsem odvisen od  denarne  podpore  in  priporočilnih  pisem iz  Ljubljane,  je  bilo 

njegovo izkazovanje čustev do barona vsaj delno pragmatično in konvencionalno. V 

tem pogledu se je slavist seveda vključeval v starodavno epistolarno tradicijo. Pisma 

vseh zgodovinskih obdobij so namreč pod podobo čiste ljubezni praviloma ali vsaj 

pogosto skrivale odnose, ki so bili utemeljeni na moči, politiki in ekonomiji.994

4.4.3.1 Organizacija življenja in dela 

Kopitar je bil prvi dve leti bivanja na Dunaju v čakanju na službo v Dvorni 

knjižnici skoraj popolnoma odvisen od Zoisove finančne podpore. V tem obdobju je 

bil vpliv baronovih pisem nanj največji. Zois je kot nadomestni oče, mecen in mentor 

v pismih oblikoval življenjska in študijska vodila, po katerih se je bil Kopitar dolžan 

ravnati.  To  se  je  dobro  ujemalo  z  baronovim značajem,  ki  so  ga  vsi  sodobniki 

ocenjevali  za  razumnega,  treznega  in  gospodarnega.995 Slavist  je  večplastnost 

Zoisovega pokroviteljstva in  vodstva opisal  v pismu 8.  novembra  leta  1809: »Za 

mladega moža je resnično potreba in zato največja sreča, če ga v njegovih nazorih in 

upanjih vodi k mestu podpore in pomiritve nasvet  nadvse častitljivega izkušenega 

moža.  In  sam  se  nebesom  ne  morem  dovolj  zahvaliti  za  to,  da  je  moj  telesni 

dobrotnik hkrati postal tudi takšen duhovni!«996 Zoisova pisma Kopitarju so imela 

sprva  izrazito  vzgojno  funkcijo.  Ta  se  je  v  skladu  s  tendencami  razsvetljenske 

epistolografije izražala v pošiljateljevi jasni govorici moči.997 

Zois je na začetku bdel nad najmanjšimi podrobnostmi Kopitarjevega bivanja 

na Dunaju. V prvem pismu 9. novembra leta 1809 mu je natančno predpisal, kako naj 

uskladi svoje vsakdanje življenjske opravke, študij prava ter slavistično delo: »Gospa 

Pfaundler Vas bo prav gotovo preskrbela tudi s pranjem in krpanjem, saj ne smete 

izgubiti niti trenutka za telesne opravke. Tako ali tako je moja resna želja, da Vam ne 

bi bilo treba izgubljati časa niti s poučevanjem. Vsako minuto morate uporabiti zase, 

za Vaš glavni študij in za stranske študije«. Prijazni, toda nič manj pokroviteljski 

zaključek tega odstavka ni puščal nobenega dvoma o tem, da mora Kopitar v zameno 

993 Bannet 2007: 60.
994 Prim. Kauffman 1992: XXII.
995 Pagliaruzzi, Biografia: [9].
996 Kidrič 1941: 166.
997 Prim. Wolf 1992: 74.
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za  gmotno  in  duhovno  podporo  v  prihodnje  izpolnjevati  ta  in  podobna  Zoisova 

navodila: »Od Vas pričakujem vse, Vi pa od mene nič manj.«998

Zois je v skladu s tem dogovorom od Kopitarja dobival podrobna poročila o 

napredku študija, slavističnih raziskav in naravoslovnega zanimanja. V pismih se je 

iskreno veselil vsakega mladeničevega dosežka ali odkritja na teh področjih, vendar 

ga je istočasno opozarjal, naj bo pri delu zmeren in dosleden, tako 10. decembra leta 

1809: »Celo najboljša volja ima svoje meje in telesne zmožnosti zahtevajo: Ne quid 

nimis!«999 Bolj resolutno je Zois nastopil  v pismu 9. februarja leta 1809, ko se je 

odzval na Kopitarjeve sanje o preselitvi v Prago k Dobrovskemu. Mecenov jezik je 

pobijal  vsako varovančevo upanje na popuščanje: »Precoce!1000 Najprej  mora iziti 

slovnica.  Bodite kritični!«1001 Kopitar  se je po ukoru takoj streznil:  »Glede svojih 

slovanskih želja se bom strogo ravnal po nasvetu Vaše milosti.«1002

Zoisova racionalna očetovska roka se je pokazala za najbolj potrebno sredi 

januarja leta 1809, ko se je Kopitar znašel v hudi osebni stiski, v kateri se mu je 

zdelo nemogoče uskladiti  študij  prava, ljubezen do slavistike in prihodnjo službo. 

Njegov emocionalni govor, izražen v zapleteni skladnji, je obupano klical na pomoč 

Zoisa:  »Zelo  sem  nesrečen  zaradi  tega,  ker  ne  sledim  nobenemu  določenemu 

življenjskemu cilju,  temveč hočem raje doseči  vse mogoče,  na koncu pa ne bom 

dosegel sploh nobenega. V tem trenutku, ko moram to priznati, mi je pri duši prav 

tako kakor prvi dan, ko mi je spomin na hišo [Vaše milosti], kjer sem bil kakor otrok, 

utrgal solze in odvzel dar govora. Naj Vaša milost pomaga moji neodločenosti, da bi 

velikodušna podpora in moja dobra volja ne bili brezplodni.«1003 Zoisu ni bilo treba 

dvakrat reči. Njegov odgovor je že s svojim začetkom, v katerem sta bili harmonično 

usklajeni enostavna sintaksa in modra vsebina, v korespondenco – s tem pa tudi v 

Kopitarjevo življenje – zopet uvedel razumnost in mir: »Vaše pismo […] kaže nemir 

in  malodušje,  zato  bom takoj  prišel  na  pomoč.  Predvsem je  treba  biti  dosleden, 

potem pride vse samo od sebe.«1004

Kopitar se je v omenjenih dveh letih odvisnosti od Zoisa naučil prilagajati 

jezik  svojih  pisem  vnaprej  določeni  igri  mecenovega  dajanja  in  varovančevega 

998 Kidrič 1939: 48.
999 Latinsko: »Ničesar preveč!« Kidrič 1939: 85.
1000 Italijansko: »Prezgodaj!«
1001 Kidrič 1939: 156.
1002 Kidrič 1939: 165.
1003 Kidrič 1939: 120.
1004 Kidrič 1939: 137.
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sprejemanja nasvetov. Njegovo dosledno izkazovanje spoštovanja, ustrežljivosti in 

ponižnosti se je popolnoma ujemalo z navodili sočasnih epistolarnih kompendijev, ki 

so  takšno  držo  priporočali  otroškim,  finančno  odvisnim  in  po  rodu  ali  položaju 

nižjim korespondentom.1005 O iskrenosti Kopitarjevega zadovoljstva s to ureditvijo in 

o njegovem voljnem podrejanju Zoisovim vzgojnim pismom v tem obdobju ne more 

biti dvoma. Kakor se je izrazil 18. septembra leta 1810: »Saj se vendar nič ne izplača 

bolj kakor zavest, da si zvesto izpolnil vsako dolžnost, kar je mogoče brati tudi v 

pismih Vaše milosti.«1006

Kopitar je vlogo ubogljivega gojenca brezhibno igral vse do trenutka, ko je 

bil  konec leta  1810 imenovan za cenzorja in skriptorja.  S finančno in psihološko 

osamosvojitvijo je iz njegovih pisem Zoisu izginil  jezik podrejenosti,  iz Zoisovih 

pisem  njemu  pa  jezik  diktata.  Slavist  ni,  na  primer,  niti  enkrat  več  omenil 

osovraženega študija prava, v katerega ga je usmeril baron in o katerem je moral dve 

leti podrobno poročati v Ljubljano. Opustil ga je brez besede obrazložitve mecenu. 

Zois se kot zrela osebnost naravni spremembi epistolarnega sloga ni uprl. 

4.4.3.2 Finančna podpora

Medtem ko je imel Zois glede organizacije Kopitarjevega življenja na Dunaju 

vsaj  v  prvih letih  vlogo dominantnega  korespondenta,  pa se je  tudi  mladi  slavist 

navadil spretno izkoriščati epistolarni jezik za dosego svojih ciljev. K premišljenemu 

obnašanju do ljudi višjega rodu in položaja ga je v stanovsko urejeni družbi že od 

otroških let navajala njegova močna želja po uveljavitvi. Ko je nekoč v pismu Zoisu 

opisoval svoje prizadevanje za naklonjenost dunajskih velikašev in njihovih tajnikov, 

se je na pol v šali, na pol zares poistovetil s Sokratovim učencem Aristipom, ki je 

opravičeval svoje prilizovanje tiranu Dioniziju I. in njegovim dvorjanom: »Aristip je 

rekel:  Kaj  morem,  če  imajo  kralji  ušesa  pri  nogah  ali  celo  v  hrambi  pri  svojih 

hlapcih«.1007 

Vsekakor  je  moral  Kopitar  po  priselitvi  na  Dunaj  zaradi  Zoisove 

prezaposlenosti s finančnimi in poslovnimi težavami,  ki so se namnožile zlasti po 

francoski zasedbi Kranjske, izpopolniti način, s katerim je barona obzirno opominjal 

na  dolžnost  plačevanja  vzdrževalnine  za  svojega  varovanca  v  pregrešno  dragi 

cesarski prestolnici. Običajno je začel slavist sprva zgolj namigovati na svojo željo 
1005 Bannet 2005: 120.
1006 Pisma Žige Zoisa II, MP 6.
1007 Pisma Žige Zoisa II, MP 6.
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ali  problem,  nato  pa  je  v  naslednjih  pismih  stopnjeval  otipljivost  svoje  prošnje, 

dokler  se  ni  Zois  zadovoljivo  odzval.  Njegova  spretnost,  da  se  v  pismih 

oboževanemu  mecenu  predstavi  kot  ponižni  in  nemočni  prosilec,  ki  si  ne  upa  z 

besedo na dan, spominja na mojstre epistolarnega jezika, kakor je bil Voltaire, ki se 

je v pismih vladarjem in vplivnim prijateljem premišljeno postavljal v isto držo, da bi 

dosegel svoj cilj.1008      

Tovrstni  pritisk  na  Zoisa  je  razviden  že  iz  drugega  pisma  z  Dunaja  8. 

novembra leta 1808, ko se je pokazalo, da baron Kopitarja ni v zadostni meri oskrbel 

z denarjem: »Toda že mi je žal, da moram kot sicer tako dober plačnik ostati dolžan 

Becku«.1009 Čez tri dni je v novem pismu naštel vse stroške, ki jih je imel do sedaj, 

potem pa le prišel sramežljivo na dan s prošnjo: »Pomagal si bom, kakor bom znal. 

Toda, ali se Vaša milost ne bo jezila name, če bom v  sedanji odvisnosti zgolj od 

Njene velikodušnosti ob tem trdem začetku na tem mestu izrazil svojo željo, da bi 

mogel  računati  na  petsto  florintov  podpore  po  prvem tečaju?«1010 Zois  je  seveda 

prošnji takoj ugodil in ni nikoli več dopustil, da bi se bilo treba Kopitarju ponižati do 

odkrite  prošnje  za  denar.  Toda običajno se  varovanec  ni  povsem pomiril  niti  po 

dosegi  takšnega  cilja,  temveč  je  barona  še  naprej  za  vsak  primer  spominjal  na 

njegove mecenske dolžnosti. Tudi ko je Zois zanj pri svojem dunajskem knjigarnarju 

Becku ustanovil poseben denarni sklad, je Kopitar v pismu 19. in 20. novembra leta 

1808 namignil,  kako  se  na  Dunaju  ne  namerava  zadolževati,  »da  ne  bi  bil  Vaši 

milosti kot varovanec v sramoto«.1011    

Ko  je  začelo  januarja  leta  1809 zopet  zmanjkovati  denarja,  se  je  Kopitar 

zatekel k preizkušenemu manevru. V pismu 16. in 17. januarja leta 1809 je zapisal, 

da  »se  zgrozi  ob  pogledu  na«  svoje  finance.  Po  podrobnem  popisu  stroškov  je 

obupano zapisal, da se bo odselil v revnejšo sobo, kosil v cenejših gostilnah in iskal 

službo  pri  grofu  Ossolińskem,  čeprav  ta  ne  vzbuja  zaupanja.1012 Odziv  je  bil 

pričakovan. Zois je že 24. januarja povečal fond in Kopitarju naročil, naj nikoli ne 

dvomi v njegovo podporo.1013 

3. avgusta leta 1809 je Kopitar, ki ga je poletni vojni metež za tri mesece 

odrezal od Kranjske in s tem od virov dohodka, zaradi Zoisovih finančnih težav v 

1008 Prim. Dawson 1989: 52, 131.
1009 Kidrič 1939: 44.
1010 Kidrič 1939: 52.
1011 Kidrič 1939: 57.
1012 Kidrič 1939: 122.
1013 Kidrič 1939: 138.
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času  francoske  okupacije  obljubil,  da  se  bo  začel  preživljati  sam,  in  sicer  s 

poučevanjem.1014 Ker se baron proti  pričakovanjem zaradi hudih domačih skrbi ni 

takoj  odzval  na  te  subtilne  namige,  je  postal  Kopitarjev  jezik  v  naslednjih  dveh 

pismih določnejši. 28. avgusta leta 1809 je napisal, da je glede denarja pomirjen, ker 

ve,  da  se  lahko  v  skrajnem  primeru  obrne  »na  ljubljanskega  očeta«.1015 Zois  je 

razumel namig.  Kopitarju je v odgovor nakazal 260 florintov in zatrdil,  da ga bo 

podpiral »in tantum, quantum revolutio permittat«.1016

Ta pisemska igra se je ponovila še nekajkrat: mecenu je dovoljevala zavest, 

da  se  o  finančni  podpori  odloča  sam,  ne  na  pritisk  prosilca,  varovancu  pa  je 

omogočala ohranitev dostojanstva. Kopitar je bil sicer morda na tihem res v vedno 

večji zadregi, ker je vedel za nezavidljiv položaj Zoisovih denarnih razmer, vendar se 

dohodku iz Ljubljane kljub temu ni odpovedal. Pisma, kakršno je sestavil 18. oktobra 

leta 1809, je pisal z jasnim namenom. V njem je namreč le na videz naivno zapisal, 

da  bo  za  nujno  posojilo  prosil  Zoisovega  prijatelja,  ribniškega  graščaka  Antona 

Rudeža, »ki mu ni treba hraniti rudarjev«, pismo pa hinavsko zaključil: »Prav res 

prosim za odpuščanje, da Vašo milost toliko vznemirjam z zadevami, ki mi ležijo na 

duši.  Dobrota  Vaše milosti  me napravi  tako klepetavega  in  izkušnja,  kako dobro 

svetujete,  tako zaupnega.«1017 V resnici  je prav dobro vedel,  da ne bi  Zois nikoli 

dopustil takšne sramote in da se bo takoj odzval z novo dotacijo.

Po natančno dveh letih  je Kopitar  kot novoimenovani  cenzor in skriptor s 

spodobno  plačo  in  nekaj  honorarnimi  dodatki  zaživel  brez  Zoisove  velikodušne 

podpore. Brez nje se Kopitar na Dunaju nikakor ne bi mogel mirno posvetiti študiju 

in  znanstvenemu  delu.  Baronova  vzdrževalnina  je  bila  zato  ključna  za  vzpon 

Kopitarja  med  vodilne  evropske  jezikoslovce.  Zavest  o  tem ni  bila  lahka,  kar  je 

razvidno iz slavistovega pisma Zoisu 1. junija leta 1814: »Človek diha še enkrat bolj 

svobodno, če si vse pridobi sam. In pri meni bi bil za to že končno enkrat skrajni čas. 

Sicer se bom od nakopičenih dolgov pri Vaši milosti zadušil.«1018 Najbrž je ponosni 

Kopitar  ravno  zaradi  takšnih  občutkov  v  svoji  avtobiografiji  iz  leta  1839  sicer 

priznal, da je za posebno srečen potek njegove življenjske poti zaslužen Zois, ni pa 

povedal resnice o njegovi finančni podpori: »Od svoje tajniške plače si je z lahkoto 

prihranil nekaj tisoč goldinarjev in baron Zois […] se je povrh tega še ponudil, da mu 
1014 Kidrič 1941: 66.
1015 Kidrič 1941: 80.
1016 Latinsko: »toliko, kolikor bo dovolila revolucija«. Kidrič 1941: 86.
1017 Kidrič 1941: 108.
1018 Pisma Žige Zoisa II, MP 70.

179



priskoči na pomoč, če bo sila, vendar se Kopitarju za kaj takega sploh ni pokazala 

potreba«.1019

4.4.3.3 Priporočila 

Kopitar po prihodu v cesarsko prestolnico 5. novembra leta 1808 od Zoisa ni 

bil odvisen le duhovno in finančno. Mentor mu je s pomočjo mreže svojih dunajskih 

sorodnikov,  prijateljev  in  znancev,  ki  je  segala  na  dvor,  v  vladne  kabinete, 

nadškofijsko palačo in na univerzo, zagotovil  vpis na pravno fakulteto in vstop v 

plemiške  salone.  Kmalu  je  začel  Kopitar  vplivne  znance  pridobivati  tudi  sam – 

čeprav še dolgo časa predvsem na račun svojega službovanja v Zoisovi hiši –, toda 

do leta 1811 je bil napredek njegovih študijskih in službenih zadev močno odvisen 

od baronovih priporočilnih pisem. 

Ta je še posebej potreboval od konca leta 1809 naprej, ko se je potegoval za 

službo v Dvorni knjižnici, in sicer predvsem za tri visoke dvorne in vladne uradnike, 

ki so imeli vpliv na izbiro skriptorja, obenem pa bili dovzetni za ugled barona Zoisa: 

profesorja  in  cenzorja  Josefa  Valentina  Zlobickega,  dvornega  komornika  Jožefa 

Kalasanca  barona  Erberga  ter  državnega  in  konferenčnega  ministra  Karla  grofa 

Zinzendorfa.  O dobrohotnosti  prvih dveh ni bilo  nobenega dvoma.  Kopitar  pa je 

upravičeno upal, da si bo pridobil tudi naklonjenost tretjega, saj je bil Zinzendorf star 

Zoisov prijatelj in dopisnik,1020 ki se je od nekdaj zanimal za Kranjsko in zato cenil 

delo  baronove družbe  –  svoj  čas  je  gotovo na  Zoisov nasvet  naročil  dva izvoda 

Linhartovega Poskusa zgodovine Kranjske.1021 

Toda Zois ni mogel takoj priskočiti na pomoč Kopitarju. Ravno konec leta 

1809,  ko  ga  je  slavist  najbolj  potreboval,  se  je  ukvarjal  z  lastnimi  finančnimi 

težavami,  poleg  tega  pa  je  zaradi  hudih  napadov  protina  obležal,  ne  da  bi  bil 

sposoben prijeti za pero. Kopitarjeva pisma razkrivajo premišljeno taktiko, s katero 

je skušal mecenu izvabiti najprej odgovor, nato pa zaželena priporočilna pisma, ki bi 

morala  biti  zaradi  kar  se  da  velikega  učinka  napisana  z  baronovo  lastno  roko. 

Slavistovo pazljivo pisanje tovrstnih sporočil Zoisu se je popolnoma ujemalo s tedaj 

veljavnim prepričanjem, da je pismo bistveno sredstvo za zagotavljanje naklonjenosti 

pokrovitelja, zato je treba njegovi sestavi posvetiti vso pozornost.1022 

1019 Kopitar 1973: 75, 76, 81.
1020 Trampus 1993.
1021 Gl. Linhart 1981: 169.
1022 Prim. Schneider 2001: 222.
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Eno od takšnih pisem, ki so bila skrbno preračunana na uspeh pri prejemniku, 

je Kopitar sestavil 3. decembra leta 1809. Svoje želje ni razkril  takoj na začetku, 

temveč je bralca pisma nanjo pripravljal postopno. Ker od Zoisa že tri mesece ni bilo 

glasu, ga je takoj na začetku pisma poskušal napeljati k zase prepotrebnemu odzivu: 

»[M]olk Vaše milosti začenja […] vznemirjati, da sem Vašo milost morda nevede in 

nehote užalil«. Spraševanje po vzrokih za zaostalo pismo je bilo sploh preizkušena 

epistolarna taktika pri spodbujanju odgovora.1023 Nato je Kopitar Zoisu obnovil svoje 

pogovore z Wolfom, tajnikom ministra Zinzendorfa. Opis je načrtno laskal baronu, 

saj je Kopitar poudaril, kako Wolf »podpira vse, kar prihaja iz hiše Vaše milosti« in 

kako mu je ljubo, ker »je dobil priložnost, da si pridobi zasluge za nekega varovanca 

barona  Zoisa«.  V  nadaljevanju  pisma  je  postal  Kopitar  še  jasnejši.  Za  Zoisa  je 

namreč  natančno (re)konstruiral  dialog med seboj in Zinzendorfom, v katerem je 

svojo prošnjo za Zoisa položil v usta ministru: »Od tam sem šel h grofu Zinzendorfu, 

da bi se mu enkrat osebno zahvalil per parte mia.1024 Rekel sem, da si brez ustrežljive 

dobrote  gospoda Wolfa  ne  bi  nikoli  drznil  biti  v  breme Njegovi  ekscelenci  brez 

pooblastila barona Zoisa itn. Rekel je: Seveda, če bi mi bil baron Zois o tem pisal, bi 

bil  vtis  toliko  večji. Jaz:  Pohitel  bom  s  poročilom  svojemu  dobrotniku  o  veliki 

milosti  Vaše milosti.  Upam,  da se  bo Vaši  milosti  sam zahvalil  za  to  in  mi  dal 

dokazilo, da milost ne bo zapravljena za nevrednega.« 

Za pismo velja pravilo, da dogodka ne more samo preprosto opisovati, ampak 

ga v veliki meri vzpostavlja na novo.1025 Resnični pogovor z ministrom je Kopitar v 

pismu zanesljivo vsaj delno priredil tako, da je ustrezal njegovemu namenu. Poanta 

zapisanega dialoga je morala biti s podčrtanimi deli besedila kristalno jasna: Zois 

mora opraviti svojo mecensko dolžnost in takoj pisati ministru. Toda Kopitar je svoje 

sporočilo  baronu  stopnjeval  še  naprej  –  prav  do  konca  pisma,  ko  ga  je  izrazil 

neposredno. Tudi na tej zadnji stopnji je bil njegov jezik enako premišljen. Čustveni 

avtoportret Kopitarja kot ponižnega, zmedenega in nemočnega prosilca je skušal pri 

Zoisu namerno vzbuditi  usmiljenje,  pa tudi slabo vest:  »Ne vem, kaj naj.  Na eni 

strani  si  gotovo  očitam,  da  sem  Vašo  milost  užalil  zaradi  pomanjkanja  dolžne 

taktnosti,  medtem ko me  važnost  zame odločilnih  korakov na drugi  strani  skuša 

tolažiti […] Od očetovske dobrote Vaše milosti si ne drznem upati le na odpuščanje 

zaradi skoraj nehotenih korakov, temveč Vašo milost tudi prositi, da me tako hitro, 
1023 Schneider 2001: 146.
1024 Italijansko: »s svoje strani«.
1025 Ditz 1999: 63.
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kakor je mogoče, pooblastite po pismu grofu Zinzendorfu,  da bo vtis, ki bo odločil 

mojo usodo in usodo mojega slovanstva, toliko večji.«1026 V Kopitarjevih besedah je 

čutiti očitek Zoisu, da se ne odziva na njegova pisma. V zgodnjem novem veku je 

namreč epistolarna kultura tudi družbeno pomembnejšim osebam nalagala dolžnost, 

da vljudno odgovorijo na pismo.1027 Zois bi moral s Kopitarjevega stališča pri tem 

upoštevati načelo vzajemnosti, ki ga je bilo treba pri pismih spoštovati enako skrbno 

kakor pri obiskih in darilih.1028 Poleg tega je bil njegov varovanec v stiski.

Kljub temu,  da baron zaradi  bolezni  tedaj  ni  mogel  prijeti  za pero,  kar je 

njegov kopist Karnof sporočil na Dunaj, ga je skušal Kopitar 16. februarja leta 1810 

ponovno prisiliti k priporočilu. Taktika je ostala podobna. Kopitar je Zoisu predstavil 

ministrovo  nezadovoljstvo  nad  neprihodom  priporočilnega  pisma,  pri  čemer  je 

položaj zanesljivo obarval bolj črno, kakor je bil v resnici: »Videti je, da je minister 

Z[inzendorf]  kot  svetovljan morda  razumel  protinasti  razlog  Vaše  milosti  kot 

désaveu1029 Vašega nekdanjega tajnika,  saj  opažam zadržani  hlad in  plašnost […] 

Zadeva bo gotovo trajala še dovolj dolgo, da bi lahko nekaj vrstic, ki bi jih Vaša 

milost narekovala (če je mogoče!) grofu Z[inzendorfu] ali vsaj baronu Erbergu, […] 

končalo omahovanje moje sreče ali vsaj nadaljnjih načrtov.«1030 

Po vztrajnem ponavljanju iste prošnje v marčevskih pismih je Zois vendarle 

ugodil Kopitarju in ga aprila leta 1810 prijazno priporočil Erbergu in Zinzendorfu.1031 

Kakor po navadi pa je Kopitar železo koval toliko časa, dokler je bilo še vroče. Junija 

istega je barona bolj ali manj prikrito nagovarjal, naj ga priporoči še višje, in sicer 

svojima  prijateljema  –  cesarjevemu  bratu  nadvojvodi  Janezu  in  cesarjevemu 

družabniku Rudolfu grofu Wrbni, pa tudi vrhovnemu dvornemu mojstru Ferdinandu 

knezu Trautmannsdorfu.1032 Kmalu se je izkazalo, da ta pisma niti ne bodo potrebna. 

Zato pa je Kopitar po dolgo pričakovanem imenovanju za skriptorja Zoisa spomladi 

leta  1811  pridobil  še  za  to,  da  se  je  posebej  zahvalil  njegovima  glavnima 

podpornikoma Zinzendorfu in Erbergu.1033 Šele ko je Kopitar  dosegel svoj cilj,  je 

Zoisu  odkrito  priznal,  da  za  uspeh  njegovega  potegovanja  za  položaj  v  Dvorni 

knjižnici  niso  bila  nadvse  pomembna  le  baronova  priporočilna  pisma,  temveč 

1026 Kidrič 1941: 120–122.
1027 Schneider 2001: 86–87, 92–93; Bannet 2005: 67. 
1028 Prim. Whyman 1999: 19.
1029 Francosko: »tajenje«.
1030 Kidrič 1941: 139–140.
1031 Kidrič 1941: 151.
1032 Kidrič 1941: 174, 178; Pisma Žige Zoisa II, MP 8.
1033 Pisma Žige Zoisa II, MP 15.
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baronovo ime sámo: »Celo v svoji prošnji za mesto skriptorja sem uveljavil zasluženi 

moralni kredit Vaše milosti.«1034 Kopitar je imel zanesljivo prav, ko je prisojal takšen 

odločilen pomen tem besedam v svoji prošnji za službo, naslovljeni na cesarja Franca 

I.: »[O]sem let je pri baronu Zoisu, ki ga povsod slavijo in cenijo zaradi njegovega 

znanja in plemenitega značaja, živel kot njegov zasebni tajnik, knjižničar in skrbnik 

mineraloške zbirke – po baronovih besedah – za znanost«.1035

4.4.4 Jakob Zupan

Kopitarjeva  pisma  baronu  so  leta  1809  v  Zoisov  krog  uvedla  novega 

sodelavca – Jakoba Zupana, ki je bil nečak dobrega Zoisovega znanca, ljubljanskega 

stolnega kanonika Jurija Zupana.1036 Kopitar se je s pet let mlajšim sodeželanom, ki 

je  na  Dunaju  čakal  na  posvetitev  v  duhovnika,  spoprijateljil  takoj  po  prihodu  v 

cesarsko  prestolnico.  Pričakoval  je,  da  se  bo  pod  njegovim  vodstvom  razvil  v 

odličnega slavista, ki bi nadomestil po njegovem nezanesljivega Vodnika, zato mu je 

začel utirati pot k Zoisu. 23. decembra leta 1808 je baronu pisal, da je za njegov krog 

in slovenski prerod pridobil novega jezikoslovca, predvsem pa sodelavca pri novem 

prevodu  Svetega pisma,  s  katerim sta želela  Zois in Kopitar  nadomestiti  Japljevo 

izdajo:1037 »V vsakem primeru  pa  bo Kranjska dobila  pridnega  delavca,  tudi  pro 

lingua,1038 v nečaku dekana Zupana, ki se še tega leta vrača v domovino kot profesor 

teologije.  Prav  on  je  mož,  ki  bo  poskrbel  za  nov,  boljši  prevod  Svetega  pisma. 

Vzbudil sem mu upanje, da bo imel prost dostop do Vaše milosti, česar se je zelo 

razveselil.«1039 Zois, ki je zaupal Kopitarjevi presoji, je 14. januarja leta 1809 rade 

volje potrdil Zupanov sprejem v svojo družbo: »Hrepeneče pričakujemo profesorja 

Zupana. Zelo bo dobrodošel svojim sodeželanom, če se bo vrgel na boljši prevod 

Svetega pisma.«1040 Po zamisli Zoisovega kroga bi ta prevod vpeljal enotni slovenski 

knjižni jezik, obenem pa še prenovljeni črkopis.1041

1034 Pisma Žige Zoisa II, MP 15. Prim. tudi Pisma Žige Zoisa II, MP 11.
1035 Pisma Žige Zoisa II, MP 97.
1036 Suhadolnik 1991: 870.
1037 Prim. Kernc 1932: 509.
1038 Latinsko: »za jezik«.
1039 Kidrič 1939: 102.
1040 Kidrič 1939: 118.
1041 Kernc 1932: 509.
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23.  januarja  leta  1809  je  bil  Kopitar  še  vedno  prevzet  od  Zupanovega 

rodoljubja: »Profesor Zupan je tako navdušen domoljub, da ga piarist Lang, ravnatelj 

njegovega konvikta, ki ga zelo ljubi, samo  povpraša ali  poišče glede podatkov, ki 

govorijo v čast Kranjski, če se hoče rešiti melanholije, ki ji mora pogosto zapasti.«1042 

1. februarja istega leta pa je Kopitar barona že opozoril na Zupanovo nagnjenost k 

janzenizmu: »Mogoče bo profesorju Zupanu uspelo pospraviti po kranjskem jeziku 

comme il faut.1043 Vendar pa ga mora Vaša milost vzeti malo pod okrilje, sicer bo 

njegovo sveto navdušenje pod barbarskimi janzenisti v nevarnosti, da se razkadi.«1044 

Kopitar  je  nato  Zupana,  ki  je  bil  odličen  hebraist,  skrbno  pripravljal  na  nalogo 

prevoda Svetega pisma iz izvirnih jezikov, s katero ga je čakal ljubljanski mecen. 29. 

aprila leta 1809 je Kopitar ravno pisal pismo Zoisu, ko je vstopil Zupan. Kopitar je 

naglo zaključil: »Toda sedaj je spet potrkal Zupan. Ukradel mi je marsikatero urico, 

ki pa vsaj ne bodo izgubljene za slovanstvo in za novo izdajo Svetega pisma.«1045 Ko 

pa je Zupan septembra leta 1809 končno odpotoval v Ljubljano, da bi prevzel prve 

dolžnosti  v  Cerkvi  in  Zoisovem krogu,  ga je Kopitar  k  baronu pospremil  s  temi 

zaskrbljenimi besedami: »Njegov stric ga bo tako ali tako uvedel pri Vaši milosti. Po 

tem, ko sem ga pobližje spoznal, so se potrdile moje skrbi, da ga lahko spletkarjenje 

zaradi ambicioznosti, k čemur je zelo nagnjen, odtegnejo čistejši ljubezni do znanosti 

in slovanstva. Toda če bo le pogosto poslušal Vašo milost, bom zadovoljen. Nabral si 

je lepo jezikovno znanje in pozna skoraj celotno učeno  chronique scandaleuse.1046 

Prav tako misli prodorneje kakor njegovi pokrovitelji,  toda ti bodo […] škodovali 

njegovemu značaju.«1047

3. decembra leta 1809 je Kopitarja zaradi možnih slabih vplivov ljubljanskih 

janzenističnih prelatov na Zupana skrbelo, zakaj se ta še ni šel poklonit Zoisu: »Ali 

Zupan še ni bil pri Vaši milosti?«1048 Potem ko je Zupan, tedaj imenovan za župnika 

v  Šmarju,  kmalu  zatem  vendarle  obiskal  barona  in  postal  njegov  pomožni 

bibliotekar, ga je Kopitar v naslednjih letih nadziral in mu precej osorno odrejal delo 

tudi s pomočjo pisem Zoisu. Če se na njegova navodila ni ustrezno odzival, ga je 

neprijazno švrkal  v  pismih  baronu,  tako maja  leta  1810:  »Kaj  dela  Zupan?  Mihi  

1042 Kidrič 1939: 131.
1043 Francosko: »kakor se spodobi«.
1044 Kidrič 1939: 145.
1045 Kidrič 1939: 200.
1046 Francosko: »škandalozno kroniko«.
1047 Kidrič 1941: 89.
1048 Kidrič 1941: 123.
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etiam conticuit!«1049 V palačo  na Bregu mu je poleg tega pošiljal  svoja pisma in 

knjige, ki jih je z dovoljenjem pošiljatelja, toda brez vednosti prejemnika pregledoval 

Zois.1050    

Junija leta 1810 je Kopitar ugotovil, da je najbrž Zupan izklepetal vsebino 

njegovega žaljivega listka, ki je bil spomladi namenjen Vodniku, vendar je izročitev 

preprečil  Zois.1051 Kopitar  se  je po tem dogodku, katerega  posledica  je bila  huda 

Vodnikova zamera, zbal, da bo Zupan škodoval njegovemu ugledu tudi pri Zoisu. 

Mecenu bi lahko kot bivši Kopitarjev zaupnik razkril kakšno neprijetno podrobnost. 

Zato  je  hitel  dunajski  slavist  mecena  vneto  prepričevati,  da  šmarskemu  župniku 

nikakor ne sme zaupati: »Ali se Vaša milost ni načudila njegovemu lovu na anekdote 

in zasvojenosti  s  cronique scandaleuse,1052 ki  je pri  njem kakor  in  culmine.1053 In 

zamolči lahko še manj. In vsaka muha postane pri njem slon. […] De bi ſe le en malo 

poſédel,  ino  kaj  délat  zachél.  Najbolj  usodno pa  je,  da  je  sposoben  iz  glasne 

radovednosti in  tracasserie1054 celo npr.  med  Kopitarjem  in  Vodnikom  ter  vice  

versa1055 prenašati  pošto  z  lahkomiselnostjo  otroka,  ki  ne  ve,  kaj  lahko  iz  tega 

nastane.  Comissa tacere  nequit.1056 Sed quid tibi  hoc, qui ex  primo intuita lynceo 

acrius  perspicias,  vel  ipsum  Mercuriam!«1057 Kopitar  je  torej  želel  po  dolgi  in 

uničujoči analizi Zupanovega značaja s končnim stavkom, ki je načrtno laskal Zoisu, 

svojega korespondenta prepričati, da se glede obravnavane teme popolnoma strinjata. 

Mecen bi moral po njegovem razumeti, da se lahko zares zanese le nanj.

Pisma  z  Dunaja  so  od  tedaj  naprej  pogosto  vsebovala  pikre  komentarje 

Zupanovega značaja, ki mu je Kopitar največkrat očital neutemeljeno domišljavost v 

odnosu do sodelavcev.1058 Slavist je vztrajno ponavljal, da se bo Zupan osebnostno in 

strokovno  razvil  le  pod  Zoisovim  strogim  nadzorom.  19.  januarja  leta  1811  je 

zadovoljno konstatiral: »Vesel sem, da ima Zupan dostop do hiše Vaše milosti! V 

njegovih pismih opažam dobre posledice tega dejstva. Non corrumpent Jansenistae,  

non praevalebunt eum.«1059 Kljub temu pa ni Zupan niti približno izpolnil njegovih 
1049 Latinsko: »Tudi, kar se tiče mene, je utihnil!« Kidrič 1941: 168.
1050 Gl. npr. Kidrič 1941: 128.
1051 Gl. podpoglavje Vodnik v tem poglavju.
1052 Francosko: »škandalozno kroniko«.
1053 Latinsko: »na vrhuncu«.
1054 Francosko: »šikaniranja«.
1055 Latinsko: »obratno«.
1056 Latinsko: »Ne more molčati o tem, kar mu je zaupano.«
1057 Latinsko: »Toda zakaj naj to [govorim] tebi, ki na prvi bistroumni pogled bolj pronicljivo 
spregledaš tudi samega Merkurja!« Kidrič 1941: 171.
1058 Gl. npr. Pisma Žige Zoisa II, MP 8.
1059 Latinsko: »Janzenisti ga ne bodo niti pokvarili niti prevladali.« Pisma Žige Zoisa II, MP 13. 
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prvotnih  pričakovanj.  Kopitar  je  2.  novembra  leta  1811  baronu  celo  hudobno 

namignil,  da  bi  ga  lahko  ob  priložnosti  nadomestila  s  kom  drugim:  »Interea 

teneamus  illum,  cum melior  non adsit!«1060 Zoisa  je  do  konca  spodbujal,  naj  pri 

Zupanovi vzgoji uporablja trdo roko. Značilen je njegov nasvet 15. aprila leta 1812: 

»Tega moža bi si morala Vaša milost nekoliko izuriti?«1061 

Kopitar je svoje nezaupanje do šmarskega župnika v korespondenci s Zoisom 

izrazil na več načinov. S izrecnimi prošnjami pri mecenu je, na primer, dosegel, da 

določene informacije, bodisi osebne bodisi strokovne narave, niso prišle do njega. Ni 

mu  bil,  na  primer,  pripravljen  posredovati  vseh  dragocenih  podatkov  iz  svoje 

korespondence z Dobrovskim, saj je ugotovil, da jih po pismih sporoča njegovemu 

nasprotniku Primicu v Gradec.1062 2. novembra leta 1811 je zato Kopitar Zoisu pisal: 

»Prilagam pismo Dobrovskega,  sed  tibi soli. Supanus est nimis  puer.«1063 Sploh je 

Kopitar  tega  sodelavca  v  pismih  Zoisu  pogosto  podcenjevalno  obravnaval  kot 

neubogljivega otročaja. Vtis je, da je s svojim pokroviteljskim odnosom do Zupana 

in  drugih mlajših  kranjskih slavistov,  npr.  do Zupančiča  in  Primica,  podzavestno 

posnemal patriarhalno pozicijo svojega mecena. To je še posebej očitno v pismu z 

dne 9. septembra leta 1812, v katerem je Zoisu opisoval, kako je Zupana ostro prijel 

zaradi nekega neutemeljenega bahanja: »Na moje invectivas amicas1064 je odgovoril 

otroško proseče.  Al bo kedaj kaj s’tega fanta, al nikoli?  Ta otrok se je še posebej 

sramoval, ker sem mu očital tako in patenti!1065 Vendar sem ga opozoril: če bi se kdo 

moral sramovati teh invectivarum,1066 bi bil to pač jaz, ne on. Sed me coram magno 

patre omnia facere et dicere, quae clam.«1067 

Zupan  pa  ni  bil  tako  neuporaben,  kakor  bi  lahko  sklepali  zgolj  iz  teh 

Kopitarjevih omemb. Kot baronov bibliotekar je po Kopitarjevih navodilih, poslanih 

Zoisu, opravljal  vrsto prerodnih nalog.  Zlasti  je preučeval stare tiske in zapisoval 

ljudsko slovstvo.1068 Kopitar je 16. februarja leta 1810, na primer, Zoisu naročil, naj 

Zupan s pomočjo svojih zvez pri ljubljanskem škofu Kavčiču izve več o rezijanskih 

1060 Latinsko: »Medtem ga obdrživa, dokler se ne pojavi boljši!« Pisma Žige Zoisa II, MP 23. 
1061 Pisma Žige Zoisa II, MP 36.
1062 Kidrič 1930: 128.
1063 Latinsko: »toda samo tebi. Zupan je preveč otročji.« Pisma Žige Zoisa II, MP 23. 
1064 Latinsko: »prijateljske invektive«.
1065 Latinsko: »odkrito«. 
1066 Latinsko: »invektiv«.
1067 Latinsko: »Vendar moraš pred mano, vélikim očetom, storiti in reči vse, kar skrivaš.« Pisma Žige 
Zoisa II, MP 45.
1068 Kernc 1932: 508, 509.
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Slovencih.1069 Do  konca  leta  1810  je  prav  tako  na  Kopitarjevo  pobudo  sestavil 

katalog  slovanskih  in  slavističnih  knjig  v  Zoisovi  knjižnici  za  Dobrovskega.1070 

Zupan  je  poleg  tega  na  Zoisovo  veliko  veselje  zbiral  slovenske  pregovore  na 

podeželju in delal na novem prevodu Svetega pisma.1071 Ena od ugodnosti, ki jih je 

bil  šmarski  župnik  deležen  v zameno  za  svoj  trud,  so  bile  izbrane  slavistične  in 

teološke knjige – pošiljal jih je Kopitar, poštne stroške zanje pa je plačeval Zois. Oba 

sta se glede tega sporazumela v medsebojni korespondenci.1072 Kopitar ni pozabil na 

Zupana niti pri knjižnih nakupih v Parizu leta 1814: »Za Zupana bom prinesel cel 

paket antijezuitskih knjig.«1073

Poleg tega se Zois v nasprotju s Kopitarjem ni pritoževal čez Zupana. Le 18. 

februarja leta 1814 je tudi on v pismu Kopitarju hudomušno namignil na župnikovo 

ljubezen do zbiranja in prenašanja novic, ki pa očitno ni zmanjševala mecenovega 

spoštovanja  tega  mlajšega sodelavca.  Zois je  namreč  v istem pismu izrazil  svojo 

namero, da Zupanu – kakor pred dvajsetimi leti Vodniku – priskrbi službo v kakšni 

ljubljanski župniji oziroma na liceju. Tako bi lahko Zupan seveda več časa posvetil 

Zoisovi knjižnici in prerodu: »[Zupan] mi lahko kvečjemu dvakrat na mesec posveti 

kakšno uro, ki pa zadošča komaj za klepet. Sedaj moli svoj brevir v ruskem jeziku in 

vedno pridno zbira anekdote. Privoščil sem mu prižnico v mestu, toda do sedaj ni 

bilo nobene možnosti.«1074 Zois je Zupana cenil tudi v naslednjih letih. Med drugim 

mu  je  kljub  nagnjenosti  h  klepetavosti  zaupal  vsebino  zaupnega  sestanka  z 

Metternichom,1075 v  zadnjem letu  življenja  pa  ga  je  sklenil  poslati  v  Istro,  da  bi 

raziskal ostanke tamkajšnje glagolske kulture: »Profesor Zupan bo letos obiskal Istro 

in glagolske šole. O njihovem propadu Vam bomo prihodnjo zimo podali poročilo in 

zaprosili  za podporo in rešitev te skoraj  že izumrle veje avstrijske staroslovanske 

knjižne jezikovne oblike itn.«1076

4.4.5 Matevž Ravnikar in Franc Metelko

1069 Kidrič 1941: 141.
1070 Kidrič 1941: 168.
1071 Gl. Pisma Žige Zoisa II, MP 30, 64.
1072 Gl. npr. Pisma Žige Zoisa II, MP 35.
1073 Pisma Žige Zoisa II, MP 71.
1074 Pisma Žige Zoisa II, MP 64.
1075 Gl. Pisma Žige Zoisa II, MP 84.
1076 Pisma Žige Zoisa II, MP 89.
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Popolnoma drugače je Kopitar Zoisu priporočal Matevža Ravnikarja,1077 ki je 

zvesto sledil njegovim prerodnim pobudam in jezikovnim navodilom.1078 Ta prefekt 

bogoslovnega semenišča, profesor teologije na ljubljanskem liceju in poznejši tržaški 

škof  se  je  tako  kakor  Zupan  Zoisovemu  krogu približal  na  Kopitarjevo  pobudo. 

Dunajski slavist je nekoč Zoisu priznal, da daje prednost »umirjenim in  temeljitim 

glavam,  kakor je Ravnikar«,  pred zanesenjaki,  kakršen je Primic.1079 Kopitar  je v 

skladu z osebno prioritetno listo Zoisu vedno predal pozdrave najprej za Ravnikarja, 

nato  Vodnika,  na  zadnjem  mestu  pa  za  Zupana,  tako  27.  julija  leta  1815: 

»Ravnikarum meum saluto et Vodnik et obliviosum Supanum.«1080 Znamenje posebne 

naklonjenosti  do  Ravnikarja  je  bilo  uporaba  svojilnega  zaimka,  ki  je  bil  med 

Kopitarjevimi sodelavci in učenci običajno pridržan Vuku Karadžiću.

Ravnikar je začel v palačo na Bregu pogosteje zahajati po letu 1810, ko je z 

Zupanom pripravljal novi prevod Svetega pisma. V Zoisovi knjižnici je iskal razne 

slovanske  izdaje  biblije,  pri  baronu  pa  nasvetov  glede  prevajanja.  Na  začetku 

drugega  desetletja  19.  stoletja  je  skoraj  sam  prevedel  celotno  Mojzesovo 

peteroknjižje. Zois, ki je pozorno spremljal njegovo delo, je 28. januarja leta 1812 

Kopitarju sporočil, da si Ravnikar »zasluži splošno pohvalo«.1081 Kakor v odgovor na 

ta poziv je profesorjev ugled v Zoisovem krogu čez dober mesec dodatno utrdilo 

pismo Dobrovskega za kranjske slaviste, ki je izrecno pohvalilo projekt jezikovno 

izčiščenega slovenskega prevoda Biblije iz izvirnih jezikov: »Ravnikarjevo pismo mi 

vzbuja spoštovanje do njega in do njegovega prizadevanja.«1082

Kopitar, ki je spodbudil Dobrovskega k tem besedam, pred baronom junija 

leta 1813 ni skrival,  da je med sodelavci Zoisovega kroga njegov ljubljenec prav 

Ravnikar,  ki  je  tega  leta  izdal  dovršena  prevoda  Sv.  Maša  ino  keršansko 

premišljevanje  in  Perpomočik  Boga  prav  spoznati.  Dunajski  slavist  je  pri  njem 

odkrival  zgolj  eno slabost  – naklonjenost  janzenizmu:  »Ravnikar  je moje upanje. 

Izredna glava je. Etiam de dogmatica magis recedet col tempo.«1083 Kopitar je svarilo 

glede Ravnikarjevega verskega rigorizma, ki naj bi ga Zois poskusil omehčati, bolj 

določno ponovil 26. maja leta 1814: »Če si Vaša milost ne bo pustila pokvariti truda, 

1077 Snoj, Uršič 1960.
1078 Kernc 1932: 507.
1079 Pisma Žige Zoisa II, MP 62.
1080 Latinsko: »Pozdravljam svojega Ravnikarja, Vodnika in pozabljivega Zupana.« Pisma Žige Zoisa 
II, MP 76. Prim. tudi Pisma Žige Zoisa II, MP 73.
1081 Pisma Žige Zoisa II, MP 30.
1082 Pisma Žige Zoisa, MP 33.
1083 Latinsko in italijansko: »Sčasoma se bo oddaljil tudi od dogmatike.« Pisma Žige Zoisa II, MP 56.
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da Ravnikarja zelo pogosto trpi ob sebi in ga ukroti, se pravi, da ga postopno, brez 

škode za njegovo vnemo itn. odvrne od janzenizma, lahko zlahka postane naš daleč 

najboljši pisatelj.«1084 

Kljub temu sta bila tako Zois kakor Kopitar prepričana, da bo Ravnikar, ki so 

ga odlikovali razumnost, delavnost in občutek za jezik, ustvaril pomembna dela. 28. 

decembra  leta  1813 je Kopitar  Zoisu razložil,  da vidi  v  njem najpomembnejšega 

slovenskega  pisatelja,  morda  pa  tudi  slovaropisca,  pri  čemer  namerno  ni  omenil 

Vodnikovega  literarnega  opusa  in  že  pripravljenega  slovarja:  »Od  Ravnikarja 

pričakujem zelo veliko  za  proprietas1085 našega jezika.« Ko bi  ga Vaša milost  le 

pregovorila za slovanski del slovarja!«1086 Zois je v odgovoru 18. februarja leta 1814 

popravil Kopitarjevo ignoranco pesnika, saj je kot glavna sodobna slovenska pisca 

navedel tako Vodnika kakor Ravnikarja. Poleg tega je korespondenta blago spomnil, 

da oba avtorja, ne le Vodnik, odlašata s svojima temeljnima izdajama – namreč s 

slovarjem in prevodom  Svetega pisma – zaradi  čakanja na Kopitarjevo črkopisno 

reformo. Ne glede na to pa se je popolnoma strinjal s Kopitarjevo hvalo Ravnikarja: 

»Z Vašim zaupanjem profesorju Ravnikarju se popolnoma strinjam! Znanje in voljo 

združuje na način, ki ga je mogoče najti le redko«.1087

Glede na takšen ugled ni bilo nenavadno, da se je zdel Ravnikar Kopitarju 

sprva najbolj primeren kandidat za profesorja načrtovane katedre slovenskega jezika 

na teološkem študiju ljubljanskega liceja. Za ustanovitev stolice, ki jo je cesar potrdil 

leta 1817, so si očitno prizadevali vsi – Zois, Ravnikar in Kopitar.1088 27. julija leta 

1815  je  Kopitar  v  pismu  Zoisu  razgrnil  svoj  predlog:  »Za  Ljubljano  bi  bila 

najpomembnejša jezikovna katedra na teologiji. Na začetku bi jo, čeprav zastonj in s 

težko pridobljenim časom,  prevzel  Ravnikar.  Dum stabiliatur.«1089 20.  marca  leta 

1816 je Kopitar baronu zaupno sporočil, da bo vprašanja za profesorski razpis po 

naročilu vlade pripravil on sam in da je njegov glavni kandidat še vedno Ravnikar. 

Vodnika, ki se je s Zoisovo podporo prav tako potegoval za to mesto, ni niti omenil: 

»Zato  Ravnikarjeva slovanska  katedra  (naročili  so  mi,  da  pripravim vprašanja  za 

razpis  v  zvezi  s  tem,  inter  nos)!«1090 Zois  sicer  v  korespondenci  ni  izrecno 

1084 Pisma Žige Zoisa II, MP 69.
1085 Latinsko: »pomembnost«.
1086 Pisma Žige Zoisa II, MP 62.
1087 Pisma Žige Zoisa II, MP 64.
1088 Prim. Kernc 1932: 508.
1089 Latinsko: »Dokler se ne utrdi.« Pisma Žige Zoisa II, MP 76.
1090 Latinsko: »med nama«. Pisma Žige Zoisa II, MP 83.
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nasprotoval Ravnikarjevi kandidaturi,  vendar je lahko Kopitar  iz njegovega pisma 

12. julija leta 1816, v katerem je bilo govora o nujnosti Vodnikove rehabilitacije po 

prestrogi prisilni upokojitvi, jasno razbral, da želi baron na katedri videti zaslužnega 

Vodnika:  »Profesor  V[odnik]  mi  je  pravkar  prinesel  autographon1091 [Illyrie  

redivive],  sedaj pa obljublja, da mu bo priložil  še  Illyrio magnificato:  upajmo, da 

slovanske katedre ne bo dobil kakšen nemſhovauz.«1092

Zoisovi namigi glede Vodnika v omenjenem pismu pa so tokrat naleteli na 

gluha ušesa. S trdno Kopitarjevo in Ravnikarjevo podporo je bil za prvega profesorja 

slovenščine  v  Ljubljani  namesto  Vodnika  izbran  Ravnikarjev  varovanec  Franc 

Metelko.1093 Zois  kakor  po  navadi  ni  gojil  zamere,  temveč  se  je  takoj  prilagodil 

novim okoliščinam in začel pazljivo spremljati pouk slovenščine na liceju. Tako je 

leta 1817 Kopitarju potožil, da želijo Metelkov predmet zaradi zahtev bogoslovcev 

preoblikovati v neobveznega. Tudi tokrat je njegov nekdanji tajnik gladko preslišal 

nedoločno izraženo mecenovo prošnjo po posredovanju v ustreznem vladnem uradu: 

»Naj si Metelko poišče prostovoljne učence – ti bodo zato toliko boljši.« Kopitarjevo 

samostojno mnenje glede katedre za slovenski jezik pa nikakor ni pomenilo, da je 

začel dunajski slavist v drugi polovici  drugega desetletja 19. stoletja podcenjevati 

Zoisov blagodejni vpliv na mlajše kranjske preroditelje.  V istem pismu z dne 14. 

junija leta 1817 je predlagal,  naj  baron vzame pod nadzor tudi mladega Metelka: 

»Zakaj  Ravnikar  svojega  Metelka  ne  vpelje  pri  Vaši  milosti?«1094 To  se  je  v 

najkrajšem času tudi zgodilo, saj je Zois v poslednjem pismu Kopitarju 8. oktobra 

leta  1818  na  podlagi  svežih  podatkov  vedro  napovedal  literarne  in  jezikoslovne 

dosežke  Metelkove  šole  na  ljubljanskem liceju:  »Junija  je  dvor  potrdil  kranjsko 

katedro. Od tedaj dela Metelko zase in za bogoslovce z novim pogumom. Tako bo 

prišel v nekaj letih – iztrgan iz zemlje – na dan celoten jezikovni zaklad, ki ga je 

nakazal Vaš slovnični pregled.«1095 

4.4.6 Janez Anton Zupančič

1091 Grško: »lastnoročni spis«.
1092 Pisma Žige Zoisa II, MP 84.
1093 Prim. Jagić 1885: 424.
1094 Pisma Žige Zoisa II, MP 86.
1095 Pisma Žige Zoisa II, MP 89.
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Član  Zoisovega  kroga  je  postal  v  istem času  kakor  Zupan  tudi  pesnik  in 

zgodovinar  Janez  Anton  Zupančič,  ki  je  prišel  na  Dunaj  študirat  takoj  za 

Kopitarjem.1096 Najprej  je postal  varovanec barona Erberga,  ki je tedaj potreboval 

pomoč pri zbiranju gradiva za zgodovino kranjskega slovstva in kulture. Zois je 20. 

januarja leta 1809 v pismu Erbergu navdušeno pozdravil to sodelovanje, za katerega 

je bil prepričan, da bo prineslo nova odkritja v zgodovini slovenske književnosti. Še 

več,  prijateljevo  pokroviteljstvo  nad  Zupančičem  je  primerjal  s  svojim  nad 

Kopitarjem: »Upati je, da bosta on [Kopitar] in Zupančič v času dolgega bivanja na 

Dunaju spravila na dan še več literarnih zakladov.«1097

Kopitar je do Zupančiča počasi razvil podoben odnos kakor do Zupana. Sprva 

je v njem videl koristnega prerodnega sodelavca, nato pa manj sposobnega tekmeca. 

Začel  mu  je  zavidati  Erbergovo  mecenstvo,  ki  bi  ga  hotel  izkoristiti  sam  za 

pridobitev mesta v Dvorni knjižnici. 23. januarja leta 1809 se ni pred Zoisom prav 

nič pretvarjal: »[Erberg] si je sicer za svojega varovanca izbral Zupančiča; potrebuje 

ga za literarnega komornega strežaja.  Tam se zato manj  vrivam, toda [Erberg] bi 

onemu prav lahko ostal  naklonjen, kolikor hoče, meni pa kljub temu pomagal do 

slovanske službe, saj Z[upančič] za to ni nadarjen.«1098

Ko je  Kopitar  ugotovil,  da  ga  Zupančič  ne  more  ogroziti  in  da  je  zaradi 

Erbergove skromne finančne podpore pogosto na tesnem z denarjem, mu je začel 

pomagati. Toda svoje dejanje je izkoristil v več pogledih. Najprej si je učinkovito 

podredil mlajšega kolega, nato pa je svoje usmiljenje unovčil še pri Zoisu. 3. marca 

leta  1809  je  baronu  opisal  svoj  denarni  dar  Zupančiču  iz  dveh  razlogov:  na 

dobrosrčnega mecena je želel prenesti stroške, ki jih je imel z Zupančičem, hkrati pa 

se je želel rešiti zamudnega prepisovanja Pohlinove knjige  Biblioteka Kranjske, ki 

mu ga je naložil Zois: »Posodil sem mu že 14 f[lorintov], da ne bi umrl od lakote. 

[…] Težko bom dobil spet kaj nazaj od te vsote. Na to niti nisem računal. Toda rad bi 

vsaj štel za plačilo primerjanje Biblioteke Kranjske z rokopisom o. Marka v knjižnici 

Theresianuma in vpis Herbičevih dopolnil. Zupančič bo to opravil […]«1099 Kopitar 

je dobro poznal svojega mecena: ne da bi mu bilo treba izrecno prositi, je Zois čez 

nekaj  dni  prevzel  Zupančičev  dolg,  Kopitarjevo  delo  pa  dodelil  Erbergovemu 

varovancu: »Pomagajte vendar ubogemu Zupančiču še naprej na moj račun, obenem 

1096 Gspan 1971.
1097 Kidrič 1939: 125.
1098 Kidrič 1939: 130.
1099 Kidrič 1939: 173.
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pa uporabljajte njegovo pomoč pri prepisovanju in kolacioniranju.«1100 Leta 1809 je 

Kopitar  kolegu v Zoisovem imenu še večkrat  ponudil roko v denarnih stiskah.1101 

Tako je Zupančič počasi stopil v Zoisov krog.

Še bolj pa se je z njim povezal po drugi, bolj resni aferi. 16. avgusta leta 1809 

je Kopitar Zoisu poročal o nerodnosti, ki jo je zagrešil Erbergov varovanec. Zupančič 

si  je  od  svojega  dolskega  mecena  tik  pred  izbruhom  francosko-avstrijske  vojne 

izposodil  neki  moskovski  cirilski  tisk iz  leta  1692 in  glagolski  koledar,  da bi  ju 

preučil  za  lastne  potrebe.  Kopitar  je  nadaljeval:  »Ko je  baron  Erberg  nenadoma 

odpotoval, sta prišla ta dva primerka k [antikvarju] Binzu. […] Primerka sem odkupil 

za ceno 20,3 f[lorinta], bodisi da bi ju ob priložnosti odstopil Zupančiču, s čimer bi 

ohranil čast coram1102 Erbergom, bodisi da bi ju – ker mu je očitno malo do tega (tant  

pis pour lui)1103 – poslal Vaši milosti.«1104

Zois  je  v  odgovoru 10.  septembra  istega  leta  seveda  pohvalil  Kopitarjevo 

rešitev prijateljevih knjig, naročil, naj mu jih pošlje na ogled v Ljubljano, in povedal, 

da je Zupančiča  že osebno opravičil  pri  Erbergu.1105 Kopitar  je  nato  v soglasju s 

Zoisom zadevo tudi tokrat spretno izkoristil v svoj prid. Februarja leta 1810 se je šel 

Erbergu  poklonit  kot  rešitelj  njegovih  dragocenih  tiskov,  obenem pa  ga  ponižno 

zaprosit  za  podporo  pri  kandidaturi  za  mesto  v  Dvorni  knjižnici.  Zoisu  je  16. 

februarja leta 1810 zadovoljno poročal o uspešnem srečanju z baronom: »Prav nič ni 

bil videti neprizadet glede svoje lastnine in bo Vaši milosti zanesljivo zelo hvaležen 

za restitucijo. Kar meni je hotel povrniti stroške«.1106 V zgodbi o Erbergovih knjigah 

se je zopet pokazalo, da sta Zois in Kopitar s pomočjo korespondence usklajeno in 

učinkovito nadzirala celotni slovenski literarni prerod, ne le sodelavce svojega kroga. 

Glavna posledica afere je bila, da sta tako Erberg kakor Zupančič Zoisu in Kopitarju 

dolgovala hvaležnost, v vseh svojih prihodnjih literarnih prizadevanjih pa sta postala 

še bolj odvisna od njune pomoči.

Gotovo  je  Kopitar  izpolnjeval  tudi  Zoisovo  voljo,  ko  je  spomladi  1809 

Zupančiča uspešno priporočil za gimnazijskega profesorja v Celju.1107 Ko je mladenič 

novembra istega leta odpotoval, da bi zasedel novo delovno mesto, je Kopitar Zoisu 

1100 Kidrič 1939: 176.
1101 Gl. Kidrič 1939: 185, 195.
1102 Latinsko: »pred«.
1103 Francosko: »toliko slabše zanj«.
1104 Kidrič 1941: 75.
1105 Kidrič 1941: 86.
1106 Kidrič 1941: 139. 
1107 Gl. Kidrič 1939: 201.

192



podal oceno: »Njegovo početje in njegov značaj mi nista prav nič všeč. Toda morda 

nam bo vendarle zbral štajerske ljudske pesmi!«1108 To je bila torej naloga, ki jo je 

dal Kopitar gotovo s Zoisovo vednostjo za popotnico hvaležnemu Zupančiču.1109 

4.4.7 Jožef Kalasanc Erberg

Jožef Kalasanc baron Erberg sicer ni bil član Zoisovega kroga, vendar je kot 

ljubiteljski zgodovinar in kranjski domoljub vneto podpiral in dopolnjeval prerodna 

prizadevanja svojega dobrega prijatelja in njegovih sodelavcev. Bil je med prvimi 

Zoisovimi  znanci,  ki  jih  je  moral  Kopitar  po  prihodu  na  Dunaj  obiskati  in  si 

zagotoviti  njihovo naklonjenost. Erberg in Kopitar sta se na Dunaju sestala konec 

leta  1808.  S srečanjem sta  bila  zadovoljna  oba – slavist  si  je  pridobil  vplivnega 

zaščitnika, baron pa nadarjenega humanističnega informatorja, saj je njemu samemu 

zaradi  dvorne  službe  zmanjkovalo  časa  za  zgodovinske  raziskave.  Kopitar  je  21. 

decembra leta 1808 poročal v Ljubljano o prijaznem Erbergovem vabilu: »Naj ga kar 

obiskujem tako pogosto, kakor mi je ljubo, in mu pomagam pri njegovem zbiranju 

knjig in naslovov knjig, ki so bile natisnjene v Ljubljani.«1110 

Zois in Kopitar  sta cenila Erbergov plemenit  značaj. Enako iskreno sta ga 

spodbujala in mu pomagala pri hvalevrednem zbiranju knjig, rokopisov, upodobitev 

in drugih predmetov,  povezanih z zgodovino Kranjske.  Le ko se je pokazalo,  da 

pripravlja baron iz Dola obsežen zgodovinski pregled slovstva in kulture v vojvodini 

Kranjski, sta se skeptična Zois in Kopitar hitro zedinila, da bo izpod Erbergovega 

peresa  prišel  polihistorski  bibliografski  katalog,  podoben  Pohlinovi  Biblioteki  

Kranjske, ne pa sodobna literarna zgodovina. To sta si pač v nasprotju z Erbergom 

gotovo zamišljala kronološko urejeno, predvsem pa utemeljeno na kritični zgodovini 

slovenskega jezika, kakor jo je Kopitar v obliki kratkega pregleda ravno tedaj izpeljal 

v  slovnici.1111 V  pismu  Kopitarju  24.  januarja  leta  1809  se  je  Zois  ob  novici  o 

ambicioznem  načrtu  ironično  začudil:  »Kulturna  zgodovina  Kranjske  v  dveh 

zvezkih?!!!«1112 Kopitar se je 1. februarja leta 1809 pridružil Zoisovemu dvomu o 

kritičnosti  Erbergovega  zgodovinopisja:  »Baron  Erberg,  ki  sem  mu  včeraj  spet 

1108 Kidrič 1941: 117.
1109 Prim. Gspan 1971: 552.
1110 Kidrič 1939: 98. Prim. Uršič 1975: 11.
1111 Prim. Vidmar 2006 c: 22.
1112 Kidrič 1939: 140.
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prinesel  tri  Mandelčeve  knjige  […],  mi  je  izročil  vse  mogoče  za  Vašo  milost. 

Obravnava zgodovino Mandelčeve tiskarne v Ljubljani in je prepričan, da je tiskal 

tudi glagolske knjige (!).«1113

Kopitar je Zoisa poleg tega podrobno obveščal o razvoju sodelovanja med 

Erbergom  in  Zupančičem.  Pogovor  z  Erbergom  mu  je  potrdil  sum,  da  njuno 

raziskovanje v nasprotju z delom Zoisovega kroga ni utemeljeno na trdni znanstveni 

in  prerodni  podlagi,  temveč  izhaja  še  iz  baročnega  domoljubnega  zbirateljstva: 

»Sicer mi je z zelo laskavimi besedami zaupal (pove mi vse kakor baronu Zoisu!), da 

podpira Zupančiča s 15 f[lorinti] na mesec, on pa mu mora za to prinesti strazzo1114 

od vsega,  na kar naleti  v  zvezi  s  Kranjsko.«1115 9.  februarja  leta  1809 si  je  Zois 

skiciral  odgovor na Kopitarjeva poročila.  Ostal  je pri svojem prvotnem mnenju o 

Erbergovi  naivnosti,  zlasti  glede  teze  o  ljubljanskih  glagolskih  tiskih,  vendar  je 

Kopitarju naročil, da mora njegovemu staremu prijatelju vsekakor pomagati pri delu. 

Nikakor ni izključeval možnosti, da bi bil lahko njegov nastajajoči pregled slovstva 

na Kranjskem zelo koristen: »Erbergova Mandelčeva tiskarna – bene!1116 Dubito de 

glagoliticis!1117 Priskrbeti mu je treba vse mogoče!«1118 Tudi sam Zois je takoj poslal 

Vodnika  v  ljubljansko  Semeniško  knjižnico,  da  je  tam  popisal  Spangenbergovo 

postilo, za katero je Erberg sumil,  da je v zvezi z Mandelcem.1119 Kopitar se je v 

naslednjem pismu z dne 19.  februarja  leta  1809 strinjal  z  upravičenostjo  pomoči 

baronu iz Dola, vendar si ni mogel kaj, da ne bi primerjal tako različnih si mecenov – 

Zoisa  in  Erberga:  »Erbergu  bom  služil  […]  Obstaja  pa  velika  razlika  med 

protecteurjem1120 in protecteurjem: meceni bi morali vendarle poznati stroko ali pa ne 

bi smeli delati načrtov.«1121 

Ne glede na to, da sta Zois in Kopitar v zavetju medsebojne korespondence 

Erbergovo  ljubiteljstvo  jasno  ločila  od  znanstvenega  in  prerodnega  dela  svojega 

kroga,  so ostali  odnosi  med omenjenimi  tremi  akterji  ves  čas neskaljeno odlični. 

Predvsem je začel Erberg že jeseni 1809 slavista podpirati pri njegovi kandidaturi za 

službo skriptorja v Dvorni knjižnici.1122 Zois in Kopitar sta, da bi spodbudila že tako 

1113 Kidrič 1939: 148.
1114 Italijansko: »svilene odpadke«.
1115 Kidrič 1939: 148.
1116 Italijansko: »dobro«.
1117 Latinsko: »Dvomim o glagolskih tiskih!«
1118 Kidrič 1939: 158.
1119 Kidrič 1939: 148, 154.
1120 Francosko: »pokroviteljem«.
1121 Kidrič 1939: 165.
1122 Kidrič 1941: 133 (op. 12), 139–141.
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ali tako ustrežljivega barona, v tem času usklajeno izkoristila tudi afero Zupančič.1123 

14. aprila leta 1810 je Zois uporabil zgodbo z odtujenimi knjigami za povod, da je po 

večmesečnem  premoru  zopet  pisal  Erbergu,  glavni  namen  pa  je  bil  v  resnici 

priporočilo  Kopitarja:  »Z  največjim  veseljem bom Vašemu  blagorodju  vrnil  dve 

slovanski deli, ki ju je za Vašo biblioteko rešil Kopitar. On sam bo imel čast,  da 

preda zavitek […] Jemljem si svobodo, da Vam res srčno priporočim tega svojega 

varovanca, ki se poteguje za mesto skriptorja v Dvorni knjižnici in ki se zanesljivo ne 

bo izkazal za nevrednega Vaše milosti.«1124 Zois je v nadaljevanju pohvalno opisal še 

Kopitarjevo  izjemno  znanje  in  sposobnosti,  ki  bodo  koristile  slavistiki  in 

slovenskemu jeziku, ter zaključil, da bi bilo imenovanje tudi nagrada zanj osebno. 

Pismo se zdi na prvi pogled – z ozirom na pošiljateljev blagi slog – neobvezujoče za 

prejemnika.  V  resnici  pa  se  je  Zois  prepoznavno  naslonil  na  staro  tradicijo 

priporočilnih pisem, ki je segala še do epistol Cicerona in Plinija Mlajšega. Ta pisma 

so  navadno  bolj  kakor  priporočeno  osebo  poudarjala  moč  pošiljatelja  in  dolg 

prejemnika pisma.1125 Tudi Zoisovo pismo je z vsemi navedenimi spremnimi podatki 

Erbergu nedvoumno sporočalo, da se mora za Kopitarja zavzeti iz štirih razlogov: 

moralnega, saj je Kopitar najboljši kandidat, iz hvaležnosti, ker mu je Kopitar vrnil 

knjigi, zaradi prijateljstva s Zoisom ter ne nazadnje zaradi domoljubja in spoštovanja 

do  preroda.  9.  maja  leta  1810  je  Erberg,  ki  je  dobro  razumel  Zoisovo  pismo, 

pomirjujoče odgovoril, da ima Kopitar vso njegovo podporo: »Zelo si želim, da bi 

Kopitar dobil zanj pripravljeno mesto.«1126

Čeprav sta se Zois in Erberg kot prijatelja po pismih obveščala o pomembnih 

dogodkih v svojih družinah, je Kopitar v Ljubljano redno pošiljal poročila o življenju 

barona  iz  dvorca  Dol.  Spomladi  1810,  na  primer,  je  Zois  poizvedoval  po  stanju 

prijateljevega gospodarstva.1127 14. oktobra leta 1810 pa je Kopitar seciral Erbergov 

videz: »Odstranil si je tudi kito. Čeprav živi v svojem elementu, ni videti tako dobro, 

kakor bi človek pričakoval.«1128 Kopitar in Erberg sta ostala zaradi Zoisa povezana 

tudi po letu  1819. Dunajski  slavist  je še 12.  julija leta  1831 Erbergu sporočal  in 

1123 Gl. podpoglavje Zupančič.
1124 Kidrič 1941: 151.
1125 Prim. Rees 2007: 154–156, 168.
1126 Kidrič 1941: 162.
1127 Kidrič 1941: 167.
1128 Pisma Žige Zoisa II, MP 8.
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obljubljal biografske podatke o svojem mecenu, da bi jih ta vključil v svoj poskus 

kranjske literarne zgodovine.1129 

4.4.8 Janez Nepomuk Primic

Prav  gotovo  pa  niso  bila  Kopitarjeva  pisma  do  nobenega  od  slovenskih 

razsvetljencev  tako  neusmiljena  kakor  do  pesnika,  filologa  in  šolnika  Janeza 

Nepomuka Primica. Njegovo usodo sta Zois in Kopitar spremljala, pa tudi usmerjala 

z velikim zanimanjem za razvoj slovenskega literarnega preroda na Štajerskem. 9. 

februarja leta 1809 je Zois Kopitarju sporočil zanimivo vest, da želijo uradni krogi v 

Gradcu »kultivirati  Slovence ob Dravi«.1130 Gotovo je od graške plemiške družine 

Lehmann, v katero se je primožila njegova nečakinja, zvedel, da vodstvo gubernija 

razmišlja  o  organizaciji  pouka  slovenščine  za  graške  bogoslovce,  ki  bi  zasedli 

spodnještajerske župnije.

Kopitar je primernega človeka, ki bi lahko odigral  pomembno vlogo v teh 

načrtih, kmalu odkril v svojem znancu Primicu, saj je Zoisu 3. decembra leta 1809 

prvič omenil nekega obetavnega graškega študenta, ki po njegovih navodilih izpisuje 

besede iz slovenskih protestantik.1131 Na Zoisovo željo po bolj podrobnih podatkih je 

Kopitar  maja leta  1810 rad odgovoril:  »Primic  je jurist  3.  letnika  v Gradcu,  moj 

sodeželan  in  soslavist.«1132 Kopitar  je  bil  tedaj  mladeniču  še  zelo  naklonjen. 

Spomladi 1810 je Primic ustanovil Slovensko društvo in pridobil zanj nad petnajst 

študentov bogoslovja.1133 Program društva je bil sprva usklajen s Kopitarjem, ki je 

Primica nagovoril  k zasnovi  slovenskega slovarja in mu iskal  pomočnike  tudi  na 

Kranjskem.1134 Glavna naloga štajerskih preroditeljev sta bila zato izpisovanje besed 

iz  graških  izvodov  Trubarjeve  Nove  zaveze in  Dalmatinove  Biblije za  prihodnji 

slovar  ter  študij  Kopitarjeve slovnice.  Že čez nekaj  mesecev pa je Primic  družbi 

postavil  ambicioznejši,  težko  uresničljivi  cilj  –  topografski  popis  vojvodine 

Štajerske.1135  

1129 Pisma Jožefa Kalasanca Erberga, Kopitarjevo pismo Erbergu 12. 7. 1831.
1130 Kidrič 1939: 156.
1131 Kidrič 1941: 123.
1132 Kidrič 1941: 165.
1133 Kidrič 1934: 10, 21–30; Šumrada 2002: 54.
1134 Kernc 1932: 508.
1135 Kidrič 1934: 32–35; Šumrada 2002: 54–55.

196



Jeseni 1811 je prišlo med Kopitarjem in Primicem do preloma. Povod spora 

je bil izvod Vodnikove slovnice, ki je Primic ni pravočasno vrnil Kopitarju, zaradi 

česar ga je začel dunajski slavist pri Zoisu in vseh drugih korespondentih zaničevati 

kot  tatu.1136 Pravi  razlog  za  spor  je  bil  v  resnici  vse  bolj  samostojno  Primičevo 

prerodno  delovanje,  ki  se  ni  več  oziralo  na  Kopitarjeva  navodila.  Poleg  tega  je 

dunajskega  slavista  na  skrivaj  mučila  zavist  zaradi  tekmečevega  hitrega 

napredovanja.  Primic  je  bil  namreč  na  začetku  leta  1811  najprej  imenovan  za 

skriptorja graške licejske knjižnice.1137 Nato se je prijavil še za mesto profesorja na 

katedri  za slovenski jezik na graškem liceju, ki jo je junija leta 1811 na njegovo 

pobudo ustanovil cesar. Kopitar je začel pozno jeseni istega leta Zoisa prepričevati, 

naj s pomočjo svojih znancev v Gradcu onemogoči Primičevo kandidaturo.1138

Zois  ni  poznal  vseh  podrobnosti  spora  med  slavistoma,  vendar  je  zaupal 

Kopitarjevi presoji, da bo svojeglavi Primic kot profesor škodil skupnim prerodnim 

prizadevanjem. S pomočjo svojega sorodnika Jožefa pl.  Lehmanna je štajerskemu 

deželnemu referentu za verske in študijske zadeve Jožefu Alojziju Jüstlu, ki je bil 

glavni podpornik slovenske katedre in Primica,1139 sporočil  svoje pomisleke glede 

izbire  Kopitarjevega  nasprotnika.  28.  januarja  leta  1812,  en  mesec  po  pisnem 

natečaju  za  prihodnjega  profesorja  slovenščine,  ki  ga  je  koroško-štajerski  vladi 

pomagal  pripraviti  Kopitar,1140 je  Zois  na  Dunaj  pisal:  »Po  Lehmannu  sem  dal 

gubernijskega svétnika Jüstla v Gradcu opozoriti, naj bo pozoren na odpadniškega 

Primica in njegove slovenske pomočnike!«1141

Toda  Kopitar  si  je  medtem premislil,  saj  je  v  istih  dneh dobil  v  pregled 

natečajna  prispevka  Primica  in  njegovega  tekmeca  Janeza  Krstnika  Šmigoca. 

Nepristransko se je odločil za mnogo boljšega Primica in ga tudi priporočil vladi.1142 

Nato je skušal takoj popraviti škodo, ki je po njegovi krivdi grozila s Zoisove strani. 

5. februarja leta 1812 je mecenu hlastno pisal: [D]anes hitim […] tudi s prošnjo, da 

bi Vaša milost v Gradcu preklicala vse o Primicu,  sicer bo trpela dobra stvar. Sam 

sem sicer s Primicem prekinil dopisovanje, ker mi je zaradi svoje  sprevrženosti in 

gospodovalnosti zoprn (zvijačnost ima za življenjsko  modrost, za mene kot učenca 

1136 Gl. npr. Pisma Žige Zoisa II, MP 48.
1137 Kidrič 1934: 11.
1138 Kidrič 1929–1938: 501–504, 515–516.
1139 Šumrada 2002: 54–56.
1140 Šumrada 2002: 56.
1141 Pisma Žige Zoisa II, MP 30.
1142 Šumrada 2002: 56.
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Vaše milosti pa je poštenje največja vrlina) […]« Kopitar je torej ostal pri svojem 

prvotnem mnenju o potrebnosti osamitve Primica iz etičnih razlogov, kljub temu pa 

je mlademu slavistu v nadaljevanju pisma pravično priznal zasluge za »véliki načrt«, 

tj. za slovenski literarni prerod: »Vendarle je prav  on dosegel, da je bila v Gradcu 

ustanovljena slovenska katedra, njegovi tekmeci pa so še bolj ubogi reveži kakor on. 

Zato  bi  bilo  pač  zaželeno,  da  stolico  dobi  Primic.  […] Nasprotno  bi  pri  nekem 

Šmigocu zadeva po prvotni usmeritvi potonila nazaj  v svoj nič. […] Tako pa prav 

zares lepo prosim, da Vaša milost vzame nazaj svoja naročila Lehmannu ex caussis  

allatis.1143 Mogoče  bo  preklic  prispel  komaj  še  pravočasno,  ker  je  natečaj  že  v 

manibus iudicum1144 in bo odločitev sprejeta v kratkem času. Primic lahko našemu 

vélikemu načrtu škodi toliko manj, ker se s poglavitnimi potezami strinja in bi se rad 

postavljal zgolj v podrobnostih, pa tudi kot samostojen mislec.«1145 

Zois  je  sprevidel,  da  sta  se  s  Kopitarjem  prenaglila,  in  odgovoril:  »S 

Primicem ste me sprijaznili.«1146 Najbrž je to pomenilo, da je v Gradec poslal novo 

pismo s preklicem starega. Za razumevanje mu je bil Kopitar hvaležen.1147 Ko so bile 

vse ovire odstranjene, je Primic 19. februarja postal profesor, 30. aprila leta 1812 pa 

je imel nastopno predavanje.1148 Kopitar je do Primica tudi v naslednjih mesecih gojil 

mešan odnos, ki se je zrcalil v njegovih poročilih vodji slovenskega preroda. Tako je 

13. junija leta 1812 zanj celo našel nekaj pohvalnih besed, predvsem zato,  ker je 

kazalo, da bo s svojim nemško-slovenskim slovarjem prehitel Vodnika: »Kaj pravi 

Vodnik na  Primičev članek v  Wiener Zeitung,  v katerem ta prosi vse Slovane za 

prispevke za svoj  nemško-slovenski  slovar,  ki  je v  pripravi.  Ergo hic  praeveniet  

rectorem lycei!1149 Prav se mu godi.  Naznanilo  v  graškem časopisu je  po  mojem 

okusu. Primic piše v nemščini s precej  okusa.«1150 Zois se je v odgovoru 20. julija 

istega leta strinjal, da je treba biti do Primica strpen.1151

 Duh sprave, ki je tedaj očitno zavel med tremi omenjenimi preroditelji,1152 je 

med drugim sprožilo skrajno vljudno Primičevo pismo Zoisu spomladi 1812. Primic 

se je vsekakor zavedal škode, ki so mu jo prizadejala Kopitarjeva pisma in druga 

1143 Latinsko: »iz dodatnih razlogov«.
1144 Latinsko: »v rokah razsodnikov«.
1145 Pisma Žige Zoisa II, MP 31.
1146 Pisma Žige Zoisa II, MP 35.
1147 Pisma Žige Zoisa II, MP 37.
1148 Šumrada 2002: 56.
1149 Latinsko: »Torej bo ta prehitel rektorja liceja!«
1150 Pisma Žige Zoisa II, MP 40.
1151 Pisma Žige Zoisa II, MP 43.
1152 Prim. Hösler 2006: 168.
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posredna  sporočila  ljubljanskemu  mecenu.  Pisma  oziroma novice  iz  njih  so  med 

slovenskimi preroditelji  hitro krožila,  najbrž predvsem po Zupanovi in Vodnikovi 

zaslugi, saj je graški profesor dobro vedel tudi za Kopitarjev očitek o sektaštvu, ki ga 

je Zois ponovil  v opozorilu  Lehmannu in Jüstlu.  Kljub tej  mučni  zgodbi  je želel 

Primic  navezati  korekten  stik  z  baronom Zoisom.  Graški  profesor  se  je  v  pismu 

ubranil vseh napadov in mecena prepričeval, da raznolikost mnenj ni nujno slaba za 

razvoj  preroda.1153 Poleg  tega  ga  je  prijazno  zaprosil  za  moralno  in  materialno 

podporo  štajerski  slavistiki,  zlasti  v  obliki  nujno  potrebnih  knjig.  Kopitar  je  v 

Primičevem  pismu  Zoisu  takoj  prepoznal  odlično  priložnost,  da  baron  prevzame 

nadzor nad trmastim graškim slavistom, ki ga sam ni mogel obdržati. 9. septembra 

leta 1812 je Zoisu svetoval, naj poskusi obrusiti Primičeve slabe lastnosti in ukrotiti 

njegovo  pretirano  slovansko  zanesenjaštvo:  »Fant  ima  slab  značaj.  Videz  mu  je 

pomembnejši kakor resnica. […] Vaša milost naj ga malce vzame v šolo: mogoče se 

bo pa vseeno dalo še kaj narediti iz njega. […] Kajti zelo rad bi se – kakor naš Zupan 

–  širokoustil s Slovani. Toda dokler ne bomo imeli česa pokazati,  je treba le tiho 

delati naprej. […] Mislim, da se smešimo, če smo pred nepoučenimi (ki ne morejo 

pravično presojati)  pretirano domišljavi  zaradi  slovanstva.« Kopitar  je  torej  kljub 

ostrim besedam upal na spravo in sodelovanje s Primicem, pri čemer je računal na 

blagodejni  vpliv  barona  Zoisa.  Da si  je  iskreno želel  boljših  odnosov z  graškim 

profesorjem,  potrjuje  tudi  zadnji  stavek v istem pismu.  V njem je  Kopitar  Zoisa 

pozval,  naj  Primicu  razkrije,  kako  odločilno  je  vplival  na  koncu  na  njegovo 

imenovanje  za  profesorja:  »Vaši  milosti  se  bo  mogoče  zdelo  primerno  tudi,  da 

Primicu pove, kako pošteno sem nastopil za njegovo namestitev.«1154 Zois je nato v 

Gradec poslal najmanj eno pismo,1155 v istem času pa sta korespondenco obnovila 

celo Kopitar in Primic.1156

Kljub tej  spodbudni okrepitvi  stikov pa med Zoisovim krogom in graškim 

slavistom ni prišlo do tesnejšega sodelovanja. Čez eno leto, oktobra leta 1813, se je 

namreč Primicu trajno omračil um.1157 Nekateri prizadeti prijatelji in sodelavci so za 

to naravnost ali implicitno okrivili Kopitarja,1158 ki naj bi pred tem spodbudil Zupana, 

da  je  v  Wiener  allgemeine  Literaturzeitung objavil  argumentirano,  vendar  hudo 

1153 Kidrič 1934: 142.
1154 Pisma Žige Zoisa II, MP 45.
1155 Prim. Kidrič 1934: 11.
1156 Kidrič 1934: 154, 157.
1157 Kidrič 1934: 191.
1158 Kidrič 1934: 192.
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kritiko Primičevih Nemško-slovenskih branj.1159 Na veliko Kopitarjevo nejevoljo sta 

na morebitno zvezo med njim samim, kritiko in Primičevo boleznijo pomislila tudi 

Zois  in  Dobrovský.1160 28.  decembra  leta  1813 se je moral  slavist  zato  še  drugič 

zagovarjati pred baronom zaradi Primica. Vendar se tudi ob tej priložnosti ni mogel 

odreči  ironiji,  ki  je  namigovala,  da ni  bil  graški  slavist  nikoli  povsem pri  zdravi 

pameti:  »Odkar je strastni mož res postal nesrečen, pogosto mislim na eno svojih 

pisem, v katerem sem ga z ozirom na [njegov] predlog, da bi on Vašo milost, škofa 

in druge poimensko pozval k slovanstvu, vprašal: Ali ste znoreli?« Ob izgovarjanju, 

da Primičeva bolezen ni njegova krivda, ni Kopitar niti malo ublažil svojega mnenja 

o graškem profesorju niti obžaloval njegove usode, ki naj bi slovenskemu prerodu ne 

škodovala:  »Toda  recenzija  njegovih  Branj ni  moja,  čeprav  se  z  njo  v  glavnem 

popolnoma strinjam. Čeprav bo slovenska stolica v Gradcu s tem verjetno ukinjena, 

je morda dobra stvar z njim izgubila nevarnega zagovornika. Zaradi tega je imel že 

opravka  z  Nemci  itn.«1161 Ne glede  na  Kopitarjevo večkratno  spletkarjenje  zoper 

Primica in namige sodobnikov je treba poudariti, da noben vir ne dokazuje slavistove 

vpletenosti  v  Zupanovo  kritiko,  prav  tako  pa  ne  vpliva  recenzije  na  Primičevo 

bolezen.1162  

Na  koncu  zgodbe  o  Primicu  se  je  lahko  korespondenca  med  Zoisom  in 

Kopitarjem posvetila le še njegovi zapuščini. Pozno jeseni leta 1813 je Kopitar prosil 

baronova graška sorodnika Franca Zoisa in Cecilijo Zois, naj v profesorjevi knjižnici 

poiščeta izposojeni rokopis Japljeve slovnice in ga vrneta mecenu v Ljubljano.1163 

Zois, ki je precej bolj od svojega bivšega tajnika obžaloval Primičevo usodo, je z 

nečakinjo Cecilijo poskrbel za del profesorjeve dediščine. Poleg tega je pravičneje 

ocenil  Primičevo  slovaropisno  delo.  18.  februarja  leta  1814 je  namreč  Kopitarju 

pisal:  »Cecilija  želi,  da ji  pošljete  kakšnega potujočega prijatelja,  ki  bi  mu lahko 

predala Vaša pisma Primicu,  ki  jih je prav tako rešila.  Žal mi je za tega,  čeprav 

sumljivega zagovornika Slovencev, še toliko bolj, ker se je pred kratkim tako rekoč 

sprijaznil s pošiljko svoje zbirke besed Vodniku (rokopis sem osebno videl – zdelo se 

mi je, da je po razširitvi presegel vsa pričakovanja).«1164 

1159 Kidrič 1934: 190.
1160 Kidrič 1934: 192.
1161 Pisma Žige Zoisa II, MP 62.
1162 Hösler 2006: 163.
1163 Pisma Žige Zoisa II, MP 62.
1164 Pisma Žige Zoisa II, MP 64.
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Niti  Zois  niti  Kopitar  nista  našla  veliko  razumevanja  za Primičevo  strpno 

trditev, da raznolikost mnenj ne škoduje prerodu. Iz njune korespondence je mogoče 

razbrati, s čim je Primic – če pustimo ob strani nesporazum z izvodom Vodnikove 

slovnice – izzval  jezo dunajskega slavista,  pa tudi ljubljanskega mecena.  Prvič:  s 

svojim  samostojnim  delovanjem,  ki  naj  bi  bilo  včasih  tudi  nestrokovno,  je 

nasprotoval hierarhiji slovenskih preroditeljev v Zoisovem krogu in njegovi okolici, 

ki  sta  jo  določila  Zois  in  Kopitar.  Zato  ga  je  baron  označil  za  »odpadniškega«. 

Drugič:  njegov  slovanski  entuziazem,  ki  naj  bi  bil  včasih  tudi  nekritičen  in 

samoljubno motiviran, se ni ujemal z nevpadljivim, po Kopitarjevih besedah tihim 

načinom delovanja Zoisovega kroga, ki se je izogibal napetosti med slovenstvom in 

nemštvom, zaradi česar je lahko pri svojih načrtih računal na naklonjenost avstrijske 

oblasti.  Zato  ga  je  Kopitar  označil  za  »nevarnega«,  Zois  pa  za  »sumljivega«. 

Kopitarjevo jezo je  mogoče  vsaj  delno  razložiti  tudi  z  ljubosumjem na Primičev 

uspeh. Toda presenetiti nas ne sme niti Zoisov nenavadno strog odnos do graškega 

slavista in naglica, s katero je baron brez pomisleka ustregel Kopitarjevi želji, naj 

skuša Primica ustaviti  na poti  do profesure. Zois je namreč tedaj že tri desetletja 

avtoritativno vodil skupino svojih ubogljivih literarnih sodelavcev, poleg tega pa je v 

izjemno  delavnem,  ambicioznem  in  svojeglavem  Primicu  najbrž  ugledal  novega 

Pohlina, ki bi z nepremišljenimi dejanji dolgoročno škodoval prerodu.

Zois in Kopitar  sta torej  s pismi učinkovito organizirala in rangirala svoje 

prerodne  sodelavce.  Videti  je,  da  sta  se  zelo  dobro  zavedala  moči  pisma  pri 

discipliniranju ljudi.1165 V medsebojnih pismih sta si redno pošiljala poročila o delu 

preroditeljev,  občasno  pa  tudi  usklajevala  nadzor  nad  njihovimi  pismi  (Zupan, 

Ravnikar).  Korespondenca  med  Zoisom  in  Kopitarjem  je  zato  pogosto  usodno 

vplivala  na  potek  njihovih  načrtov.  Zlasti  dunajski  slavist  si  je  s  pismi  Zoisu 

prizadeval  preroditeljem  bodisi  omogočiti  (Zupan,  Metelko)  bodisi  onemogočiti 

(Primic)  dostop  do  mecena.  Kopitarjeva  pisma  so  lahko  njihove  glasove  pred 

baronom okrepila (Ravnikar) ali utišala (Vodnik, Zupan). Slavist si je začel po letu 

1810  jemati  pravico,  da  kot  Zoisov  majordom  po  pismih  razsoja,  ali  je  manj 

zanesljivim sodelavcem kakor Zupanu in Primicu sploh dovoljeno zastopati »dobro 

stvar«,  tj.  prerod.  Pri  strogem ocenjevanju sodelavcev,  zlasti  Vodnika,  Zupana in 

Primica, je v nasprotju z umirjenim Zoisom velikokrat pretiraval. To se kaže tudi v 

1165 Prim. MacLean 2000: 180.
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njegovi  pogosti  kršitvi  tedanjega  epistolarnega  dekoruma,  ki  moškemu 

korespondentu nižjega rodu ni dovoljeval izražanja jeze.1166  

1166 Prim. Schneider 2001: 228.
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4.5 PESNIŠTVO

4.5.1 Zoisova pesniška navodila

Baron je v pismih, ki jih je pošiljal v letih 1794–1795 na Koprivnik, Vodniku 

kot avtoritativen mentor dajal navodila za pesnenje v slovenskem jeziku. Njihovo 

spoštovanje  in  upoštevanje  je  spretno  dosegal  izmenično  s  kritiko  in  hvalo 

Vodnikovih pesmi.1167 25. junija leta 1794, na primer, je pesnika skupaj z Linhartom 

nagovarjal k predelavi pesmi Kranjc, tvoja dežela je zdrava in epigramov o mesecih, 

v  zameno za potrpljenje  s  kritiko  pa mu je  obljubil,  da  bo postal  »prvi  kranjski 

pesnik«.1168 Svojo pozicijo razsodnika o tem vprašanju je 4. aprila leta 1794 pred 

Vodnikom utrdil celo tako, da se je sicer na pol v šali razglasil za preroka, »ker sem 

zdaj za to že tudi dovolj  star«.1169 S pismi,  ki  so zahtevala poslušnost,  je načrtno 

oblikoval  pesnika,  kakršnega  je  po  njegovem  potreboval  slovenski  literarni 

prerod.1170

Načelni temelj Zoisovih literarnih nazorov, ki jih je posredoval Vodniku, je – 

ugotavlja  Janko  Kos  –  predstavljala  racionalistično  usmerjena  klasicistična 

poetika.1171 Zois je bil prepričan, da zahtevnejšega oziroma daljšega literarnega dela 

ni  mogoče  zasnovati  brez  tovrstne  normativne  podlage,  zato  je  Vodniku  pisal: 

»Poiskal bom tudi knjige s pravili o poetiki, da Vam bom priskrbel kaj branja.«1172 

Poslal  mu je temeljni  poetiki  rimske antike in 17. stoletja,  in sicer Horacijevo in 

Boileaujevo. Še baročni teoretski podlagi, ki sta jo predstavljala ta teksta, je baron v 

pismih  Vodniku  in  v  lastni  pesniški  praksi  dal  razsvetljenski  značaj.  Pesniku  je 

namreč  priporočal  tudi  sodobnejšo  Batteuxovo  literarno  teorijo  v  Ramlerjevem 

prevodu,  ki  je  tradicionalno  poetiko  s  poudarjanjem  pomena  okusa  delno  že 

pomikala  v  območje  empirizma.1173 Značilno  razsvetljensko  stališče  je  Zois  tako 

zagovarjal 4. avgusta leta 1795, ko je zapisal: »Po ukazu kritike je vedno treba vse 

1167 Prim. Kos 1979: 420.
1168 Zois 1973: 29.
1169 Zois 1973: 24.
1170 Dović 2007: 87.
1171 Kos 1987: 31. Gl. tudi Koruza 1970: 122, 126.
1172 Zois 1973: 41.
1173 Kos 1987: 31.
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poizkusiti, da bi zadovoljili razum in dober okus.«1174 Vodnik je ubogljivo upošteval 

poslane poetike, saj je v njih odkril »vso pesniško logiko in tehnologijo«.1175

Tudi Zoisova konkretna pesniška navodila Vodniku kažejo, kakor piše Janko 

Kos,  značilno  razsvetljensko  povezovanje  tradicionalnega  racionalizma  in 

sodobnejšega empirizma.1176 Baron je načelno sicer zagovarjal konservativna stališča 

klasicistične poetike.  Ko je Vodnika poučeval,  kako naj  se loti  epa s tematiko iz 

slovanske zgodovine, je za to literarno zvrst predvideval kanonizirane klasicistične 

vsebinske in formalne vzorce, npr. »enotnost glavnega dejanja«.1177 Prav tako je od 

Vodnikove poezije v duhu Horacija in Boileauja pričakoval,  da bo tako zabavala 

kakor poučevala.  Ko pa je dejansko presojal  pesmi,  poslane s  Koprivnika,  je dal 

veljavo  predvsem  empirističnim  nazorom.1178 Ti  so  prišli  najbolj  do  izraza  v 

njegovem stalnem opozarjanju Vodnika, naj bodo pesmi napisane »v ljudskem tonu 

in za ljudstvo«.1179 

Prav tako je bila Zoisova poetika empiristično usmerjena ob vprašanju sloga 

in verza. Baron je Vodnika svaril, naj ne posnema pretirano bogatega, »z metaforami 

in podobami  preobloženega  tona« Denisovega prevoda  Ossianovih spevov,  in mu 

svetoval ozir na preprosti okus bralcev slovenske poezije.1180 Glede verza pa se je 

prav tako z  izkustvenega  vidika  odločil  za  akcentuacijsko načelo,  ki  je  ustrezalo 

možnostim  slovenskega  jezika:1181 »Za  delanje  verzov  po  tej  metodi  ni  potrebna 

nikakršna strah zbujajoča, še manj umetna prozodija; o vsem odloča uho, če se ravna 

po  jezikovnem okusu.«1182 V imenu  razuma in  dobrega  okusa  je  odsvetoval  tudi 

prenašanja stavkov v naslednji verz, tj. prestop.1183     

4.5.2 Zoisovi pesniški zgledi 

Zoisovo poetiko torej zaznamuje razpetost med klasicističnim racionalizmom, 

ki obvladuje bolj baronovo teorijo, in razsvetljenskim empirizmom, ki obvladuje bolj 

1174 Zois 1973: 39.
1175 Zois 1973: 55.
1176 Kos 1987: 31. Gl. tudi Koruza 1970: 126.
1177 Zois 1973: 35.
1178 Kos 1987: 32.
1179 Kos 1987: 32. Prim. Zois 1973: 35.
1180 Zois 1973: 56.
1181 Kos 1987: 32.
1182 Zois 1973: 36.
1183 Zois 1973: 24.
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baronovo prakso. Ta dihotomija se zrcali tudi v dveh vrstah pesniških zgledov, ki jih 

je omenjal Vodniku. Po eni strani naj bi se pesnik tradicionalno uril s posnemanjem 

Horacija in njegovih naslednikov v poznem 18. stoletju, morda Blumauerja, po drugi 

strani pa bi moral pesmi z ozirom na svoje dejanske bralce snovati na nižji ravni, 

najbrž z zgledovanjem po prvobitnih pesmih, tako po Ossianovih spevih in ljudskih 

pesmih.1184 Zdi se, da člani Zoisovega kroga v tej predstavi niso čutili nasprotja, ker 

so  bili  prepričani,  da  so  tako  grški  in  rimski  klasiki  kakor  ljudska  poezija  blizu 

naravnemu pesništvu.  Zato je lahko Kopitar  hvalil  Lukijana Mušickega,  ki  je kot 

naslednik srbskih ljudskih pesnikov pisal ode po klasičnih zgledih.1185 V nadaljevanju 

poglavja  obravnavam  omembe  pesniških  zgledov  v  Zoisovi  literarnoprerodni 

korespondenci, med katerimi je bil daleč najpomembnejši Horacij.  

Zois je Vodniku od sodobnih avstrijskih pesnikov poleg Michaela Denisa, do 

katerega je bil kritičen, navdušeno priporočil Aloisa Blumauerja. Ta je spadal v krog 

mlajših  domoljubnih  pesnikov,  ki  so  se  zbirali  pod  imenom  Wiener  Freunde in 

izdajali  od  leta  1777  glasilo  Wienerische  Musenalmanach.  Ta  razsvetljenska 

pesniška  družba  je  skupaj  z  Denisom  vplivala  že  na  Pohlinov  krog  in  pesniški 

zbornik Pisanice. Še pomembnejši baronov pesniški ideal pa je bil Horacij.1186 

Zois v pogovorih in pismih svojim prerodnim sodelavcem ni priporočal le 

upoštevanja  Horacijeve  poetike,1187 temveč  tudi  zgledovanje  po  njegovi  poeziji. 

Vsebina  njegovih  številnih  pripisov  v  knjigi,  ki  je  pod naslovom  Quinti  Horatii  

Flacci opera, ad optimas editiones collata izšla v Zweibrücknu leta 1792, dokazuje, 

da ob branju Horacijevih pesmi  ni  ugotavljal  le  njihovih vsebinskih in formalnih 

značilnosti, temveč se je na podlagi preučevanja te poezije loteval splošnih vprašanj 

iz  zgodovine  književnosti,  retorike  in  metrike,  tako  izvora  rimske  satire,  oblike 

retoričnih figur in metričnih shem.1188 Nič manjši ljubitelj Horacijevih pesmi ni bil 

Vodnik.  Vpliva  avgustejskega  pesnika  na  Vodnikovo  pesništvo  še  zdaleč  niso 

spodbujala le Zoisova pisma. Vodnik je Horacija upošteval pri pisanju skoraj dve 

desetletji pred prihodom na Koprivnik, prav tako pa ga ni pozabil po letu 1800, ko je 

Zoisov mentorski nadzor nad njim že popuščal. Nanj se je manifestno skliceval v 

pesmih Na sebe in Moj spominik, zelo prepoznavno v pesmih  Prošna na Kraynsko 

1184 Gl. Zois 1973: 56. Prim. Koruza 1970: 120, 121, 124.
1185 Prim. Pogačnik 1932: 102.
1186 Koruza 1970: 122.
1187 Gl. poglavje Zgodovinska opredelitev pisem iz Zoisove literarnoprerodne korespondence, 
podpoglavje Horacijeve epistole.
1188 Horatius, Quinti Horatii Flacci opera; Vidmar 2008 b: 449–450.
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Modrino, Star pevic ne boj se peti, Ilirija oživljena in Mirov god, najverjetneje pa ga 

je posnemal tudi v pesmih Mila pesm pejta P. Marku A. D. za odhodno, Zadovolne 

Krajnc in Pomlad.1189 Mlajši Kopitar, ki ni sicer nikoli resno zlagal pesmi, jih je pa 

vedno zelo rad bral, se je navdušenja nad Horacijevo poezijo navzel v gimnaziji, nato 

pa še v baronovi hiši.  Te pesmi so gotovo ustrezale  njegovemu razsvetljenskemu 

nazoru, da mora poezija nagovarjati »abstraktnega«, torej mislečega in razumnega 

človeka.1190 Še pri mlajših sodobnikih kakor Matiji Čopu je slovel po tem, da »kar 

naprej navaja« tega rimskega pesnika.1191     

4.5.2.1 Omembe Horacija v Zoisovih pismih Vodniku

Zois  je  v  devetih  ohranjenih  pismih  na  Koprivnik  Horacija  neposredno 

omenil  le  dvakrat,  toda  obakrat  v  najtesnejši  zvezi  s  ponovnim  začetkom 

Vodnikovega pesnjenja po večletnem premoru.    

V prvem ohranjenem pismu marca  1794 je Zois  bodril  Vodnika,  ki  so ga 

preganjali dvomi o lastni pesniški nadarjenosti. Baron mu je zagotavljal, da se mu bo 

pesniška žilica odprla, tudi če bo študiral »samo Horacija«.1192 Zois je želel reči, da 

Vodniku za ponovni začetek pesnjenja ni treba nujno iskati vzorov med kakšnimi 

sodobnimi ali modnimi pesniki, temveč si lahko povsem zadovoljivo pomaga že s 

preučevanjem  vsakemu  izobražencu  znane  poezije,  katere  odličnost  so  potrdila 

stoletja recepcije. Ta odlomek, v katerem bi bil lahko rimski pesnik omenjen tudi 

samo kot primer klasičnega, kanoniziranega avtorja, še ne razkriva docela Zoisovega 

prepričanja, da ponujajo sodobnemu pesniku prav Horacijeve pesmi živo ustvarjalno 

moč.  Takšno  poanto  mecenove  misli  potrdi  šele  naslednja  omemba  antičnega 

pesnika. V drugem ohranjenem pismu aprila 1794 je namreč Zois takoj na začetku 

odstavka, ki ga je namenil analizi Vodnikove poezije, prijatelju obljubil, da mu bo po 

naslednjem slu poslal knjigo Horacijevih del.1193 

Ta Zoisova spodbuda je gotovo pripomogla k temu, da je Vodnik v pesmi 

Star pevic ne boj se peti, ki jo je snoval na Koprivniku ravno v času dopisovanja z 

baronom,  uporabil  Horacijevo  primerjavo  pesnika  s  čebelo,1194 ki  izvira  iz  ode 

1189 Gl. Voglar 1961–1962: 72; Gantar 1969: 88; Gantar 1985: 56; Kos 1987: 37; Kos 1990: 105, 126; 
Svetina 2007: 74; Vidmar 2008 b: 455–458.
1190 Prim. Kidrič 1939: 180.
1191 Čop 1983: 176.
1192 Zois 1973: 19.
1193 Zois 1973: 23.
1194 Gantar 1969: 88.
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Pindarum quisquis studet aemulari.1195 Vodnik opisuje pesnika oziroma samega sebe 

kot ponosno čebelo, ki se kljub starosti počasi vzpenja v višave. Očitno se poistoveti 

s  Horacijem,  ki  primerja  svoje  utrudljivo  snovanje  pesmi  z  marljivim  delom 

matinske  čebele.  Aluzija  na  Horacija  je  bila  gotovo jasna  Zoisu,  ki  je  za  pesem 

avgusta leta 1795 zapisal, da je »v celoti blizu popolnosti«.1196 

4.5.2.2 Omembe Horacija v Kopitarjevih pismih Zoisu 

V Zoisovem krogu pa Horacijeva poezija ni spremljala le literarnih, temveč 

tudi osebne dileme. Kopitar jo je tako vpletel v razmišljanje o svojem življenju v 

pismu Zoisu 3.  decembra  leta  1809. Mladi  slavist  se je tedaj  ravno potegoval  za 

naklonjenost grofa Zinzendorfa, ki bi mu lahko pomagal zasesti mesto skriptorja v 

Dvorni knjižnici. Ker je grofa poleg strokovne usposobljenosti zanimalo tudi, če ima 

prosilec  urejeno zasebno  življenje,  je  Kopitar  Zoisu  to  skrb  komentiral  s  svojim 

običajnim smislom za jedki humor: »Da se grof zanima za  moje urejeno življenje, 

sem toliko bolj vesel, ker bo Vaša milost gotovo pričala za to. To je morda moja 

najmočnejša stran, saj ne vem za nobeno svoje nemoralno dejanje. Celo  in puncto 

lubrico1197 moram, hujši od puščavnika, pač še vedno izgubiti, si non ma virginité1198 

(kako bi lahko sicer bral Horacija?), pa mon pucelage.«1199 Kopitar se je torej s precej 

samoironije  ozrl  na  svoje  življenje  osamljenega  učenjaka.  Čeprav  je  že  izgubil 

mladostno duhovno nedolžnost, tako da je lahko vsaj razumel Horacijevo pogosto 

erotično obarvano poezijo, ki je bila gotovo pri srcu Zoisu, pa še vedno ni izgubil 

telesne  nedolžnosti.  Ta  duhoviti  pasus  zopet  potrjuje,  da  je  bilo  poznavanje  in 

interpretiranje Horacijeve poezije v Zoisovem krogu še posebej zaželeno. 

O  Horacijevi  poeziji  kot  pomembnem  kriteriju  pri  Zoisovem  presojanju 

sodobne poezije priča še neko drugo Kopitarjevo pismo. Slavist je 15. januarja leta 

1812 Zoisu z laskavimi besedami predstavil svojega novega korespondenta, srbskega 

literata Lukijana Mušickega: »Stratimirovićev protosincel, moj dopisnik, predava v 

Karlovcih  staroslovanski  jezik.  Je  strasten  slavist,  pesnik  (horacijevske ode)  in 

logičen slovničar:  njegovo  6  polovičnih  pol  dolgo  pismo  bom  ob  priložnosti 

posredoval  Vaši  milosti.«1200 Kopitar  je  torej  takoj  prepoznal  horacijevske  zglede 

1195 Horatius, Carmina, IV, ii, 27.
1196 Zois 1973: 38.
1197 Latinsko: »na spolzkem področju«.
1198 Francosko: »če ne svoje nedolžnosti«.
1199 Francosko: »svoje devištvo«. Kidrič 1941: 122.
1200 Pisma Žige Zoisa II, MP 28.
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srbskega klasicističnega pesnika,1201 in jih je v pismu Zoisu tudi izpostavil (dvakrat 

podčrtal)  kot dokaz njegovega dobrega okusa. Mušicki je bil  res znan po svojem 

občudovanju in posnemanju Horacija, še posebej pa po spoštovanju njegove poetike. 

Vse to je moralo ugajati članom Zoisovega kroga. Že 19. aprila leta 1812 je Kopitar 

Zoisu poslal neko odo Mušickega, ki je bila gotovo napisana po zgledu Horacijevih 

pesmi, in naročil: »Zupan naj preštudira odo Mušickega in jo nato spravi v knjižnico 

Vaše milosti.«1202 Zois je v osnutku odgovora julija istega leta Kopitarju potrdil, da 

bo Jakob Zupan storil po njegovih željah.1203 

Okoli leta 1815 pa je Kopitar nekemu pismu za Zoisa priložil račun za knjige, 

ki jih je na Dunaju priskrbel za barona, Zupana in Ravnikarja. V seznamu je med 

knjigami  za  Zupana  omenjen:  »1  Horatius,  Denisii olim,1204 κλημ[μ]α1205 1,12 

[florinta].«1206 Kopitar  je  torej  za  manjšo  vsoto  denarja  na  Dunaju  kupil  knjigo 

Horacijevih  del,  ki  je  bila  nekoč  last  znamenitega  avstrijskega  pesnika  Michaela 

Denisa, potem pa naj bi mu bila odtujena. Na takšno usodo knjige je kranjski slavist 

najbrž sklepal po Denisovem podpisu ali ekslibrisu, ki ga je našel v njej. Knjigo je 

poslal po Zoisu, ki si jo je gotovo pozorno ogledal, Zupanu, ki se je začel ravno v teh 

letih ukvarjati s pesništvom.1207 Torej je bil Horacij postavljen za zgled – gotovo tudi 

na baronovo pobudo – še zadnjemu pesniku iz Zoisovega kroga. Ta knjiga je morala 

imeti za Zoisa in za vse še živeče slovenske preroditelje posebno vrednost, saj je bila 

nekoč last Denisa, ki je v drugi polovici 18. stoletja s svojo poezijo na meji med 

barokom,  razsvetljenstvom  in  predromantiko  pomembno  vplival  na  literarno 

ustvarjanje Pohlina, Deva, Vodnika in Linharta.1208 Iz tega razloga je Kopitar Zoisa 

opozoril na zanimivo provenienco in podčrtal ime uglednega prvotnega lastnika.

V  Horacijevi  poeziji  torej  člani  Zoisovega  kroga  niso  cenili  zgolj 

zgodovinske  vrednosti,  temveč  najpomembnejši  zgled  razsvetljenskega 

klasicističnega pesništva. Posebej Zoisu, Vodniku in Kopitarju je bil ta antični pesnik 

iz različnih razlogov še posebej blizu. Racionalni Kopitar je spoštoval kanonizirani 

pesniški  in  literarnoteoretski  ideal,  ki  ga  je  s  svojimi  deli  predstavljal  Horacij. 

1201 Prim. Gantar 1985: 57.
1202 Pisma Žige Zoisa II, MP 37.
1203 Pisma Žige Zoisa II, MP 43.
1204 Latinsko: »Horacij, nekoč Denisov«.
1205 Grško: »ukradena stvar«.
1206 Pisma Žige Zoisa II, MP 93.
1207 Prim. Suhadolnik 1991: 871.
1208 Prim. Kos 1987: 11–17.
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Vodnik je  občudoval  njegovo uspešno osebnost,  s  katero se je  večkrat  primerjal. 

Predvsem za Zoisa pa se zdi, da je Horacijeve misli vključeval v svojo življenjsko 

filozofijo.  Ko  je  bil  mlajši  in  še  pri  zdravju,  je  bil  najbrž  naklonjen  misli  iz 

Horacijevih ljubezenskih in pivskih pesmi, na primer Tu ne quaesieris,1209 da je treba 

ceniti  in  užiti  današnji  dan.  Ko je bil  starejši  in zaradi  bolezni  izkušenejši,  pa je 

vedno bolj cenil Horacijevo filozofijo zmernosti in zlate sredine v življenju, kakršno 

na primer izpoveduje pesem Rectius vives.1210 V duhu te ode je predvsem po pismih 

usmerjal življenje in delo svojih varovancev Vodnika in Kopitarja. 

1209 Horatius, Carmina, I, xi.
1210 Horatius, Carmina, II, x.
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4.6 VELIKA PRATIKA, SLOVNICA IN SLOVAR

Pisma iz Zoisove literarnoprerodne korespondence so imela ključno vlogo pri 

pripravi  vsaj  treh  pomembnih  izdaj  Zoisovega  kroga,  in  sicer  Vodnikove  Velike  

pratike  (1795–1797),  Kopitarjeve  Grammatik  der  Slavischen  Sprachen  in  Krain,  

Kärnten  und  Steyermark (1808)  in  Vodnikovega  nemško-slovensko-latinskega 

slovarja,  ki  ni  dočakal  natisa.  Pri  vseh omenjenih  projektih  so pisma usklajevala 

dejavnosti  avtorjev,  ki  sta  bila  v  dveh primerih  odsotna  iz  Ljubljane  (Vodnik  in 

Kopitar), urednikov in korektorjev, ki so bili pogosto tudi soavtorji (Zois, Linhart, 

Kumerdej in Vodnik), in založnika (Friderik Viljem Korn).    

4.6.1 Velika pratika

Zamisel o pratiki je izoblikovalo prvo ohranjeno Zoisovo pismo Vodniku 20. 

marca  leta  1794,  ki  je  na  začetku  ugotavljalo  pomanjkanje  primernih  slovenskih 

knjig »o zemljeznanstvu, naravoslovju, pesništvu in tako naprej«, ki bi prispevale »k 

prosveti kmečkih ljudi«. V drugem delu pisma je baron Vodniku sporočil, da skupaj 

z  Linhartom,  Kumerdejem  in  Japljem sicer  načelno  odobrava  njegov  namen,  da 

napiše  zahtevno  geografsko  delo  o  Kranjski.  Toda  z  ozirom  na  slabo  prodajo 

strokovnih knjig, o kateri so se prepričali po izidu Linhartovega Poskusa zgodovine 

Kranjske,1211 predvsem pa  z  ozirom na  nizko izobrazbo  in  skromna  pričakovanja 

bralcev  slovenskih  knjig  je  baron  s  sodelavci  zaključil,  da  je  preudarneje,  če  se 

Vodnik loti izboljšane verzije priljubljenega ljudskega koledarja – pratike. Ta bi po 

baronu  združevala  poljudne,  toda  kvalitetne  zemljepisne  prispevke,  pa  tudi 

»nravstvene izreke, poljedelske nasvete, kratke pesmi«. S tem bi nadomestili  stare 

koledarje,  ki  so  objavljali  vsebinsko  nekritične,  pa  tudi  jezikovno  neustrezne 

biblijske in zgodovinske sestavke. Po Zoisu bi lahko šele postopno, z dvigovanjem 

zahtevnosti takšnih izdaj, pripravili bralce do tega, da bi v prihodnje posegli tudi po 

strokovnih knjigah v ljudskem jeziku. Baron je projektu upravičeno pripisoval velik 

pomen, saj so pratike načelno lahko prišle v vsako kmečko hišo.1212 Zois Vodniku ni 

pustil veliko manevrskega prostora pri odločanju, ampak je pismo zaključil, kakor da 

je stvar dogovorjena: »Z gradivom, ki je na voljo, boste gotovo z lahkoto poskrbeli 
1211 Gspan 1967: 251.
1212 Gspan 1967: 295.
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za nekaj letnikov. Pri pregledu pomembnih stvari smo Vam vsi skupaj, jaz pa še 

posebej, pripravljeni nadvse zvesto in skrbno pomagati.«1213

Vodnik  je  popustil  pod  mehkim,  zato  pa  nič  manj  odločnim  pritiskom 

Zoisovega pisma in prevzel nalogo. Kakor se je izrazil Zois v svojem naslednjem 

pismu 4. aprila istega leta: »Zelo me veseli, da Vam ugaja naš predlog za delo pri 

izboljšavi  ljudskega  koledarja.«  Na  Koprivnik  je  začelo  po  baronovih  slih  hitro 

pritekati  nujno  gradivo  za  izdajo:  »zemljepisne  šolske  knjige  in  karte,  izdaje 

koledarjev«, dela »za pouk kmetov« itn. Zois je prevzel skupaj s Kumerdejem in 

Linhartom nase tudi izbiro založnika in vse poslovne dogovore v zvezi z izdajo.1214 

Delo  je  izjemno  hitro  napredovalo  tako  na  Koprivniku  kakor  v  Ljubljani.  Tretje 

ohranjeno  pismo  na  Koprivnik,  datirano  25.  junija  leta  1794,  je  že  vsebovalo 

podrobno Zoisovo in Linhartovo kritiko Vodnikovih pesniških in proznih prispevkov 

za pratiko.  Vtis je, da si je hotel  baron na vsak način zagotoviti  natančno takšno 

upoštevanje pripomb, kakor si ga je zamislil. Pesnika je zato v pismu blago, vendar 

kar trikrat opomnil na nujnost vnosa popravkov v besedila. Najprej je opozarjal na 

potrebno naglico: »Zdaj Vas prosiva za omenjene razširitve in majhne spremembe, 

potem pa bo šel novi rokopis takoj v tisk.« Potem se je skliceval na želje knjigarnarja 

Korna,  ki  »hrepeneče  pričakuje  tega  in  naslednje  sestavke«.  Nazadnje  je  sebi, 

sodelavcem in pesniku v usta pokroviteljsko položil še te besede o nujnosti slogovne 

dovršenosti besedila: »Ker pa se strinjamo, da je potrebno čimveč kritike, če hočemo 

dati  bralcem  nekaj  dobro  izčiščenega,  sledi  na  posebnem  listu  še  cela  stran 

pripomb«.1215

Pisemsko  koordiniranje  dela  na  Veliki  pratiki je  gladko  teklo  še  naprej. 

Vodniku  je  bilo  24.  julija  leta  1794  sporočeno,  da  je  sedaj  vse  v  Zoisovih  in 

Linhartovih  rokah.  Baron  je  sicer  izrazil  zadovoljstvo  z  Vodnikovimi  proznimi 

prispevki,  vendar  mu  je  tudi  naznanil,  da  si  bosta  z  Linhartom verze  o mesecih 

dovolila bodisi skrajšati bodisi spremeniti bodisi izpiliti, celoto pa korigirati v skladu 

z dogovorjenimi pravopisnimi pravili.1216 Pomembnega dela na naslednji pratiki za 

leto 1796 ni smela prekiniti niti Linhartova smrt, zato sta korekturo takoj prevzela 

Zois in Kumerdej. Baron je Vodnika še naprej oskrboval z novimi primerki pratik iz 

avstrijskih  dežel.  Upoštevanje  svojih  popravkov je  želel  v  pismu julija  leta  1795 

1213 Zois 1973: 17, 19–21.
1214 Zois 1973: 21–23.
1215 Zois 1973: 24–28.
1216 Zois 1973: 30.
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kakor po navadi doseči zlepa, tokrat s pohvalo inovativnosti pesnikovih prispevkov: 

»Iz tega vidite, da na tem področju ni delal še nihče pred Vami.«1217 4. avgusta leta 

1795 je Zois nadaljeval usklajevanje priprav na tisk Velike pratike za naslednje leto, 

prevsem pa natančno poročal o lastnih popravkih končnih verzij Vodnikovih pesmi. 

Takšna poročila niso predvidevala Vodnikovih odzivov, še manj protestov. Podobno 

je  tudi  Zoisova  kritika  osnutkov Vodnikovih  pesmi,  ki  je  sledila  v  nadaljevanju, 

samoumevno  pričakovala  pesnikovo  upoštevanje.1218 Takšno  vlogo  pri  izdajanju 

pratike so Zoisova pisma imela vse do Vodnikove selitve v Ljubljano leta 1796. Zois 

je lahko 4. oktobra leta 1795 zadovoljno ugotavljal, da je publikacija doživela uspeh: 

»Mogoče  bo  Novoletno  voščilo tudi  uglasbeno,  in  če  se  to  zgodi  na  deželi,  je 

najresničnejši  dokaz  priznanja  in  vpliva.«1219 Zois  je  v  toplem  sprejemu  Velike  

pratike gotovo videl tudi potrditev pravilnega koncepta in načina dela. 

V pismih Vodniku Zois ni prevzel vloge očeta,  kakršno je imel pozneje v 

odnosu do Kopitarja, temveč manj čustveno vlogo učitelja. Pisma na Koprivnik so 

bila ves čas zasnovana tako, da so imela zaželeni učinek na prejemnika. Zois je bil 

mojster epistolarnega pisanja, saj se je moral že zgodaj naučiti s peresom nadzirati in 

voditi  posestva,  obrate,  zaposlene,  člane  družine  in  tudi  literarno  družbo.  Mnogi 

njegovi  sodelavci,  na  primer  Kopitar,  in  biografi,  tako  Pagliaruzzi,  so  omenjali 

patriarhalnost  drže,  v kateri  je svetoval,  pomagal  in usmerjal  vsakogar pod svojo 

zaščito.1220 Tudi v pismih na Koprivnik je moč svojega položaja uporabil za to, da je 

pesnika podredil svojim pravilom. Čeprav mu je večkrat zagotovil, da mu prepušča 

končne  odločitve,  jih  je  v  resnici  že  vnaprej  sprejemal  sam.  Vodnik  se  je  tega 

zavedal.  Kakor je preprosto pojasnil  v svoji  kratki  biografiji  leta  1796, ob izteku 

korespondence  z  mecenom:  »Baron Žiga  Zois  inu  Anton  Linhart  mi  v  leti  1794 

naročita  kalender  pisati«.1221 Zoisova  epistolarna  strategija,  usmerjena  v 

discipliniranje  korespondenta,  ni  bila  niti  najmanj  v  nasprotju  z  značajem 

razsvetljenstva in tedanjega pisma.1222 

4.6.2 Slovnica

1217 Zois 1973: 31–33.
1218 Zois 1973: 38–41.
1219 Zois 1973: 48.
1220 Pisma Žige Zoisa II, MP 47a; Pagliaruzzi, Biografia: [7].
1221 Vodnik 1973: 278.
1222 Prim. Foucault 1991: 4; Wolf 1992: 74–78.
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Nič manj pomembne vloge niso imela pisma pri izdaji Kopitarjeve slovnice. 

Kopitar  je  odšel  na  Dunaj  konec  oktobra  leta  1808,  ko  je  za  založnika  Korna 

dokončal  korekturo  približno  dveh  tretjin  besedila.1223 Korekturo  zadnje  tretjine 

besedila in posamezna dopolnila k poglavjem je prepustil Zoisu in Vodniku, sam pa 

je  nameraval  v  dunajskih  javnih  in  zasebnih  knjižnicah  poiskati  več  podatkov  o 

slovenskih tiskih iz 16. stoletja, ki bi jih nato vključil v uvod. Korespondenca med 

Kopitarjem in Zoisom je zato pol leta usklajevala vse njune, Vodnikove in Kornove 

dejavnosti,  povezane z dopolnjevanjem, postavljanjem, korigiranjem, tiskanjem in 

razpošiljanjem slovnice. Kljub tlečemu nesoglasju med Kopitarjem in Vodnikom ter 

kljub Zoisovemu občasnemu nezadovoljstvu s pesnikovim delom so vsi trije uspešno 

združili moči ob tako pomembnem podvigu slovenskega literarnega preroda. Kakor 

je v nekem pismu iz tega časa prihodnji pomen njihove slovnice v slovanskem svetu 

podčrtal Kopitar: »Naša slovnica mora vsekakor ponuditi odlično blago.«1224

Zois  je  postal  zopet  –  kakor  dobro  desetletje  prej  pri  pripravi  pratike  – 

središčna  in  povezovalna  oseba.  9.  novembra  leta  1808,  na  primer,  je  Kopitarju 

poslal  natančno  poročilo  o  napredku  dela  pri  vseh  sodelujočih:  »Korn  mi  je  že 

prinesel dve poli, ki ju je Vodnik ponovno pregledal in odnesel stavcu. Vodnik vedno 

obljublja, da bo prepisal svoj seznam besed, toda do sedaj se ni pojavilo še nič«.1225 

Vse niti dogajanja je držal v rokah tudi 10. decembra, ko je suvereno spremljal tisk 

posameznih pol, svetoval Kopitarju pri formulaciji določenih odlomkov in usmerjal 

Vodnika pri dopolnilnih poglavjih.1226 Popoln nadzor je nameraval obdržati do konca, 

kar je zagotavljal  Kopitarju januarja leta  1809: »Z Vodnikom, stavci  in založniki 

zanesljivo ne bom popustil pri pospeševanju tiska in nadzoru korektur, pa tudi glede 

tega, kar ste pripomnili  pri Vodniku, ne bom popustil.«1227 Zois je poleg tega kot 

mecen – enako kakor pri Linhartovih in Vodnikovih izdajah – kril velik del stroškov 

za tisk, poleg tega pa je samo za Kopitarja kupil več kakor trideset izvodov slovnice, 

ki  jih  je  lahko  mladi  slavist  osebno  razdelil  ali  poslal  svojim  prijateljem, 

pokroviteljem, profesorjem in tujim slavistom.1228 

Enako kakor Vodniku leta 1794 in 1795 je dajal  Zois podrobna vsebinska 

navodila tudi Kopitarju, tako 20. novembra leta 1808: »V predgovoru ne pozabite 

1223 Kernc 1932: 497.
1224 Kidrič 1939: 131.
1225 Kidrič 1939: 48–49.
1226 Kidrič 1939: 83.
1227 Kidrič 1939: 138.
1228 Gl. npr. Kidrič 1939: 176–177 (op. 11), 196; Kidrič 1941: 116.
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omeniti [slovnic] Bohoriča, Smotrickega, Sovića itn.«1229 Ali pa ga je – kakor nekoč 

pesnika  –  pokroviteljsko  hvalil,  tako  14.  januarja  leta  1809,  ko  je  pregledoval 

natisnjene  pole  uvoda:  »Uvod  je  videti  globoko  učen  in  je  čisto  po  Herderju, 

Adelungu itn.«1230 Kopitar je vse baronove napotke spoštljivo, z zahvalo sprejemal, 

pa  tudi  upošteval.  Zoisov  decembrski  nasvet,  naj  opiše  provenienco  Sovićevega 

rokopisa, na primer, je v celoti ubogal.1231 Zoisova razumna presoja pa ni posegla le v 

posamezne odstavke slovnice, temveč tudi v njeno zasnovo. Kopitar je želel kranjske 

protestantike, ki jih je odkril na Dunaju, obravnavati v uvodu, kar pa se ne bi ujemalo 

z  besedilom  že  natisnjenih  pol  slovnice,  zato  mu  je  Zois  svetoval,  naj  svoje 

najnovejše ugotovitve predstavi v samostojnem poglavju na koncu knjige. Kopitar je 

pametno rešitev rad sprejel.1232 Tudi sicer je zlasti v trenutkih neodločenosti zaupal 

mentorjevemu mnenju. 16. januarja leta 1809 je v Ljubljano z zamudo poslal končno 

poglavje z naslovom Dodatek in prosil barona, naj ga kritično pregleda: »Predvsem 

pa prosim Vašo milost, da se usmili še tega trentuna1233 in da nadvse prijazno malo 

pomaga, kolikor je mogoče in potrebno.«1234 

Ko se je delo počasi bližalo koncu, je Zois miril in hrabril Kopitarja, ki je 

včasih podvomil  v uspeh knjige: »Za sedaj  ste dovolj  dosegli.  In noben pravični 

recenzent Vam ne more zameriti, da niste mogli vsega izčrpati naenkrat.«1235 Kopitar 

se je zavedal Zoisovih zaslug za slovnico, zato se je svojemu korespondentu zahvalil 

več kakor enkrat. 20. februarja leta 1809 je v pripisu pisma za Zoisa zaradi naglice na 

kratko obravnaval  zgolj  najnujnejše  zadeve,  pod prvo točko na  vrhu seznama pa 

zapisal:  »Tisočkrat  hvala  za  očetovsko  popustljivost  in  skrbnost  za  mojo  ubogo 

slovnico.«1236 16.  marca  leta  1810,  ko  so  na  Dunaj  prišli  izvodi  slovnice,  pa  je 

priznal: »Pred vsemi zasluži zahvalo dobri vrhovni vodja!«1237 Zois sam je v izidu 

knjige videl enega izmed vrhuncev svojega prerodnega delovanja. Kakor je priznal 

marca  feldmaršalu  Vukasoviću,  je  končno  »doživel  zadovoljstvo,  da  je  mladi 

Kranjec po imenu Kopitar« uporabil njegovo dalj časa nastajajočo zbirko virov za 

preučevanje jezika in zgodovine Slovanov ter »napisal kranjsko slovnico«.1238

1229 Kidrič 1939: 62.
1230 Kidrič 1939: 115–116.
1231 Prim. Kidrič 1939: 82–83; Kopitar 1808: 386–387.
1232 Prim. Kidrič 1939: 94, 101; Kopitar 1808: 385–460.
1233 Italijansko: »enaintridesetega dela«.
1234 Kidrič 1939: 119.
1235 Kidrič 1939: 138.
1236 Kidrič 1939: 164.
1237 Kidrič 1939: 184.
1238 Kidrič 1939: 182.
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Kljub na videz običajnemu razmerju med mentorjem in učencem je Kopitar 

zaradi svojega močnega značaja, ki je bil pravo nasprotje Vodnikovega, s svojimi 

pismi v resnici enako močno kakor Zois določal dinamiko izdajanja svojega dela v 

Ljubljani.  Željan priznanja  pri  dunajskih profesorjih  in veljakih je začel  Zoisu in 

Vodniku najprej blago nakazovati, naj ne zavlačujeta s korekturami in dodatki. 27. 

novembra leta 1808 je pisal: »Ko bi bilo le vse končano do novega leta: bojim se še 

večjega zaostanka. In tako rad bi se ne pojavil v hišah Zlobickega in  Ossolińskega 

praznih rok!«1239 Ali pa je – nasprotno – potek dela decembra istega leta upočasnil 

zaradi  odkritja  nepričakovano  velikega  števila  slovenskih  protestantskih  tiskov  v 

dunajskih knjižnicah.1240 Predvsem pa je  hotel  konec leta  1808 zaradi  Vodnikove 

počasnosti v Zoisu prebuditi dvom o smiselnosti pesnikove pomoči: »Na Vodnikov 

dodatek torej ne računam«.1241 Nazadnje je mecena odkrito nagovarjal, naj se odpove 

Vodnikovim dopolnilnim poglavjem za slovnico. 1. februarja leta 1809 je cinično 

predlagal, naj da Vodnik svoje besedilo raje natisniti kar skupaj s svojim slovarjem – 

če ga bo seveda sploh kdaj dokončal: »Mislim, da bi bilo pametno,  če bi se moj 

Dodatek kar natisnil, Vodnikove radikalnosti pa bi bile natisnjene raje a parte1242 ali 

pred njegovim slovarjem […], kajti tako bi se lahko ta reč, ki se vleče že toliko časa, 

prej končala.«1243 Kopitar se je s tako samozavestnim epistolarnim jezikom že leta 

1808 in 1809 vzpostavil  kot enakovreden baronov sogovornik. S Zoisom sta nato 

spomladi  družno  organizirala  prodajo  slovnice  v  nemških  deželah  in  njeno 

razpošiljanje prijateljem, slavistom in znanstvenim ustanovam.1244 

Z uspešno zaključeno distribucijo in z izbruhom francosko-avstrijske vojne 

spomladi  1809  pa  se  slovenska  slovnica  kot  tema  še  ni  umaknila  iz  omenjene 

korespondence. Francoska zasedba Kranjske in ustanovitev Ilirskih provinc sta pri 

Kopitarju spodbudili razmislek o možnostih, ki so se v novih razmerah odpirale za 

slovenski  jezik  in  zanj  osebno.  V  njem  se  je  začela  hitro  oblikovati  ideja  o 

francoskem ali italijanskem prevodu slovenske gramatike, za katero je želel pridobiti 

tudi Zoisa.  Za Kopitarja je bilo značilno, da ni svojih želja ali predlogov, ki so bili 

odvisni od Zoisove volje, nikoli povsem razkril  v enem samem pismu, temveč je 

svojega mecena nanje pripravljal postopno, v prvih pismih z namigi, šele v poznejših 

1239 Kidrič 1939: 65.
1240 Kidrič 1939: 79.
1241 Kidrič 1939: 101–102.
1242 Latinsko: »posebej«.
1243 Kidrič 1939: 145.
1244 Gl. npr. Kidrič 1939: 116, 178.
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pismih pa tudi odkrito. Enako strategijo je Kopitar uporabil pri zamisli o novi izdaji 

slovnice. 16. avgusta leta 1809 je Zoisu kakor mimogrede omenil: »Ali bi Korn pač 

želel prodati kakšne slovnice Francozom?«1245 Tudi 11. oktobra istega leta ni brez 

razloga baronu poročal: »Iz moje slovnice je tukajšnji univerzitetni bibliotekar za dva 

Francoza že prevedel izvleček uvoda.«1246 Ko pa je ustanovitev Ilirskih provinc sredi 

oktobra  potrdila  trajnost  francoske  oblasti  nad  delom  slovenskih  dežel,  je  po 

Kopitarjevem mnenju zanesljivo dozorel čas za uresničitev njegove zamisli.  Poleg 

tega je na tihem preučeval možnost, da bi se vrnil domov in se zaposlil kot profesor 

slovenščine na ljubljanskem liceju oziroma na prihodnji francoski akademiji. Iz teh 

razlogov se je 26. oktobra leta 1809 v pismu Zoisu že izrazil bolj določno: »Če bi bil 

sedaj  v  Ljubljani,  bi  s  Kornom  izdala  kranjsko  slovnico  v  francoščini  ali 

italijanščini?«1247 

Ker Zois zaradi pomanjkanja časa ni odpisal, je Kopitar 3. decembra istega 

leta  svoj  predlog  predstavil  še  nadrobneje,  pismu pa pridal  posebno sporočilo  za 

knjigarnarja. Tako je Zoisa prisilil, da je stopil v stik s svojim starim založnikom: 

»Kornu pišem, ali si želi kranjsko slovnico v francoščini. […] Napisal bom precej 

krajši, toda kljub temu precej  popolnejši uvod. Toda morda se je že našel kakšen 

prevajalec?«1248 Pri  Zoisu  in  Kornu  pa  zaradi  resnih  političnih  in  gospodarskih 

razmer na Kranjskem ni bilo zanimanja za ta načrt. Kopitar se kakor po navadi ni 

takoj vdal in je še do maja leta 1810 skoraj v vsakem pismu Zoisu vztrajno ponavljal 

svojo ponudbo. Zoisa je skušal navdušiti z nagovarjanjem njegove občutljivosti za 

slovenstvo, Korna pa premamiti z obljubo o dobičku.1249 25. januarja leta 1810, na 

primer,  je  mecenu  prigovarjal,  da  bi  imela  slovnica  večji  pomen  za  napredek 

slovanstva, če bi bila natisnjena v Ljubljani, Kornu pa je zvito polaskal s pohvalo 

njegovih  tiskov,  ki  jo  je  izrekel  sam  Dobrovský.1250 Slavist  je  neuspeh  svojega 

predloga še posebej obžaloval aprila in maja leta 1810, ko so se pokazale prve poteze 

sporne francoske jezikovne politike v Ilirskih provincah. Po Kopitarjevem mnenju je 

bila namreč s tem zamujena odlična priložnost, da bi Francozom pojasnili razmerja 

med različnimi slovanskimi jeziki v Ilirskih provincah in v Evropi sploh.1251 

1245 Kidrič 1941: 76.
1246 Kidrič 1941: 102.
1247 Kidrič 1941: 115.
1248 Kidrič 1941: 125.
1249 Kidrič 1941: 127, 133, 141.
1250 Kidrič 1941: 137.
1251 Kidrič 1941: 153, 168.
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4.6.3 Slovar

Zois  je  vedno  trdil,  da  spada  med  prednostne  naloge  kroga  tudi  izdaja 

sodobnega nemško-slovenskega slovarja, ki bi nadomestil Pohlinovo nepopolno Tu 

malu besediše treh jesikov iz leta 1781. Baron ni zamisli opustil niti po tem, ko je 

pred smrtjo ni zmogel uresničiti Blaž Kumerdej. Zois je še naprej iskal, kupoval in 

pregledoval  starejše  in  novejše  slovarje  slovanskih  jezikov  ter  razmišljal  o 

najboljšem možnem konceptu. V zadnjem obdobju življenja je o tem razglabljal v 

korespondenci s Kopitarjem, ki se je temeljito posvetil tudi problematiki slovenskega 

slovaropisja.  Kopitar  je  v  svoji  slovnici  ter  v  pismih  Dobrovskemu  in  Vodniku 

zagovarjal  koncept  kritičnega  in  realnega  slovarja,  v  katerem  ne  bi  smelo  biti 

prostora za novoizumljene besede.1252 Zois se je seveda strinjal s temi načeli svojega 

varovanca. V pismu Kopitarju 24. januarja leta 1809, na primer, je kritiziral poljski 

slovar Samuela Lindeja iz let 1807–1808 z razpravo o slovanskih jezikih, v kateri so 

se med drugim znašli prepisani tudi Pohlinovi »maccaroni«, tj. neologizmi. Baron se 

je namesto takšnih izdaj zavzel za primerjalni slovanski slovar, ki bi bil zasnovan na 

podlagi analitičnih slovnic posameznih slovanskih jezikov in na podlagi dejanskega 

besedišča istih jezikov.1253 Kopitar je o tej Zoisovi viziji pisal Dobrovskemu, konec 

marca pa baronu že sporočil odobravanje patriarha slavistike: »“Zakaj se niso ravnali 

po predlogih  barona  Zoisa?”«  Na to  retorično vprašanje  Dobrovskega  je  Kopitar 

odgovoril kar sam: »Ker človek [Linde] ni bil mož, da bi jih cenil.«1254

Po Kumerdejevi smrti je Zois nalogo dokončanja slovenskega slovarja dodelil 

Vodniku. Ker je pesnik delo pripravljal v Ljubljani, se je lahko s svojim mentorjem 

vedno posvetoval ustno. Kljub temu sta se iz časa, ko je Vodnik dokončeval zadnjo 

verzijo slovarja, tj. poleti 1813, ohranili dve Vodnikovi pismi Zoisu, ki sta posvečeni 

temu delu. Preroditelja se očitno konec junija nista uspela sestati, bodisi je bil razlog 

bolezen bodisi prezaposlenost enega od njiju. 27. junija leta 1813 je Vodnik Zoisu 

poročal o zadnjih pripravah na izdajo slovarja, in sicer o dopolnjevanju besedišča, o 

preverjanju  besed  po  obstoječih  rokopisnih  slovarjih,  zlasti  po  Hipolitovem 

trijezičnem slovarju in najnovejšem Primičevem Nemško-slovenskem bukvarju, pa o 

1252 Orel 1996: 140–141.
1253 Kidrič 1939: 142.
1254 Kidrič 1939: 189.
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pošiljanju naznanil in o zbiranju prednaročil.  Predvsem je želel  Vodnik s pismom 

prositi  za  Zoisov  nasvet  glede  naslova  knjige,  saj  se  ni  mogel  odločiti  med 

Slovarjem, ki ni bil všeč Kopitarju,  Slòvnikom in Beſèdnikom: »СЛОВНИΚЬ pa bi 

bil zelo priporočljiv, da bi se izognili znani grecizirajoči naklonjenosti zloženkam. 

Tako nam v grlu ne bi obtičal  Ricsoſlovnik.  Toda Beſèdnik je prav tako preprost. 

Ergo  tamen  Beſèdnik??«1255 Vodnikova  epistolarna  govorica,  ki  je  izražala 

negotovost,  je  Zoisa  vsekakor  vabila  k  intervenciji,  vendar  v  nasprotju  s 

Kopitarjevimi pismi ni skušala natančno usmeriti mecenove odločitve ali izbire.

Sicer pa se je Vodnik bolj oziral na Zoisovo kakor na Kopitarjevo mnenje. V 

pismu z dne 1. julija istega leta je nekoliko pikro odgovoril na neohranjeno Zoisovo 

pismo,  ki  je  dajalo  očitno  prednost  Slovarju,  pri  tem  pa  se  je  sklicevalo  na 

Dobrovskega in  Kopitarja:  »Neskončno mi  je  ljubo raziskovati  mnenje gospodov 

Dobrovskega in Kopitarja o imenu Slovar. Toda Kopitar je že mnogo prej predlagal 

Beſèdnik in pri tem glede na svojo nedavno izjavo zoper Primica tudi ostal. V svojem 

pismu  16.  junija  sem  Kopitarja  povabil,  naj  mi  pravočasno  oblikuje  nasprotno 

mnenje o celoti, tako da: nescit vox missa reverti1256 in derisum semel exceptumque 

sinistre.«1257 Ker se torej  Kopitar  na Vodnikova vprašanja v zvezi  s  slovarjem ni 

resno odzval oziroma se jim je celo posmehoval,  se tudi pesnik kljub Zoisovemu 

priporočilu ni nameraval ukvarjati z morebitnimi poznejšimi slavistovimi ugovori.  

Zois nikakor ni želel zanetiti novega spora med tekmovalnima varovancema, 

ker pa mu izraz Besednik nikakor ni ugajal, je Kopitarja nekaj mesecev pozneje, 8. 

februarja leta 1814, previdno vprašal: »Bo Vodnik natisnil Slovar ali Beſednik? Sedaj 

zagovarja zadnjega in se sklicuje na Vaš nasvet. Spreobrnite z namigom tudi moj 

okus,  ki  še  vedno  predlaga  prvega.«1258 Kopitar  se  tokrat  ni  ujezil  na  Vodnika, 

temveč je mirno razložil  svoje argumente:  »Slovar mihi et  nostrae dialecto esset  

vocabolarius, homo, qui voces facit, sed beſédnik est locus, ubi servantur voces sicut  

Shlizhnik, Sklédnik.1259 […] To so bili moji razlogi.«1260

Obravnavana pisma potrjujejo, da je Zois po potrebi usklajeval tudi delo za 

slovenski slovar, vsekakor pa je pesniku svetoval pri konceptu, naslovu in pripravah 

1255 Latinsko: »Torej vendarle Besèdnik?« Pisma Žige Zoisa II, MP 57.
1256 Latinsko: »poslana beseda se ne zna vrniti«.
1257 Latinsko: »zasmehovano enkrat in sprejeto neugodno«. Pisma Žige Zoisa II, MP 58.
1258 Pisma Žige Zoisa II, MP 64.
1259 Latinsko: »Slovar bi po mojem in v našem jeziku bil vocabolarius, človek, ki govori besede, 
medtem ko je besédnik kraj, na katerem so zbrane besede kakor Shlizhnik, Sklédnik.«
1260 Pisma Žige Zoisa II, MP 65.
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na  izdajo.  Baronovo  dejavno  udeležbo  pri  pripravljanju  Vodnikovega  slovarja 

potrjujejo tudi njegovi prvi biografi.1261 Zaradi tega so slovenski razsvetljenci, ki so 

hoteli doseči čimprejšnje dokončanje in izdajo dela, tako Kopitar in Primic, pisali 

spodbudna pisma tudi Zoisu, ne le Vodniku. V njihovih očeh je baron veljal za botra 

slovenskega slovarja, zato so od njega pričakovali, da bo bodisi Vodnika spodbudil k 

hitrejšemu  delu  bodisi  jih  bo  oskrbel  z  nadomestno  strokovno  literaturo.  Janez 

Nepomuk Primic je mecena spomladi leta 1812 uglajeno, vendar jasno opozoril na 

njegovo odgovornost: »Ko bi vsaj končno enkrat že prišel na dan Vodnikov slovar, 

ki  je bil  napovedan že 1806. Če me ne boste podprli,  se bo lepa ustanova zopet 

zadušila ob rojstvu. […] Ponavljam svojo prošnjo za osnovne knjige, ki mi bodo v 

pomoč,  tako  dalmatinski,  staroslovanski  psalter,  poljski  slovar,  Schlözerjev 

Nestor.«1262 Primic je torej Zoisa opomnil, da potrebuje pri svojem pedagoškem delu 

nujno natisnjen Vodnikov slovar, sicer se graška katedra za slovenski jezik skupaj z 

drugimi prerodnimi načrti ne bo razvijala tako, kakor upajo. 

1261 Pagliaruzzi, Biografia; Richter 1820: 14; Wurzbach 1856–1891: LX, 245.
1262 Kidrič 1934: 144.
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4.7 KARANTANSKA IN PANONSKA TEORIJA

Eden  od  Kopitarjevih  glavnih  življenjskih  ciljev  je  bil  splošno  sprejetje 

karantanske  in  panonske  teorije.1263 Slavist  je  od  leta  1808  do  smrti  ognjevito 

zagovarjal svoje prepričanje, da se je starocerkvenoslovanski jezik razvil v Panoniji 

oziroma Karantaniji, kjer so že stoletja pred prihodom Hrvatov in Srbov na Balkan 

živeli avtohtoni panonski Slovani, tj. Slovenci in kajkavski Hrvati. Ti naj bi kot prvi 

med  Slovani  še  pred  prihodom  sv.  Cirila  in  Metoda  sprejeli  zahodno  obliko 

krščanstva,  svojo  slovansko-rimsko  liturgijo  pa  naj  bi  nato  prenesli  k  Hrvatom, 

Srbom,  Bolgarom  in  Rusom.1264 Kakor  sta  ugotavljala  že  France  Kidrič  in  Jože 

Pogačnik, je zametke obeh teorij izoblikoval že Zois oziroma njegov krog.1265

V  Zoisovem  krogu  so  morali  v  skupnih  pogovorih  pogosto  obravnavati 

vprašanje zgodovine slovenskega jezika in njegovega razmerja do drugih slovanskih 

jezikov. Baron je bil gotovo vesel in ponosen, da je v svoji hiši vzgojil nadarjenega 

jezikoslovca,  ki  se  je  lahko  posvetil  predvsem omenjenemu  problemu.  V ozadju 

Kopitarjevega odhoda na Dunaj se nikakor ni skrivala le mecenova osebna želja, da 

bi s pravno izobrazbo svojemu tajniku zagotovil življenjsko varnost, z vplivom pa 

mu pomagal do slavistične uveljavitve, marveč tudi njegova prerodna pobuda, da bi 

varovanec  raziskal  in  pojasnil  najstarejšo  zgodovino  slovenskega  jezika.  Prvine 

karantanske teorije pa so se v Zoisovem krogu pojavile že prej. Linhart je v Poskusu 

zgodovine  Kranjske izrazil  domnevo  o  starodavni  slovanski,  tj.  staroslovenski 

poselitvi  v  poznejši  kneževini  Karantaniji,  ki  naj  bi  se  zgodila  več  stoletij  pred 

prihodom  Hrvatov  k  Jadranskemu  morju  v  7.  stoletju  po  Kr.1266 Posledica 

zgodovinarjevih tez je bila gotovo prepričanje o posebnem mestu slovenskega jezika 

med drugimi južnoslovanskimi jeziki. Zois je omenjene predstave v prvih letih 19. 

stoletja očitno uspešno predal Kopitarju. Vsekakor sta mecen in njegov varovanec od 

novembra leta 1808 naprej razpravljanje o tej problematiki nadaljevala po pismih. 

 Vsaj že 24. januarja leta 1809 je Zois Kopitarju izrazil  svojo nedvoumno 

podporo pri  dokazovanju,  da je imel  jezik starih  Slovencev oziroma Karantancev 

velik  pomen  za  zgodovino  vseh  Slovanov:  »Če  se  ne  motim,  potem  izhaja  iz 

nekaterih stavkov Dobrovskega vedno več upanja, da boste Karantancem in starim 
1263 Pogačnik 1977: 174.
1264 Kernc 1932: 506.
1265 Prim. Pogačnik 1977: 186–188.
1266 Gl. Linhart 1981: 204–205, 212, 216–217.
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Slovanom naših dežel srečno vrnili nazaj mesto v zgodovini, iz katere so še vedno 

izpodrinjeni.«1267 Kopitar se je takoj odzval na ta stavek. 1. februarja leta 1809 je 

prvič v pismih nakazal teorijo, po kateri stara cerkvena slovanščina izvira iz jezika 

panonskih Slovanov: »Če se mi posreči po Trubarju dokazati, da so panonski Slovani 

(torej najprej  mi s štajerskimi in koroškimi Slovani, nato današnji  celinski Hrvati, 

morda tudi Slavonci, quod tamen non videtur)1268 in Slovaki v nižinah tostran Donave 

pripadali  enemu jeziku,  ki  ga  nikakor  ne  moremo  imenovati  hrvaški,  saj  ni  tu 

nobenih  Hrvatov, ker so se ti spustili v Dalmacijo, potem sem zmagal. Ciril je bil 

škof  v  Panoniji,  jezik  njegovega  prevoda  panonskoslovanski«.1269 Zoisu  je  bila 

zamisel očitno dobro znana, saj je v odgovor 9. in 12. februarja napisal samo, da bi 

rad  v  stari  cerkveni  slovanščini  poiskal  »karantanizme«,  torej  stare  slovenske 

besede.1270 

Kopitar  je  v  naslednjih  pismih  Zoisu  predstavljal  razne  zgodovinske  in 

jezikovne  argumente  iz  starih  virov  (Justin,  Nestor)  in  novejših  znanstvenih  del 

(Schlözer) za svojo tezo o rojstvu stare cerkvene slovanščine v »našem kranjskem 

(panonskem) prasedežu«.1271 Istočasno je želel o vedno bolj izdelani teoriji prepričati 

nejevernega Dobrovskega, pa tudi ogrskega zgodovinarja Johanna Christiana Engla, 

ki je bil prav tako njegov prijatelj: »Dobrovský bo moral na koncu tudi sam spoznati, 

da je bil naš prasedež v Panoniji,  da so nas proti vzhodu odrinili  Galci  ali  Belgi 

(Vlahi),  ki  so prišli  iz  severne Italije,  pri  čemer  pa so Slovani  ostali  v  hribovjih 

Kranjske.  […]  Nobeden  ne  zna  navesti  časa  priselitve Slovanov  od  Donave  na 

Kranjsko.  Seveda,  če  pa  so  bili  tam  že  od  davnih  časov.«1272 V  nasprotju  z 

Dobrovskim Zoisa ni bilo treba prepričevati. Kopitar je svoje teze gradil na njegovih 

temeljih. Baron se je lahko samo razveselil vsakega novega dokaza zanje, tako marca 

leta 1809: »Novi argumenti iz vlaškega jezika me veselijo!«1273

Približno  istočasno  je  Zois  svoja  razmišljanja  o  karantanskih  Slovanih 

predstavil v pismu feldmaršalu Vukasoviću, ki mu je poslal posebej zanj sestavljeno 

Kopitarjevo kratko razpravo o izvoru Hrvatov. Baron je razložil, da s Kopitarjem v 

nasprotju  s  splošno  sprejeto  teorijo  enotnega  prihoda  Slovanov  izza  Karpatov 

1267 Kidrič 1939: 137.
1268 Latinsko: »kar pa ni videti«.
1269 Kidrič 1939: 146–147, op. 17.
1270 Kidrič 1939: 155, op. 19.
1271 Gl. npr. Kidrič 1939: 164.
1272 Kidrič 1939: 174.
1273 Kidrič 1939: 176.
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raziskujeta  povsem  novo  domnevo,  namreč  o  pripadnosti  kajkavskih  Hrvatov  h 

karantanskim  Slovanom,  tj.  starim  Slovencem,  kot  mnogo  bolj  zgodovinskim 

staroselcem teh dežel: »[D]anašnji Hrvati na Kolpi ne pripadajo tistim Hrvatom [izza 

Karpatov], temveč karantanskim Slovanom in zato praprebivalcem teh področij […] 

Z namenom,  da  ta  sistem raziščem in  ga  nekoč  s  temeljitimi  dokazi  predstavim 

javnosti, sem svojega prijatelja Kopitarja konec oktobra poslal na Dunaj, kjer bo – 

medtem ko bo študiral pravo – priložnostno marljivo uporabil vse javne in zasebne 

knjižnice,  arhive  in  zbirke  slovanskih  znanstvenikov,  da  bi  kritično  presodil  več 

dokazov za to mnenje ali odločilno utemeljitev zoper njega.«1274

3. avgusta leta 1809 je Kopitar Zoisu vesel poročal o napredku. Njuno teorijo 

o panonskih Slovanih je podprl karlovški metropolit Stratimirović: »Stratimirović je 

prav tako za slovanstvo v Panoniji in je o tem napisal zanimivo pismo Zlobickemu 

zoper Dobrovskega in Engla.« Metropolitova opažanja o južnoslovanskih jezikih so 

se namreč ujemala z domnevo o pripadnosti kajkavskih Hrvatov skupini panonskih 

Slovanov, njegovo mnenje o zgodovini Balkana pa z domnevo o panonskih Slovanih 

kot staroselcih:  »Stratimirović  pravi:  po stari  zgodovini  sta bila  Panonija in južni 

breg  Donave  in  Save  ante  adventum  Horvatorum  et  Serborum1275 zasedena  s 

Slovani.«  Kopitar  je  bil  v  istem pismu še posebej  zadovoljen,  ker  je po odkritju 

Nouvega zakona Štefana Küzmiča iz leta 1771 v panonsko skupino lahko uvrstil še 

»ogrske  Karantance«,  tj.  prekmurske  Slovence.1276 21.  septembra  leta  1809 pa  je 

izrazil  upanje,  da bo arheolog Éttiene  Marie  Siauve,  ki  se  je  kot  francoski  vojni 

komisar  mudil  v  Ljubljani  in  za katerega  je  na Zoisovo prošnjo na Dunaju iskal 

izbrane  knjige  in  informacije  o  antični  zgodovini  dežel  vzhodno od  Jadranskega 

morja, našel pomembne dokaze za zgodnejšo slovansko poselitev Panonije.1277

Potem ko je Kopitar sporazumno s Zoisom skoraj eno leto raziskoval stare 

slovenske in hrvaške tiske ter zgodovinske vire in razprave, da bi dokazal omenjene 

teze, in potem ko je bil sredi oktobra spodbujen še z ustanovitvijo Ilirskih provinc in 

z  Napoleonovim zanimanjem za slovanske prebivalce  nove države,1278 je  lahko v 

pismu mecenu 18. oktobra leta 1809 strnil svoje glavne ugotovitve, ki jih je sočasno 

sporočil tudi Dobrovskemu. »Južno od Donave sta dva glavna slovanska jezika, ki 

sta ločena s Savo in Kolpo.« V prvo, t. i. južno jezikovno skupino je Kopitar uvrstil 
1274 Kidrič 1939: 182–183.
1275 Latinsko: »pred prihodom Hrvatov in Srbov«.
1276 Kidrič 1941: 67–68.
1277 Kidrič 1941: 93.
1278 Gl. poglavje Politika.
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Istrane,  Dalmatince,  Bosance  in  Srbe.  V drugo,  t.  i.  panonsko skupino pa  so  po 

njegovem spadali Slovenci in kajkavski Hrvati. Po njegovi teoriji so se Slovani iz 

prve skupine na današnje ozemlje priselili šele v 7. stoletju, Slovani iz druge skupine 

pa so v Panoniji  bivali  že nekaj stoletij  prej.  Kopitar  je zaključil:  »Južni jezik se 

lahko z  Dobrovskim krsti  za  srbskega,  da bi  imeli  nekakšno poimenovanje,  tako 

kakor se lahko severni za slovenskega, čeprav sta imeni premalo točni.«1279

Dobrovský  pa  ni  sprejel  te  razdelitve  južnih  Slovanov,  zlasti  ne  ločitve 

Hrvatov na dve skupini, in sicer na starejše panonske Hrvate in Hrvate, ki so se s 

Srbi sekundarno spustili do Jadranskega morja, temveč je od prvega pisma Kopitarju 

naprej  Slovence  štel  za  Hrvate.1280 Januarja  leta  1810 je  Kopitar  Zoisu  poslal  na 

vpogled  pismo  Dobrovskega  o  tem  vprašanju,  sam  pa  sklenil,  da  bo  trmastega 

patriarha slavistike glede Hrvatov prepričeval naprej, tako 25. januarja: »Z ozirom na 

Hrvate še ni tam, kjer bi ga hotel imeti, vendar ga ne bom izpustil.«1281 12. marca leta 

1810 je Kopitar kljub nepopustljivosti Dobrovskega zaskrbljenemu baronu zagotovil, 

da bo vztrajal pri točki teorije, ki je bila ključna za slovenski literarni prerod: »Torej: 

1. slovenščina na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem, 2. tako imenovana hrvaščina 

okoli  Zagreba itn.  in 3. slovenščina (ſtari ſlovénski  jesik)  v ogrskih županijah pri 

Blatnem jezeru so tri variacije eiusdem speciei«.1282 Septembra leta 1815 je bil slavist 

prepričan, da bo tudi Karadžićeva slovnica srbskega jezika, ki je prav tedaj nastajala 

pod njegovim mentorstvom, pomagala dokazati, kako je slovenski jezik starejši od 

srbskega in hrvaškega: »Videbimus nostram dialectum esse veteriorem.«1283

Že  leta  1810  pa  je  začel  Kopitar  premišljevati  o  sistematičnem  iskanju 

srednjeveških dokumentov, ki bi potrdili staro področje slovenščine, kakor sta si ga 

predstavljala s Zoisom. Iskanje, ohranjanje in izdajanje starih jezikovnih spomenikov 

je  bilo  namreč  ena  od glavnih  nalog  vseh  evropskih  prerodov oziroma kulturnih 

nacionalizmov.1284 3. januarja je Kopitar v Ljubljano pisal,  da je treba »prebrskati 

stare ustanovne in darovne listine, da se predstavijo meje, ki so določale kranjščino 

10.,  11.,  12.,  13.,  14.  in  15.  seculi«.1285 Slavistu  je  prišla  zato  novica  o  odkritju 

Brižinskih spomenikov eno leto in pol pozneje kakor naročena: »Dobrovský mi je v 

1279 Kidrič 1941: 105.
1280 Jagić 1885: 27.
1281 Kidrič 1941: 135, 141.
1282 Latinsko: »iste vrste«. Kidrič 1941: 144.
1283 Latinsko: »Videli bomo, da je naš jezik starejši.« Pisma Žige Zoisa II, MP 77.
1284 Leerssen 2006 b: 570.
1285 Latinsko: »stoletja«. Kidrič 1941: 132. 
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zadnjem  pismu  pisal,  da  so  v  freisinških arhivih  v  Münchnu  naleteli  na  zbirko 

karantanskih molitev itn., ki obsega 8 listov! seculi X aut saltem XIV.«1286 Kopitarju 

je prepis  Brižinskih spomenikov,  ki  ga je kmalu pridobil,  po pričakovanju potrdil 

domnevo  o  starosti  slovenskega  jezika  in  o  njegovi  povezavi  s  staro  cerkveno 

slovanščino.1287 Novo  spoznanje  ga  je  podpiralo  v  prepričanju  o  posebnem 

nekdanjem in prihodnjem pomenu slovenščine, zato je Zoisu večkrat izpovedal svoje 

obnovljeno navdušenje nad maternim jezikom, tako 12. junija leta 1813: »Kolikor 

bolj  spoznavam druge  jezike,  toliko  bolj  cenim  našega  kot  starega!«1288 Zato  ni 

nenavadno, da je  26. septembra leta 1812 v Ljubljano pisal: »Nameravam pridobiti 

tudi izvirnik iz Münchna in teh nekaj listov vrezati v baker, da bi tako ves svet lahko 

presodil, iz katerega stoletja je ta dokument, ki pomika starost slovenskega jezika za 

okoli šeststo let nazaj!«1289 Zois je bil nad odkritjem seveda navdušen. 

Kopitar  si je želel  na vsak način zagotoviti  čast  objave tako pomembnega 

spomenika,  zato je  Zoisu večkrat  naročil,  naj  pazi  na Vodnika in druge kranjske 

preroditelje,  da mu ne  bi  stopali  na pot,  tako 10.  oktobra  leta  1812:  »V zvezi  z 

jezikovnimi  fragmenti  ponovno prosim Vašo milost,  da  –  če  jih  Vaša  milost ne 

namerava izdati  sama – ostale kranjske slaviste pregovori, naj ničesar ne pokvarijo, 

temveč  naj  rem  integram1290 prepustijo  meni.  Če  mi  želijo  posredovati  svoje 

pripombe, bodo dobili  javno zahvalo,  toda  najbolj  dostojno lahko  celoto tisočkrat 

lažje  in  bolje  izdam  sam  tukaj  kakor  oni  tam!«1291 Ker  pa  je  Kopitar  zaradi 

prezaposlenosti odlašal z napovedano objavo rokopisov in spremnega komentarja, ki 

bi temeljito predstavil tudi karantansko in panonsko teorijo, ga je začel Zois nestrpno 

spodbujati,  tako  18.  februarja  leta  1814:  »Bo  kmalu  izšlo  kaj  o  münchenskih 

fragmentih? […] Povejte mi vendar kaj o tem!«1292 Toda Kopitar je obljubo uresničil 

šele sedemnajst let po Zoisovi smrti, in sicer v knjigi Glagolita Clozianus.1293

Vsekakor je Kopitar tudi v zadnjih letih Zoisovega življenja svojega mecena 

zvesto – kakor je bilo dogovorjeno – obveščal o novih dokazih. 13. junija leta 1812, 

na primer, mu je pisal: »V drugem zvezku Schlözerjeve korespondence je latinsko 

pismo  Büttnerju o slovanskih pisavah itn., ki daje  nevede prednost moji hipotezi o 

1286 Latinsko: »iz 10. ali vsaj iz 14. stoletja«. Pisma Žige Zoisa II, MP 21.
1287 Merchiers 2007: 157.
1288 Pisma Žige Zoisa II, MP 56.
1289 Pisma Žige Zoisa II, MP 47.
1290 Latinsko: »nedotaknjeno stvar«.
1291 Pisma Žige Zoisa II, MP 47a.
1292 Pisma Žige Zoisa II, MP 64.
1293 Kopitar 1995. Gl. poglavje Povezave z drugimi slovanskimi preroditelji, podpoglavje Dobrovský.
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delitvi  Hrvatov.«1294 Ali  pa  28.  decembra  leta  1813,  ko je  zavrnil  teze  poljskega 

zgodovinarja Johanna Polockega in hrvaškega zgodovinarja Matije Petra Katančića, 

da so Poljaki oziroma Hrvati prišli z zahoda, ne pa izza Karpatov. V istem pismu je 

Zoisu predstavil še eno od svojih novejših tez: »Sedaj spremljam obetajočo sled, da 

bolgarščina in  kranjščina kot  najstarejša  slovanska  jezika  tostran  Donave najprej 

spadata skupaj – celo  vlaščina to potrjuje. […] Pred kratkim sem v neki recenziji 

Majorjeve zgodovine Vlahov predstavil  svoje mnenje,  ki je bilo sprejeto z veliko 

odobravanja. Véliki orientalist pl. Hammer mi je o tem celo napisal pismo itn.«1295 

Zois je v odgovoru 18. februarja leta 1814 – kakor po navadi – potrdil pravo smer 

Kopitarjevega raziskovanja, obenem pa tudi sprevidel, da v letih, ki so mu še ostala, 

ne  bo  dočakal  splošnega  priznanja  karantanske  in  panonske  teorije,  s  tem  pa 

največjega znanstvenega zmagoslavja svojega učenca:  »Tako plodnim znamenjem 

boste  gotovo sledili  zelo daleč,  vendar ne bom doživel veselja,  da bi Vam lahko 

čestital  za  Koruno  tvojo.«1296 Čeprav  je  Kopitar  karantansko  in  panonsko  teorijo 

javno zagovarjal šele od leta 1822 naprej, so imele omenjene teze velik vpliv že za 

Zoisovega  življenja.  Zois  in  Kopitar  sta  jih  namreč  predstavljala  v  zasebnih 

pogovorih in pismih, ki so nove ideje hitro širila v intelektualnih krogih.

Zoisov krog je razvoj karantanske in panonske teorije ter pomen  Brižinskih 

spomenikov bistveno  povezal  z  ideologijo  slovenskega  literarnega  preroda.  Na 

Linhartove in Zoisove zametke tega koncepta v poznih osemdesetih letih 18. stoletja 

je zanesljivo vplivala zavest o umanjkanju slovenske državne tradicije, s kakršno so 

lahko svoja  prerodna prizadevanja  podprli  na  primer  Čehi.  Možni  vir  narodnega 

ponosa sta tako odkrila  v  zgodovinskih  tradicijah,  ki  so poročale  o  starodavnosti 

slovanske  poselitve  na  področju  Karantanije.  Kopitar  je  na  tej  podlagi  pomen 

slovenskega  jezika  stopnjeval  še  s  tezami,  ki  so  v  Panonijo  postavljale  izvor 

starocerkvenoslovanskega jezika in slovansko-rimske liturgije, ki naj bi v visokem 

srednjem veku postala veljavna za vse druge slovanske kulture. Medtem ko Linhart 

omenjenega  koncepta  zaradi  prezgodnje  smrti  še  ni  uspel  vključiti  v  svojo 

avstroslavistično vizijo, pa sta ga lahko začela Zois in Kopitar povezovati s svojimi 

političnimi predstavami po jeseni leta 1809, ko so bile ustanovljene Ilirske province, 

ki so v eno državo povezale več južnoslovanskih dežel. Karantansko in panonsko 
1294 Pisma Žige Zoisa II, MP 40.
1295 Pisma Žige Zoisa II, MP 62.
1296 Pisma Žige Zoisa II, MP 64.
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teorijo sta vgradila  v politični  načrt  dokončno leta  1816, ko sta se zavzemala  za 

ustanovitev  Ilirskega  kraljestva  južnoslovanske  narodnosti,  katerega  jedro  bi  bile 

stare  slovenske  dežele.  Iz  njih  bi  kakor  nekoč,  v  času  rojstva  stare  cerkvene 

slovanščine in rimsko-slovanskega obreda, žarčile nove spodbude za kulturni razcvet 

slovanskih narodov.1297 Takšna državna enota bi samodejno zajezila ruski vpliv na 

Srbe in  prinesla  organsko zlitje  južnoslovanskih dialektov  v dve glavni  jezikovni 

skupini – slovensko (Slovenci in kajkavski Hrvati) in srbsko (Srbi in ostali Hrvati). 

1297 Gl. poglavje Politika.
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4.8 REFORMA SLOVANSKE LATINICE

Znamenita korespondenca med Kopitarjem in Dobrovskim priča, kako zelo si 

je  dunajski  slavist  prizadeval  praškega  učenjaka  pritegniti  k  nalogi  poenotenja 

slovanskega ali vsaj  jugozahodnoslovanskega črkopisa oziroma k nalogi razširitve 

latinskega črkopisa z ustreznimi znaki za specifične slovanske foneme.1298 Toda tudi 

zamisel o reformi slovenske ali slovanske latinice se je začela kakor karantanska in 

panonska  teorija  zanesljivo  oblikovati  v  Zoisovem  krogu  pred  Kopitarjevim 

odhodom na Dunaj. Baron in njegovi sodelavci so se morali že zgodaj ukvarjati z 

zamislijo  o  razširitvi  latinske  abecede,  o  kateri  sta  premišljevala  Leibniz  in 

Dobrovský,  predvsem  pa  z  reformo  slovenskega  črkopisa,  ki  jo  je  v  delu 

Untersuchungen  vom  Meere (1750)  predlagal  Janez  Žiga  Valentin  Popovič.1299 

Zoisov krog je vsekakor odločno nasprotoval nekritičnemu Pohlinovemu predlogu, 

ki je za s, š, z in ž vpeljeval latinske grafeme q, w, x in y.1300

Zoisova pisma Kopitarju dokazujejo, da je baron samostojno premišljeval o 

najprimernejši  obliki  pisave  za  slovenščino,  pa  tudi  za  druge  slovanske  jezike. 

Povsem neprimerna se mu je zdela, na primer, češka raba gotskih črk. 20. julija leta 

1812  se  je  razjezil,  ko  je  izvedel,  da  namerava  Dobrovský  svojo  slovnico  stare 

cerkvene slovanščine natisniti »s češko-nemškimi črkami«, saj jih on sam – kakor se 

je izrazil – ne more prebavljati: »Za Božjo voljo, zakaj ne z latinskimi?«1301 Baron je 

bil prepričan, da imajo Slovenci z nedeformiranimi latinskimi črkami veliko boljše 

izhodišče za prenovo pisave kakor Čehi,  zato je 10. decembra leta 1808 v pismu 

Kopitarju  pohvalil  Trubarjevo  sekundarno  izbiro  latinice,  ki  je  za  slovenščino 

primernejša: »Tudi pisava z latinskimi črkami, “ki je lepſhi viditi”, je čisto najboljši 

dokaz njegovega dobrega okusa!«1302 

Kljub  temu  pa  je  Zois  kakor  Popovič  jasno  prepoznaval  pomanjkljivosti 

uveljavljene slovenske pisave predvsem v sestavljenih pisnih znamenjih za nekatere 

foneme (npr.  sh za  š,  zh za  č).  Ko je  Zois  14.  januarja  leta  1809 korigiral  pole 

Kopitarjeve  slovnice,  ki  so  obravnavale  Kreljevo  ortografijo,  in  razmišljal  o 

pravopisnih slabostih  Japljevega prevoda  Svetega pisma,  je v sporočilo  Kopitarju 

1298 Kernc 1932: 500; Prijatelj 1935: 85; Pogačnik 1978: 145; Nübler 1996: 468. 
1299 Pogačnik 1977: 145. Prim. Kernc 1932: 498.
1300 Prim. Pogačnik 1977: 158–159.
1301 Pisma Žige Zoisa II, MP 43.
1302 Kidrič 1939: 83.
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zapisal: »O Kreljevem poskusu moram priznati, da je dober, da pa njegovi  c,  ch in 

ſch niso za nas.« Zois se je seveda bolj ogreval za načelo: ena črka za en glas. Baron 

je  v  naslednjem stavku  Kopitarju  namignil,  da  se  približuje  pravi  čas  za  skrbno 

pripravljeno črkopisno prenovo, za katero je Zoisov krog položil  temelje  že pred 

dvema desetletjema, ko je zaustavil škodljive Pohlinove reforme: »Kako nevarne so 

te stvari in kako zlahka bi se bili mogli nato naši najmlajši izobraženci navaditi tudi 

na  Markusovo kranschino, ko bi bilo ostalo pri tem!«1303 Tudi v naslednjih letih je 

skušal  Zois  Kopitarja  spodbujati  in  celo usmerjati  pri  pripravi  reforme slovenske 

oziroma slovanske latinice. Zoisovo ključno mecensko in mentorsko vlogo pri tem 

podvigu  potrjuje  pismo  Dobrovskega  z  dne  22.  februarja  leta  1811,  namenjeno 

kranjskim slavistom:  »Zelo me je razveselilo, da želi baron Zois prispevati k novi 

bibliji (abecedi); nič manj, kakor če bi šlo za mene samega.  […] Odličen mož in 

domoljub!«1304 Zelo povedne glede Zoisovih zaslug pri zamisli o novem črkopisu pa 

so tudi Kopitarjeve besede v pismu mecenu z dne 1. junija leta 1814: »Slovanska 

abeceda bo – če bo prodrla, kakor upam – imela velike in za Avstrijo skrajno dobre 

posledice.  In  zasluge  bodo  kranjske,  kakor  je  Vaša  milost  rekla  že  pred  tremi 

leti!«1305 Očitno  je  bil  torej  Zois  prepričan,  da  mora  prav  slovenski  prerod  – 

nedvomno zaradi starosti jezika in njegove povezave s staro cerkveno slovanščino – 

prispevati novi črkopis in tako postaviti sodobni temelj slovanskih kultur. Kopitar je 

to gotovo že starejšo mecenovo vizijo podedoval in – kakor je namignil v navedenem 

pasusu – uspešno povezal z avstroslavizmom.  

Vsekakor so se Zoisove spodbude, posredovane Kopitarju v času skupnega 

življenja  v  Ljubljani,  pa  tudi  v  poznejših  pismih,  izkazale  za  precej  odločilne. 

Kopitar je v slovnici poudaril, da bi morali Slovani dvajsetim črkam latinske abecede 

dodati »še kakšnih 9 novih enojnih pisnih znamenj«, ki bi se po podobi ujemale s 

starimi.1306 Pod vtisom spodbudnega Zoisovega pisma z dne 14. januarja leta 1809 pa 

se  je  odločil  še,  da  bo  v  Dodatek  na  koncu  svoje  slovnice  vključil  citat  iz 

Lindejevega poljskega slovarja, ki govori o nujnem zbliževanju slovanskih jezikov z 

zasnovo skupnega knjižnega jezika, in svoj komentar: »Samo enoten črkopis! Ostalo 

bo prišlo.«1307 

1303 Kidrič 1939: 118.
1304 Pisma Žige Zoisa II, MP 33.
1305 Pisma Žige Zoisa II, MP 70.
1306 Kopitar 1808: 159; Pogačnik 1977: 159–160.
1307 Kidrič 1939: 133. Prim. Kopitar 1808: 459.
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Nov,  še  močnejši  impulz  za  Kopitarjevo  razmišljanje  o  tem vprašanju  je 

prinesla ustanovitev Ilirskih provinc.1308 V tej državi je namreč Napoleon oktobra leta 

1809 na mah združil več slovanskih dežel, ki so po Kopitarjevih jezikovnih teorijah 

spadale  skupaj.  Po  mnenju  slavista  so  Ilirske  province  zato  predstavljale  najbolj 

primerno območje za nujno potrebni slovanski črkopisni eksperiment. Kopitar je že 

18. oktobra leta 1809 Zoisu pisal, kako mu je žal, da ni mogel novemu ilirskemu 

guvernerju  Marmontu  –  ki  ga  iz  varnostnih  razlogov  v  pismu  raje  ni  omenjal  z 

imenom –  pred  odhodom v Ljubljano  predstaviti  zamisli  o  enotnem slovanskem 

črkopisu:  »To  je  conditio  sine  qua  non1309 za  naravno  srečno  otroštvo naše 

književnosti. Ko bi bil le prišel do pogovora, bi gotovo naletel na dovzetna ušesa za 

organske ideje.  Koliko miselnega napora pa je treba za pol ducata novih črk? In 

vendar je treba Slovanom, ker šele začenjajo, za večno dati razumen pravopis, ki jim 

ga  bodo ostali  Evropejci,  ki  soglasno vidijo  bednost  svojega  tevtonskega  načina, 

zavidali. Zadeva je gotovo vredna slavnostne spomenice na ****!«1310 Zdi se, da je 

bil tokrat Kopitar tisti, ki je spodbujal Zoisa k ukrepanju. Dobro je namreč vedel, da 

sta se Zois in Marmont spoznala že junija istega leta, najbrž pa tudi to, da sta na 

podlagi vzajemne naklonjenosti razvila korekten odnos. Kopitar je kmalu dobil še 

drugo  zamisel:  Jakoba  Zupana  je  nagovarjal,  naj  profesorju  Sivriću,  ki  ga  je 

Marmont pripeljal v Ljubljano, da bi poučeval srbohrvaški jezik, predlaga odločno 

uvedbo enotnega črkopisa.1311 Tega bi seveda sestavil sam z Dobrovskim.

Toda spomenica maršalu Marmontu in poskus vplivanja na Sivrića sta bili le 

dve od možnosti, ki jih je v svojih mislih preigraval Kopitar. 25. januarja leta 1810 je 

skušal  od  Zoisa  po  ovinkih  izvedeti,  ali  bi  finančno  podprl  njegov  francosko-

slovenski slovarček, ki bi ga sestavil in izdal na Dunaju, prodajali pa bi ga v Ilirskih 

provincah.  To  bi  bila  po  Kopitarju  imenitna  priložnost  za  poenotenje  slovenske, 

hrvaške in  dalmatinske pisave: »Prav tako bi  poskusil  – če bi  imel  na razpolago 

odličnega izdelovalca črk […] – enotno pisati hrvaško, kranjsko in ilirsko«. Poskusni 

primeri, ki jih je Kopitar navedel baronu (npr.  жena namesto  shena,  чelo namesto 

zhelo), kažejo, kako se mu je že tedaj zdela najbolj enostavna rešitev, da bi veljavne 

črkovne sklope za sporne foneme zamenjal z ustreznimi črkami iz cirilice. Cirilica je 

namreč  v nasprotju  z  latinsko abecedo imela  znamenje za vsak glas  s  pomensko 

1308 Lencek 1996: 14.
1309 Latinsko: »nujni pogoj«.
1310 Kidrič 1941: 106.
1311 Kernc 1932: 501.
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vrednostjo. Toda kljub ugodnim političnim okoliščinam in osebnemu navdušenju se 

je  začel  Kopitar  počasi  zavedati,  da  bo  izvedba  reforme  bolj  zahtevna,  kakor  je 

prvotno  mislil.  V istem pismu Zoisu  je  bistro  ugotovil,  da  potrebuje  za  uspešno 

abecedno prenovo močno podporo Dobrovskega in drugih tujih slavistov: »Zato bi 

raje počakal na njegov prihod [na Dunaj] spomladi«.1312

16. septembra leta 1810 je Kopitar opustil upanje na enotni slovanski knjižni 

jezik, ki se mu je bil zdel verjeten in koristen še na začetku leta 1809, ko je pisal 

slovnico,1313 neomajno  pa  je  zagovarjal  enoten  slovanski  črkopis:  »Splošnemu 

slovanskemu  knjižnemu  jeziku sem  se  vsekakor  odpovedal,  ne  pa  tudi  enotni 

abecedi! Tentare licet.1314 […] En sam slovanski knjižni jezik je mogoče pričakovati 

po  naravni  poti,  enotno  abecedo  pa  od  nas  samih.  Si  sapimus.«1315 Zois  se  je  v 

odgovoru  28.  septembra  istega  leta  glede  črkopisa  sicer  strinjal  s  Kopitarjem, 

medtem  ko  ga  je  samo  omemba  možnosti  enotnega  slovanskega  jezika  občutno 

vznejevoljila:  »Critica  ephemeridica  viam struere unica potest  ad consequendam 

unitatem alphabeti  slavici!  Unitatem linguae  nemo umquam!!!«1316 Zois  je  moral 

namreč  tega  leta  skupaj  z  Vodnikom napeti  vse  sile,  da  je  preprečil  uveljavitev 

štokavskega  (t.  i.  ilirskega)  narečja  kot  enotnega  slovanskega  knjižnega  jezika  v 

Ilirskih  provincah,  zato  je  bil  toliko  bolj  sovražen  vsaki  podobni  zamisli,  ki  bi 

ogrozila položaj slovenščine na Kranjskem. Zoisov krog se je z vprašanjem enotnega 

slovanskega  jezika  spopadel  večkrat.  Podobno kakor  Kopitar  se  je  s  to  idejo  na 

začetku devetdesetih  let  18.  stoletja spogledoval  Kumerdej  pri  pisanju slovnice – 

tedaj mu je nasprotoval Linhart.1317 Zdi se, da je Zois – verjetno pa tudi Linhart – 

zavračal  obe  možnosti  razvoja  enotnega  slovanskega  jezika,  in  sicer  po  grškem 

(sožitje  vseh  dialektov  v  enem knjižnem jeziku)  in  po  italijanskem dialektalnem 

modelu  (izbor  enega  dialekta  za  knjižni  jezik),  ker  ga  je  skrbela  prihodnost 

slovenščine.  Posebej  ga  je  razburil  Appendinijev  predlog  drugega  modela,  ki  je 

vplival  na  francosko  jezikovno  politiko  v  Ilirskih  provincah,  namreč  izbira 

štokavskega  narečja  za  enotni  južnoslovanski  jezik.1318 Medtem  pa  Vodnik  in 

Kopitar,  ki  sta  prav  tako  ostro  zavračala  drugi  model,  nista  povsem izključevala 

1312 Kidrič 1941: 136.
1313 Prim. Kernc 1932: 498.
1314 Latinsko: »Splača se poskusiti«.
1315 Latinsko: »Če bomo znali.« Pisma Žige Zoisa II, MP 5.
1316 »Samo pregledna kritika lahko zgradi pot za dosego enotnosti slovanske abecede! Enotnost jezika 
nikoli nihče!!!« Pisma Žige Zoisa II, MP 7.
1317 Logar 1932: 585.
1318 Gl. poglavje Politika.
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prvega,  čeprav  sta  si  ga  predstavljala  zelo  različno.  Vodnik  je  leta  1811  kakor 

Kumerdej premišljeval o umetno ustvarjenem jeziku, in sicer o slovensko-hrvaškem 

jeziku, ki bi ga uporabljali v šolah Ilirskih provinc.1319 Kopitar je – nasprotno – že v 

slovnici,  pa tudi v omenjem pismu Zoisu govoril  v duhu razsvetljenstva o možni 

evoluciji knjižnega jezika, ki bi se oblikoval kakor pri Grkih po naravni poti iz vseh 

slovanskih dialektov na podlagi enotnega črkopisa.1320 

Vsekakor je leta 1810 in 1811 kazalo, da se bodo izpolnili Kopitarjevi upi o 

Dobrovskem, ki naj bi prevzel vlogo soizumitelja novih črk ali vsaj odločno podprl 

predloge  svojega  dunajskega  kolega.  Praški  znanstvenik  je  pozno  poleti  1810 

pozorno analiziral razne predloge o novih znamenjih, med njimi Vodnikovega, ki pa 

Kopitarju in Zoisu ni bil všeč, ker je bil najbrž prilagojen samo slovenskemu jeziku. 

Zois in Kopitar sta si namreč tedaj še vedno predstavljala enoten latinski črkopis, 

uporaben za vse slovanske jezike. Kopitar je tako 18. septembra leta 1810 poročal v 

Ljubljano:  »Od  Dobrovskega  še  vedno  nobene  odločitve! Tudi  sam  sem  z 

Vodnikovimi  predlogi  quoad  alphabetum1321 zadovoljen  tako  malo  kakor  Vaša 

milost. […] Kajti narediti je treba abecedo, ki bo ustrezala vsem jezikom […] To bi 

bila organska priredba!«1322 

Še decembra leta 1811 je Kopitar optimistično verjel obljubam Dobrovskega, 

da bo kmalu prišel na Dunaj skupaj z njim izumit »latinsko abecedo«.1323 Nasprotno 

se je začela Zoisa zaradi odlaganja reforme lotevati nestrpnost. V odgovoru januarja 

leta 1812 je svetoval, naj Kopitar in Dobrovský reformo izvedeta »v hipu«, ne da bi 

se preveč ozirala na nepregledno množico svetovalcev in kritikov. »Sicer bo zaradi 

želje po izboljševanju in pristranskosti […] vse izgubljeno.« Osrednja ideja prenove 

je morala biti tudi na tej stopnji še vedno vpeljava izbranih cirilskih črk, ki so se 

zdele Zoisu sprejemljive, čeprav si o njih – kakor je priznal v istem pismu – ni upal 

razpravljati z Zupanom in Ravnikarjem, »da bi se izognil ugovorom«.1324

Iz vsebine pisma »za vse kranjske slaviste«, ki je nato prišlo iz Prage okoli 1. 

marca leta 1812, je Kopitar jasno razbral, da mu Dobrovský ne bo v veliko pomoč. 

Zoisu je čez nekaj dni zaupal: »Od Dobrovskega torej ne moremo pričakovati veliko. 

1319 Prim. Pisma Žige Zoisa III, RAR M 11 P 4.
1320 Prim. Pogačnik 1977: 167–168; Lencek 1996; Toporišič 1996: 6.
1321 Latinsko: »glede abecede«.
1322 Pisma Žige Zoisa II, MP 6.
1323 Pisma Žige Zoisa II, MP 25.
1324 Pisma Žige Zoisa II, MP 30.
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Paziti mora na zdravje, pa tudi sicer kaže, da mu manjka gusto1325 za takšen podvig. 

Experiemur soli.«1326 Drugim ljubljanskim preroditeljem, ki jim je v baronovo hišo 

poslal  povzetek  pisma Dobrovskega »za vse kranjske slaviste«,  pa je  v  skladu z 

nastalim položajem razložil nove smernice glede črkopisne reforme. Te so bile toliko 

bolj zavezujoče, ker so jim bile posredovane po vodji slovenskega preroda – Zoisu. 

Najprej je Kopitar Dobrovskega z njegovim tihim soglasjem izključil iz priprav na 

reformo:  »Od  Dobrovskega  zaradi  bolehnosti  ni  mogoče  pričakovati  nobene 

soizumiteljske dejavnosti,  pač  pa  priporočanje  izumljenega.«  Kopitar  je  nato 

avtoritativno  prevzel  vodstvo  pri  podvigu:  »Medtem  se  bom  jaz […]  sam  lotil 

novega stvarjenja.  Iuvate me consilio et  ideatione typorum!«1327 V nadaljevanju je 

sodelavce  Vodnika,  Zupana  in  Ravnikarja,  ki  jim  je  torej  dovolil  poslati 

neobvezujoče  nasvete,  ni  pa  jih  nameraval  vključiti  v  enakopravno  razpravo, 

obvestil, kako namerava pripraviti ugoden sprejem novega črkopisa: »Najprej bom v 

Annalih predstavil in pojasnil harmonično abecedo vseh Slovanov ter opisal potrebo 

po zaslugah novega Cirila,  mogoče pa bom dal k temu tudi že  vrezati predloge.« 

Kopitar  je  pismo  ljubljanskim  sodelavcem  zaključil  s  prepričanjem  o  uspehu 

reforme, ki bi tako postala eden glavnih stebrov novega razvoja slovanskih jezikov in 

književnosti: »Enkrat se mora premakniti naprej. In pri nekem narodu, ki še nima 

književnosti, gre to lažje kakor, na primer, pri Francozih in podobnih.«1328

6.  aprila  leta  1811  je  Zois,  ki  je  v  zadevi  črkopisne  reforme  izjemoma 

zagovarjal  agresivni  pristop,  zadovoljno  potrdil  utemeljeni  Kopitarjev  prevzem 

vodstva. Slavistu je sporočil enoglasno mnenje svojega kroga: »Vaš nasvet je Zupan 

takoj sprejel, Vaša namera pa nas je vse razveselila. […] Z največjim hrepenenjem 

pričakujemo Vašo analizo slovanskih abeced in načrtovano gravuro novih črk!« Zois 

je v nadaljevanju pisma spraševal, ali bo Kopitar predlagal dve vrsti e-ja in o-ja, ali 

bo jerizirajoče glasove označil s črkami ali naglasi, predvsem pa, kakšna bodo nova 

znamenja za sporne foneme: »Ali boste za manjkajoče črke iznašli popolnoma nova 

pisna znamenja? Ali pa nameravate vendarle ohraniti  nekatera  cirilska,  glagolska, 

srbska, ruska?« Toda Zois je dal Kopitarju kljub svoji radovednosti jasno vedeti, da 

mu popolnoma prepušča izvedbo reforme, ki bi lahko zaradi odlašanja in vmešavanja 

drugih  propadla:  »Ta  in  takšna  vprašanja  se  seveda  pojavljajo!  Toda  ponovno 

1325 Italijansko: »veselja«.
1326 Latinsko: »Poskusili bomo sami.« Pisma Žige Zoisa II, MP 32.
1327 Latinsko: »Pomagajte mi z nasvetom in zasnovo [novih] črk.«
1328 Pisma Žige Zoisa II, MP 33.
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poudarjam, da z dlakocepljenjem, dvomljenjem in iskanjem pomoči ne bo mogoče 

doseči ničesar!«1329

Kopitar je v pismu 29. aprila leta 1812 na Zoisova poizvedovanja odgovoril, 

da  si  bo,  »če  bo  le  mogoče,  izposodil  cirilska pisna  znamenja  in  jih  približal 

latinskim«. Z baronovim prepričanjem o nujnosti bliskovito izvedene reforme pa se 

ni  popolnoma  strinjal:  »Zadeva  mora  biti  temeljito  premišljena,  preden  bo 

predstavljena.« Predvsem je izrazil željo, da bi podobno brezpogojno in vnaprejšno 

podporo, kakršno mu je zagotovil Zois, dobil še pri Dobrovskem, zagrebškem škofu 

Vrhovcu  in  karlovškem  metropolitu  Stratimiroviću.  Ti  bi  mu  s  svojim  ugledom 

pomagali novi črkopis uveljaviti tudi pri Čehih, Hrvatih in Srbih. Le v tem primeru si 

je Kopitar baronu upal napovedati: »Vincet caussa bona, consulentibus  bonis, aut  

saltem non abnuentibus.«1330

Nestrpni Zois pa ni bil zadovoljen s tem Kopitarjevim previdnim stališčem, 

zato tokrat izjemoma ni popustil. Kopitarju je konec julija leta 1812 nadvse odločno 

svetoval,  naj  z  reformo  pohiti,  ker  zaradi  nje  zamujajo  izdaje  Vodnikovih  in 

Ravnikarjevih knjig, naj se ne pusti zmesti zvitemu Dobrovskemu, ki bi ga bilo treba 

zvabiti na Dunaj, da bi podprl prizadevanja, poleg tega pa, naj za ustrezne foneme 

vendarle  pogumno  prevzame  cirilske  črke:  »Toda  k  vragu z  zmedo!  […]  Ko bi 

[Dobrovský] le prišel na Dunaj, da bi ga Vi ukrotili. Ravnikar stalno pritiska. Vodnik 

je pripravljen na vse. Če bomo pustili  ropotati Dobrovskemu, ne bo iz vsega nič. 

Najbolj enostavo bi bilo po Krelju potrebne črke prevzeti iz srbske cirilice!«1331 

Toda Kopitar se je obotavljal konec leta 1812, pa tudi še v letu 1813. Vtis je, 

da ga je zaradi neupoštevanja mecenovih nasvetov mučila slaba vest, saj Zoisu ni 

nehal  vztrajno  zagotavljati  svojega  načelnega  prepričanja  o  potrebnosti  črkopisne 

prenove, tako 2. decembra leta 1812: »V  Avstriji  je glede na  množico jezikov in 

posledično pravopisov ideja  o  eni splošni  pisavi  resnično nadvse nujna.«1332 Prav 

tako mu je vztrajno opisoval okoliščine, naklonjene reformi, ter sporočal spodbudna 

znamenja,  ki  jih  je  glede  tega  dobival  od  raznih  slovanskih  in  nemških 

intelektualcev.1333

1329 Pisma Žige Zoisa II, MP 35.
1330 Latinsko: »Zmagala bo prava stvar – z dobrimi skrbniki ali vsaj ne nebrižneži.« Pisma Žige Zoisa 
II, MP 37.
1331 Pisma Žige Zoisa II, MP 43.
1332 Pisma Žige Zoisa II, MP 50.
1333 Gl. npr. Pisma Žige Zoisa II, MP 53.
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18. februarja leta  1814 je Zois še enkrat  ponovil  svoje nasvete in svarila. 

Kopitarja je opozoril, da Vodnik in Ravnikar še vedno zavlačujeta z izdajo svojih del 

in da mora ne glede na pomoč Dobrovskega s poskusom tvegati  sam, pri tem pa 

računati  na  dober  sprejem pri  drugih  slovanskih  narodih.  Predvsem ga  je  zopet 

opomnil,  da  je  treba  izkoristiti  enkratni  zgodovinski  trenutek,  ki  je  naklonjen 

inovaciji  takšnega  obsega  in  pomena:  »Toda  zamuditi  se  ne  sme.  Srečnejšega 

trenutka za Kranjce in za Slovane na sploh ne bo več tako kmalu.«1334 

Kopitar je bil pod vedno večjim pritiskom, ker so se z njegovo pomočjo na 

Dunaju za prihodnje kranjske izdaje, zlasti za Vodnikov slovar, leta 1814 in 1815 že 

vlivale  lepše  oblikovane  stare  latinske  črke.  Dogovorjeno  je  bilo  tudi,  da  bo 

črkorezec Schade vlil nove črke, nato pa bo slovar natisnil dunajski tiskar Strauss.1335 

Vsi na Kranjskem so tako vsak hip pričakovali iznajdbo in vlitje novih črk. Toda 

Kopitar se je glede uvedbe cirilskih črk – čeprav ni odkrito priznal – vedno težje 

otresal  svojih pomislekov.  Na eni strani si je goreče želel,  da bi  novi črkopis po 

videzu in uporabnosti prekosil – kakor se je izrazil – bedno tevtonsko abecedo, na 

drugi strani pa je boleče opažal estetsko in funkcionalno pomanjkljivost novih črk 

cirilskega  izvora,  ki  niso  ustrezale  njegovi  zahtevi  iz  slovnice,  da  se  morajo  z 

rimskimi  ujemati  »po podobi«.  O tem zgovorno priča pismo Zoisu 9.  marca leta 

1814, iz katerega diha dvom o utemeljenosti lastnih predlogov, ki jih ni pohvalil niti 

prijatelj Dobrovský: »Dobrovský mi je poslal svoje  češke misli o črkah.  Nil boni,  

nisi quod  rem probat.  Modum ignorat. Ergo solus facio et  spero,  [ut]  probabitis  

saltem quoad  principia, etiamsi forma non esset  primo ita,  ut  non plus ultra.«1336 

Negotovost in samokritičnost izraža tudi naslednje Kopitarjevo pismo z dne 27. in 

28. aprila leta 1814: »Potihoma se ukvarjam z novimi črkami. Medtem bodo na novo 

vlili  uporabne stare.  Hočem in  moram biti  ne slabši,  temveč vsaj  nekoliko boljši 

kakor ciriličarji. Vaša milost ima prav: presenetljivo težko je revolucionirati abecedo, 

toda nekoč se to mora zgoditi.«1337 1. junija istega leta ni bil nič bolj optimističen, je 

pa poskusil potolažiti sebe in Zoisa: »Pregledal sem vse abecede in našel  malo, pa 

vendar nekaj. Bo shé, bo shé, pravi Vodnik.«1338

1334 Pisma Žige Zoisa II, MP 64.
1335 Prijatelj 1926: 137.
1336 Latinsko: »Nič dobrega, če stvari ni odobril. Ne pozna takta. Torej bom naredil sam in upal, [da] 
boste odobrili vsaj glede načel, pa čeprav oblika na začetku ne bi bila takšna, da ne bi bilo boljše.« 
Pisma Žige Zoisa II, MP 65.
1337 Pisma Žige Zoisa II, MP 67.
1338 Pisma Žige Zoisa II, MP 70.
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Reformi ni kazalo nič bolje v letu 1815. Zois je v nekem neohranjenem pismu 

februarja  tega  leta  Kopitarja  zopet  spomnil  na  neizpolnjeni  dolg,  poleg  tega  pa 

podobno kakor Dobrovský izrazil nezadovoljstvo z nekaterimi predlaganimi črkami. 

Kopitar se je branil in prosil za odlog 5. marca leta 1815: »Očitkov si ne zaslužim. In 

do c-ja kakor do x-a čutim enak odpor kakor Vaša milost. In Vašo milost prosim le, 

da mi nakloni še tri mesece časa za premislek in mi da dovoljenje. Človek ne naredi 

dobro, kar mora narediti prehitro. Službene zadeve me ta čas popolnoma zaposlujejo. 

Pač pa bo Strauss medtem končal stare [črke], tudi za Vodnika, vse pa bi morale biti 

v Ljubljani najpozneje 1. novembra.«1339 V tem času je slavist nameraval predlagati 

zlasti te nove črke: c (namesto z), x (namesto sh), z (namesto s), pa tudi ω, ч, ш, щ in 

ε.1340 V naslednjih mesecih se je Kopitar pogajal z nekim nemškim livarjem glede 

oblikovanja  novih  črk  za  Vodnikov  slovar.1341 Toda  v  resnici  se  ni  in  ni  mogel 

pripraviti do tega, da bi sprejel dokončno odločitev. 13. septembra leta 1815 je Zoisa 

in čakajoče sodelavce zopet prosil za odlog, ker ni upal neposredno pisati vse bolj 

nestrpnemu Vodniku: »Zato Vašo milost prosim, da pokličete Vodnika, Ravnikarja 

itn. in mi potrpežljivo naklonite še nekaj tednov ali dni.«1342 

Zaradi  Kopitarjevega  zavlačevanja  s  črkopisno  reformo  je  nato  prišlo  do 

poskusa preboja. Vodnika je poleti  1815 minilo potrpljenje, kar je dal vedeti  tudi 

Kopitarju. Dunajski slavist,  ki je bil zaradi črkopisa že tako ali tako nataknjen, si 

seveda ni dovolil, da bi ga kdorkoli z izjemo Zoisa in Dobrovskega opominjal k delu. 

Zato  je  Kopitar  v  pismu  Zoisu  13.  septembra  leta  1815  Vodnika  odpravil  v 

vzvišenem tonu: »Posebej sporočam in dajem v vednost Vodniku, da me lahko ima 

za svojega iskrenega prijatelja […] in naj mi ne grozi z odpadništvom. Certe meum 

melius faciet quam solus.«1343 Vodnik pa se ni pustil tako hitro odgnati. Oktobra je 

najbrž s Zoisovim privoljenjem, gotovo pa z njegovo vednostjo odpotoval na Dunaj, 

in  sicer  ne le  zaradi  preklica  cesarjevega  odloka  o  svoji  upokojitvi,  temveč  vsaj 

toliko  z  namenom,  da  bi  pri  Kopitarju  dosegel  finalno  odločitev  o  novih  črkah. 

Kopitar  je 22.  novembra  baronu pisal  o spodletelem pesnikovem načrtu,  ki  ga je 

boleče spomnil na prepir z Vodnikom glede slovnice spomladi leta 1808, in ga tako 

razbesnel, da si je v pismu celo dvakrat drznil uporabiti prostaški izraz: »Vodnik se 

je ponovno izkazal za tako neumno zvitega kakor le kdaj. Želi si biti izumitelj novih 
1339 Pisma Žige Zoisa II, MP 72.
1340 Prijatelj 1926: 139.
1341 Pisma Žige Zoisa II, MP 76.
1342 Pisma Žige Zoisa II, MP 77.
1343 Latinsko: »Prav gotovo bi moje [delo] opravil bolje kakor jaz sam.« Pisma Žige Zoisa II, MP 77.
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črk, zato je, ko je bil ravno sredi prd**a in ni imel početi nič pametnejšega, o njih 

razpravljal z menoj. Razložil sem mu svoje  mnenje in  morebitne rešitve. Zapisal si 

jih je, kakor da bi se dale tako večne stvari odpraviti kakor kakšen p*dec.« Vodnik je 

nato nove črke na svoje stroške naročil pri livarju Straussu, kar je ob odhodu tudi 

povedal  Kopitarju.  Pesnik  si  seveda  ni  hotel  prilastiti  tujih  zaslug,  kakor  je  trdil 

Kopitar, temveč je želel slavista samo prisiliti k delovanju, kar mu je delno uspelo. 

Kopitar je sicer Vodnikovo naročilo črk takoj preklical, vendar je za livarja nato lepo 

izrisal dve novi črki, za ostale pa baronu obljubil, da jih bo dovršil kmalu.1344

Vendar je ostalo pri tem. Zois po neuspešni Vodnikovi intervenciji  ni več 

upal, da bo dočakal črkopisno reformo. Decembra leta 1815 in januarja leta 1816 je 

sicer Kopitar baronu in sodelavcem zopet vneto zatrjeval, da jim bo v najkrajšem 

času poslal zadovoljive rešitve.1345 Še 14. junija leta 1817 je pisal, kakor da bi se ne 

zavedal, da mu v Ljubljani glede tega ne verjame nihče več: »Da bi le nova abeceda 

uspela!  Vaša  milost  lahko  k  temu  odločilno prispeva,  si  meruerit.1346 Toda  pri 

omejitvah,  ki  sem si  jih  moral  postaviti,  da  bi  ugodil  večini,  je  to  silno težko. 

Vedremo.«1347 Nove črke je vztrajno obljubljal do Zoisove smrti, tudi v zadnjih dveh 

pismih,  poslanih  v  palačo  na  Bregu leta  1818.1348 Slovar  ni  zaradi  Kopitarjevega 

odlašanja  nikoli  izšel,  saj  je  Vodnik  umrl  leta  1819.  Tudi  Ravnikarjev  prevod 

Mojzesovega peteroknjižja ni dočakal objave iz istega razloga. Šele leta 1820 so se 

na Dunaju glede črkopisne reforme sestali Dobrovský in kranjski slavisti, kar je Zois 

predlagal že leta 1812. Srečanja so se poleg Kopitarja udeležili še Ravnikar, Metelko, 

Matija Kalister in Janez Nepomuk Šlaker. Toda patriarh slavistike v skladu s svojo 

dotedanjo nevtralno držo ni predlagal dokončnih rešitev.1349 Kopitar je moral tedaj 

dokončno opustiti upanje na enoten slovanski črkopis, za katerega se je zavzemal od 

izida slovnice. Poskus reforme zgolj slovenskega črkopisa je prepustil Metelku, ki je 

leta  1825 v svoji  slovnici  po  prvotni  zamisli  Zoisovega  kroga  in  po navodilih  z 

omenjenega  dunajskega  shoda slavistov  nove črke  prevzel  iz  cirilske  abecede.1350 

Ljubljanski profesor slovenščine je pri svoji reformi užival popolno javno podporo 

dunajskega slavista. To pa ni pomenilo, da se Kopitar ni zavedal slabosti te rešitve. 

1344 Pisma Žige Zoisa II, MP 80.
1345 Pisma Žige Zoisa II, MP 81, 82.
1346 Latinsko: »če si bo zaslužila«.
1347 Italijansko: »Bomo videli.« Pisma Žige Zoisa II, MP 86.
1348 Pisma Žige Zoisa II, MP 87, 88.
1349 Kidrič 1930: 131; Kernc 1932: 504; Prijatelj 1935: 85.
1350 Metelko 1825.
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Zasebno mu Metelkova pisava ni ugajala.1351 Korespondenca s Zoisom dokazuje, da 

je  z  reformo  črkopisa  odlagal  ravno  zaradi  tega,  ker  se  ni  mogel  prepričati  o 

smiselnosti  uporabe  cirilskih  znakov,  vendar  je  na  koncu  sprejel  staro  stališče 

svojega mecena, da je reforma abecede nujno potrebna in da jo je treba izvesti »v 

hipu«  –  to  pa  se  je  zdelo  tedaj  izvedljivo  le  z  obstoječimi  cirilskimi  znamenji. 

Vprašanje črkopisa ga je preganjalo do smrti, saj so metelčico leta 1833 po burnih 

polemikah – tudi med Kopitarjem in Čopom – prepovedali v šolah. 

Zois in Kopitar sta Popovičevo zamisel o dopolnitvi slovenskega črkopisa z 

novimi znamenji  za ustrezne foneme razširila  na vse slovanske narode z latinsko 

pisavo.  Zdi  se,  da  sta  z  zgodovinskimi  argumenti  zasebno  osmišljala  slovensko 

vodstvo pri prizadevanjih za novo pisavo. Kopitar je mecenov koncept na Dunaju 

razvil  do  konca.  Prenovo  latinice  je  vključil  v  načrt  kulturnopolitičnega  razvoja 

slovanskih narodov. Na podlagi enotnega črkopisa, ki bi manjkajoče črke dobil iz 

cirilice, naj bi Slovani usklajeno in povezano razvijali svoje jezike, književnosti in 

kulture. Središče slovanskih prerodov bi bil Dunaj, povezovalni člen med njimi pa 

slovenski  prerod,  ki  bi  zasnoval  in  uveljavil  črkopisno  reformo.  Takšna 

avstroslavistična  vizija  se  je  po  Kopitarjevem  mnenju  popolno  ujemala  z 

zunanjepolitičnimi interesi Avstrije, saj bi tudi balkanske pravoslavne narode, ki so 

bili  pod  turško  nadoblastjo  in  ruskim političnim,  verskim in  kulturnim  vplivom, 

preusmerila  k  evropski  katoliški  kulturi  in  pokroviteljstvu  habsburške  monarhije. 

Tako je Kopitar okoli sredine maja leta 1816 zadovoljno konstatiral širitev avstrijske 

oblasti  in  vpliva  na  slovanskem Balkanu  po  Dunajskem kongresu  in  zato  dobre 

pogoje  za  uveljavitev  prenovljene  slovanske  latinice:  »Novi  abecedi  na  najvišjih 

mestih niso nenaklonjeni. Kongres itn. je v to smer naredil več, kakor bi mi lahko s 

sto  pridigami.  Zhlovek  obrazha,  Bog  oberne.  Gratias  agamus1352 de  na  nasho 

stran.«1353 Raba jezikov je bila – kakor po navadi – ustrezna, saj je avtor pisma v 

zadnjem  stavku  povezal  dostojanstveni  latinski  besedi,  ki  prihajata  iz  mašnega 

obrazca za zahvalo Bogu, in slovenske besede,  ki  pomenljivo sporočajo,  da bo z 

okrepljenim  zunanjepolitičnim  položajem  podonavske  monarhije  in  s  črkopisno 

reformo vsekakor pridobila slovenska oziroma slovanska stran. 

1351 Kernc 1932: 507.
1352 Latinsko: »Bodimo hvaležni«.
1353 Pisma Žige Zoisa II, MP 85.
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4.9 POVEZAVE Z DRUGIMI SLOVANSKIMI 

PRERODITELJI

4.9.1 Zoisov krog in slovanski literarni prerodi

 

Ko je Kopitar  maja leta  1810 čakal  na imenovanje za skriptorja,  je Zoisu 

zaupal enega od svojih najpomembnejših življenjskih načrtov – povezavo slovanskih 

preroditeljev  pod  svojim  vodstvom  in  s  središčem  na  Dunaju:  »Dum  sedeam 

scriptor, iam faciam pájzhinam per omnes terras Slavorum: Sed hic opus, hic labor  

est!«1354 Uporaba slovenske besede pajčevina v sicer latinskem stavku, ki je sugeriral 

znanstveno  vsebino,  je  bila  simbolična.  Z  njo  je  Kopitar  podkrepil  svojo  vizijo 

socialne mreže evropskih slavistov in slovanskih literatov pod slovenskim vodstvom, 

ki bi zagotovila usklajen in harmoničen razvoj prerodov. Glavno orodje, s katerim je 

tkal svojo pajčevino, je bilo vedno – pismo.

Ambiciozna slavistova zamisel je imela svoje korenine v Zoisovem krogu. Ta 

se je v vseh obdobjih svojega delovanja povezoval s predstavniki drugih slovanskih 

prerodov.  Toda  na  začetku,  v  zadnjih  dveh  desetletjih  18.  stoletja,  je  bilo  to 

prizadevanje nesistematično in samo občasno. Tako je Kumerdej leta 1780 ali 1781 

poslal ruski akademiji znanosti razpravo o slovanskem jezikoslovju,1355 Linhart pa si 

je v letih 1789–1792 dopisoval z dr. Karlom Gottlobom Antonom, raziskovalcem 

jezika,  slovstva  in  zgodovine  Lužiških  Srbov.1356 Pohlin  si  je  konec  18.  stoletja 

izmenjal  nekaj  pisem  z  Dobrovskim,1357 Vodnik  je  pisal  leta  1806  poljskemu 

leksikografu Lindeju,1358 Zois pa je bil  v stiku s češkim filologom Maximiliánom 

Václavom  Šimkom.1359 Te  povezave  so  se  bistveno  okrepile  šele  z  vse  večjo 

dinamiko in obsegom slovanskih prerodov od začetka 19. stoletja naprej. Tako je 

Zois  po  letu  1808  vzpostavil  pisemsko  zvezo  s  srbskim pisateljem Solarićem in 

dubrovniškim jezikoslovcem Appendinijem. S še bolj sistematičnim povezovanjem 

slovenskih in tujih slavistov je začel Kopitar, ko se je preselil na Dunaj. Zadal si je 
1354 »Če le bom skriptor, bom takoj spletel pajčevino čez vse slovanske dežele. Toda to je delo, to je 
napor!« Kidrič 1941: 160.
1355 Kidrič 1930: 56; Logar 1932: 548; Kidrič 1939: 147.
1356 Gspan 1966.
1357 Kidrič 1930: 122.
1358 Vodnik 1988: 268–270.
1359 Newerkla 2004: 150.
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jasen cilj, da splete literarno in jezikoslovno mrežo intelektualnih protagonistov vseh 

slovanskih narodov v monarhiji  in  v  njeni  bližini.  Kmalu  po prihodu v cesarsko 

prestolnico leta 1808 mu je uspelo navezati tesne strokovne in celo prijateljske stike 

z dvema eminentnima predstavnikoma češkega preroda na Dunaju in v Pragi, in sicer 

z Josefom Valentinom Zlobickim in Josefom Dobrovskim. 

 Zois in njegovi sodelavci, zlasti Kopitar, so se posebej zanimali za Čehe,1360 

saj  so  hitro  opazili,  da  jih  z  njimi  povezuje  odpor  proti  germanizaciji  javnega 

življenja. Češki prerod se je sicer začel pozneje kakor slovenski, šele v zadnjih dveh 

desetletjih  18.  stoletja,  zato  pa  je  imel  pomembne  prednosti,  in  sicer  znamenito 

državno preteklost,  izjemno  bogato  književno tradicijo,  katedro za češki  jezik  na 

dunajski  in  praški  univerzi  ter  trdno oporo v domoljubnem visokem plemstvu in 

škofovskem zboru, ki sta imela velik vpliv na dogajanje v političnem in duhovnem 

središču  Avstrijskega  cesarstva  –  na  Dunaju.1361 Kranjci  so  občudovali  češko 

samozavest  in  slovstveni  korpus,  kar  je  slikovito  opisal  Kopitar  v  pismu  Zoisu 

avgusta leta 1810, ko je pregledoval zbirko čeških izdaj v knjižnici Zlobickega: »Na 

sploh morajo biti Čehi presneto bolj korenjaki kakor Kranjci. Kranjska, hrvaška in 

srbska  književnost  se  lahko  pred  češko  seveda  skrijejo.«1362 Takšno  globoko 

spoštovanje  pa nikakor  ni  pomenilo,  da je bil  Zoisov krog v razmerju do čeških 

učenjakov v podrejenem položaju. Dejavna vloga baronove družbe v tem odnosu je 

pojasnjena v dveh podpoglavjih, ki obravnavata vlogo korespondence med Zoisom in 

Kopitarjem pri vzpostavljanju in vzdrževanju stika z Zlobickim in Dobrovskim.

Naslednja podpoglavja ocenjujejo pomen iste korespondence za povezovanje 

slovenskega  literarnega  preroda  s  sorodnimi  prizadevanji  na  Poljskem,  zlasti  z 

mecenom  Józefom  Maksymiljanom  grofom  Ossolińskim,  v  Dalmaciji,  zlasti  z 

jezikoslovcem  Francescom  Mario  Appendinijem,  na  Hrvaškem,  zlasti  s  škofom 

Maksimilijanom Vrhovcem, in v Srbiji, zlasti z Dositejem Obradovićem, Pavletom 

Solarićem in  Vukom Karadžićem.  Glavni  pobudnik tega  razvejanega  sodelovanja 

med slovanskimi preroditelji v drugem desetletju 19. stoletja je bil – kakor rečeno – 

Kopitar, ki pa mu je do leta 1819 stal ob strani Zois s svojimi dragocenimi zvezami, 

nasveti in knjižno zbirko. Slavist  si je prizadeval z njegovo pomočjo z Dunaja, v 

1360 Prim. Žele 1996.
1361 Vintr 2004: 101–102. Prim. Vinkler 2006: 133–134.
1362 Pisma Žige Zoisa II, MP 2.
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katerem  je  videl  center  slovanske  duhovnosti,  usklajeno  usmerjati  slovanske 

prerode.1363    

4.9.2 Josef Valentin Zlobický

Prvi velikan češkega preroda, s katerim se je srečal Kopitar na Dunaju, je bil 

Josef  Valentin  Zlobický,  prvi  profesor  na  katedri  za  češki  jezik  in  književnost, 

ustanovljeni  na  dunajski  univerzi  leta  1775.1364 Ugledni  intelektualec  je  mlademu 

slavistu  takoj  postal  vzor  zaradi  odličnega  poznavanja  slovanskih  jezikov  in 

književnosti, zaradi sodobnih filoloških nazorov, podpiranja mlajših čeških slavistov 

in ne nazadnje tudi zaradi izjemno uspešne uradniške kariere. Poleg tega je Kopitar 

hitro ugotovil, da je Zlobický pravzaprav »edini preostali slavist na Dunaju«,1365 kar 

je še dodatno podžgalo njegovo željo po uveljavitvi. 

 19.  novembra  leta  1808  je  Zoisu  podrobno  poročal  o  prvem  obisku  v 

profesorjevi hiši ob dunajski univerzi, kjer je bilo govora o slovenskih slovnicah, tudi 

o prihajajoči Kopitarjevi. Mladi Kranjec je mecenu poslal takšen portret: »Zlobický 

je češki Kumerdej, star dobrodušen mož z družino, le da je njegova knjižnica bolje 

oskrbljena.«1366 Kopitarjeva  zvita  primerjava  se  nikakor  ne  nanaša  le  na  zunanjo 

podobnost med Zlobickim in Kumerdejem, temveč tudi na njun soroden položaj v 

slovenskem oziroma češkem prerodu: oba sta zasnovala,  vendar nikoli  dokončala 

znanstvene slovnice svojega jezika.1367 Kopitarjeva dodatna poanta v tem stavku ni 

bila  jasno  izražena,  vendar  je  morala  biti  Zoisu  očitna:  če  je  Zlobický  češki 

Kumerdej,  bo  Kopitar  slovenski  Dobrovský.  Kopitar  je  začel  nato  obiskovati 

profesorjeva predavanja. Kakor vsi njegovi študenti je smel uporabljati tudi njegovo 

zasebno knjižnico.1368

Da bi Zois Kopitarju zagotovil  podporo vplivnega Zlobickega,  ki je poleg 

profesure opravljal tudi službe cenzorja slovanskih knjig, uradnika registrature ter 

učitelja prestolonaslednika Ferdinanda in drugih plemiških hiš,1369 se mu je spoštljivo 

1363 Prim. Kernc 1932: 500, Pogačnik 1977: 36, 58, 82, 86.
1364 Prim. Vintr 2004: 104.
1365 Kidrič 1939: 96.
1366 Kidrič 1939: 56.
1367 Prim. Vintr 2004: 109.
1368 Prim. Vintr 2004: 108.
1369 Vintr 2004: 112; Reichel 2004: 126, 127.
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poklonil po svojem nekdanjem tajniku.1370 Ta gesta je morala dunajskemu profesorju, 

ki je bil znan po pazljivem in rahlo preračunljivem vzdrževanju prisrčnih stikov s 

predstavniki  avstrijske politične  in  kulturne  elite,  zelo  ugajati.1371 Vljudnost  se  je 

obrestovala, saj je postal stari gospod do Kopitarja zelo zaupljiv. Zlobický, ki je imel 

zaradi poznanstev in cenzorskega položaja dostop do tajnih političnih informacij, je 

Zoisovemu  varovancu  v  prihodnjih  mesecih  proti  službenim pravilom za  barona 

večkrat  posredoval  podatke  ali  tiske,  ki  javnosti  še  niso bili  znani.  Tudi  sicer  je 

Zlobický rad z zaupnimi informacijami pomagal svojim slavističnim znancem, kar je 

opazila celo policija.1372 Tako je Kopitar 21. decembra leta 1808 opisal Zoisu, kako 

ga je češki profesor predčasno obvestil o nepričakovanem baronovem odlikovanju: 

»Ko je bilo namreč danes predavanje o češčini končano, me je Zlobizký prijel za 

roko […]: No! Že veste? Baron Zois je komander Leopoldovega reda. Sporočite mu 

tudi moje čestitke. Pridite malo z mano […], bova vse prebrala.«1373

Zlobický se je nato januarja leta 1809 sam od sebe ponudil, da bo iz Prage 

baronu Zoisu in njegovemu varovancu priskrbel češke knjižne deziderate,  in sicer 

novejša dela čeških jezikoslovcev Pelcla, Puchmajerja in Tomse.1374 Seveda pa zviti 

stari  gospod ni  nameraval  delati  zastonj.  16.  januarja  leta  1809 je  Kopitar  Zoisu 

predal na videz nedolžno obvestilo: »Zlobický sam nima v lasti niti ene glagolske 

črke, odkar si je neki prijatelj izposodil Trubarjev katekizem, ki ga je imel, in nato to 

zanikal.«1375 Čez dva meseca je Kopitar razkril njegovo namero: »Končno je prišel na 

dan  tudi  s  protiprijaznostjo.  Morda  bi  se  pri  Vaši  milosti  našel  kakšen  glagolski 

duplikat, je menil.«1376 Kopitarju je bilo veliko do tega, da si na svoji poti v Dvorno 

knjižnico pridobi popolno podporo Zlobickega, zato Zois ni odlašal: »Za Zlobickega 

sem določil duplikat glagolskega misala, natisnjenega v Rimu leta 1631.«1377

Darilo  iz  Ljubljane  je  Kopitar  Zlobickemu  premišljeno  izročil  skupaj  z 

izvodom svoje prav tedaj  natisnjene slovnice.  Profesorja je zato Kopitarjevo delo 

navdušilo še bolj, kakor bi ga sicer: »Zlobickemu je bil misal  izjemno dobrodošel. 

[…] In ko sem danes vstopil, je bil še ultra solitum1378 vljuden. Zaklical mi je naproti: 

1370 Kidrič 1939: 96.
1371 Prim. Reichel 2004: 122, 133, 135.
1372 Reichel 2004: 132.
1373 Kidrič 1939: 96.
1374 Prim. Kidrič 1939: 139, 163–164.
1375 Kidrič 1939: 119.
1376 Kidrič 1939: 172.
1377 Kidrič 1939: 176.
1378 Latinsko: »bolj kakor po navadi«.
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No!  Vašo slovnico  sem že  prebral.  Spat  nisem šel  prej,  dokler  nisem bil  gotov. 

Moram reči,  da mi je res zelo všeč«.1379 Kakor sta Zois in Kopitar domnevala,  je 

Zlobický sprejel njuno igro. Kopitar je že čez tri tedne poročal v Ljubljano, da ga je 

osebno odpeljal h grofu Ossolińskemu, prefektu Dvorne knjižnice, da bi mu skupaj 

podarila izvod nove slovenske slovnice. Ko sta se vozila domov, pa je profesor, ki je 

bil  znan po svoji  pomoči  uveljavljajočim se slavistom,1380 na  Kopitarjevo veselje 

razkril svojo vizijo razvoja Dvorne knjižnice: »Ante omnia1381 slovanski kustos (ne 

skriptor,  quia dignitas1382 treh četrtin monarhije  vult custodem),1383 ta pa mora biti 

mož, ki ima strast za slovansko, na primer Vi, če bi hoteli!«1384 Jeseni je Zlobický 

obljubil,  da  bo  Kopitarja  priporočil  ne  le  Ossolińskemu,  pač  pa  tudi  dvornim 

uradnikom, zadolženim za biblioteko.1385 Medtem je sam Kopitarja poučeval češčino, 

Kranjec pa mu je razlagal južnoslovanske jezike.1386 

Ob  takšnih  obetih  je  seveda  Kopitar  hotel  še  bolj  ustreči  lokavemu 

Zlobickemu, ki si je poleti 1809 zaželel  celo izvod Dalmatinove biblije. Ne da bi 

pomislil na skrbi, ki so se ravno tedaj zgrnile na njegovega mecena v Ljubljani pod 

francosko okupacijo, je začel mladi slavist 16. avgusta Zoisa nagovarjati, naj da na 

podeželju poiskati kakšen izvod tega prvega slovenskega prevoda Svetega pisma.1387 

Zois je kljub pomanjkanju časa obljubil, da se bo potrudil.1388 Zlobický in Kopitar pa 

nista  ostala  pri  prvotni  želji,  ki  se  ji  Zois  jeseni  še  ni  imel  časa  posvetiti.  15. 

decembra leta 1809 je Kopitar zopet pritisnil na Zoisa: »Zlobicky si želi  Hrenovih 

Evangelijev. […] Tudi pridig o. Janeza Svetokriškega nima.«1389

Sicer pa ni bil Kopitar nič manj preračunljiv od profesorja češčine. Konec leta 

1809 je Zoisu užaloščen poročal:  »Zlobický ima žal revmo in mora ležati.  Glede 

mene ne more opraviti nobene poti, čeprav se srčno zanima za slovanstvo«.1390 Ko pa 

je 12. marca leta 1810 ob poslabšanju profesorjeve bolezni izrazil strah za njegovo 

življenje, je Zoisu odkrito priznal svoje sebične nagibe: »To bi bila zame večkratna 

izguba.  Vsaj  tako  dolgo  bi  lahko  živel  […],  da  bi  skriptorju  predal  cenzuro 
1379 Kidrič 1939: 187.
1380 Reichel 2004: 132.
1381 Latinsko: »Predvsem«.
1382 Latinsko: »ker veljava«.
1383 Latinsko: »zahteva kustosa«.
1384 Kidrič 1939: 194.
1385 Kidrič 1941: 117.
1386 Kidrič 1941: 123.
1387 Kidrič 1941: 76.
1388 Kidrič 1941: 94.
1389 Kidrič 1941: 127.
1390 Kidrič 1941: 129.
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slovanskih  knjig  in  svoj  slovanski  patriarhat.  Shkoda  de  hzhére  niſo  nizh  kaj  

lepé!«1391 Čez  nekaj  dni  so  se  uresničili  tako  Kopitarjevi  strahovi  kakor  želje. 

Zlobický je umrl, za cenzorja slovanskih knjig pa so imenovali Kopitarja. 

Mladi slavist pa se ni – kakor bi lahko sklepali po njegovem pismu Zoisu z 

dne  12.  marca  leta  1810  –  ves  predal  veselju,  temveč  se  je  takoj  posvetil 

plemenitemu  prizadevanju  za  rešitev  profesorjeve  bogate  biblioteke.1392 Grofa 

Ossolińskega,  za  katerega  je  opravil  popis  te  knjižnice,1393 je  prepričeval,  da  bi 

morala zbirko zaradi slovanskih dezideratov kupiti Dvorna biblioteka, Zoisu pa je 

konec  aprila  preudarno  pisal:  »Naj  za  Vašo  milost  kupim  croatica  et  nostris  

proxima,1394 če bi prišla lepa zbirka profesorja Zlobickega na dražbo […]?«1395 Baron, 

ki je bil tedaj v nezavidljivem gmotnem položaju zaradi francoske kontribucije in 

davkov,  si  tega  izdatka  seveda  ni  mogel  privoščiti.  Toda  junija  istega  leta  se  je 

Kopitar  nedvomno  s  Zoisovim  blagoslovom  trudil,  da  bi  profesorjevo  knjižnico 

pripeljal v Dvorno knjižnico ali vsaj v bližino slovenskih dežel,  nikakor pa ne na 

tuje.1396 Nato je  Zoisu septembra  leta  1810,  ko še  ni  bilo  jasno,  ali  bo knjižnico 

odkupil  grof  Ossoliński  osebno  ali  kakšen  drug  magnat,  obljubil  prepis  svojega 

kataloga severnoslovanskih knjig iz profesorjeve knjižnice.1397 Za izjemno biblioteko 

Zlobickega so se očitno zaskrbljeno zanimali vsi slovenski preroditelji, ne le Zois in 

Kopitar, saj jim je Dobrovský 22. februarja leta 1812 takoj na začetku pisma »za 

kranjske  slaviste«  razkril  končno  usodo  knjižnice,  katere  nakup  je  Ossoliński 

odklonil  zaradi  previsoke  cenitve:1398 »Grof  Auersperg  je  že  odkupil  zbirko 

Zlobickega,  tako  da  ta  prihaja  na  Češko,  kamor  po  svoji  vsebini  tudi  spada. 

Slavistiko pa bo prepustil ljubiteljem.«1399 Med temi je bil k sreči tudi Kopitar, ki je 

nekatere duplikate dobil za opravljen popis.1400 

4.9.3 Josef Dobrovský

1391 Kidrič 1941: 146.
1392 Kidrič 1941: 147.
1393 Prim. Jagić 1885: 161; Reichel 2004: 133, 134.
1394 Latinsko: »hrvaške knjige in knjige sosednjih dežel«.
1395 Kidrič 1941: 154.
1396 Kidrič 1941: 174.
1397 Pisma Žige Zoisa II, MP 4.
1398 Reichel 2004: 134.
1399 Pisma Žige Zoisa II, MP 33.
1400 Kidrič 1941: 154; Reichel 2004: 134.
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Najpomembnejši  tuji  sogovornik  Zoisovega  kroga  je  postal  utemeljitelj 

slavistike  Josef  Dobrovský.  Ta  bivši  jezuit,  ki  se  je  lahko  po  razpustu  Družbe 

Jezusove s podporo čeških plemiških mecenov povsem posvetil filologiji, se je vsaj 

od leta 1778 zanimal tudi za slovenski jezik in književnost, vendar dolgo časa ni 

navezal  neposrednih  stikov  s  slovenskimi  preroditelji.1401 Priložnost  se  mu  je 

ponudila leta 1794, ko je potoval po slovenskih deželah, vendar je ni izkoristil.  V 

Ljubljani je skušal obiskati le Kumerdeja, ki pa ga slučajno ni bilo doma.1402 Šele na 

koncu leta 1796 oziroma na začetku leta 1797, ko je bil na Dunaju, je Dobrovský 

v diskalceatskem  samostanu  v  Mariabrunnu  poiskal  Pohlina,  ki  je  tam preživljal 

zadnja  leta  svojega  življenja.  Srečanju  je  sledila  korespondenca,  ki  pa  je  kmalu 

zamrla.1403 

Šele  junija  leta  1806  je  pismo,  ki  ga  je  Dobrovskemu  napisal  Vodnik, 

vzpostavilo trajno zvezo med praškim učenjakom in mlajšimi kranjskimi preroditelji, 

vzgojenimi  v  Zoisovem  krogu.1404 Toda  Vodnik  kljub  obetavnemu  začetku 

dopisovanja, ki ga je napovedal precej hiter odziv uglednega naslovnika novembra 

leta 1806, ni ohranil položaja glavnega korespondenta Dobrovskega med Slovenci. 

Kopitar je namreč marca leta 1808 prav tako napisal pismo Dobrovskemu z izčrpnim 

poročilom o stanju slovenskega preroda,1405 vendar ni  o tem taktično obvestil  niti 

svojega mecena Zoisa niti svojega sodelavca in tekmeca Vodnika.1406 Z odgovorom 

Dobrovskega  Kopitarju  januarja  leta  1809  je  bila  med  njima  na  obojestransko 

zadovoljstvo takoj vzpostavljena prijateljska pisemska zveza, ki je kljub občasnim 

strokovnim nesoglasjem,  na primer  glede izvora starocerkvenoslovanskega  jezika, 

brez prekinitev trajala do smrti Dobrovskega januarja leta 1829.1407 Kopitar je postal 

celo najljubši korespondent praškega učenjaka.1408 Korespondenca med Dobrovskim 

in Vodnikom se predvsem zaradi Kopitarjeve intervencije po letu 1808 ni več redno 

nadaljevala.1409 K  temu  je  prispevalo  velik  delež  Vodnikovo  nelagodje  ob  hudi 

Kopitarjevi zameri, za katero je zvedel tudi Dobrovský. Vodnik ni namreč v svojem 

prvem pismu  Dobrovskemu  niti  omenil  Kopitarjevih  priprav  na  izdajo  slovenske 

1401 Šlebinger 1904: 5; Kidrič 1930: 117, 119.
1402 Kidrič 1930: 121.
1403 Kidrič 1930: 122.
1404 Prim. Kidrič 1930: 125.
1405 Prim. Jagić 1885: 1–19.
1406 Kidrič 1930: 125.
1407 Prim. Kovačič 1895: 67; Šlebinger 1904: 6, 7; Kidrič 1930: 127; Nübler 1996: 463, 464, 469.
1408 Prim. Prijatelj 1935: 45. 
1409 Gl. Dimitz 1861.
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slovnice,  ampak  je  podčrtal  zgolj  svoje  lastne.1410 Z navezavo  pisemskih  stikov s 

Prago  je  tako  Kopitar  prevzel  vlogo  glavnega  slavističnega  informatorja 

Dobrovskega med Slovenci.

Dolgoletnega sodelovanja med Kopitarjem in Dobrovskim, ki se je v največji 

meri  uresničevalo  po  pismih,  pa  ne  osvetljuje  le  korespondenca  med  njima,1411 

marveč tudi korespondenca med Kopitarjem in Zoisom. Zaradi zaupnega odnosa z 

mecenom se je Kopitar o Dobrovskem – kakor seveda tudi o drugih ljudeh – izražal 

najbolj  odkrito  prav v teh  pismih.  Z  nobenim drugim svojim korespondentom iz 

slovenskih dežel, na primer z Vodnikom in Zupanom, ki jima tako ali tako ni zaupal, 

ni hotel deliti toliko informacij o Dobrovskem kakor s Zoisom. Lahko se je namreč 

zanesel  na  baronovo  diskretnost,  ki  jo  je  med  drugim  zagotavljalo  dejstvo,  da 

Dobrovský in Zois  nista  imela  neposrednih stikov in  sta  si  pozdrave,  podatke in 

knjige pošiljala izključno po Kopitarju. 

4.9.3.1 Osebnost 

Zois in Kopitar sta poznala Dobrovskega pred letom 1809 samo po njegovih 

delih, vendar sta se že tedaj zanimala za njegovo nenavadno osebnost. Skladno z 

navdušenjem nad njegovim opusom sta v njem prepoznavala velikega moža in os 

slavistike.1412 Cenila sta ga tudi kot človeka, saj sta mu pripisovala več plemenitih 

osebnostnih  potez.  Tako  je  avgusta  leta  1810  Kopitar  Zoisu  sporočil,  da  je  ob 

urejanju knjižne zapuščine Zlobickega natančno pregledal njegovo korespondenco, 

tudi pisma Dobrovskega: »Dobrovský nastopa v vseh pismih kot vrl mož, odločno 

poštenega  značaja,  ki  pa zahteva  isto  tudi  od drugih.«1413 Ne glede  na te  ugodne 

splošne ocene praškega slavista sta korespondenta večkrat negodovala nad njegovo 

muhavostjo in svojeglavostjo, ki sta ju praviloma povezovala z boleznijo. 

4.9.3.2 Bolezen 

Dobrovský je od osemdesetih let 18. stoletja trpel za manično depresijo in 

hipohondrijo. Ponavljajoči se napadi duševne zmedenosti, povezani z ekscentričnim 

vedenjem,  so  zelo  vznemirjali,  vendar  tudi  privlačili  vse  njegove  znance  in 

sodobnike,1414 saj so dopolnjevali podobo genialnega čudaka, kakršno si je postopno 

1410 Kidrič 1930: 125.
1411 Jagić 1885. Prim. tudi Jagić 1897.
1412 Pisma Žige Zoisa II, MP 30. Prim. tudi Kovačič 1895: 99; Pogačnik 1978: 22.
1413 Pisma Žige Zoisa II, MP 2.
1414 Prim. Hlavačka 2004: 29.
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ustvaril. Ker je bila od njegovega zdravja odvisna usoda slavistike, je Zoisov krog 

prežal na vsako novico o tem iz Prage. Raznim dobro obveščenim virom informacij 

se je kmalu približal Kopitar. 

Mladi  slavist  se  je  z  govoricami  o  duševni  bolezni  Dobrovskega  seznanil 

takoj,  ko  je  prišel  na  Dunaj.  Že  8.  novembra  leta  1808  je  poročal  začudenemu 

baronu: »Že od dveh oseb sem slišal, da naj bi imel Dobrovský napade blaznosti!«1415 

Čez tri tedne ni bil osupli baron prav nič zadovoljen s tako slabo novico za prerod 

slovanskih  narodov.  Rotil  ga  je,  naj  poišče  bolj  optimistično  mnenje  o  stanju 

Dobrovskega, namreč: »S tem možem izgubimo našo največjo oporo in upanje.«1416 

Kopitar  je  barona res  pomiril  že  čez  nekaj  dni.  Šlo naj  bi  le  za  blažjo,  znanosti 

neškodljivo  motnjo:  »Njegovo  stanje  ni  od  včeraj:  vedno  naj  bi  bil  dovzeten  za 

angleški spleen. […] To je torej samo nepristna, običajna norost, ki Slavinu prav nič 

ne škoduje.«1417 To je Zoisu zadostovalo. Od tedaj sta mecen in njegov varovanec 

zdravstveno stanje Dobrovskega komentirala zgolj iz osebnega zanimanja.

Tako je konec marca leta 1809 Kopitar povzel anekdoto o Dobrovskem, ki 

mu jo je povedal opravljivi Zlobický: »Ko je dobil Durychovo Bibliotheco slavico, ni 

spal oseminštirideset ur, zaradi tega pa je takoj doživel tudi enega svojih raptuum1418 

itn.«1419 Kopitar se je k tej temi vrnil v pismu aprila leta 1812. Zoisu je napisal, da je 

Dobrovský preteklo zimo močno rogovilil. V istem pismu je ugotavljal, da podleže 

praški učenjak slabosti samo v skrajnih zimskih in poletnih razmerah. Povedal pa je 

tudi, da ga je o zdravstvenem stanju Dobrovskega obvestil mladostni prijatelj, kirurg 

Ignaz Franz Fritz, ki je verjetno zdravil praškega učenjaka. Februarja leta 1813 je 

Kopitar Zoisu sporočil, da pričakuje Dobrovskega v kratkem na Dunaju, saj je celo 

zimo prestal brez živčnih napadov.1420 Toda popraviti se je moral že aprila istega leta: 

»Ceterum  praeclarus  Dobr[ovius],  ut  scribit  Fritz,  iterum  aegrotat.  (!)1421 Na 

pepelnično sredo je v svoji celici priredil otroški ples, na katerega je povabil množico 

grofic, kljub temu pa vse norosti zasolil s šalo. V teh obdobjih precej pleteniči in vse 

stvari razda.«1422

1415 Kidrič 1939: 45.
1416 Kidrič 1939: 62.
1417 Kidrič 1939: 66.
1418 Latinsko: »napadov«.
1419 Kidrič 1939: 187.
1420 Pisma Žige Zoisa II, MP 51.
1421 Latinsko: »Sicer pa je preslavni Dobrovský – kakor piše Fritz – spet bolan. (!)«  
1422 Pisma Žige Zoisa II, MP 54.
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4.9.3.3 Odnos s Kopitarjem

Takoj  po  začetku  dopisovanja  se  je  Dobrovský  razvil  v  Kopitarjevega 

modrega  učitelja,  Kopitar  pa  v  njegovega  gorečega  spodbujevalca.1423 Tesno 

strokovno sodelovanje, ki ga niso skalila niti občasna nestrinjanja, je bilo mogoče 

tudi  zaradi  njunega  osebnostnega  ujemanja.  Oba  sta  bila  kljub  zelo  različnima 

temperamentoma izjemno bistrega duha, ki se je nagibal k prefinjeni ironiji. Z njo sta 

kot  racionalistična  znanstvenika  krotila  pretirano  goreče  češke  in  slovenske 

domoljube,  za  katere  sta  bila  prepričana,  da  ne  koristijo  prerodu.  Kopitar  je  bil 

nadvse ponosen zaradi prijateljskega odnosa, ki ga je uspel vzpostaviti z mojstrom, 

kakor  je  prijazno  imenoval  Dobrovskega,  zato  je  Zoisu  ponosno poročal  o  vseh 

dokazih naklonjenosti,  ki  so prihajali  iz  Prage.  Ne nazadnje mu je bilo  še vedno 

veliko do tega, da se izkaže pred svojim starim mentorjem. 

Kopitarjev  ponos  je  od  vsega  začetka  spodbujal  Zois,  saj  mu  je  že  24. 

januarja leta 1809 napisal: »[N]e dvomim, da ga boste nasledili«.1424 To se je gotovo 

ujemalo s tihimi Kopitarjevimi željami. 1. februarja leta 1809 je pod vtisom prvega 

pisma  Dobrovskega  celo  sanjal  o  selitvi  v  Prago,  k  čemur  je  skušal  zaman 

pregovoriti  treznega barona.1425 Nova potrditev za Kopitarja je prišla januarja leta 

1810, ko je dal Franz Sartori, urednik revije Annalen der österreichischen Literatur, 

Dobrovskemu  recenzirati  Kopitarjevo  slovnico,  Kopitarju  pa  patriarhovega 

Slavina.1426 

Aprila  leta  1810  je  Kopitar  baronu  samozavestno  namignil,  da  bo  moral 

morda zaradi starosti in bolezni Dobrovskega breme slavistike prevzeti sam: »Kdo 

ve, ali ne bo nazadnje vse obležalo na tajniku Vaše milosti!«1427 Avgusta leta 1810 pa 

je  samozavestno  opisal  vsebino  pisma,  ki  mu  ga  je  bil  pred  nedavnim  poslal 

Dobrovský.  Praški  slavist  je  bil  v  njem  zatrdil,  da  ga  zaradi  Kopitarjevega 

entuziazma resno mika, da bi se preselil na Dunaj in zaprosil za stolico za slavistiko, 

tako  da  bi  lahko  skupaj  izdajala  zbornik  Slavin.1428 Kopitar  je  namreč  po  smrti 

profesorja Zlobickega marca leta 1810 Dobrovskega prepričeval, naj se poteguje za 

izpraznjeno stolico za češčino na dunajski univerzi, za katero si je prizadeval, da bi 

1423 Žele 1996: 481.
1424 Kidrič 1939: 136.
1425 Kidrič 1939: 146, 156.
1426 Kidrič 1941: 132, 135.
1427 Kidrič 1941: 155. Prim. Prijatelj 1935: 70.
1428 Pisma Žige Zoisa II, MP 3.

247



jo preoblikovali v stolico za slavistiko.1429 Čeprav se Kopitarjev načrt ni posrečil, ker 

se med drugim tudi Dobrovský ni preveč ogrel zanj, sta znanstvenika v medsebojni 

korespondenci tistega leta še večkrat pretresala možnost bivanja v istem mestu in 

skupnega urejanja Slavina. O tej ideji je Kopitar Zoisu pisal še dvakrat – oktobra in 

decembra leta 1810. In sicer je tedaj Dobrovský predlagal spremenjen načrt: Kopitar 

naj bi se potegoval za stolico za češki jezik ali za stolico za antično literaturo na 

praški univerzi.1430 Tokrat je o uresničitvi načrta dvomil Kopitar. Češke stolice si ni 

upal prevzeti, ker ni dobro govoril jezika, antične stolice pa ni hotel, ker je njegovo 

pozornost tedaj že povsem pritegnila slavistika.1431 

Dobrovský je Kopitarja še večkrat nesebično opozoril na priložnosti, ki bi jih 

bil lahko mlajši kolega izkoristil  za svoje družbeno in strokovno napredovanje, pa 

tudi za izboljšanje gmotnega položaja. Tako je Kopitar Zoisu septembra leta 1812 

zaupal, da mu bo Dobrovský verjetno prepustil objavo Brižinskih spomenikov, ki mu 

bo odprla kabinete mecenov in vrata znanstvenih družb.1432 Februarja leta 1814 pa je 

sporočil,  da mu je Dobrovský ponudil naročilo ruske akademije za dobro plačano 

iskanje slovanskih in orientalskih knjig.1433 

Odnos  med  Kopitarjem  in  Dobrovskim,  utemeljen  na  medsebojnem 

strokovnem spoštovanju, se je kmalu razvil v iskreno prijateljstvo. Konec aprila leta 

1810 se  je  Kopitar  pohvalil:  »Od Dobrovskega  dobivam zmeraj  bolj  prijateljska 

pisma«.1434 Februarja leta 1813 pa je lahko baronu pisal: »Do mene je vedno  bolj 

prijazen. Vsak mesec dobim gotovo vsaj eno pismo in težko pride kak Pražan semkaj 

brez njegovega zavoja.«1435 

Kopitar si je seveda želel Dobrovskega srečati tudi osebno, vendar v življenju 

ni  dobil  veliko  priložnosti  za  to.  Od  marca  do  septembra  leta  1810  je  Zoisu 

zagotavljal, da bo Dobrovský tega leta prišel na Dunaj.1436 Decembra leta 1812 je v 

Ljubljano  sporočil,  da  Dobrovský  kljub  predhodni  najavi  ni  prispel  v  cesarsko 

prestolnico.1437 Februarja leta 1813 je bil zopet prepričan, da bo patriarh slavistike 

1429 Vintr 2004: 108, 113.
1430 Prim. Jagić 1885: 174.
1431 Pisma Žige Zoisa II, MP 8, 11.
1432 Pisma Žige Zoisa II, MP 47.
1433 Pisma Žige Zoisa II, MP 63.
1434 Kidrič 1941: 155.
1435 Pisma Žige Zoisa II, MP 51.
1436 Kidrič 1941: 147, 155; Pisma Žige Zoisa II, MP 4.
1437 Pisma Žige Zoisa II, MP 50.
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spomladi zagotovo prišel.1438 Enako je upal decembra istega leta in maja leta 1815.1439 

Dobrovský pa je prišel na Dunaj šele po Zoisovi smrti, in sicer leta 1820. Tako je 

bilo  še  veliko  manj  uresničljivo  Kopitarjevo  upanje,  izraženo  v  pismih  Zoisu 

septembra  in  decembra  leta  1810,  da  se  bo  z  Dobrovskim  podal  na  študijsko 

potovanje po Kranjski, Hrvaški in Ogrski.1440 

4.9.3.4 Odnos s Zoisom

Odnos med Dobrovskim in Zoisom je bil nekoliko nenavaden. Kljub skupnim 

interesom, medsebojnemu spoštovanju in celo duhovni bližini,  o kateri sta odkrito 

pisala  Kopitarju,  nista z izjemo enega pisma nikoli  navezala  stika,  temveč sta  se 

sporazumevala  po  posrednikih,  od  katerih  je  bil  glavni  seveda  dunajski  slavist. 

Kopitar,  ki  je  z  veseljem  prevzel  to  vlogo,  je  tako  s  hotenim  kakor  nehotenim 

filtriranjem informacij  bistveno sooblikoval  podobo,  ki  sta  si  jo  ustvarila  drug o 

drugem. Dobrovský je od Kopitarja že od samega začetka prejemal zgolj pohvalne 

besede  o  kranjskem mecenu,1441 medtem  ko  se  je  lahko  Zois  zaradi  Kopitarjeve 

kritičnosti  do  starejšega  kolega  seznanil  tudi  z  nekaterimi  slabostmi  praškega 

slavista. Ne glede na to je bil Dobrovský eden od izbranih sodobnikov, o katerih je 

moral Kopitar Zoisu podrobno poročati prav vse, kar je od njega ali o njem slišal. 

Tako je 28. januarja leta 1812 baron zapisal: »Da preidem na Dobrovskega, poln sem 

pričakovanj  o  vsem,  kar  mi  boste  o  tem  vélikem  možu,  najvišjem  umu,  še 

poročali!«1442

V celotnem obdobju dopisovanja med Zoisom in Kopitarjem je bila večkrat 

omenjena možnost, da bo Dobrovský obiskal barona v Ljubljani. Prvič 16. januarja 

leta 1809, ko je Kopitar sporočil mnenje Zlobickega, da bo Dobrovský zaradi omemb 

Zoisovih glagolskih misalov v novi slovenski slovnici odpotoval v Ljubljano, da bi 

jih videl.1443 Ko je nekaj dni zatem v Ljubljano prispelo še prvo pismo Dobrovskega 

za Kopitarja, je Zois svojemu nekdanjemu tajniku naročil: »Prenesite najvljudnejši 

poklon spoštovanja vrednemu Dobrovskemu tudi v mojem imenu in ga, če ga bo še 

mikalo  potovati,  povabite  naravnost  k  meni.  Moja  hiša,  moje  knjige  in  vse,  kar 

premorem, mu je na razpolago, in sicer popolnoma zares.«1444 23. marca leta 1809 je 
1438 Pisma Žige Zoisa II, MP 51.
1439 Pisma Žige Zoisa II, MP 61, 74.
1440 Pisma Žige Zoisa II, MP 5, 11.
1441 Prim. Jagić 1885: 8–9.
1442 Pisma Žige Zoisa II, MP 30.
1443 Kidrič 1939: 119.
1444 Kidrič 1939: 142.
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Kopitar v Ljubljano poslal pismo, v katerem je Dobrovský odgovoril, da bo prijazno 

ponudbo morda nekoč sprejel.  Kopitar  je bil  navdušen:  »Vaša milost  ga bo torej 

videla!«1445 16.  februarja  leta  1810 pa  je  napovedal:  »Dobrovský bo morda  letos 

prišel  na  Kranjsko.«1446 Toda  pričakovano  srečanje  dveh  patriarhov  se  ni  nikoli 

uresničilo.

Prav  tako  ni  med  njima  nikoli  zaživela  korespondenca.  Kopitar  je  pisma 

Dobrovskega, ki so bila ključna za slovenski prerod in slavistiko, pošiljal na vpogled 

ali v prepis k Zoisu v Ljubljano, pomembne Zoisove pošiljke, tako njegova pisma z 

bibliografskimi podatki, redke knjige in njihove prepise, pa v Prago k Dobrovskemu. 

Septembra leta 1812 je prišlo do prvega in zadnjega poskusa navezave neposrednega 

stika med Zoisom in Dobrovskim. Praški učenjak je napisal ljubljanskemu mecenu 

pismo, v katerem mu je ponudil izdajo Brižinskih spomenikov.1447 Zois pa ni napisal 

odgovora, temveč se je Kopitarju užaljen pritožil, da ga je Dobrovský, ki ga je imel 

za  zaupnega  prijatelja,  nagovoril  preveč  uradno,  z  “Vašo  ekscelenco”.  Kakor  je 

poročal Kopitar Dobrovskemu, je baron besedo “ekscelenca” izpraskal in se od jeze 

razjokal.1448 Baron je nato pismo iz jeze uničil, saj bi se sicer ohranilo v urejenem 

svežnju  Kopitarjevih  pisem v  Zoisovem zasebnem  arhivu.  Oktobra  leta  1812  je 

skušal  Kopitar  Zoisa pomiriti:  »S svojo  ekscelenco itn.  ni  prav gotovo mislil  nič 

slabega.« Predlagal mu je, naj v Prago kot vljuden odgovor pošlje v dar izvod ilirske 

slovnice Francesca Marie Appendinija.1449 Čez nekaj mesecev je skušal Kopitar spet 

zgladiti  nepotrebni  nesporazum in je  o  Dobrovskem pisal:  »Sem Vaši  milosti  že 

sporočil, da se mu je zdelo  dobronamerno nezadovoljstvo Vaše milosti z njegovim 

pismom  kar  upravičeno?«1450 Toda  Zois  ni  tako  hitro  pozabil  na  zamero,  saj  je 

Kopitarju še aprila leta 1813 za Dobrovskega nespravljivo naročil: »Dicat illi vale  

eternum meo nomine!«1451 Le patriarh slavistike si zadeve očitno ni gnal preveč k 

srcu,  temveč je ostal  hudomušno zvest galantnem epistolarnemu slogu, ki je tako 

užalil barona v njegovem pismu. Kopitar je namreč junija leta 1813 Zoisu poročal: 

»Dobrovský  je  jezo  Vaše  milosti  nad  njegovim  pismom  sprejel  kot  laskav 

poklon.«1452 

1445 Kidrič 1939: 188.
1446 Kidrič 1941: 141.
1447 Prim. Pisma Žige Zoisa II, MP 47.
1448 Jagić 1885: 295.
1449 Pisma Žige Zoisa II, MP 47a.
1450 Pisma Žige Zoisa II, MP 51.
1451 Latinsko. »Naj mu [Kopitar] v mojem imenu za vedno reče zbogom.« Pisma Žige Zoisa II, MP 55.
1452 Pisma Žige Zoisa II, MP 56.
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Baronovo reakcija je bila seveda pretirana, vendar ne presenetljiva. Zois in 

Dobrovský  sta  si  lahko  ustvarila  podobo  o  drugem  zgolj  na  podlagi  skopih, 

posrednih,  prečiščenih,  včasih  morda  celo  neresničnih  informacij  iz  Kopitarjevih 

pisem. Ti dve podobi sta bili vsekakor izpostavljeni nevarnosti, da prideta v nasprotje 

z resničnima osebama in povzročita nesporazum. Ta nevarnost bi obstajala v manjši 

meri celo tedaj, ko bi si Zois in Dobrovský dopisovala neposredno. Na usoden vpliv 

fizične razdalje na odnos med dvema človekoma, ki si skušata sicer po najboljših 

močeh  pomagati  s  pismi,  je  barona  v  zvezi  z  Dobrovskim lucidno  opozoril  tudi 

Kopitar:  »Kako bi  lahko  tujec dojel vso patriarhalno  življenjsko zaslužnost  Vaše 

milosti?  Tukaj si o tem ne bi mogel ustvariti nobene  predstave, če ne bi osem let 

preživel ob Vaši milosti.«1453

4.9.3.5 Zveza s slovenskimi preroditelji

Kopitar od leta 1808, ko je izpodrinil Vodnika, ni bil le glavni posrednik med 

Dobrovskim in Zoisom, marveč tudi med Dobrovskim in drugimi Slovenci, ki so si 

za prerod prizadevali bodisi na literarnem bodisi na filološkem področju.1454 Pisma 

Dobrovskega jim je vsaj do leta 1812 redno pošiljal na vpogled k baronu v Ljubljano, 

nato pa jih je tudi dosledno terjal nazaj.1455 Zaradi odkritega avtorjevega izražanja – 

»močnih mest«, kakor se je izrazil Kopitar –1456 in dragocenih podatkov jih večinoma 

ni  zaupal  navadni  pošti,  temveč  prijateljem in  znancem,  ki  so  tedaj  potovali  na 

Kranjsko in so lahko pošiljko izročili Zoisu osebno.1457 Pisma so lahko pri mecenu 

prebirali Vodnik, Zupan in Ravnikar. 

Toda Kopitar z njimi ni bil pripravljen deliti vseh dragocenih podatkov, ki jih 

je dobival od Dobrovskega.1458 Zato se je toliko bolj  razjezil,  ko je spomladi  leta 

1811 odkril, da je Zupan poročal o vsebini praških pisem v Gradec osovraženemu 

Primicu.  Videti  je, da je Kopitar  po tem dogodku pisma Dobrovskega celo Zoisu 

pošiljal  zgolj  izjemoma  ali  pa  zelo  previdno.1459 Tako  je  novembra  leta  1811  v 

Ljubljano sicer zopet poslal pismo iz Prage, vendar z izrecnim naročilom Zoisu, naj 

ga ne kaže Zupanu in drugim.1460 Tudi maja in julija leta  1812 je Kopitar  poslal 

1453 Pisma Žige Zoisa II, MP 47a.
1454 Prim. Orel 2003: 352.
1455 Gl. npr. Pisma Žige Zoisa II, MP 38.
1456 Pisma Žige Zoisa II, MP 12.
1457 Gl. npr. Kidrič 1941: 165.
1458 Kidrič 1930: 128.
1459 Kidrič 1930: 128.
1460 Pisma Žige Zoisa II, MP 23.
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baronu na vpogled pismi Dobrovskega, vendar je izrazil željo, da ju dobi čimprej 

nazaj.1461

Stiki med Dobrovskim in slovenskimi preroditelji so se s pomočjo pisemske 

zveze med Zoisom in Kopitarjem posebej okrepili spomladi leta 1812. Ko namreč 

Dobrovský zaradi bolezni ni uresničil zimskega obiska Dunaja, ki se ga je veselilo 

več tamkaj  živečih slovenskih izobražencev,  je Kopitarju v nadomestilo  februarja 

leta 1812 poslal dolgo pismo, naslovljeno na »kranjske slaviste«. Kopitar je izvleček 

tega  pisma  naslednji  mesec  poslal  Zoisu,  da  bi  ga  delil  z  ostalimi  sodelavci  v 

Ljubljani. V pismu je Dobrovský obžaloval, da mu je bolezen za sedaj preprečila, da 

bi  jih  objel  na  Dunaju,  obiskal  barona  Zoisa  v  Ljubljani  in  natisnil 

starocerkvenoslovansko  slovnico.  V  nadaljevanju  je  komentiral  vrsto  slovenskih 

prerodnih  načrtov,  zlasti  novi  prevod  Svetega  pisma in  reformo  črkopisa,  in 

odgovarjal  na  razna  vprašanja  glede  izvora  in  razdelitve  slovanskih  jezikov, 

etimologije  posameznih  besed  itn.  Izvleček  je  Kopitar  zaključil  z  nasveti  glede 

razumevanja in sprejemanja odgovorov Dobrovskega.1462 

Kopitar je torej v okviru zveze med Dobrovskim in slovenskimi preroditelji 

še okrepil svoj običajni položaj nadbralca ali nadzornika prerodnih korespondenc v 

svojem vplivnem območju. Medtem ko je Zoisu pošiljal izvirna pisma Dobrovskega, 

je  drugim  ljubljanskim  sodelavcem  občasno  preprečil  dostop  do  njih.  Ko  je 

Dobrovský Vodniku,  Zupanu,  Ravnikarju  in  drugim Kranjcem napisal  pismo,  ga 

posrednik Kopitar ni predal naslovnikom, temveč je zanje napisal izvleček s svojim 

komentarjem, ki ga je poslal Zoisu. Kopitar je torej svoj mogočni vpliv na slovenski 

prerod vzpostavil in ohranjal tudi z epistolarno manipulacijo: med Dobrovskega, ki 

je bil žarišče evropske slavistike, in ljubljanske intelektualce je načrtno postavil kar 

dva posrednika,  namreč sebe in Zoisa, in kar dvoje pisem, namreč izvirno pismo 

Dobrovskega in svoj izvleček iz njega.    

4.9.3.6 Češka slovnica 

Zois  in  Kopitar  sta  v  pismih  pogosto  omenila  delo  Ausführliches  

Lehrgebäude der böhmischen Sprache, ki ga je Dobrovský izdal leta 1809. 4. aprila 

leta 1809 je Kopitar Zoisu sporočil,  da ima zanj težko pričakovan izvod te češke 

slovnice: »Je izčrpna, toda tudi zelo abstraktna«.1463 18. septembra leta 1810 je Zoisu 

1461 Pisma Žige Zoisa II, MP 38, 41.
1462 Pisma Žige Zoisa II, MP 33.
1463 Kidrič 1939: 191.
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dobre  volje  sporočil,  da  je  ena  prvih  nalog,  ki  jih  je  dobil  kot  novi  cenzor  za 

slovanske  knjige,  ocena  prav  tega  dela:  »Prav  sedaj  pa  imam  v  rokah  slovnico 

češkega jezika Dobrovskega, ki ji bom takoj dal veseli admittitur,1464 saj jo vsekakor 

znam  na  pamet.«1465 Novembra  leta  1812  je  baronu  sporočil,  da  jo  bo  pokazal 

jezikoslovcu Wilhelmu von Humboldtu. Humboldta, ki je tedaj bival na Dunaju kot 

pruski  veleposlanik,  je  namreč  Kopitar  tega  leta  začel  usmerjati  pri  študiju  in 

raziskovanju  slovanskih  jezikov,  pri  čemer  si  je  pomagal  zlasti  z  deli 

Dobrovskega.1466 Nedvomno ga je pridobitev tako uglednega učenca spodbudila, da 

je v istem pismu Zoisu kljub občudovanju Dobrovskega samozavestno izjavil, da bo 

mojstru naslednjič predložil svoje številne pomisleke glede njegove slovnice.1467 

4.9.3.7 Starocerkvenoslovanska slovnica

Izmed del Dobrovskega je Kopitar v pismih Zoisu še pogosteje kakor češko 

slovnico omenjal  nastajajočo slovnico starocerkvenoslovanskega jezika, ki je izšla 

pod naslovom Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris. Dobrovský je začel to 

življenjsko delo snovati leta 1809, izdal pa ga je leta 1822. Vsa leta ga je Kopitar 

skoraj v vsakem pismu spodbujal pri delu.1468 Jasna znamenja te podpore najdemo 

tudi v njegovih pismih Zoisu. 

Kopitar je Zoisu to delo prvič omenil 3. januarja leta 1810, ko je ponosno 

sporočil, da se je v Dobrovskem prav na njegov »klic utrdila zamisel staroslovanske 

slovnice«.1469 Aprila leta 1810 je bil prepričan, da bo prišel Dobrovský k njemu na 

Dunaj  dokončat  to  delo,  zato  je  Zoisa  zaprosil,  naj  mu  pošlje  rokopisni  latinski 

prevod slovnice  vilenskega  meniha  Meletija  Smotrickega  Grammatiki  slovenskija 

pravilnoe sintagma.1470 Decembra leta 1811 je Kopitar potrdil, da Dobrovskega zelo 

zanima ta Zoisov manuskript,1471 ki ga je ustvaril glagoljaš Matej Sović, baron pa ga 

je kupil leta 1779 ali 1780.1472 Baron je ustregel prošnji in poslal rokopis na Dunaj. 

Dobrovský je slovnico Smotrickega iz leta 1618 – gotovo tudi v obliki omenjenega 

1464 Latinsko: »naj se dovoli«. 
1465 Pisma Žige Zoisa II, MP 6.
1466 Prim. Jagić 1885: 272–273; Reynolds 2004: 99, 100.
1467 Pisma Žige Zoisa II, MP 48.
1468 Prim. Kernc 1932: 504; Nübler 1996: 468.
1469 Kidrič 1941: 132.
1470 Kidrič 1941: 155.
1471 Pisma Žige Zoisa II, MP 25.
1472 Kidrič 1939: 62, op. 9, 10.
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Sovićevega  prevoda  iz  Zoisove  biblioteke  –  res  upošteval,  saj  jo  je  v  delu 

Institutiones na kratko obravnaval.1473 

Januarja leta 1812 je Kopitar v Ljubljano pisal, da je Dobrovskega seznanil s 

podatkom o glagolskem misalu iz leta 1483, ki ga je našel v Sovićevem besedilu. 

Dodal je, da bi rad Dobrovskemu pokazal celoten Sovićev rokopis, zato se Zoisu 

opravičuje, ker ga še ni poslal nazaj v Ljubljano.1474 Zois mu je še istega meseca 

dovolil, da rokopis obdrži, kolikor dolgo želi.1475 Aprila leta 1812 je Kopitar Zoisu 

pisal,  da  čaka  od  Dobrovskega  odgovor  na  svoj  peremptorni  opomin  glede  tiska 

starocerkvenoslovanske  slovnice.1476 Julija  leta  1812  je  Zois  Kopitarju  izrazil 

ogorčenje nad namero Dobrovskega, da natisne slovnico v gotici. Baron je zagrozil, 

da  bo  v  tem  primeru  finančno  podprl  natis  Sovićevega  prevoda  Smotrickega  s 

primernejšo  tipografijo.1477 Zois  je  namreč  s  Kumerdejem  že  pred  letom  1796 

pripravljal  objavo  tega  dela.1478 Aprila  leta  1813  je  Kopitar  sporočil,  da  mu  je 

Dobrovský poslal v pregled že polovico svoje izvrstne slovnice, drugo polovico pa je 

želel na Dunaj prinesti sam, vendar mu je to preprečila bolezen.1479 Junija leta 1813 je 

baronu zatrdil: »De gramm[atica] Dobrovii litterali  minime despero, nec desinam 

omnibus modis urgere!«1480 Februarja leta 1814 je Zois Dobrovskemu zaželel, naj mu 

da Bog moči in zdravja za izdajo slovnice na Dunaju. Do tedaj – je dodal – pa naj ga 

Sovićev rokopis počaka pri Kopitarju.1481 Marca leta 1816 je Kopitar baronu sporočil, 

da bo Dobrovský kmalu prišel  na Dunaj,  da izda slovnico.1482 Junija leta  1817 je 

Zoisu napovedal skorajšnjo vrnitev Sovićevega rokopisa. Sporočil je tudi, da mora za 

slovnico Dobrovskega najti založnika, saj je delo končno pri kraju in »bo  sprožilo 

novo dobo, se pravi sprožilo revolucijo contra russismos recentiores«.1483 

Korespondenca torej potrjuje, da je Kopitar odločilno spodbujal Dobrovskega 

pri  pripravi  starocerkvenoslovanske  slovnice,  da ga je  prepričal  o  njeni  izdaji  na 

Dunaju, kar je bilo zanj simbolnega pomena, in da je njeno besedilo ne le dopolnil, 

1473 Prim. Hannick 2004: 255.
1474 Pisma Žige Zoisa II, MP 28.
1475 Pisma Žige Zoisa II, MP 30.
1476 Pisma Žige Zoisa II, MP 37.
1477 Pisma Žige Zoisa II, MP 43.
1478 Logar 1932: 586.
1479 Pisma Žige Zoisa II, MP 53.
1480 Latinsko: »Nad staro[cerkvenoslovansko] slovnico Dobrovskega nikakor ne obupavam, niti ne 
bom prenehal pritiskati z vsemi sredstvi!« Pisma Žige Zoisa II, MP 56.
1481 Pisma Žige Zoisa II, MP 64.
1482 Pisma Žige Zoisa II, MP 83.
1483 Latinsko: »proti zadnjim rusizmom«. Pisma Žige Zoisa II, MP 86.
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marveč tudi lektoriral in korigiral.1484 Zois izida te tako zaželene knjige ni dočakal. 

Dobrovský je zaradi njenega tiska prišel  na Dunaj šele leta 1820,1485 knjiga pa je 

ugledala luč sveta leta 1822. 

4.9.3.8 Brižinski spomeniki

Avgusta  leta  1811  je  Kopitar  Zoisu  navdušen  sporočil,  da  je  Dobrovský 

prejšnji  mesec  naletel  na  objavljeno  vest  Bernharda  Josepha  Docena  o  najdbi 

karantanske molitve v freisinških arhivih v Münchnu.1486 Dobrovský, ki si je kodeks s 

spomeniki na lastne oči ogledal leta 1812, je septembra tega leta Zoisu po Kopitarju 

poslal  pismo,  v  katerem mu je  ponudil  izdajo  Brižinskih  spomenikov. Kopitar  je 

v svojem spremnem pismu obravnaval dve možnosti objave spomenikov v primeru, 

da se Zois ne bi odločil za lastno izdajo. Prva možnost bi bila izdaja Dobrovskega z 

upoštevanimi komentarji Vodnika in drugih Kranjcev, druga, najverjetnejša možnost 

pa Kopitarjeva izdaja. Kopitar je namreč pravilno domneval – in to je Zoisu tudi 

naravnost povedal –, da bo Dobrovský objavo rokopisov prepustil njemu. V istem 

pismu je razmišljal tudi o tem, da bi objavi Brižinskih spomenikov priključili prepis 

besedila Conversio Bagoariorum et Carantanorum iz leta 871.1487 V pismu junija leta 

1813 je  Kopitar  v  Ljubljano sporočil,  da bo Dobrovský o  Brižinskih  spomenikih 

napisal poročilo, on sam pa se bo njihovi objavi posvetil po novembru tistega leta, ko 

se  bo  iztekel  rok  za  prijavo  na  nagradno  vprašanje  v  zvezi  z  zgodovino 

Karantanije.1488 Šlo je za enega od natečajev, ki so jih v habsburški monarhiji radi 

razpisovali  konec  18.  in  na  začetku  19.  stoletja  predvsem  v  zvezi  z  aktualnimi 

ekonomskimi  problemi.  Nadvojvoda  Janez,  ki  je  vneto  podpiral  kulturni  razvoj 

notranjeavstrijskih dežel,  je leta 1813 razglasil,  da bo podelil  denarno nagrado za 

najboljši  spis  na temo karantanske zgodovine.  Kopitar  je v natečaju videl sijajno 

priložnost, da pripravi prepis in komentar  Brižinskih spomenikov ter svetu obenem 

predstavi karantansko in panonsko teorijo. 

Toda  medtem  ko  je  Dobrovský  svoje  poročilo  o  Brižinskih  spomenikih, 

napovedano  v pismu  Zoisu  junija  leta  1813,  res  objavil  leta  1814  v zborniku 

Slovanka, je Kopitar z izpolnitvijo svoje dolžnosti odlašal. Zois je ni nikoli dočakal. 

1484 Prim. Kovačič 1895: 99; Šlebinger 1904: 7; Nahtigal 1944: 195–198; Pogačnik 1978: 38, 49; 
Jakopin 1981: 375; Hannick 2004: 243.
1485 Kernc 1932: 504.
1486 Pisma Žige Zoisa II, MP 21. Prim. Jagić 1885: 210–213.
1487 Pisma Žige Zoisa II, MP 47.
1488 Pisma Žige Zoisa II, MP 56.
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Leta  1822 je  dal  dunajski  slavist  v  Institutiones  linguae Slavicae  dialecti  veteris 

Dobrovskega  natisniti  zgolj  prepis  prvega  izmed  Brižinskih  spomenikov,  vsa  tri 

besedila pa sta šele leta 1827 objavila Rusa Petr Köppen in Aleksandr Hristoforovič 

Vostokov.1489

4.9.3.9 Knjige

V korespondenci med Zoisom in Kopitarjem se v zvezi z Dobrovskim stalno 

omenjajo tudi knjige, bodisi gre za izvode, ki so skupaj s pismi potovali iz Ljubljane 

prek Dunaja  v Prago ali  v  nasprotni  smeri,  bodisi  gre  za izmenjavo podatkov in 

mnenj  o  njih.  Leta  1809  in  1810  sta  Zois  in  Kopitar  Dobrovskega  sistematično 

založila s primerki slovenskega slovstva. Na Kopitarjevo pobudo je baron patriarhu 

slavistike  daroval  prepise  izbranih  sedemindvajsetih  ljudskih  pesmi,  pratike,  med 

njimi  Vodnikovo  Malo  pratiko,  drugo  izdajo  Japljevega  prevoda  Svetega  pisma, 

najbrž Pisanice in  Lublanske novice, prizadeval pa si je najti tudi rokopisno zbirko 

pregovorov.1490 Pozneje, leta 1814, je Zois na Kopitarjevo željo za praškega slavista 

poslal še lastnoročni prepis odlomkov iz glagolskega misala iz leta 1515, ki je bil v 

njegovi knjižnici.1491  

31.  marca  leta  1810  je  Kopitar  ljubljanskemu  mecenu  sporočil,  da  prosi 

Dobrovský  za  popoln  popis  slovanskih  knjig  v  Zoisovi  knjižnici,  ki  bi  bistveno 

izboljšal njegovo poznavanje slovanskih književnosti.1492 Spomladi in poleti istega 

leta je Kopitar za to nalogo določil Vodnika in Zupana, Zoisa pa je večkrat spomnil 

nanjo.1493 Oktobra je baronu, ki je trdil, da je njegova zbirka preskromna, ugovarjal: 

»Čeprav je slovanska zbirka Vaše milosti majhna, bo mojstra prav gotovo zanimala. 

Kar je kranjskih knjig, so vse.  Et  dalmatica illis dominis sunt  nova.«1494 13. aprila 

leta 1811 pa je odgovoril še v imenu Dobrovskega: »Če bi zbral vsak le eno desetino 

tega,  kar  je  Vaša  milost,  bi  imeli  katalog  slovanskih  knjig  kmalu  izpolnjen.«1495 

Januarja  leta  1811  je  Kopitar  potrdil,  da  je  prejel  dokončan  Zupanov  seznam 

slovanskih knjig.1496 Aprila istega leta je baronu posredoval še zahvalo zadovoljnega 

Dobrovskega, ki je v katalogu našel veliko njemu povsem neznanih starih in novih 

1489 Jakopin 1981: 376; Grdina 2004: 154.
1490 Gl. Kidrič 1939: 180.
1491 Pisma Žige Zoisa II, MP 64, 65.
1492 Kidrič 1941: 148.
1493 Gl. npr. Kidrič 1941: 157, 193.
1494 Latinsko: »Tudi dalmatinske knjige so tem gospodom nove.« Pisma Žige Zoisa II, MP 8.
1495 Pisma Žige Zoisa II, MP 15.
1496 Pisma Žige Zoisa II, MP 13.
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knjig, med njimi Appendinijevo ilirsko slovnico.1497 Bogastvo Zoisove knjižnice si je 

Dobrovský dobro zapomnil in ga ob prvi priložnosti postavil za zgled.1498 

Konec maja leta  1812 je Kopitar  vprašal  Zoisa,  ali  bi  ga zanimala  zbirka 

južnoslovanskih  protestantskih  tiskov,  ki  jo  je  tübingenški  profesor  Christian 

Friedrich Schnurrer ponudil  v odkup Dobrovskemu.1499 Septembra leta 1812 se je 

vrnil k tej temi. Če knjig ne bo vzel Zois – je razglabljal – jih bo odkupil sam za 

Dvorno knjižnico ali zase. Kopitar se je v istem pismu spraševal, zakaj je Schnurrer 

svojo zbirko po Dobrovskem ponudil prav Zoisu, in zaključil, da so ga prepričale 

bodisi  laskave  pripombe  o  baronu  v  Grammatik  der  Slavischen  Sprache bodisi 

naklonjenost Dobrovskega baronu.1500 Zois knjig ni kupil zaradi denarnih težav, zato 

pa se je za osebni nakup leta 1813 odločil Kopitar.1501

Dobrovský je znal ceniti Zoisovo radodarnost. Kopitar je baronu septembra 

leta 1810 napovedal, da bo dobil iz Prage lužiškosrbsko knjižno rariteto,1502 ki je proti 

koncu leta res prišla na cilj.1503 Še eno darilo Dobrovskega je dobil baron proti koncu 

svojega  življenja,  in  sicer  aprila  leta  1818,  ko  je  iz  Prage  prispela  prav  tako 

lužiškosrbska Nova zaveza. V svojem zadnjem znanem pismu Kopitarju, napisanem 

oktobra  leta  1818,  je  Zois  svojemu  nekdanjemu  tajniku  predal  zahvalo  za 

Dobrovskega  in  nadaljeval:  »[P]rosim pa  obenem za  nasvet,  ali  bi  bilo  primerno 

mojstru v zameno poslati tri zvezke Ravnikarjevih Zgodb in en zvezek Vodnikovega 

prevoda Babishtvo dr. Matoška kot dva najboljša primera prečiščene krajnshine.«1504 

S to Zoisovo poslednjo namero je ostala njegova korespondenca vse do konca zvesta 

eni od svojih najpomembnejših nalog v drugem desetletju 19. stoletja – vzdrževanju 

plodne zveze med slovenskim literarnim prerodom in Dobrovskim.

4.9.4 Józef Maksymiljan Ossoliński

Zvezo Zoisovega kroga s poljskim prerodom je zagotavljal galicijski mecen 

Józef Maksymiljan grof Ossoliński. Ta slavistično izobraženi plemič je s podporo 

1497 Pisma Žige Zoisa II, MP 15.
1498 Gl. podpoglavje Vrhovac v tem poglavju.
1499 Pisma Žige Zoisa II, MP 39.
1500 Pisma Žige Zoisa II, MP 45.
1501 Pisma Žige Zoisa II, MP 56. Prim. Kidrič 1930: 173, 178–180.
1502 Pisma Žige Zoisa II, MP 4.
1503 Pisma Žige Zoisa II, MP 12.
1504 Pisma Žige Zoisa II, MP 89.
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poljskim  jezikoslovcem  in  pisateljem,  ki  so  se  zbirali  okrog  njega,  in  z 

naklonjenostjo avstrijske politične elite, v katero je spadal, na predmarčnem Dunaju 

ustvaril eno od glavnih središč poljskega literarnega preroda.1505 Kopitar je v stikih z 

njim opazil, da je poljska književnost po številu knjig veliko bogatejša od slovenske, 

namignil pa, da se lahko obe pohvalita z nadvse marljivima zbirateljema – namreč 

Ossolińskim in Zoisom: »Polonica1506 grofa Ossolińskega seveda napolnijo pet sob. 

Toda,  utinam  quisque  pro  patria  sua  colligeret,1507 naj  bo  malo  ali  veliko.«1508 

Vzporednice med mecenoma je povlekel še večkrat. Čeprav je oba izjemno cenil, je 

seveda v pismih dajal  prednost svojemu duhovnemu očetu,  tako aprila  leta  1813: 

»Naš  grof  Ossoliński  […]  je  bil  imenovan  za  membre  étranger  del’  Institut  de  

France de la Classe historique,1509 kar ga zelo veseli. To si res zasluži.  Quamquam 

longe absit a B. S. Z.«1510

Kopitar se je poljskemu velikašu načrtno približal januarja leta 1809, ko je 

dokončeval slovnico, saj je želel tudi v njegovi znameniti zasebni biblioteki iskati 

slovenske protestantske tiske. Toda v pismu Zoisu 16. januarja tega leta je implicitno 

priznal,  da se je za obisk Ossolińskega odločil  še iz drugih nagibov. Zgodovinar 

Engel,  s  katerim  je  prijateljeval,  mu  je  namreč  zaupal,  da  je  ostalo  po  odhodu 

leksikografa Samuela Lindeja izpraznjeno mesto grofovega osebnega bibliotekarja: 

»Kajti gospod pl. Engel, ki mu je bilo naročeno, naj  ob primerni priložnosti poišče 

Lindejevega naslednika za to knjižnico, me je pred kratkim vprašal, ali bi se morda 

lahko odločil vzeti to mesto s 600 f[lorinti], stroški in stanovanjem. V nadaljevanju 

pisma je skušal Kopitar pridobiti Zoisa za ta načrt: najprej bi dokončal slovnico, nato 

pa se zaposlil pri Ossolińskem in pustil študij prava. Mladi Kranjec je namreč slutil, 

da  bi  lahko  pod  novim mecenom  študijsko  prepotoval  slovanske  dežele  in  tako 

uresničil sanje Janeza Žige Valentina Popoviča. V resnici pa se niti sam ni mogel 

povsem ogreti za službo pri poljskem plemiču. Grof je bil namreč trdno odločen, da 

svojo knjižnico s knjižničarjem vred po smrti podari neki poljski gimnaziji.  Poleg 

tega  so  Kopitarja  plašile  govorice,  da  se  vdaja  ženskam  in  da  ne  obvladuje 

služinčadi.1511 

1505 Sked 2008: 192.
1506 Latinsko: »Poljske knjige«.
1507 Latinsko: »o, da bi vsak zbiral za svojo domovino«.
1508 Pisma Žige Zoisa II, MP 13.
1509 Francosko: »zunanjega člana zgodovinskega razreda Francoskega inštituta«.  
1510 Latinsko. »Čeprav je daleč od barona Ž[ige] Z[oisa].« Pisma Žige Zoisa II, MP 54.
1511 Kidrič 1939: 119–121.
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Na podlagi teh sicer nepreverjenih podatkov se je Zois konec januarja takoj 

uprl Kopitarjevim aspiracijam: »Na službo pri Ossolińskem – bodisi za določen čas 

ali  za  vse  življenje  –  računam malo  ali  sploh  nič.  Značaj  tega  moža  in  položaj 

njegove dediščine sta zastrašujoča!« To pa nikakor ni pomenilo, da je izkušeni Zois 

poljskega  grofa  izključil  iz  načrtov  za  Kopitarjevo  prihodnost.  Ravno  nasprotno. 

Prav tedaj je namreč cesar Ossolińskega imenoval za prefekta Dvorne knjižnice. V 

namestitvi znanega slovanskega domoljuba na vodilni položaj ene najpomembnejših 

kulturnih ustanov v cesarstvu je Zois takoj prepoznal krasno priložnost za Kopitarja: 

»Dvorni časopis sam nam je že naznanil nastavitev grofa Ossolińskega. To je bila 

vsekakor odlična izbira! Enake so tudi možnosti! […] Pustite mi živeti samo še en 

trenutek.  Zanesljivo  bom našel  tudi  sredstvo,  da  Vas  neposredno  priporočim  pri 

Ossolińskem in še višje proti vrhu«.1512

Kopitar  je  bil  nad  novim načrtom seveda  navdušen,  še  posebej,  ker  si  je 

medtem pridobil grofovo naklonjenost. Februarja leta 1809 se je pridružil Zoisovemu 

optimizmu: »Zdaj ni nobenega dvoma, da si bo [Ossoliński] pripeljal kustosa ali vsaj 

skriptorja pro slavicis!1513 Tudi Zlobický mi je že rekel, da mu ne bo dal prej miru, 

dokler tega ne stori.«1514 Na začetku marca je Kopitar ljubljanskega mecena obvestil, 

da teče vse brez zapletov,  saj  ga bodo lahko poljskemu grofu priporočili  številni 

sodelavci  Dvorne knjižnice,  ki so bodisi Zoisovi bodisi njegovi prijatelji,  in sicer 

Engel,  Zlobický in knjigarnar Beck.1515 Aprila  istega leta  se je odpeljal  še sam k 

palači Ossolińskega, da mu je lahko osebno izročil izvod svoje prav tedaj natisnjene 

slovnice.1516 Kopitar ni hotel ničesar prepustiti naključju, zato je v pismu Zoisu še isti 

mesec trdil,  da bi  bilo »zanesljivo odločilno«,  če bi  Zois spodbudil  naklonjenega 

barona  Erberga,  ta  pa  h  končni  odločitvi  svojega  kolego  v  družbi  dvornih 

komornikov  –  Ossolińskega.1517 Oba  kranjska  barona  sta  gotovo  izpolnila 

Kopitarjeva pričakovanja, saj se je mladi slavist vsaj od avgusta leta 1809 naprej z 

Ossolińskim večkrat zaupno pogovarjal o vse bolj verjetni možnosti, da bi v Dvorni 

knjižnici nadomestil pokojnega Jožefa Schobra. Očitno je imenovanje preprečevala 

le zmeda, ki jo je povzročila francosko-avstrijska vojna: »Ko bi bil mir, bi že sedel 

1512 Kidrič 1939: 137, 139.
1513 Latinsko: »za slovanske zadeve«.
1514 Kidrič 1939: 163.
1515 Kidrič 1939: 173.
1516 Kidrič 1939: 192.
1517 Kidrič 1939: 194–195.
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na njegovem mestu […]: tako pa mi ga je grof Ossoliński obljubil šele po vrnitvi 

vrhovnega dvornega mojstra. Morda pa le bo kaj iz tega!«1518

16. avgusta leta 1809 je Kopitar v pismu Zoisu zatrdil, da uživa naklonjenost 

tako Zlobickega kakor Ossolińskega, ki mu je prav tedaj predal uradno prošnjo za 

službo. Upravičeno je pričakoval, da bo poljski mecen cenil njegovo namero, da se v 

Dvorni knjižnici posveti predvsem južnoslovanskim književnostim: »V omenjenem 

mémoire1519 Ossolińskemu sem poleg drugih pobud izrazil tudi željo, da bi svoj prosti 

čas v knjižnici posvetil južnim Slovanom«.1520 Konec leta je zadovoljni Ossoliński 

Kopitarju naročil, naj naslovi podobno spomenico še na Franca I. osebno. Zagotovil 

mu je, da ceni njegovo dosedanje delo in da bo govoril v njegov prid pri dvornem 

mojstru knezu Trautmannsdorfu in samem cesarju.1521

Kopitarjevo  imenovanje  se  je  kljub  naklonjenosti  Ossolińskega  in  drugih 

cesarskih uradnikov zavleklo za celo leto – delno zaradi pritiska zunanjepolitičnih in 

finančnih  težav,  ki  so se  nagrmadile  nad Avstrijo  po neuspešni  vojni  s  Francijo, 

delno pa zato,  ker  je  prefekt  Dvorne knjižnice  skoraj  celo leto  1810 preživel  na 

svojih  poljskih  posestvih  in  na  potovanjih.1522 Spomladi  je  postajal  Kopitar  že 

nestrpen: »Grof Ossoliński bo prišel šele konec maja, po mnenju drugih celo šele 

julija:  pſ ga dershí.«1523 Ne glede na to mu je grof še v času odsotnosti zagotavljal 

svojo podporo. Tako je Kopitar avgusta leta 1810 Zoisa obvestil: »Iz Krakova mi je 

dal vedeti, da bo takoj po vrnitvi izpeljal moje zadeve.«1524 Toda grofa ni bilo nazaj 

še novembra, s tem pa tudi ne odločbe o namestitvi. Kopitar se je celo bal, da bo dal 

prefekt  knjižnice  prednost  nekemu  njegovemu  manj  sposobnemu  tekmecu: 

»Scriptura  multum speratur,  sed1525 Ossoliński je  obtičal  v  Badnu.  Sero –  tamen 

respexit inertem?«1526

Po koncu leta 1810, ko so Kopitarja vendarle vzeli v službo, pa Kranjec ni 

več našel slabe besede za poljskega mecena, s katerim sta v prihodnjih letih odlično 

sodelovala.1527 Junija leta 1811 je Kopitar Zoisu poročal, kako zadovoljen je v službi, 

v  kateri  se  s  predstojnikom  in  drugimi  zaposlenimi  dobro  razume  tudi  zaradi 

1518 Kidrič 1941: 66.
1519 Francosko: »memorandumu«.
1520 Kidrič 1941: 76.
1521 Kidrič 1941: 120, 124.
1522 Gl. npr. Kidrič 1941: 139.
1523 Kidrič 1941: 154.
1524 Pisma Žige Zoisa II, MP 2.
1525 Latinsko: »Listino zelo pričakujem, toda«.
1526 Latinsko: »Jaz sejem, on pa je kljub temu spoštoval lenuha?« Pisma Žige Zoisa II, MP 9.
1527 Prim. Kernc 1932: 499.
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družabnih izkušenj,  ki  jih je  dobil  v palači  na Bregu:  »Vsi nadrejeni  so mi  zelo 

naklonjeni.  […]  Zame  velika  šola  v  hiši  Vaše  milosti  mi  pride  prav  v  vsakem 

pogledu. Grof Ossoliński je  pošten,  dobrosrčen,  pametno razmišljujoč človek.«1528 

Vsaj konec istega leta ga je začel galicijski mecen vabiti k sebi domov na kosilo, kjer 

je  spoznal  vrsto  znamenitih  osebnosti,  med  drugim  razne  pripadnike  poljske 

aristokracije in dr. Johanna Malfattija, osebnega zdravnika cesarske hiše in Ludwiga 

van Beethovna.1529 Poleg tega je Ossoliński svojim znancem o njem govoril kakor o 

»svojem« Kopitarju, kar je bilo ponosno sporočeno tudi v Ljubljano.1530 

4.9.5 Francesco Maria Appendini

Glavni  slavistični  sogovornik  Zoisovega  kroga  v  Dalmaciji  je  bil  piarist 

Francesco  Maria  Appendini,  ki  je  bil  sicer  po  rodu iz  Piemonta,  vendar  se  je  v 

Dubrovniku  razvil  v  navdušenega  dalmatinskega  zgodovinarja,  jezikoslovca  in 

pesnika.1531 Z ljubljanskim mecenom si je začel dopisovati najpozneje na začetku leta 

1808. Ta marljivi literat je v Dubrovniku izdal več del, med njimi De praestantia et  

vetustate  linguae  Illyricae (1806)  in  Grammatico  della  lingua  illirica  (1808),  v 

katerih je zagovarjal tezo, da je dubrovniško narečje, tj. srbohrvaški dialekt, tedaj 

imenovan  ilirski  jezik,  neposredni  naslednik  jezika  antičnih  Ilirov,  s  tem  pa 

najstarejši slovanski jezik in celo prajezik vseh evropskih jezikov.1532  

Konec januarja leta 1809 je Kopitar nestrpno pričakoval natis svoje slovnice 

tudi zaradi tega, ker bi jo bil rad poslal v Dubrovnik.1533 Njegova želja je bila, da bi z 

energičnim piaristom, ki mu kljub pretiranim teorijam nikakor ni bil nesimpatičen, 

vzpostavil ploden stik. Čez en teden se je v pismu Zoisu spomnil stare zamisli, da bi 

ljubljanski  mecen  kot  posrednik  povezal  Appendinija  in  Dobrovskega:  »Res  je 

škoda, da bolezen in posli Vaši milosti niso dopuščali, da bi izpeljala to idejo. Toda 

morda  se  bo  še  zgodilo,  da  se  bodo  po  baronu  Z[oisu]  na  Kranjskem povezali 

učenjaki slovanskega juga s tistimi s severa. […] V vsakem primeru želim vedeti 

vsaj naslov, ki ga je dal Appendini v svojem pismu Vaši milosti, da bi mu lahko – če 

1528 Pisma Žige Zoisa II, MP 17.
1529 Gl. npr. Pisma Žige Zoisa II, MP 26, 27, 49.
1530 Pisma Žige Zoisa II, MP 27.
1531 Bonazza 1980: 54–55.
1532 Bonazza 1980: 55.
1533 Kidrič 1939: 131.
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Vaša milost  ne bo  imela  časa  za  to  –  pisal  vsaj  od tu  ali  da bi  naslov  sporočil 

Dobrovskemu.«1534  

Kopitarju  je  s  tem predlogom uspelo  zanetiti  zanimanje  v  Zoisu,  ki  je  9. 

februarja leta 1809 odgovoril, da bo v Dubrovnik z veseljem poslal pisma, ki bi jih 

sestavila Kopitar in Dobrovský za Appendinija, priložil pa jim bo še lastno spremno 

pismo  ter  Dalmatincem  slabo  znana  dela  nemških  jezikoslovcev,  med  njimi 

Adelungovo nemško slovnico in Schlözerjevega  Nestorja. Zdi se, da je želel  Zois 

zadevo izpeljati zelo taktno, da ne bi užalil  svojega korespondenta, ki ga je kljub 

nenavadni teoriji o ilirskem jeziku zelo cenil. Poleg tega mu je gotovo ugajala misel, 

da bi proti koncu življenja omogočil sodelovanje med najpomembnejšimi evropskimi 

slavisti,  s  tem pa bistveno prispeval  tudi  h  korekciji  napačne  smeri  dalmatinskih 

jezikoslovcev,  tako kakor je s  sodelavci  na Kranjskem pred desetletji  že uspešno 

zaustavil  Pohlinove  reforme:  »Po  tridesetih  letih  zbiranja,  ki  je  preživelo  celo 

generacijo  slavističnih  šušmarjev  in  končno  napredovalo  v  logičnokritično 

obravnavo itn.,  bom rad prispeval še svoje  poslednje pisanje.«1535 O načrtu  je bil 

podrobno obveščen Dobrovský, vendar je njegovo izvedbo za eno leto odložil izbruh 

francosko-avstrijske vojne.

Po ustanovitvi Ilirskih provinc pa je dobilo vprašanje značaja ilirskega jezika 

nenavadno aktualne politične razsežnosti. Pod vplivom Appendinijevih tez o ilirskem 

jeziku je piaristov prijatelj  vojvoda Marmont,  novoimenovani  ilirski  guverner,  na 

začetku leta 1810 izrazil namero, da uveljavi dubrovniško oziroma štokavsko narečje 

kot enotni slovanski knjižni jezik na celotnem območju Ilirskih provinc, torej tudi 

med  Slovenci.1536 Medtem  ko  sta  Zois  in  Vodnik  v  Ljubljani  francoske  oblasti 

prepričevala o nesmiselnosti takšnega ukrepa, je Kopitar na Dunaju spoznal, da bo 

treba nujno vzpostaviti stik z Appendinijem in ga prepričati v napačnost njegovih tez. 

Začel je načrtovati pisemsko zvezo, v katero je nameraval – kakor pred letom dni – 

zopet  vključiti  ljubljanskega  mecena.  Zoisova  vloga  posrednika  med  severom in 

jugom se je zdela na začetku leta 1810 še bolj nujna kakor na začetku leta 1809. 

Poštne zveze med Dunajem in Dalmacijo so se namreč z novo državno mejo med 

Avstrijo in Ilirskimi provincami občutno poslabšale. 

25. januarja leta 1810 je Kopitar Zoisu sporočil, da si gospodje Dobrovský, 

Zlobický  in  Ossoliński  želijo  Appendinijeve  knjige  De  praestantia  et  vetustate  
1534 Kidrič 1939: 146.
1535 Kidrič 1939: 157, op. 37, 39.
1536 Kidrič 1933: 51, 53.

262



linguae Illyricae, in nadaljeval: »Toda pravkar sem se spomnil, da ima Vaša milost 

Appendinijev tržaški naslov, tako da bom na koncu izpeljal staro zamisel in pisal 

Appendiniju sam. Morda ne bom govoril v veter.«1537 Marca leta 1810 je z vednostjo 

in nasveti Dobrovskega res napisal pismo Appendiniju in ga poslal Zoisu v pregled. 

Baronu pa se pismo ni zdelo primerno, morda zaradi premalo spoštljivega tona, zato 

je Kopitar 15. maja leta 1810 napisal novo pismo. Tega je Zois vendarle odobril in 

poslal v Dubrovnik.1538 Nedvomno ga je spremljal izvod Kopitarjeve slovnice.

Dubrovniški učenjak pa ni odgovoril na pismo z Dunaja, ki ga najbrž sploh ni 

prejel, saj je Kopitar 21. avgusta leta 1811 Zoisu napovedal, da mu bo poslal novo 

pismo.1539 Novembra istega leta je izpolnil obljubo: »Pismo Appendiniju je priloženo. 

Če želi Vaša milost v njem kaj izboljšati ali spremeniti, tant mieux pour moi.1540 Toda 

po tem, ko sem se – quantum in me erat –1541 ravnal po namigu Vaše milosti, nisem 

bil več zmožen piljenja. Vendarle bo v njem našel marsikaj zanimivega, če resno 

misli!« Poleg tega je Kopitar baronu predal še nalogo, da iz Dubrovnika pridobi po 

tri  izvode  Appendinijevih  jezikoslovnih  del  za  njega,  Dobrovskega  in 

Ossolińskega.1542 Kopitar je bil v svojem francoskem pismu piaristu v resnici zelo 

galanten,  saj  ni  želel  užaliti  potencialnega  razširjevalca  svojih  zamisli  med 

Dalmatinci.1543 

Zois  je  odgovoril  28.  januarja  leta  1812.  Veselil  se  je  živahnega 

vzpostavljanja  mednarodne  slavistične  povezave  in  njenih  ugodnih  posledic  za 

slovanstvo v prihodnosti: »Staroslovansko se bo iz Prage, Karlovcev in Dunaja prav 

gotovo razširilo tudi proti jadranski obali, ne poznam pa nikogar, ki bi bil za to bolj 

primeren kakor Appendini. Moja bolezen je zopet odložila začetek te povezave, toda 

sedaj  se  bo  prav  gotovo  zgodila  á momenti!«1544 Zois  je  nato  drugo Kopitarjevo 

pismo  Appendiniju  s  sporočili  od  Dobrovskega  poslal  naprej.  V  spremnem 

italijanskem pismu je dubrovniškemu piaristu popolnoma odkrito razložil, zakaj mu 

piše in kako si predstavlja vlogo Ljubljane v prihodnji medslavistični povezavi: »Zdi 

se,  da  je  pomanjkanje  stikov  med  pisatelji  različnih  slovanskih  jezikov  in 

pomanjkanje vzajemnega razpošiljanja njihovih del postalo velika ovira za vse večje 

1537 Kidrič 1941: 137
1538 Kidrič 1941: 158, op. 41.
1539 Pisma Žige Zoisa II, MP 21.
1540 Francosko: »toliko bolje zame«.
1541 Latinsko: »kolikor sem mogel«.
1542 Pisma Žige Zoisa II, MP 24.
1543 Gl. Bonazza 1980: 119–124.
1544 Italijansko: »kmalu«. Pisma Žige Zoisa II, MP 30.
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splošno zanimanje. […] Moje bivališče mi omogoča, da ponudim povezovalno mesto 

za naročila med Jadranskim morjem in Dunajem. Glavno mesto  [Ljubljano] lahko 

imamo  za  središče  zelo  razprostranjene  komunikacije  med  južnimi  in  severnimi 

slavisti«.1545 Appendini ni mogel zavrniti tako obetavne ponudbe. V odgovor je čez 

tri mesece iz Dubrovnika prišlo pismo, naslovljeno na Dobrovskega. Zois ga je takoj 

poslal  Kopitarju,  ki  je  sredi  maja  leta  1812  hitel  »izrazit  zahvalo  za  preveliko 

dobroto, izkazano z Appendinijevim pismom (ki ga pravkar pošiljam v Prago)«.1546

Zois  in  Kopitar  sta  si  po  uspešni  vzpostavitvi  stika  med  Prago  in 

Dubrovnikom kot glavna posrednika seveda pridržala pravico branja korespondence 

med Dobrovskim in Appendinijem.  Ko je namreč Kopitar  julija istega leta  prejel 

težko  pričakovani  odgovor  Dobrovskega  Appendiniju,  ga  je  skupaj  z  lastnim 

sporočilom za  dubrovniškega  jezikoslovca  poslal  Zoisu  v  Ljubljano:  »V zvezi  s 

priloženim  pismom  Dobrovskega  prosim  Vašo  milost,  naj  da  Zupanu  prepisati 

latinski del  popolnoma  tako,  kakor  je  napisan,  in  naj  to  kopijo  skupaj  z  mojim 

[pismom] posreduje Appendiniju v Dubrovnik. To je odgovor vsem appendinistom. 

Izvirnik Dobrovskega bi želel  nato ob priložnosti  nazaj.  Prav tako prosim,  da se 

pošiljki  priloži  slovnica  Dobrovskega. Rependam  aliam meliore  occasione!«1547 

Kopitar je torej prevzel popoln nadzor nad zvezo. Pismo Dobrovskega je pospremil s 

komentarjem, ki ga praški učenjak ni mogel videti, poleg tega pa je uredil celo tako, 

da je bila v Dubrovnik odposlana zgolj  kopija izvirnega pisma iz Češke.  Stroške 

pošiljanja  in  prepisovanja  ter  darilo  slovnice  je  preložil  izključno  na  Zoisa.  Za 

Kopitarja je bilo značilno, da ni ničesar prepustil naključju, tako da ne preseneča v 

vljudnost  maskirana  vztrajnost,  s  katero  je  že  čez  nekaj  dni  opomnil  Zoisa  na 

njegovo  dolžnost:  »Pismo  Appendiniju  naj  da  Vaša  milost  z  očetovsko  spremno 

besedo milostno  odposlati.«1548 Baron je  takoj  po prejemu pošiljke potrdil,  da bo 

zanjo poskrbel  v  skladu z  navodili.  Kopitarjevo ovržbo neke  teze  dubrovniškega 

jezikoslovca  je  hudomušno  komentiral:  »Appendini  bo  odrevenel!«1549 Dunajski 

slavist  se  je  v  tem tretjem pismu dubrovniškemu piaristu  med  drugim zavzel  za 

enakopravnost  vseh  slovanskih  jezikov,  ne  pa  za  favoriziranje  enega  samega  na 

račun drugih. Poleg tega je Appendinija vljudno opozoril na vprašljivost nekaterih 

1545 Bonazza 1991: 58, op. 8.
1546 Pisma Žige Zoisa II, MP 38.
1547 Latinsko: »Ob bolj ugodni priložnosti jo bom nadomestil z drugo.« Pisma Žige Zoisa II, MP 41.
1548 Pisma Žige Zoisa II, MP 42.
1549 Pisma Žige Zoisa II, MP 43.
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njegovih zgodovinskih tez. Da bi njegovo ljubiteljsko filološko delo popeljal na pot 

analitične znanosti, mu je obljubil pošiljko več sodobnih slavističnih del.1550 

Ne glede na to, ali je Appendini sprejel mnenja obeh vodilnih slavistov na 

Dunaju in v Pragi o zgodovini slovanskih jezikov, je torej leta 1812 med slavističnim 

severom in jugom prvič uspešno stekla izmenjava mnenj. Obe strani sta si začeli s 

Zoisovo pomočjo pošiljati svoje publikacije, ki jih prej nista poznali. Jeseni istega 

leta je namreč tudi Appendini v Ljubljano poslal več izvodov svojih del za dunajske 

jezikoslovce in kulturne ustanove. Kopitar je knjige namenil zlasti Dvorni knjižnici 

ter  Josephu  baronu  Hormayrju  in  Franzu  Sartoriju,  urednikoma  revij  Archiv in 

Annalen der österreichischen Literatur.1551 V imenu Dobrovskega je zaprosil še za 

dodatno knjižno pošiljko iz Dubrovnika, ki jo je nato Zois priskrbel na svoje stroške 

konec  istega  leta.1552 Tudi  baron  sam  je  v  tem  času  z  Appendinijevo  pomočjo 

izpopolnil zbirko dalmatinskih izdaj v svoji knjižnici. Odtlej je imel namreč v njej na 

voljo kar šest Appendinijevih jezikoslovnih, zgodovinskih in pesniških del, izdanih v 

letih 1806–1811.1553

S temi dosežki je bil Kopitar očitno zadovoljen, saj je Zoisu junija leta 1813 

sporočil, da bo dopisovanje z Appendinijem nadaljeval ob priložnosti.1554 Nadaljnje 

stike med slavističnim severom in jugom so nato otežile  vojne operacije,  namreč 

prodiranje  avstrijske  vojske  proti  jadranski  obali.  Zois  je  Kopitarju,  pa  tudi 

Dobrovskemu, čez nekaj mesecev sporočil novice iz zadnjega pisma, ki mu ga je 

pisal  Appendini  22.  junija  leta  1813.  Učenjak  je  moral  zaradi  resnih  razmer  v 

Dubrovniku odložiti tako jezikoslovno delo kakor odgovor slavistoma na Dunaju in v 

Pragi,  zato  je  prosil  za  razumevanje.1555 Kopitar  pa  je  spomladi  leta  1814  zopet 

postajal nestrpen. Sredi marca je pisal Zoisovemu kopistu Karnofu: »Je Dubrovnik 

že odprt?« Za slaviste v Avstriji, na Poljskem in v Rusiji je namreč želel dobiti po 

šest  izvodov  Stullijevega  ilirsko-latinsko-italijanskega  slovarja  in  Appendinijeve 

ilirske slovnice, pa tudi »še kaj drugega, za kar Appendini meni, da bi me zanimalo, 

pa  mi  zaradi  oddaljenosti  sploh  ni  znano.  Posebej  bi  mi  bilo  dobrodošlo  vse 

slovarsko in slovnično o tem narečju v več kakor enem izvodu«. Izrecno pa je naročil 

tri  starejše  izdaje:  Thesaurus  linguae  illyricae jezuita  Jakoba  Micalie  (1649), 

1550 Gl. Bonazza 1980: 125–133. Prim. Lencek 1996: 15.
1551 Pisma Žige Zoisa II, MP 48.
1552 Pisma Žige Zoisa II, MP 55.
1553 Bibliothecae Sigismundi Liberi Baronis de Zois Catalogus: [117].
1554 Pisma Žige Zoisa II, MP 56.
1555 Pisma Žige Zoisa II, MP 64.
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Dizionario Italiano, Latino, Illirico jezuita Ardelia della Bella (1728) in  Razgovor 

ugodni naroda slovinskoga frančiškana Andrije Kačića (1759).1556 Kopitar se je trudil 

ta dalmatinska dela gotovo pridobiti predvsem za Dobrovskega, ki je tedaj pripravljal 

študijo  o  razdelitvi  slovanskih  jezikov  za  zbornik  Slovanka. Praški  filolog  je  v 

razpravi dejansko citiral večino omenjenih knjig.1557 Zdi se le, da baron ni takoj našel 

časa za ureditev tako zahtevne pošiljke, saj se je Kopitar konec maja leta 1814 vdal v 

usodo: »Glede Dubrovnika bom torej moral pač počakati z Vašo milostjo.«1558 

V  naslednjih  letih  so  se  poštne  zveze  med  Dunajem in  Dalmacijo  zaradi 

notranje konsolidacije Avstrijskega cesarstva izboljšale, tako da si je lahko Kopitar z 

Appendinijem po letu 1817 redno dopisoval brez Zoisove pomoči.1559 Ta sprememba 

se je tudi sicer ujela z rahljanjem sodelovanja med mecenom in njegovim nekdanjim 

tajnikom po letu 1815. Kopitar in Appendini sta se osebno spoznala leta 1823 na 

Dunaju.1560 

4.9.6 Maksimilijan Vrhovac 

Odločilen  je bil  tudi  Zoisov in  Kopitarjev vpliv na dejavnost zagrebškega 

škofa Maksimilijana Vrhovca, idejnega začetnika in mecena hrvaškega preroda.1561 

Prijateljsko sodelovanje med njimi se je lahko razvilo toliko lažje, ker se je baronov 

nečak in bivši Kopitarjev učenec Anton pl. Bonazza novembra leta 1809 poročil s 

škofovo nečakinjo Frančiško Novosel, s katero je živel na gradu Stelnik ob Kolpi,1562 

nato pa postal tudi Vrhovčev osebni tajnik in upravitelj.1563

Tako se je konec aprila leta 1810 Kopitar z Bonazzovo pomočjo predstavil 

Vrhovcu, ki se je tedaj mudil na Dunaju: »Gospod pl. Bonazza me je dal s pismom in 

prošnjo vpeljati pri svojem novem stricu.« Razpravljala sta o prerodnih podvigih v 

1556 Pisma Žige Zoisa II, MP 66.
1557 Prim. Krnel Umek 2006: 95–96.
1558 Pisma Žige Zoisa II, MP 68.
1559 Gl. Bonazza 1980: 119–155.
1560 Kernc 1932: 504.
1561 Prim. Kernc 1932: 499; Horvat 1996.
1562 Kidrič 1939: 42 (op. 13), 97 (op. 10).
1563 Horvat 1996: 514–515.
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hrvaških  deželah,  namreč  o  prevodu  Svetega  pisma na  Vrhovčevo  pobudo, 

Stullijevem slovarju,  zbiranju  ljudskih  pesmi  in  pregovorov.  Kopitar  je  bil  vesel 

novega  vplivnega  znanca,  ki  je  tedaj  med  drugim  opravljal  funkcijo  banskega 

namestnika: »To novo poznanstvo me nenavadno veseli. Spodbujen sem bil, da se v 

znanstvenih  stiskah  obrnem  naravnost  na  Njegovo  ekscelenco!«1564 Kopitar  si  je 

začel  nato dopisovati  z  Vrhovcem,1565 poleg tega pa je prevzel  svojo priljubljeno 

vlogo posrednika med njim in Dobrovskim.

Ne glede na to,  da je škof Kopitarju značajsko ugajal,  o čemer je večkrat 

poročal Zoisu, pa je slavist kakor v primeru barona Erberga kmalu ugotovil, da gre 

za sicer ljubeznivega, vendar v slavistiki neizvedenega mecena. Tako je 20. maja leta 

1810 v pismu Zoisu podvomil o napredku škofovega svetopisemskega prevoda in 

grajal  njegovo  nekritično  sprejemanje  Appendinijevih  tez.  Tudi  Dobrovskemu  je 

namignil, da je Vrhovac nekritičen do favoriziranja dubrovniškega oziroma ilirskega, 

tj.  štokavskega  narečja.1566 Na  svoje  veliko  veselje  pa  je  opazil,  da  bi  škof  rad 

posnemal Zoisa v zbiranju slovanskih knjig, saj se je ob branju Kopitarjeve slovnice 

»čudil, kako veliko slovanskih knjig, in sicer lepih, ima Vaša milost«.1567 Ta vtis ni 

ostal  brez  posledic.  Prva  je  bila,  da  se  je  dal  škof  po  Kopitarju  »od vsega  srca 

priporočiti« Zoisu. Druga pa, da je dunajskega slavista zaprosil, naj ga opozarja na 

njemu neznane starejše in novejše knjige v slovanskih jezikih.1568 V zameno mu je 

obljubil hrvaške in srbske duplikate iz svoje knjižnice.1569 Nekatere od teh knjig so na 

Dunaj res prišle pozno jeseni leta 1811.1570 

Februarja leta 1813 je dunajski slavist Zoisu povedal za željo, ki jo je moral 

škof  Vrhovac  gojiti  vsaj  od  časa,  ko  je  v  Kopitarjevi  slovnici  bral  o  raritetah  v 

knjižnici  ljubljanskega  mecena:  »Vrhovac  želi  sedaj  resno  izpopolniti svojo 

slovansko  zbirko  mihique (et  ego  Dobrovio)  commisit,  ut  primum  catalogum 

bibliotheculae slavicae  exquisitae,  in  qua  gramm[aticae],  lex[icones],  bibliorum 

versiones omnes et optima subsidia essent, sibi sisterem, quo inspecto videret, quid 

sibi desit.«1571 Že aprila istega leta je Kopitar Zoisa obvestil o nadaljevanju zgodbe. 

1564 Kidrič 1941: 159–160.
1565 Burian 1937.
1566 Jagić 1885: 138–139.
1567 Kidrič 1941: 166.
1568 Kidrič 1941: 170.
1569 Pisma Žige Zoisa II, MP 2. Prim. Burian 1937; Horvat 1996: 515.
1570 Pisma Žige Zoisa II, MP 23.
1571 Latinsko: »in mi je naročil (jaz pa Dobrovskemu), naj si sestavim najbolj izvrsten katalog izbrane 
male slovanske biblioteke, v kateri bi bile vse slovnice, slovarji, prevodi biblije in najboljši priročniki, 
da bo – ko bo to prebral – videl, kaj mu manjka.« Pisma Žige Zoisa II, MP 39.
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Medtem ko je Kopitar  naloženo nalogo opravil  v dobro hrvaškega preroda,  jo je 

Dobrovský zavrnil: »Vrhovcu sem sedaj poslal katalog najboljših slovanskih slovnic, 

slovarjev in biblijskih prevodov, urejen po vseh jezikih.  Dobrovský tega ni hotel 

storiti:  “Če ima lahko baron Zois  vse, zakaj tega ne more Vrhovac?” je rekel.«1572 

Dobrovský, ki je v Vrhovčevi gesti takoj prepoznal posnemanje Zoisa, je torej škofa 

enako kakor Kopitar uvrstil v kategorijo ljubiteljskih, toda strokovno nepodkovanih 

zbiralcev.  Temu  ni  mogel  ugovarjati  niti  dobrodušni  Zois,  ki  se  je  sicer  zelo 

razveselil nastanka Vrhovčevega kataloga.1573

Kljub naklonjenosti, ustrežljivosti in drugim vezem, ki so združevale Zoisov 

krog  in  Vrhovca,  se  niso  izpolnila  Kopitarjeva  pričakovanja,  da  bo  s  škofovo 

pomočjo vplival na razvoj hrvaškega jezikoslovja in preroda v skladu s karantansko-

panonsko teorijo. Spomladi leta 1814 sta se na Dunaju sestala Kopitar in Vrhovac, da 

bi  razpravljala  o  poenotenju slovanske latinice.  Tedaj  se je  škof  s  sodelavci  uprl 

slavistovim  jezikovnim  in  črkopisnim  načrtom,  saj  je  vztrajal  pri  približevanju 

kajkavskega  dialekta  štokavski  hrvaščini,  ne slovenščini,  s  tem pa  pri  uveljavitvi 

štokavskega  pravopisa  za  vse  hrvaške  dežele.1574 Razočarani  Kopitar  je  po  tem 

neuspehu vso pozornost posvetil Srbom. Vse hrvaške slovarje, ki mu jih je daroval 

zagrebški škof, je predal Vuku Karadžiću, da bi jih preučil ob sestavljanju svojega 

slovarja.1575

4.9.7 Dositej Obradović

Že za časa Zoisovega  življenja  je tako Kopitar  veliko močneje  vplival  na 

srbski kakor na hrvaški literarni prerod.1576 Za srbske pisce se je začel zanimati takoj 

po prihodu na Dunaj, še posebej pa, ko je začel razvijati avstroslavistične nazore. 

Naprej  je  postal  tudi  s  pomočjo  znancev  iz  vrst  srbskih  juristov  in  trgovcev  v 

avstrijski prestolnici pozoren na dela Karađorđevega vzgojitelja in srbskega ministra 

za šolstvo Dositeja Obradovića,1577 katerega biografske podatke je avstrijski javnosti 

predstavljal v revijah Annalen in Archiv v letih 1810 in 1811.1578 Ta prvak srbskega 

1572 Pisma Žige Zoisa II, MP 54.
1573 Pisma Žige Zoisa II, MP 55.
1574 Horvat 1996: 516.
1575 Horvat 1996: 517.
1576 Prim. Osolnik 1996.
1577 Kidrič 1939: 201. Prim. Kernc 1932: 499.
1578 Kernc 1932: 502–503.
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preroda, »avstrijski Ilir«, kakor ga je imenoval, ga je zanesljivo pritegnil zaradi svoje 

evropske  usmerjenosti,  naklonjenosti  razsvetljenstvu,  pa  tudi  reformam  Marije 

Terezije in Jožefa II.1579 Kopitar je Zoisu navdušeno hvalil Obradovićevo življenjsko 

pot,  široko  izobrazbo,  narodni  ponos  in  razsodnost  glede  ločevanje  med 

južnoslovanskimi  jeziki.1580 Obradovićeva  opažanja  o  enem  jeziku,  ki  naj  bi  se 

govoril v Srbiji, Bosni, Hercegovini, Slavoniji in Dalmaciji, so se namreč povsem 

skladala s Kopitarjevo predstavo o slovenski in srbski jezikovni skupini. 

Vse to je dunajskega slavista v času Ilirskih provinc napeljalo tudi k snovanju 

političnih  zamisli.  Kopitar  je  že  tedaj  premišljeval  o  možnosti  vključitve  srbskih 

pokrajin  v  večjo državno enoto  južnih  Slovanov na  jugu Evrope,  tedaj  seveda  v 

Ilirske province, v prihodnosti pa morda v Avstrijsko cesarstvo. Predvsem se mu je 

zdelo nujno, da se omeji turški in ruski vpliv na te dežele. V tem prepričanju so ga 

potrjevala vse bolj uspešna srbska prizadevanja za avtonomijo znotraj otomanskega 

cesarstva.  Iz teh razlogov je Zoisu,  v katerega palači  so se tedaj  vrstili  francoski 

vojaški poveljniki in civilni oblastniki, 8. novembra leta 1809 namignil, da bi se dalo 

s pomočjo Obradovića, ki že zaradi svojega značaja, zanimanja in položaja razmišlja 

o politični prihodnosti svojega naroda, vzpostaviti koristno zvezo med Francozi in 

Beogradom: »Vaša milost bi najbrž pametno storila, če bi pozornost določenih ljudi 

usmerila na tega nadvse pomembnega moža. Njegovi spisi pričajo o njegovi resnični, 

antični  filozofiji,  njegov prijatelj  o  njegovi  resnični moralnosti,  njegov vpliv  kot 

ministra  za  l’institution  publique1581 in  senatorja  v  Beogradu  o  njegovi  politični 

pomembnosti.«1582 V velikem zanimanju za srbskega preroditelja je Kopitar maja leta 

1810, ko se je  govorilo  o vrnitvi  Ilirskih provinc Avstriji  in  o  širitvi  habsburške 

oblasti proti izlivu Donave, celo pisal njegovemu nečaku Gregorju Obradoviću, ki je 

bil nadzornik šol v temišvarskem Banatu.1583 Ta mu je poleti  »zelo prijateljsko dal 

podatke o svojem stricu«.1584 Gotovo bi Kopitar z ministrom navezal tudi osebni stik, 

če ne bi ta leta 1811 v Beogradu umrl. 

4.9.8 Pavle Solarić

1579 Prim. Matl 1964: 216; Pogačnik 1977: 57.
1580 Kidrič 1941: 104, 106.
1581 Francosko: »javne ustanove«.
1582 Kidrič 1941: 118.
1583 Kidrič 1941: 166.
1584 Pisma Žige Zoisa II, MP 3.
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Drugi pomembni srbski intelektualec, na katerega je postal pozoren Kopitar, 

je  bil  Pavle  Solarić,  pesnik,  erudit  in  korektor  slovanske  tiskarne  v  Benetkah. 

Dunajski slavist je stik z njim leta 1812 – kakor z Appendinijem – navezal s Zoisovo 

pomočjo. Zois, ki je zelo cenil srbske literate, je bil namreč Solarićev dopisnik in 

prijatelj njegovega pokrovitelja lorda Guilforda,1585 poleg tega pa je imel iz Ilirskih 

provinc  na  voljo  zanesljivo  boljšo  poštno  povezavo  s  prijateljskim  Italijanskim 

kraljestvom, ki je bilo prav tako francoska satelitska država. Kopitarja so pri pisanju 

prvega pisma Solariću vodili podobni nagibi kakor tedaj, ko je pisal Appendiniju. 

Predvsem si je želel plodnih strokovnih odnosov med seboj in Dobrovskim na eni ter 

srbskimi  izobraženci  na  drugi  strani.  Tako  bi  si  lažje  izmenjavali  jezikoslovna 

mnenja in knjige. 

Zamisel  o  povezavi  s  tem srbskim pesnikom mu  je  dal  konec  leta  1811 

poljski  grof  Sierakowski,  znanec  Ossolińskega,  ki  je na Dunaju za Solarića  iskal 

slovanskega  dopisnika.1586 Februarja  leta  1812 je  Kopitar  Zoisu  že  poslal  pismo, 

namenjeno v Benetke: »Prosim, da preberete in odpošljete pismo za  Solarića.«1587 

Čez  mesec  dni  je  barona  prosil  še,  naj  ga  Solariću  posebej  priporoči,  pismu  v 

Benetke pa naj priloži izvod Kopitarjeve slovnice in izvod Slavina.1588 Zois mu je na 

začetku aprila leta 1812 odgovoril, da bo storil po njegovih željah, vendar je bil v 

dvomih, »ali bo Solarić razumel Vaše nemško pismo, ali pa ga bo dal prevesti. Bolje 

bi bilo, da bi mu pisali v latinskem jeziku«.1589 Kopitar je sredi julija leta 1812, ko je 

v  Ljubljano  pošiljal tretje  pismo  Appendiniju,  že  zaskrbljeno  spraševal:  »De 

Solaritschio  nil?«1590 Šele  spomladi  leta  1813 je Zois iz Benetk v odgovor prejel 

»zabojček zanimivih Solarićevih knjig« brez spremnega pisma in ga poslal na Dunaj 

radovednemu  Kopitarju.1591 S  tem  je  stekla  korespondenca  med  Kopitarjem  in 

Solarićem.  Na  Kopitarjevo  pobudo  in  s  Zoisovo  pomočjo  je  tako  uspela  še  ena 

mednarodna povezava mlade slavistike. Vendar pa se Solarić ni izkazal za ključnega 

Kopitarjevega srbskega sodelavca. Maja leta 1814, na primer, ni bil strogi dunajski 

slavist  prav  nič  zadovoljen  z  njegovim jezikom:  »Solarić  pridno makaronizira  in 

zmedeno piše.«1592 Ne glede na to sta Zois in Kopitar skušala Solariću pomagati, ko 

1585 Bonazza 1990.
1586 Prim. Pisma Žige Zoisa II, MP 28.
1587 Pisma Žige Zoisa II, MP 31.
1588 Pisma Žige Zoisa II, MP 32.
1589 Pisma Žige Zoisa II, MP 35.
1590 Latinsko: »O Solariću nič?« Pisma Žige Zoisa II, MP 42.
1591 Pisma Žige Zoisa II, MP 54.
1592 Pisma Žige Zoisa II, MP 68.
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ga je leta 1816 zaradi sporne vsebine neke rusofilske srbske knjige očitno poklicala 

na zagovor avstrijska policija.1593 Zdi se tudi, da je Zois srbskega pisatelja cenil bolj 

kakor  Kopitar.  Tik  pred  smrtjo  je  namreč  v  nemščino  prevedel  Solarićevo  delo 

Rimljani  slavenstvovavšiji (1818),  ki  dokazuje  rodovno  zvezo  med  latinščino  in 

slovanskimi jeziki.1594 Baron je nameraval z razpravo, ki je navdušeno povzdigovala 

starost in pomen južnoslovanskih jezikov, seznaniti avstrijsko kulturno javnost.

Medtem se je na Dunaju s Kopitarjevo podporo počasi  oblikovalo eno od 

glavnih  središč  srbskega  literarnega  preroda.  Slavist  je  srbskima  intelektualcema 

Dimitriju  Frušiću  in  Dimitriju  Davidoviću  predlagal  izdajanje  časopisa  Srpske 

novine, za katerega je pomagal izposlovati dovoljenje.1595 Novembra in decembra leta 

1812 je Kopitar Zoisu ponosno poročal, da se okoli njega sedaj zbirajo tudi srbski 

intelektualci in da bo z njegovo pomočjo na Dunaju kmalu ustanovljena zelo dobra 

srbska tiskarna.1596 Napoved se je uresničila, tako da je lahko mecenu konec leta 1813 

navdušeno  pisal:  »Srbski  časopis  se  lepo  razvija.  Leta  1809  sem  komaj  našel 

kakšnega Srba, ki sem ga lahko povprašal o srbski književnosti, sedaj pa jih imam 

tukaj na ducate, celo senatorje iz Beograda, ki mi pripovedujejo tudi druge zgodbe 

itn.«1597 Dvoumni  zaključek  tega  komentarja  kaže  na  Kopitarjevo  povečano 

zanimanje za Srbijo v času Napoleonovega zatona, ko je upal na ozemeljsko širitev 

Avstrije proti Črnemu morju in priključitev srbskih dežel.1598 Srbom in njihovemu 

osvobodilnemu boju je bil vedno odkrito naklonjen. Ko so bile maja leta 1815 oči 

vse Evrope uprte  v Napoleona,  ki  je pobegnil  z  Elbe,  je  Kopitar  užaloščen pisal 

Zoisu,  da  evropski  diplomati  niso  vzeli  dovolj  resno  drugega  srbskega  upora: 

»Obupani Srbi so se ponovno uprli, vendar so jih zaradi resnejših dogodkov komaj 

opazili.«1599

4.9.9 Vuk Karadžić

Leta 1813 je Kopitar  srečal  tretjega pomembnega srbskega intelektualca  v 

svojem  življenju  –  Vuka  Stefanovića  Karadžića,  ki  je  v  naslednjih  letih  postal 

1593 Prim. Pisma Žige Zoisa II, MP 83.
1594 Bonazza 1991. 
1595 Kernc 1932: 29; Osolnik 1996: 341.
1596 Pisma Žige Zoisa II, MP 48, 50.
1597 Pisma Žige Zoisa II, MP 62.
1598 Gl. poglavje Politika.
1599 Pisma Žige Zoisa II, MP 74.
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njegovo glavno orodje pri uresničevanju skrbno načrtovanega srbskega literarnega 

preroda.1600 Sam mu je bil najzvestejši prijatelj, učitelj in sodelavec.1601 Ostareli Zois 

pri razvoju tega odnosa ni imel več pomembne vloge, kljub temu pa je po pismih 

skrbno spremljal in tehtno komentiral napredek njunih podvigov. Omenjena tema je 

postala  po  letu  1814  ena  glavnih  in  najbolj  priljubljenih  v  obravnavani 

korespondenci. Zdi se, kakor bi Zois in Kopitar z njo podoživljala pot slovenskega 

preroda. 

Kopitar je v pismih Zoisu svoje odkritje Karadžiča prvič omenil 9. marca leta 

1814,  ko je  poročal  o  dunajski  izdaji  njegove zbirke  pesmi  Mala prostonarodna 

slaveno-serbska pesnarica: »Sem Vaši milosti že kaj pisal o lepih srbskih narodnih 

pesmih, ki jih je dal na mojo spodbudo tukaj natisniti neki izgnanec? Vsega okoli sto 

–  ena  lepša  od  druge.  […]  Ta  srbski  izgnanec,  prav  izjemno odprte  glave,  je  v 

Karlovcih študiral  na treh šolah,  zaradi  posledic  sifilisa pa je na žalost  hrom. Po 

svojih  močeh  sem si  prizadeval  sprožiti  njegovo zdravljenje.«1602 Na Kopitarjevo 

žalost pa se je njegov varovanec temu upiral,  tako da je dunajski slavist v pismu 

Zoisu konec maja leta  1814 obžaloval,  da je »Vuk – ker  sem ga hotel  ozdraviti 

najprej  telesno […] – iz strahu pred smrtjo odšel v Pešto. Vendar tudi tam pridno 

dela  in  mi  piše«.1603 27.  julija 1815 se je Kopitar  zelo  razveselil,  ko je  Karadžić 

napovedal, da »pride avgusta ponovno sem gor«. Zavezal se je, da ga bo usmeril v 

sestavljanje srbskega slovarja, saj je »ubogi človek zaradi slabega zdravljenja hrom 

in lahko samo sedi. Tako si bo z delom preganjal čas«.1604 Strokovno sodelovanje 

med slovenskim in srbskim intelektualcem je bilo torej od vsega začetka prežeto s 

Kopitarjevo očetovsko skrbjo ne le za varovančevega duha, temveč tudi za njegovo 

telo. Vse kaže, da se je med njima ponovilo razmerje med Zoisom in Kopitarjem 

izpred desetih let. Karadžić je kakor nekoč Kopitar potreboval trezno roko mentorja, 

ki  bi  mu  kazala  smer  in  utirala  pot.  Kopitar  pa  je  v  Karadžiću  končno  našel 

nadarjenega, ubogljivega, pa tudi osebnostno skladnega učenca, ki ga je prej zaman 

iskal  v  Primicu  in  Zupanu.  Eno  od  zanesljivih  znamenj  njunega  harmoničnega 

odnosa je bilo, da ni Kopitar Zoisu nikoli napisal niti ene slabe besede o Karadžiću, s 

čimer se ni mogel pohvaliti  skoraj nihče od številnih znancev dunajskega slavista. 

Novembra leta 1815 je Vuka opisal takole: »Je […] hrom, ker pa je stisko pametno 
1600 Pogačnik 1977: 29.
1601 Kernc 1932: 502.
1602 Pisma Žige Zoisa II, MP 65.
1603 Pisma Žige Zoisa II, MP 68.
1604 Pisma Žiga Zoisa II, MP 76.
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izkoristil, tudi zelo assidu,1605 le malo izobražen, toda bistre glave in možatega srca. 

V filozofski slovnici in zvestobi je tako trden, da lahko povsem shaja brez mene.«1606 

Podobno spoštljive,  vendar  nikakor  ne tako  čustveno obarvane  besede  si  je  med 

Kopitarjevimi sodelavci prislužil le še Matevž Ravnikar.

27.  aprila  leta  1814  je  Kopitar  mecena  obvestil  o  nastajanju  Karadžićeve 

slovnice  Pismenica serbskoga iezika:  »Omenjenega Srba Vuka Stefanovića sem – 

ker  je  bistre  glave  in  zapriseženi  sovražnik  slovanskosrbskih makaronizmov  – 

končno pripravil  do tega,  da je  začel  in  tudi  zares  na pol  dokončal  novo srbsko 

slovnico – prvo s cirilskimi črkami.« Karadžić je tudi sam priznaval, da je Kopitar 

prispeval pobudo in zasnovo tega dela.1607 V istem pismu je Kopitar slikovito orisal 

Vukovo biografijo, navdušeno pa poročal tudi o ulitju novih cirilskih črk, s katerimi 

bo »v enem letu na Dunaju natisnjena cela knjižnica srbskih knjig«. Baronu je živo 

opisal Karadžićevo sestro in druge rusofilske srbske izseljence na Dunaju, s katerimi 

je  razpravljal  o  prednostih  latinske  kulture  in  pisave  za  južnoslovanske  narode: 

»Njegova  sestra,  že  dve  leti  poročena,  je  šestnajstletno  dekle,  kakor  Gorenjka  – 

mleko in kri z lepimi velikimi očmi. […] Vsi so begunci iz Beograda, ruski per se1608 

in osupli nad mano kot  redkim odkritim Latincem.« Na koncu je Zoisu prepisal še 

kratko srbsko narodno pesem Oj, djevojko.1609 

Kopitarjevo veselje s srbsko ljudsko poezijo se je stopnjevalo. Leta 1815 je 

želel  zanjo  navdušiti  še  Zoisa.  Spomladi  mu  je  poslal  Vukovo  slovnico  in 

pesmarico,1610 7. junija pa mu razložil,  kako bo natisnjene srbske pesmi predstavil 

svetu: »Neki Danec jih prevaja v danščino, Grimm v Kasslu v nemščino,  jutri pa 

bom  […] poslal  svoj  dobesedni  prevod Götheju,  ki  je  tako lepo izrazil  pesem o 

Hasanaginici, v Weimar. Gospodje pravijo, da se lahko s tem primerjajo le nekatera 

mesta v Salomonovi Visoki pesmi.«1611 Karadžić je pozneje upravičeno ugotavljal, da 

je bil samo Kopitar tisti, ki ga je naučil ceniti vrednost ljudskih pesmi in ki ga je 

pregovoril k njihovi objavi.1612

Barona ni ta poezija očitno nič manj  prevzela,  saj  se je Kopitar  27. julija 

istega leta hvaležno in z očetovskim ponosom odzval na več poročil o tem: »Nič me 

1605 Francosko: »marljiv«.
1606 Pisma Žige Zoisa II, MP 80.
1607 Pogačnik 1977: 30.
1608 Latinsko: »sami po sebi«.
1609 Pisma Žige Zoisa II, MP 67.
1610 Pisma Žige Zoisa II, MP 73, 75.
1611 Pisma Žige Zoisa II, MP 75.
1612 Pogačnik 1977: 30–31.
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ne bi  bilo  moglo  bolj  razveseliti  kakor  Vincencovo pismo in  Pogačnikovo ustno 

poročilo o tem, kako je Vaši milosti ugajala Vukova pesnariza. Tudi jaz sem ob njej 

iskreno užival«. Sicer pa je Kopitar Zoisovo zadovoljstvo spretno izkoristil za to, da 

je  priložil  Karadžićevo  tiskano naznanilo  drugega  dela  pesmarice  in  tako  barona 

prikrito spodbudil k prednaročilu.1613 Ker se Zois ni takoj odzval, ga je Kopitar 13. 

septembra leta 1815 vprašal neposredno: »Ali smem dati Vašo milost s šestimi do 

osmimi izvodi natisniti med Vukove prednaročnike?«1614 Zois je seveda takoj pristal, 

in sicer prijazno kupil kar dvanajst knjig, ki jih je prejel še pred koncem leta. Čeprav 

jih je nekaj podaril prijateljem, so v njegovi biblioteki ob smrti še vedno ostali štirje 

izvodi obeh delov Pesnarize in trije izvodi Pismenize.1615 Iz Kopitarjevega pisma 22. 

novembra leta 1815 je razvidno, kako močno si je prizadeval za čim boljšo prodajo 

prijateljeve zbirke ljudskih pesmi: »Vuk je pravkar končal drugi del,  ki  ga želi  z 

nadvse prijateljsko vsiljivostjo posvetiti meni. Vaša milost je naročena na dvanajst 

izvodov in vsak od mojih prijateljev na enega ali dva – skupaj petinšestdeset izvodov 

z naše strani.«1616 Kopitarjeva naklonjenost do Karadžića je bila celo tako velika, da v 

tednih po novem letu ni mogel strpeti pri čakanju na besede pohvale iz Ljubljane. 

Tako jih je kar dvakrat sam položil Zoisu v usta, na primer 20. marca leta 1816: 

»Vukov drugi del ni bil Vaši milosti gotovo nič manj všeč [kakor prvi].«1617

Kopitar pa ni odločilno pripomogel le k nastanku Karadžićeve pesmarice in 

slovnice, temveč tudi njegovega slovarja, ki je izšel leta 1818. Septembra leta 1815 

je Zoisu poročal, da je Vuka uspešno spodbudil k delu: »Sedaj sem ga ravno posedel 

tudi k  lexico neo serbiano, quod absolvet hac hieme.«1618 O tem,  da je Kopitar  v 

Srpski rječnik v prihodnjih dveh ali treh letih vložil ogromno lastnega dela, ne more 

biti  dvoma,  ker  ga  je  v  pismu  Zoisu  junija  leta  1817  prištel  med  svoje  najbolj 

zamudne projekte.1619 Sam Karadžić je priznaval, da je učitelj slovarju posvetil več 

truda kakor on.1620 22. novembra leta 1815 je Kopitar Zoisu pisal, da je Vuk slovar 

»tukaj sestavil po mojih navodilih do [črke] K«.1621 20. marca leta 1816 pa je mecena 

obvestil, da je Vuka založil s svojim slovarskim gradivom in potrebnimi zgledi za 

1613 Pisma Žige Zoisa II, MP 76.
1614 Pisma Žige Zoisa II, MP 77.
1615 Bibliothecae Sigismundi Liberi Baronis de Zois Catalogus: [151].
1616 Pisma Žige Zoisa II, MP 80.
1617 Pisma Žige Zoisa II, MP 83.
1618 Latinsko: »novosrbskemu besedišču, ki ga bo dokončal to zimo«. Pisma Žige Zoisa II, MP 77.
1619 Pisma Žige Zoisa II, MP 86.
1620 Pogačnik 1977: 30.
1621 Pisma Žige Zoisa II, MP 80.
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njegov  slovar,  »ki  ga  bo  v  samostanu  Šišatovac  pri  prijatelju  in  arhimandritu 

Mušickem, ki mu otia facit,1622 dokončal in tukaj natisnil v petih do šestih mesecih.« 

Ponosni Kopitar je poročilo o napredku slovarja Zoisu sklenil v latinščini, ki je dala 

njegovim besedam nadih preroškosti:  »Ita  postremi erunt  primi, quod dicas velim 

Vodniko, ita Vindobona sensim fit centrum studiorum slavicorum, quod bene viderat  

Schlözer!«1623 Kopitar  je želel  povedati,  da bodo Srbi pod njegovim mentorstvom 

kljub kulturni zaostalosti s svojim slovarjem prehiteli Slovence, česar bo kriv počasni 

Vodnik, s tako pomembnimi tiski pa se bo Dunaj dokončno preobrazil v duhovno 

središče Slovanov.

V zadnjem ohranjenem pismu Kopitarju oktobra leta 1818 je podelil  Zois, 

vesel  tako  živahnega  razvoja  srbskega  literarnega  preroda,  svojemu  učencu  in 

njegovemu Vuku le še očetovski blagoslov za razsvetljenski boj za sodobni srbski 

knjižni  jezik:  »Kajti  če  je  bilo  Rusom  dovoljeno,  da  so  svoj  ljudski  dialekt 

povzdignili v knjižni jezik in s tem narodu dali lastno književnost, ne da bi se s tem 

pregrešili zoper svetost starega cerkvenega jezika, zakaj to ne bi bilo dovoljeno tudi 

Srbom, da bi – medtem ko bi zvesto ohranili značaj staroslovanske cekvene govorice 

– obenem do najvišje možne mere izoblikovali in uporabno razširili sodobni ljudski 

dialekt.«1624 Baron je s temi besedami podprl Kopitarjev članek, objavljen v reviji 

Wiener  Jahrbücher leta  1818.1625 V  njem  je  slavist  z  znanstveno  neoporečnimi 

argumenti zagovarjal Karadžićev srbski slovar in zavračal srbske intelektualce, ki so 

vztrajali pri književnosti v cerkveni, ne pa živi srbščini. 

Zoisova  korespondenca  je  torej  slovenski  prerod  umeščala  v  središče 

slovanskih literarnih prerodov, ki jih sodobni zgodovinarji Srednje Evrope prištevajo 

med evropske kulturne nacionalizme. Ti so bili s svojim prevladujoče kulturnim in 

znanstvenim  značajem  predhodniki  poznejših  političnih  nacionalizmov,  ki  jih  je 

spodbudila  marčna  revolucija  leta  1848.1626 Zgodnji  Zoisov  stik  s  Solarićem  in 

Appendinijem  dokazuje,  da  si  je  baron  že  vsaj  v  prvem  desetletju  19.  stoletja 

Ljubljano zamislil  kot povezovalni člen med slovanskim in nemškim severom ter 

1622 Latinsko: »je omogočil mir«.
1623 »Tako kakor bodo zadnji prvi, kar želim, da poveš Vodniku, tako bo Dunaj počasi postal središče 
slavistične znanosti, kar je dobro predvideval Schlözer!« Pisma Žige Zoisa II, MP 83.
1624 Pisma Žige Zoisa II, MP 89.
1625 Prim. Kernc 1932: 503.
1626 Gl. Leerssen 2006 b: 562; Merchiers 2007: 13–14; Sked 2008: 230.
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slovanskim in  italijanskim  jugom.1627 Kopitar  je  nato  v  neprijaznih  letih  zadnjih 

napoleonovskih vojn na Zoisovo pobudo in z njegovo pomočjo dejansko vzpostavil 

stalno komunikacijo med slovenskim, češkim, poljskim, dalmatinskim, hrvaškim in 

srbskim prerodom, poleg tega pa si je prizadeval podpirati njihove kulturne načrte, 

katerih žarišče je videl predvsem v multietnični metropoli – Dunaju.1628 

V  tem pogledu  se  Kopitar  in  Zois  kažeta  kot  velikana  obdobja  kulturnih 

nacionalizmov,  ki  so  bili  v  nasprotju  s  poznejšimi  agresivnejšimi  političnimi 

nacionalizmi  intelektualni,  mednarodni,  kozmopolitski  ter  neobremenjeni  s 

teritorialnostjo  in  geografskimi  omejitvami.1629 Zoisova  korespondenca  je  lahko 

uspešno povezovala slovanske prerode ravno zaradi tega, ker je nastajala v posebnem 

obdobju evropske zgodovine,  ko so mnogi  najpomembnejši  prerodni  intelektualci 

kakor  Zlobický,  Ossoliński,  Kopitar,  Karadžić  in  Solarić  celo  življenje  uspešno 

delovali  zunaj  meja  svojih  matičnih  dežel.  Velika  večina  teh  izobražencev,  še 

posebej pa Zois in Kopitar, svojega zanimanja in raziskovanja ni omejevala na eno 

jezikovno  tradicijo,  temveč  je  resnico  o  posamezni  narodni  identiteti  odkrivala  s 

preučevanjem in primerjanjem več ljudskih kultur. V takšnem duhovnem ozračju je 

lahko  prišlo  do  povezovanja  in  vzajemnega  oplajanja  med  raznimi  evropskimi 

kulturnimi  prerodi  ali  nacionalizmi,1630 ki  je  skoraj  vedno  potekalo  –  po  pismih. 

Pisma,  ki  so v izvirnikih,  prepisih  in  povzetkih  krožila  v  ljubljanskih,  dunajskih, 

praških,  beneških,  zagrebških,  dubrovniških in karlovških kabinetih  in salonih,  so 

bistveno prispevala k nagli širitvi raznih prerodnih konceptov, med katerimi so se za 

najbolj dominantne izkazali prav Zoisovi in Kopitarjevi. Kakor so torej pisma v 18. 

stoletju  bliskovito  širila  razsvetljenske  ideje  francoskih  in  angleških  filozofov,1631 

tako so na začetku 19. stoletja poganjala tudi zgodnje narodne, tj. literarne prerode 

Srednje Evrope in Balkana. Ključni protagonist na začetku razvoja slovenskega in 

južnoslovanskega kulturnega nacionalizma, na začetku kozmopolitske diseminacije 

slovanskih  prerodnih  zamisli,  je  bil  Zois,1632 ki  je  Kopitarju,  prihodnjemu 

koordinatorju  slovanskih  prerodov,  kot  mentor  predal  izhodišča  za  njegovo 

znanstveno  delo,  kot  mecen  pa  mu razprl  vse  možnosti,  ki  jih  je  tedaj  ponujalo 

pismo.       

1627 Prim. Bonazza 1991: 58.
1628 Prim. Merchiers 2007: 75.
1629 Prim. Leerssen 2006 b: 565, 579; Merchiers 2007: 329–339.
1630 Leerssen 2006 b: 565.
1631 Goodman 1989.
1632 Merchiers 2007: 338.
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4.10 POLITIKA

Ena od najpomembnejših tem korespondence med Zoisom in Kopitarjem je 

bila  politika.  Sporočanje  tovrstnih  novic  je  bilo  v  vseh  zgodovinskih  obdobjih 

izjemno  pomembna  funkcija  pisma.1633 Korespondenca  med  slovenskima 

razsvetljencema je komentirala dogodke v zadnjem obdobju obstoja Napoleonovega 

cesarstva  od  vojne  v  Španiji  do  bitke  pri  Waterlooju  in  v  prvem  obdobju 

stabiliziranja Evrope od Dunajskega kongresa do kongresa svete alianse v Aachnu. 

Zoisovo in Kopitarjevo obravnavanje politike je bilo v primerjavi z drugimi 

temami njunih pisem zaznamovano z nekaj posebnostmi.  Hitra poštna zveza med 

Dunajem in Ljubljano je Kopitarju omogočala, da je novice iz evropskih prestolnic in 

z  bojišč,  ki  jih  je  dobil  bodisi  iz  tiska  bodisi  od  svojih  znancev  v  časopisnih, 

univerzitetnih, cenzorskih in plemiških krogih, pogosto blizu avstrijskemu dvoru in 

vladi,  le  z  nekajdnevno  zamudo  sporočil  Zoisu.  Baron  je  redno  odgovarjal  in 

sporočal nazaj vesti iz Kranjske. Komentarji aktualnih političnih dogodkov so zato 

sicer del skoraj vsakega Zoisovega in Kopitarjevega pisma, vendar so največkrat zelo 

kratki,  kakor  bi  se piscu mudilo,  potisnjeni  na konec pisma ali  v  pripis,  zato pa 

praviloma izjemno duhoviti in vsebinsko mojstrsko zgoščeni. Dopisnika sta politike 

v večini primerov bodisi  označila  z začetnicami bodisi  skrila pod šifrirana imena 

bodisi sta njihovo vlogo zgolj nakazala, kar je bila običajna praksa tega obdobja.1634 

Sploh so Zoisovi in Kopitarjevi politični komentarji prepredeni s skritimi pomeni, 

namigi, dvoumnostmi in zasebnimi šalami. Predvsem dunajski slavist se je razvil v 

pravega  mojstra  kodiranega  epistolarnega  pisanja,  ki  se  je  pojavilo  že  v  antiki, 

prerodilo pa na začetku novega veka zaradi vse večjega zanimanja državnih aparatov 

za  korespondenco  s  politično  vsebino.1635 Zoisove  in  Kopitarjeve  šifre  so  tako 

prepoznavno  znamenje  vznemirjenosti  ob  misli  na  možni  zunanji  nadzor 

korespondence.1636 Kolikor bolj politično kočljivo je bilo pismo, toliko bolj izrazito 

kodirano je bilo pisanje.

K  opisanim  lastnostim  je  prispevala  izpostavljenost  tedanje  evropske 

korespondence nadzoru tajne, zlasti francoske in avstrijske, pa tudi angleške policije, 

1633 Schneider 2001: 253.
1634 Prim. Bannet 2005: 258.
1635 Schneider 2001: 52.
1636 Prim. Schneider 2001: 144, 235, 243.
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in sicer že v 18. stoletju, posebej pa v obdobju Napoleonove vladavine.1637 Možnosti 

za nepooblaščeno odprtje pisma so bile v Avstriji sicer majhne, prav takšne so bile 

tudi  kazni  za  politične  zločine,1638 kljub  temu  pa  so  bili  dopisniki  z  uglednim 

položajem v družbi kakor Zois, Erberg in Kopitar vseeno previdni. Pomembnejši so 

bili korespondenti, večja je bila namreč nevarnost, da pridejo njihova pisma v skrivni 

vladni  urad  za  pregledovanje  pošte  na  Dunaju.1639 Iz  tega  razloga  so  bila  glede 

politike – z izjemo uradnih vojaških in dinastičnih novic – še bolj kakor Zoisova in 

Kopitarjeva  redkobesedna  Erbergova  pisma.  Baron  iz  Dola  si  zaradi  visokega 

položaja na dvoru ni smel dovoliti niti najmanjše netaktnosti, pa čeprav je za dostavo 

zaupnih  pisem praviloma  prosil  zanesljive  prijatelje  in  znance,  kar  je  bilo  tedaj 

ustaljena  navada.1640 Zois  je  zaradi  tovrstnih  Erbergovih  strahov  njegova  pisma 

včasih celo sežgal,1641 kar je bil v plemiških krogih, vpletenih v visoko politiko, prav 

tako  običajen  previdnostni  ukrep.1642 V  zgodnjem  novem  veku  je  namreč 

korespondenca  na  splošno  veljala  za  potencialno  nevarno  in  subverzivno 

komunikacijo,  saj  so  jo  oblasti  težko  nadzirale.1643 Erbergova  samocenzura  je 

najlepše razvidna iz pisma z dne 9. maja leta 1810, ki ga je sicer Zoisu osebno izročil 

vsega  zaupanja  vredni  sel  –  ljubljanski  komtur  Karel  grof  Harrach.  V  pismu  je 

Erberg  zgolj  od  daleč  in  obzirno  namignil  na  težavnost  svoje  službe  vzgojitelja 

duševno zaostalega prestolonaslednika Ferdinanda: »Prav rad bi Vam povedal kaj 

več o sebi, svoji službi, vendar si tega ne upam zaupati peresu. Prizadevam si ravnati 

v skladu z dolžnostjo in upam, da Bog ne bo pustil, da bo brezplodna,  s čimer sem 

Vam, mislim, veliko povedal.«1644 

Iz istih razlogov nista mogla biti glede politike povsem odkrita niti Zois in 

Kopitar,  ki sta bila prav tako na očeh. Baron je bil eden najuglednejših plemičev 

Kranjske, poleg tega pa v prijateljskih odnosih z več člani habsburške vladarske hiše. 

Kopitar  je  bil  kot  skriptor  med  uslužbenci  dvorne  ustanove,  kot  cenzor  pa  med 

sodelavci  notranjega  ministrstva,  ki  po  pravilniku  niso  smeli  kritizirati  vlade. 

Verjetno je bil  to razlog,  da ni  slavist  v pismih Zoisu niti  enkrat  omenil  svojega 

predstojnika, notranjega ministra Josepha grofa Sedlnitzkega, ki je poleg cesarja in 

1637 Prim. Nickisch 1991: 219; Bannet 2005: 13, 225–226, 252; Sked 2008: 164, 165.
1638 Sked 2008: 177.
1639 Sked 2008: 167–170.
1640 Prim. Schneider 2001: 128, 281; Bannet 2005: 13, 258; Sked 2008: 166.
1641 Kidrič 1939: 169.
1642 Prim. Bannet 2005: 262.
1643 Schneider 2001: 157; Bannet 2005: 255.
1644 Kidrič 1941: 162.
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Metternicha  najpogosteje  bral  pošto,  prestreženo  v  tajnem  vladnem  uradu.1645 

Dopisnika sta bila – nasprotno – povsem sproščena, ko sta razpravljala, na primer, o 

jezikoslovju  ali  mineralogiji,  pa  tudi  o  poslovnih  ali  zasebnih  zadevah. 

Korespondenca med Zoisom in Kopitarjem torej  ne vsebuje povsem prostodušnih 

izrazov njunih političnih nazorov, kar pa ne spremeni dejstva, da ostaja najboljši vir 

za njihovo rekonstrukcijo. Ravno množica Zoisovih in Kopitarjevih političnih šifer, 

ki sta jih morala razumeti tako pošiljatelj kakor naslovnik, namreč dokazuje, da so 

bila  njuna  pisma  nadaljevanje  večletnih  živahnih  političnih  razprav  v  drugem 

nadstropju baronove palače na Bregu.                       

V  naslednjih  poglavjih  bom  pokazal,  da  sta  Zois  in  Kopitar  medsebojno 

korespondenco z  ozirom na  politiko  izrabljala  na  dva  načina,  in  sicer  sta,  prvič, 

pošiljala novice in, drugič, usklajevala načrte oziroma dejavnosti. Še prej pa je treba 

opozoriti  na njuna poznanstva,  ki  so jima omogočala  oboje:  dostop do političnih 

informacij in pot do političnega vpliva. Na koncu bo ocenjen pomen njune politične 

moči.

4.10.1Politično pomembna poznanstva

Osebni sloves Žige Zoisa je zaradi njegovega priljudnega značaja, bogastva, 

vpliva, ki ga je imel kot posestnik in industrialec, zaradi izkušenosti v gospodarstvu 

ter v naravoslovnih in humanističnih vedah, pa tudi zaradi kultiviranega mecenstva 

daleč  presegal  ugled,  ki  mu  ga  je  dajal  sorazmerno  nizki  plemiški  naslov.  Iz 

omenjenih razlogov je spadal med najvplivnejše ljudi v vojvodini Kranjski, pa tudi v 

vsej  habsburški  monarhiji.  Njegov  prijatelj,  občudovalec  in  prvi  biograf  Natalis 

Pagliaruzzi je poudaril, da pri baronu nasveta niso iskali le tuji učenjaki, temveč tudi 

diplomati, vojaški poveljniki in knezi.1646 Kopitarjeva pot do moči je bila drugačna. V 

razredno urejeni avstrijski družbi je bila sprva omejena predvsem na intelektualne 

kroge. Zaradi slovesa enega največjih jezikoslovcev pa je v Evropi porajajočih se 

narodov imel precej večji politični vpliv, kakor sta mu ga zagotavljali sicer ugledni 

službi  skriptorja  in  cenzorja.  O tem med drugim pričajo njegova nadvse uspešna 

misija  cesarskega  zastopnika  v  Parizu  leta  1814,  njegovo  snovanje  stolice  za 

slovanske jezike, ukrajinskega kolegija in slovanske tiskarne v Rimu leta 1842 in 
1645 Prim. Sked 2008: 145, 165.
1646 Pagliaruzzi, Biografia: [6].
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1843 na  povabilo  Svetega  sedeža,1647 članstvo  v tujih  družbah učenjakov,  tako  v 

ruski, göttingenski, bavarski in pruski akademiji znanosti,1648 pa tudi dejstvo, da je bil 

v predmarčni Avstriji  poleg Metternicha edini počaščen z najvišjim odlikovanjem 

kraljevine Prusije pour la mérite.1649     

Družina Zois je imela tradicionalno odlične zveze s habsburško hišo. Cesar 

Karel  VI.  je  Michelangela  Zoisa  povzdignil  v  plemiča  zaradi  zaslug  za  državno 

trgovino, cesarica Marija Terezija pa v barona, ker ji je, »ko je bila v stiski zaradi 

sedemletne  vojne«,  poklonil  štirideset  tisoč  goldinarjev.1650 V času  Žige  Zoisa so 

postali  odnosi  še  prisrčnejši.  Dvor  je  spoštoval  njegovo  gostoljubnost,  večkrat 

izkazano članom vladarske družine, na primer nadvojvodinji Elizabeti,  generalom, 

vojakom in ranjencem avstrijske armade na poti v Italijo ali iz nje.1651 Cesar Franc I. 

je dobro poznal, cenil in izkoriščal tudi njegove izkušnje na področju gospodarstva, 

zoologije  in  mineralogije.  Baron  je  bil  eden  najbolj  radodarnih  oskrbovalcev 

cesarskega naravoslovnega muzeja. Muzejski direktor Karl vitez Schreibers je konec 

leta  1808 Kopitarju  opisal  usodo polhov,  ki  mu  jih  je  poslal  Zois:  »Ravno pred 

dvema dnevoma je bil pri meni cesar, ko sem jih hranil. Vprašal je, kaj naj bi to bilo. 

Polhi, ki mi jih je pravkar poslal baron Zois iz Ljubljane. Njegovo veličanstvo je 

vzelo  par  k  sebi  v  sobo!«1652 Leta  1808  je  cesar  Zoisa  zaradi  zaslug  za  državo 

imenoval za komanderja novoustanovljenega reda sv. Leopolda in mu s tem podelil 

pravico do dostopa v svojo tajno posvetovalnico.1653 Zoisov ugled pa ni bil omejen na 

avstrijsko vladarsko družino. Januarja leta 1782 je dal baron svojo hišo v Trstu na 

zadovoljstvo  avstrijske  vlade  in  obalnega  guvernerja  na  razpolago  prihodnjemu 

ruskemu carju – vélikemu vojvodi Pavlu Petroviču in njegovi soprogi Sofiji Doroteji 

Württemberški, ki sta potovala v Benetke.1654

Pravo  prijateljstvo  pa  je  Zoisa  povezovalo  z  dvema  razsvetljensko 

usmerjenima cesarjevima bratoma – nadvojvodo Rajnerjem in nadvojvodo Janezom, 

ki  je barona večkrat  obiskal doma in po njegovih navodilih  prepotoval  Kranjsko. 

Zois je, na primer, konec leta 1811 velikodušno izpopolnil Rajnerjevo mineraloško 

1647 Prim. Pogačnik 1977: 39; Bonazza 1980: 83; Merchiers 2007: 190–191.
1648 Merchiers 2007: 73.
1649 Prim. Sked 2008: 201.
1650 Prim. Kopitar 1973: 72; Preinfalk 2003: 29.
1651 Pisma Žige Zoisa IV, Zoisovo pismo Bonazzi 9. 5. 1815; Richter 1820: 17; Valenčič, Faninger, 
Gspan Prašelj 1991: 837, 844.
1652 Kidrič 1939: 96.
1653 Kidrič 1939: 96, op. 5.
1654 Trampus 1993: 48.
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zbirko, ki so jo poleti 1809 izropali Francozi.1655 Za takšne prijaznosti sta se mu brata 

znala primerno zahvaliti. Januarja leta 1812 je Kopitar v zvezi s tem zabeležil ljubko 

anekdoto, ki mu jo je gotovo zaupal Rajnerjev dobavitelj mineralov abbé Giuseppe 

Tammerburg. Rajner se je hotel Zoisu oddolžiti s pošiljko kromove rude, ki pa bi jo 

lahko dobil le pri bratu: »Njegova visokost  R[ajner] je poslala k Njegovi visokosti 

J[anezu] po krom. Odgovor je bil: O, tukaj si prepozno vstal – poslal sem mu [Zoisu] 

cel  zaboj.«  Kopitar  je  zgodbo  komentiral:  »Invidet  te  alter  alteri!«1656 Zois  je 

pomembno poznanstvo izkoristil  tudi za to, da je obema nadvojvodoma sproščeno 

priporočil  Kopitarja.  Ta  se  je  nato  spoprijateljil  z  nekdanjim  vzgojiteljem  in 

družabnikom obeh nadvojvod,  dvornim svétnikom in  kustosom Dvorne  knjižnice 

Stinglom.  Kakšen  pomen  je  imelo  Zoisovo  ime  v  krogu  nadvojvod,  kaže  tudi 

Kopitarjevo  pismo  28.  decembra  leta  1813.  To  poroča  o  Stinglovi  reakciji  na 

baronove pritožbe nad slabo avstrijsko upravo ponovno osvojenega ozemlja Ilirskih 

provinc:  »Dvorni  svétnik mi je pred kratkim povedal,  da je spodbujen s  pismom 

Vaše milosti pred nadvojvodo Janezom zagnal pravi vik in krik in stok proti baronu 

Rossettiju zaradi ohranjene francoske ureditve. Ergo tibi debebunt meliora.«1657

Napoleon, ki se je v Ljubljani ustavil leta 1797, za Zoisa morda ni slišal pred 

letom 1809. Zanesljivo pa ga je francoska tajna služba skupaj z ilirskimi oblastniki 

vsaj  že  leta  1811 obvestila  o baronovi  kooperativnosti,  predvsem pa o njegovem 

vplivu na Kranjskem in v sosednjih deželah. Iz teh razlogov je Napoleon spomladi 

1813, ko je po porazu v Rusiji še bolj kakor prej iskal vplivne zaveznike v zasedenih 

evropskih  deželah,  Zoisu  podelil  naslov  viteza  Legije  časti.1658 Baron  je  kljub 

zvestobi habsburški dinastiji in avstrijski državi razvil dobre, včasih celo prijateljske 

odnose  z  najvišjimi  predstavniki  francoske  civilne  in  vojaške  oblasti  v  Ilirskih 

provincah.  Tako  so  ga  redno  obiskovali  guverner  maršal  Marmont,  generalni 

intendant  Dauchy,  komisar  Siauve,  urednik  uradnega  lista  Telegraphe  Officiel 

Charles Nodier in šolski inšpektor Raffaelle Zelli, zadnji guverner Joseph Fouché pa 

je pri  njem celo stanoval.1659 Zoisov dnevnik iz časa francoske zasedbe Ljubljane 

priča  o  tem,  kako  civilizirano  je  baron  kljub  težkim  okoliščinam  sprejemal 

poveljnike tuje vojske, ki so bili kakor on večinoma razgledani intelektualci, pogosto 

tudi plemiškega rodu. 26. in 27. maja leta 1809 je v svojem dnevniku opisal odhod 
1655 Gl. npr. Kidrič 1941: 156; Pisma Žige Zoisa II, MP 9, 28.
1656 Latinsko: »Zavidata te eden drugemu!« Pisma Žige Zoisa II, MP 28.
1657 Latinsko: »Torej ti dolgujejo nekaj boljšega.« Pisma Žige Zoisa II, MP 62. 
1658 Šumrada 1987.
1659 Valenčič, Faninger, Gspan Prašelj 1991: 844–845.
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generalov Macdonalda in Privata:  »Ob dveh je odpotoval general  Macdonald,  me 

obiskal ob odhodu z veliko udvorljivostjo in občutkom […] Generalovim kuharjem 

sem dal izročiti 25 f[lorintov] napitnine, general pa je mojim domačim ljudem prav 

tako pustil 25 f[lorintov]. […] Vselil se je armadni inšpektor general Privat s šestimi 

častniki in šestimi konji.  Je učenjak, odlično je prevedel  Klavdijanovo  Ugrabitev  

Prozerpine,  ima  okus  za  vse.  Do  slovesa  ob  postelji  zjutraj  27.  mi  je  izkazal 

neskončno  veliko  pozornosti.«1660 Pomemben  politični  informator  pa  je  bil  še 

Napoleonov  inšpektor  za znanosti  in  umetnosti  na zasedenih  francoskih  ozemljih 

Pierre Marcel de Serres, s katerim se je jeseni leta 1809 na Dunaju spoznal Kopitar. 

 Toliko bolje kakor predstavnike francoske oblasti in vojske je  Zois poznal 

člane avstrijskega visokega plemstva in uradništva, med njimi tudi člane vlade. Leta 

1771  se  je  spoprijateljil  in  si  začel  dopisovati  z  avstrijskim  državnikom  in 

ekonomistom  Karlom  grofom  Zinzendorfom,1661 poznejšim  državnim  in 

konferenčnim ministrom za notranje zadeve. Ta se je kot obalni guverner okoli leta 

1780 s Zoisom rad posvetoval o političnih in gospodarskih problemih avstrijskega 

primorja.1662 Kopitar  si  je  pozneje  pridobil  naklonjenost  njegovega tajnika Wolfa. 

Zois  si  je  bil  poleg  tega  dobro  znan  z  naravoslovno  in  gospodarsko  izjemno 

razgledanim Rudolfom grofom Wrbno, ki je bil zaupni prijatelj cesarske družine in 

predsednik  dunajske  Kmetijske  družbe.  Kopitar  ga  je  zanesljivo  spoznal  v 

Schreibersovem naravoslovnem salonu. Zoisov prijatelj je bil tudi štajerski velikaš 

Franc Jožef grof Saurau, ki je od leta 1789 zasedal najvišje položaje v državni upravi 

Notranje Avstrije in cesarstva.1663 Kopitar se je z njim sicer spoznal po njegovem 

pastorku,  grofovo  naklonjenost  pa  si  je  pridobil  šele  kot  Zoisov  varovanec.  O 

Saurauovem spoštovanju Zoisovega značaja govori, na primer, Kopitarjevo pismo z 

dne 27. aprila leta 1814:  »Tudi upravitelj Saurau Vašo milost izjemno ceni, saj je 

lansko leto moj predlog, naj svojega  […] ljubljenega pastorka, če bi ta trdovratno 

vztrajal  na  romantični  poroki  z  nekim  starejšim koroškim  dekletom,  pošlje  na 

potovanje iz Gradca v Ljubljano k Vaši milosti (če bi vse drugo odpovedalo), sprejel 

z  navdušenim  prepričanjem,  da  ima  Vaša  milost  moč  prepričevanja,  ki  se  ji  ni 

mogoče zoperstaviti itn.«1664 Knez Metternich je Zoisa obiskal leta 1816, nanj pa so 

ga opozorili že več let prej. Zunanji minister in poznejši kancler je zelo cenil tudi 
1660 Kidrič 1941: 22.
1661 Trampus 1993: 47. Prim. Kidrič 1939: 26.
1662 Pagliaruzzi, Biografia: [2].
1663 Prim. Wurzbach 1856–1891: XXVIII, 279–282; Haas 1963: 190–191.
1664 Pisma Žige Zoisa II, MP 67.
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Kopitarja,  s  katerim  se  je  glede  njegove  pariške  misije  sestal  v  Münchnu  poleti 

1814.1665 Slavistovo veljavo med drugim potrjuje Zoisovo pismo, napisano 8. oktobra 

leta 1818, ki Kopitarju čestita za dokaze spoštovanja in hvaležnosti, prejete od kneza 

Metternicha ob imenovanju za korektorja revije Wiener Jahrbücher.1666 

4.10.1Politični komentarji

4.10.1.1 Napoleonov vojni pohod v Avstrijo

Prvo  politično  temo  v  korespondenci  med  Zoisom  in  Kopitarjem  so 

spodbudila  znamenja  rastoče  napetosti  med  Avstrijo  in  Francijo  proti  koncu leta 

1808.  V  pismu  20.  novembra  leta  1808  je  Zois  še  zavračal  možnost  vojne.  V 

podkrepitev je navedel govorice, da se položaj na severu in jugu obrača na bolje.1667 

Zois se je pri tej oceni verjetno zanašal na novice z Iberskega polotoka,1668 kjer se je 

Napoleonova vojska po zasedbi  Portugalske  in  Španije  od pomladi  1808 bolj  ali 

manj neuspešno borila z angleško vojsko in španskimi uporniki.1669 10. decembra leta 

1808 je Zois verjetno že spoznal, da ravno Napoleonove težave v Španiji Avstrijo 

opogumljajo k novi vojni, saj je Kopitarju pisal: »Bog, podari svetu mir!«1670 

Avstrija  je  nato  januarja  vpoklicala  v  vojsko  dopustnike,  februarja  pa 

organizirala še deželno brambo.1671 Pismo, ki ga je Zoisu 19. in 20. februarja leta 

1809 napisal Kopitar, je kazalo vpliv vse močnejše vojne propagande na Dunaju.1672 

Kopitar  je v njem nanizal  za Napoleona neugodne politične dejavnike,  in sicer v 

avstrijske  vojne  priprave  vpletenega  bivšega  pruskega  ministra  Heinricha  barona 

Steina,  ki  je  bil  moral  odstopiti  na  Napoleonovo  zahtevo,1673 protifrancosko 

razpoloženje  avstrijskega  prebivalstva  in  špansko  gverilsko  vojno,  ki  se  je 

stopnjevala po ustoličenju Josepha Bonaparteja za španskega kralja.1674    

Pisma  med  Zoisom  in  Kopitarjem,  odposlana  marca  in  aprila  leta  1809, 

razkrivajo stopnjevanje napetosti tako v vsebini kakor v strukturi, saj so se politične 

1665 Merchiers 2007: 173.
1666 Pisma Žige Zoisa II, MP 89.
1667 Kidrič 1939: 61.
1668 Kidrič 1939: 61, op. 5.
1669 Prim. Tancig 1964: 53; Rumpler 1997: 98, 99; Sked 2008: 38.
1670 Kidrič 1939: 82.
1671 Tancig 1964: 54.
1672 Prim. Mal 1928: 44.
1673 Gl. Rumpler 1997: 100.
1674 Kidrič 1939: 166, op. 21–23.
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vesti preselile iz pripisov in s konca besedil na njihov začetek. Od 1. marca leta 1809 

je bila namreč avstrijska vojska v vojnem stanju. V naslednjih dneh je Kopitar pisal v 

Ljubljano po lastnih  besedah sredi  vojnega hrupa.  8.  marca  je  sporočil,  da se  je 

hrvaški ban Ignaz grof Gyulay,  poveljnik 9. zbora s sedežem v Ljubljani,1675 prav 

tedaj odpravil v Gradec k nadvojvodi Janezu, poveljniku notranjeavstrijske vojske – 

Italijanske armade, ki je bila določena za operacije v Italiji.1676 12. marca je Zoisu 

nekoliko posmehljivo opisal odhod deželne brambe iz prestolnice.1677 

14. aprila leta 1809, pet dni po vojni napovedi Avstrije Franciji, je Kopitar 

Zoisu pisal: »O Rusiji ne ve tukaj pametnejša javnost prav tako nič; mnenja so, da bo 

medtem požrla  Turčijo.  Gentz in  Schlegel sta  v taboru kneza Karla.  Hormayr  [v 

taboru]  kneza  Janeza  kot  vojni  tajnik  za  razglase  itn.«  V  pripisu  je  dodal  še: 

»Nadvojvoda Karel danes ne pusti več kuhati doma, jedel bo pri Albertu, jutri pa 

odpotoval.«1678 Kopitarjeve vesti o Rusiji, ki ni stopila na stran Avstrije, ampak je 

vojno izkoristila za širitev svojega vpliva na Balkanu, so bile seveda pravilne. Odhod 

nadvojvode  Karla,  vrhovnega  poveljnika  avstrijske  vojske,  je  bil  povezan  z 

njegovimi četami, ki so 9. aprila prekoračile bavarsko mejo.1679 Karlovemu ožjemu 

spremstvu sta pripadala – kakor je Kopitar točno ugotovil – dvorni svétnik Friedrich 

Gentz,  ki  je  za  nadvojvodo  ravno  tedaj  napisal  vojni  razglas,1680 in  Friedrich 

Schlegel.1681 Pravilen je tudi podatek o Josephu baronu Hormayrju, ravnatelju tajnega 

državnega in dvornega arhiva, ki je pisal vojne razglase za nadvojvodo Janeza in 

pripravljal vzpostavitev avstrijske uprave v Tirolski.1682 Živahno je bilo medtem tudi 

v Ljubljani. Zois je 27. marca Kopitarju pisal, da se pri njem javljajo novi in novi 

polkovniki  in  generali.1683 Po  1.  marcu  so  namreč  skozi  Ljubljano  korakale  čete 

avstrijske Italijanske armade, ki je začela 9. aprila prodirati v Furlanijo.1684

2. maja leta 1809, torej po tem, ko sta se od prve bitke pri Abensbergu 20. 

aprila  leta  1809 avstrijska in  francoska vojska spopadli  še  trikrat,  pri  Landshutu, 

Eckmühlu in Regensburgu,  je Kopitar  v pismu Zoisu upravičeno zadržano opisal 

pretiran  optimizem na  Dunaju,  ki  so  ga  morda  sprožili  začetni  uspehi  avstrijske 

1675 Prim. Dimitz 1876: 269; Tancig 1964: 54.
1676 Kidrič 1939: 175, op. 2–4. Prim. Wurzbach 1856–1891: VI, 79, 80.
1677 Kidrič 1939: 177, 178.
1678 Kidrič 1939: 195, 196, op. 13–19.
1679 Prim. Tancig 1964: 54.
1680 Wurzbach 1856–1891: V, 137, 138.
1681 Wurzbach 1856–1891: XXX, 73.
1682 Gl. Wurzbach 1856–1891: IX, 279; Rumpler 1997: 101.
1683 Kidrič 1941: 74.
1684 Dimitz 1876: 270; Tancig 1964: 54.
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Italijanske armade aprila v Furlaniji,1685 morda pa tudi napačne domneve o prednosti 

severne  armade  pod  vodstvom nadvojvode  Karla:  »Ves  Dunaj  je  bil  ravno  tako 

naelektren kakor Ljubljana. Visoki gospodje so lovili mimoidoče neznance za roke, 

da bi jim povedali novice. Vojvoda Albert je šel sam na glavno stražo: Moj Karel je 

potolkel Napoleona, je govoril tam in naročil vsem svojim služabnikom, naj okrog 

govorijo isto.«1686 Čeprav se je Napoleon bližal Dunaju, je v avstrijsko zmago gotovo 

verjelo veliko meščanov, saj jih je po Kopitarjevem poročilu o njej prepričeval sam 

vojvoda  Albert  Saški  Tešinski,  ki  je  bil  mrzli  stric  in  posvojitelj  nadvojvode 

Karla.1687 Kopitar pa je pri sebi nedvomno trezneje ocenil, da pomeni slabo znamenje 

že to, da se je 28. aprila baron Erberg z dvorom umaknil v Vác na Ogrsko, o čemer je 

poročal v istem pismu. 

Resničnost je verjetno kmalu prehitela celo Kopitarjeve najhujše slutnje. Po 

2.  maju  se  je  korespondenca  med Kopitarjem in Zoisom pretrgala  najpozneje  do 

začetka avgusta,1688 saj se je področje vojnih operacij maja, junija in julija leta 1809 

preselilo v neposredno okolico Dunaja. 13. maja je Napoleon zasedel Dunaj, nato pa 

je kljub porazu v bitki pri Aspernu 22. maja dokončno premagal Avstrijce v bitki pri 

Wagramu 6. julija leta 1809.1689 

4.10.1.2 Schönbrunnski mir

3.  avgusta  leta  1809,  torej  tri  tedne  po  avstrijsko-francoskem  premirju  v 

Znojmu, je pisal Kopitar z okupiranega Dunaja Zoisu, da pričakuje sklenitev miru.1690 

Dva  tedna  pozneje  je  baronu  stvarno  opisal  otežen  pogajalski  položaj  poražene 

Avstrije in nakazal, da je pod vprašajem celo njena suverenost, s čimer je mislil na 

skrajni, vendar ne neverjetni možnosti: razkosanje države ali abdikacijo Franca I.:1691 

»Napoleon ne dovoli seveda nič, prav nič prepuščanja, zaradi česar odpadejo tudi že 

znane govorice. Ljudje, ki znajo dobro ugibati, trdijo, da vedo, da gre za sam Dunaj, 

zaradi česar je zaprošeno rusko posredništvo itn. itn.«1692 10. septembra leta 1809 se 

je Zois iz prav tako zasedene Kranjske strinjal s Kopitarjem glede resnosti položaja: 

»Če Napoleon ne bo popustil –  siamo falliti e dovremo fare cessionem bonorum – 

1685 Prim. Tancig 1964: 55; Zwitter 1964: 29.
1686 Kidrič 1939: 200, 201.
1687 Prim. Wurzbach 1856–1891: VI, 374.
1688 Prim. Kidrič 1941: 65, op. 1.
1689 Prim. Rumpler 1997: 102.
1690 Kidrič 1941: 66.
1691 Prim. Prijatelj 1911: 33–35; Sked 2008: 29.
1692 Kidrič 1941: 77.
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videbimus!«1693 V nadaljevanju je zgrožen omenil  zbiranje talcev in eksekucije.1694 

Baron  je  z  usmrtitvami  nedvomno  meril  na  neizprosno  kaznovanje  upornih 

brambovcev,  s  talci  pa  na  skupino  kranjskih  odličnikov,  ki  so  jih  francoske 

zasedbene oblasti v noči na 1. september leta 1809 poslale v zapor v Palmanovo, ker 

se je vojna kontribucija,  naložena deželi,  nabirala  prepočasi.1695 Iz teh pripomb je 

razvidno,  da  sta  Zois  in  Kopitar  pričakovala  trajno  francosko  zasedbo  dela 

avstrijskega ozemlja. 

28.  septembra  leta  1809  je  Kopitar  izvedel,  da  sta  prejšnji  dan  v  dvorec 

Schönbrunn  pri  Dunaju,  v  katerem  je  bil  nastanjen  Napoleon,  prispela  glavna 

avstrijska pogajalca, feldmaršal Johann knez Liechtenstein, ki je bil od konca julija 

leta 1809 glavni poveljnik avstrijske vojske,1696 in feldmaršal Ferdinand grof Bubna, 

ki je bil cesarjev zaupnik.1697 Zoisu je zato pisal: »Vse je obetalo in  kazalo na mir, 

toda nič se še ne ve.«1698 O posledični izgubi avstrijskih ozemelj je lahko Kopitar v 

Ljubljano podrobno poročal  že  24.  oktobra,  deset  dni po podpisu in en dan pred 

objavo schönbrunnskega miru v Wiener Zeitung, ker mu je dal njegovo besedilo na 

vpogled  cenzor  Zlobický:1699 »Torej  Trst,  Tržič,  Kranjska (ut  videtur,1700 cela!), 

Beljak, Salzburg, del Avstrije, potem vse, kar leži na desnem bregu Save od Kranjske 

do Zemuna,  ad dispositionem Napoleonis,1701 potem Saški nekaj župnij na Češkem, 

Varšavi celo zahodno Galicijo poleg Krakova in okolice ter zamoško okrožje, Rusiji 

pa 400000 duš iz vzhodne Galicije.  Skozi Reko lahko Avstrija izvaža in uvaža z 

ugodno carino, quant à Trieste, si vedrà.«1702 

4.10.1.3 Ilirske province

Naslednja Kopitarjeva in Zoisova pisma so tako že komentirala dogajanje v 

novo  nastali  državi,  14.  oktobra  leta  1809  ustanovljenih  Ilirskih  provincah.  8. 

novembra leta 1809 je Kopitar pisal v Ljubljano: »Slišimo, da je bila kranjska vstaja 

– čeprav ne brez prelivanja krvi – končno ustavljena zaradi škofovih svaril. Žalostno, 

1693 Italijansko in latinsko: »bomo propadli in se bomo morali predati. Bomo videli!«
1694 Kidrič 1941: 86, 87.
1695 Gl. Dimitz 1876: 295; Gruden 1911: 14.
1696 Prim. Wurzbach 1856–1891: VI, 373, 378.
1697 Prim. Wurzbach 1856–1891: II, 184; XV, 153.
1698 Kidrič 1941: 96.
1699 Gl. Kidrič 1941: 110, op. 12.
1700 Latinsko: »kakor je videti«.
1701 Latinsko: »na razpolago Napoleonu«.
1702 Italijansko: »koliko v Trstu, bomo videli.« Kidrič 1941: 110, 111. Prim. Šumrada 1992: 33.
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ko  obup  premaga  premislek.  Gasparini  je  torej  postal  žrtev  svoje 

nepriljubljenosti.«1703 Kopitar  je  že  poznal  podrobnosti  o  protifrancoskem  uporu 

kmetov na Dolenjskem, ki se je začel julija in avgusta ter se je najbolj razplamtel 

oktobra.1704 Izvedel je, da ga je s poslanico 13. oktobra leta 1809, z obiski prizadetih 

krajev  in  z  dosegom pomilostitve  za  upornike  pomagal  pomiriti  ljubljanski  škof 

Andrej Kavčič.1705 Seznanjen je bil tudi z usodo novomeškega okrožnega komisarja 

Venclja pl. Gasparinija, ki so ga kmetje na začetku oktobra umorili v Kočevju.1706 

26. decembra leta 1809 je Kopitar Zoisu pisal o tem, kaj vedo na Dunaju o 

prvih dogodkih v Ljubljani pod novo francosko oblastjo: »Tukaj se govori o  križu 

škofa Kavčiča,  Kapucinskem trgu,  usodi  lepe nunske cerkve!«1707 Škof Kavčič  je 

moral namreč svoj dvorec po 16. novembru leta 1809 prepustiti guvernerju Augustu 

Marmontu  in  se  preseliti  v  semenišče,1708 kapucinskemu  samostanu  je  grozila 

ukinitev, izpeljana naslednje leto,1709 očitno pa se je govorilo tudi o zasegu uršulinske 

cerkve Sv. Trojice. Kopitar je dobil te informacije gotovo iz prve roke, namreč od 

Kranjcev, ki so se pred Francozi umaknili na Dunaj. O teh je pisal 31. marca leta 

1810 Zoisu: »Tu je vse polno Kranjcev, celo duhovnikov, ki so bili zaradi udeležbe v 

deželni  brambi  ob kruh!«1710 6.  julija leta  1810 mu je izdal  imeni  dveh uglednih 

Kranjcev,  ki  sta mu prinesla  novice iz  domovine,  namreč  licejskega bibliotekarja 

Franza Xaverja  Wildeja,  ki  je nato na Dunaju postal  univerzitetni  profesor,1711 in 

deželnega  protomedika  Karla  Bernarda  Kogla,  ki  je  dobil  mesto  dvornega 

zdravnika.1712 Kopitar je verjetno na podlagi obvestil teh in drugih sodeželanov  3. 

januarja leta 1810 Zoisu napisal: »Govori se, da bo v Ljubljani univerza.«1713 Pozneje 

je bila res ustanovljena centralna šola z nazivom akademija. Kakor je razvidno iz teh 

odzivov  na  dogajanje  na  Kranjskem,  je  bil  Kopitar  kljub  privrženosti  Avstriji 

politični realist, ki ni zagovarjal upora proti Francozom. 

O dobrih novicah v zvezi z družbenimi in gospodarskimi razmerami v Ilirskih 

provincah je v tej korespondenci govora le redko, na primer 1. maja leta 1811, ko je 

1703 Kidrič 1941: 118, 119.
1704 Prim. Gruden 1911: 7–13.
1705 Gl. Dimitz 1876: 298; Mal 1928: 62–64; Kralj 1991: 175.
1706 Gl. Dimitz 1876: 299; Schiviz 1905: 290; Mal 1928: 62. 
1707 Kidrič 1941: 130.
1708 Kidrič 1933: 51.
1709 Dimitz 1876: 318; Kralj 1991: 175.
1710 Kidrič 1941: 149.
1711 Pivec Stele 1986: 696.
1712 Kidrič 1941: 170, op. 9.
1713 Prijatelj 1911: 331, 332; Kidrič 1941: 134, op. 13.
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Kopitar Zoisu pisal: »Tri dobrodošle novice, ki so v zvezi z Ilirijo – glede znižanja za 

eno tretjino davkov, plačila dostave (in drugih dajatev?) in glede prehoda čez Trst – 

so se hitro razširile tudi do tukajšnjih Kranjcev. Gratulamur!«1714 16. in 29. julija leta 

1811 so bili namreč v Ilirskih provincah znižani davki,1715 z dekretom 4. februarja 

leta 1812 pa je bil avstrijski trgovski prehod dovoljen tudi v Trstu. Poleg tega so 

Francozi znižali carino za nekatere vrste avstrijskega blaga.1716 Zois in Kopitar sta se 

teh sprememb gotovo razveselila, saj so imele oslabljene trgovske zveze z Avstrijo 

hude posledice za gospodarstvo Ilirskih provinc,1717 pa tudi za baronove posle. 

4.10.1.4 Napoleonov vojni pohod v Rusijo

Zaradi vse večjih nesoglasij med Francijo in Rusijo po letu 1810 je postajalo 

jasno, da mir v Evropi ne bo trajal dolgo, kar je v pismu Zoisu januarja leta 1811 

nakazal  tudi  Kopitar.1718 Že  aprila  leta  1811  je  verjetno  ob  nesporazumu  med 

Napoleonom in carjem Aleksandrom I. glede protiangleške celinske zapore baronu 

napisal bolj določno: »In politicis1719 je v ospredju rusko-francoska vojna, ki je tik 

pred zdajci in že na pol načet dnevni pogovor. Mi naj bi bili nevtralni: vedremo.«1720 

Novembra 1811 in februarja 1812 sta Kopitarjevi pismi Zoisu namigovali, da kažejo 

vsi tedanji politični dogodki, zlasti napovedujoče se premirje med Rusijo in Turčijo, 

na bližnjo rusko-francosko vojno.1721 Marca leta 1812 je Kopitar Zoisa po kopistu 

Karnofu lakonično obvestil, da je Napoleonov pohod v Rusijo pred vrati: »Guerra 

dunque.«1722 

13. junija leta 1812, torej en mesec po Napoleonovem zmagoslavnem prihodu 

v Dresden in deset dni pred njegovim prečkanjem Njemna, je Kopitar Zoisu pisal: 

»De bello nil adhuc, nec de pace in Valachia quidquam veri. Mox audiemus.«1723 S 

tem  je  mislil  tako  na  skorajšnji  Napoleonov  vdor  v  Rusijo  kakor  na  skorajšnjo 

sklenitev miru med Turčijo in Rusijo, ki se je v pričakovanju francoskega napada 

umaknila iz zasedene Vlaške.  18. julija leta 1812 je imel Kopitar več novic, ki so 

1714 Latinsko: »Čestitamo!« Pisma Žige Zoisa II, MP 16. Gl. tudi Prijatelj 1911: 428.
1715 Pivec Stele 1964: 72.
1716 Pivec Stele 1964: 70.
1717 Zwitter 1932: 67, 68; Šumrada 2007: 76–77.
1718 Pisma Žige Zoisa II, MP 13.
1719 Latinsko: »V politiki«.
1720 Italijansko: »bomo videli«. Pisma Žige Zoisa II, MP 15.
1721 Pisma Žige Zoisa II, MP 23, 31.
1722 Italijansko: »Vojna, torej.« Pisma Žige Zoisa II, MP 34.
1723 Latinsko: »O vojni še vedno nič kaj novega, niti ne o miru na Vlaškem. Kmalu bomo slišali.« 
Pisma Žige Zoisa II, MP 40.
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zadevale  prihod  francoske  vojske  v  Rigo  24.  junija,  pridruženje  Švedske  rusko-

angleški  koaliciji  in  Napoleonovo  tehtanje  prošenj  Poljakov  za  obnovo  njihove 

države.1724 7. in 8. septembra leta 1812 se je bíla bitka pri Borodinu, ki je odločila 

usodo Moskve. Kopitar, ki je z ozirom na naglico Napoleonovega prodora pričakoval 

izid v prid Francozom, je Zoisu 9. septembra s poudarkom pisal: »Nova proxima 

expectamus ex Moscua!«1725 V pismu z dne 23. septembra mu je sporočil še neuradno 

vest, »da so Francozi 10. septembra vkorakali v Moskvo«.1726

Po umiku Napoleonove armade iz Moskve 19. oktobra leta 1812 in težavah 

pri vračanju na zahod je postajalo političnim poznavalcem na Dunaju vse bolj jasno, 

da se bo ruski pohod končal katastrofalno.  Kopitar je 7. novembra Zoisu sicer še 

omenjal bližnji mir z Rusijo,1727 2. decembra pa je posredno že predvidel Napoleonov 

poraz, saj je navedel kot stvarno možnost, da se bodo morale zahodne države Rusiji 

oddolžiti za uničenje, ki ga je povzročila francoska vojska.1728 

4.10.1.5 Napoleonov vojni pohod v Nemčijo

13.  februarja  leta  1813 je  Kopitar  v  pismu Zoisu posrečeno zadel  tedanje 

vzdušje  negotovosti  v  Evropi,  ki  ga  je  oblikovalo  na  začetku  leta  nastajajoče 

protifrancosko  zavezništvo  Rusije  in  Prusije:  »Politici  nil  transpirat,  nec  plus 

scimus, quam vos […] Pax alma veni!«1729 20. marca, mesec po sklenitvi sporazuma 

med Rusijo in Prusijo ter  nekaj dni po pruski vojni napovedi Franciji,  je Kopitar 

baronu  pisal:  »V  Nemčiji  se  ponovno  kažejo  opustošenja  tridesetletne  vojne.  V 

Prusiji  (za  katero  pravijo  vsa  pisma in  govorice,  da  se  bo  priključila  Rusiji)  je 

resnično  najbolje postati  vojak.  Tako s  tabo vsaj  grdo ne  ravnajo in  ti  dajo tvoj 

komis! Elba mora torej postati  non plus ultra? De nobis alii plus sciunt quam nos  

ipsi.«1730 Kopitar se je upravičeno bal, da protifrancoski upor v deželah Renske zveze 

in rusko-prusko zavezništvo napovedujeta Nemčiji škodo, kakršno ji je prizadejala 

tridesetletna vojna. Omemba Elbe, tedaj mejne reke med Prusijo in Rensko zvezo, 

namiguje na tam potekajočo Napoleonovo obrambno črto, katere polom bi ogrozil 

Francijo. Zadnji Kopitarjev stavek v latinščini se nanaša na tedaj nevtralno Avstrijo, 

1724 Pisma Žige Zoisa II, MP 42.
1725 Latinsko: »Pričakujemo skorajšnje novice iz Moskve!« Pisma Žige Zoisa II, MP 45.
1726 Pisma Žige Zoisa II, MP 46.
1727 Pisma Žige Zoisa II, MP 48.
1728 Pisma Žige Zoisa II, MP 50.
1729 Latinsko: »O politiki se ne ve nič in nič več ne vemo kakor vi [...] Pridi, mili mir!« Pisma Žige 
Zoisa II, MP 51.
1730 Latinsko: »dlje ne gre? O nas vedo drugi več kakor mi sami«. Pisma Žige Zoisa II, MP 52.
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katere zavezništvo sta si želela tako Napoleon kakor protinapoleonovska koalicija. 7. 

aprila leta 1813, ko se je pripravljal Napoleonov napad na Saško, je Kopitar Zoisu z 

upanjem na obnovo osrednje vloge habsburškega monarha v Nemčiji pisal: »Uboga 

Nemčija! Ko bi iz vsega tega zrasel vsaj en sam vladar.«1731 Avstrija je avgusta leta 

1813 napovedala vojno Franciji in stopila s tem na čelo koalicije.1732

4.10.1.6 Dunajski kongres in Napoleonovih sto dni

V obdobju Dunajskega kongresa in Napoleonovih stotih dni, med oktobrom 

1814 in junijem leta 1815, so se Kopitarjeva pisma Zoisu zredčila, enako politični 

komentarji v njih. 11. julija leta 1814 je bil namreč Kopitar kot cesarjev zastopnik na 

priporočilo svojega predstojnika Ossolińskega poslan v Pariz, da uredi vrnitev knjig, 

rokopisov  in  dragocenosti,  ki  jih  je  iz  Dvorne  knjižnice  leta  1809  odpeljal 

Napoleon.1733 Časa za pisanje pisem mu je torej nedvomno zmanjkalo zaradi uradnih 

opravil in znanstvenega dela, političnim komentarjem pa se je odpovedal namerno – 

da ne bi ogrozil koristi svojega odposlanstva. 

Zoisu se je iz Pariza očitno oglasil le enkrat, 6. decembra leta 1814, ko je na 

Dunaju že zasedal kongres. Zato mu je napisal, da mu je nekoliko žal, da  ne vidi 

Dunaja  v  njegovem  najsijajnejšem  obdobju.  Politiki  pa  se  je  –  kakor  rečeno  – 

izognil: »O politiki ustno.«1734 Ob vrnitvi na Dunaj je namreč načrtoval postanek v 

Ljubljani. Šele 1. aprila, ko je bil že na Dunaju, je Kopitar zadovoljen z uspehom 

svojega  potovanja  na  koncu  pisma  Zoisu  skrivnostno  pristavil:  »Et in  politicis  

propheta, omnia praedixi:  vidi enim  antecedentia: ergo.«1735 Stavek je bil zapisan 

dva tedna po tem, ko je Napoleon na čelu svoje vojske po pobegu z Elbe vkorakal v 

Pariz,  in  po  tem,  ko  so  začeli  zavezniki,  zbrani  na  Dunaju,  vnovič  organizirati 

združeno armado za napad na Francijo. Je Kopitar sodeč po ljudskem nezadovoljstvu 

z vladavino Burbonov v Parizu že pozimi slutil Napoleonovo vrnitev? Sredi maja je 

v pismu Zoisu kakor po navadi še vedno upal na mir, čeprav so se zavezniki hitro 

zedinili, da Napoleona ne pustijo na oblasti in ne privolijo v pogajanja z njim: »Ne 

glede na mnoga splošna znamenja, ki kažejo na vojno, upam, da je mir blizu. Kažejo 

se celo znamenja pogajanj. Sed haec brevi videbimus omnes.«1736 
1731 Pisma Žige Zoisa II, MP 53.
1732 Haas 1963: 17; Rumpler 1997: 131.
1733 Kernc 1932: 501; Merchiers 2007: 172–178.
1734 Pisma Žige Zoisa II, MP 71.
1735 Latinsko: »Prerok tudi v političnih zadevah – vse sem napovedal. Videl sem namreč vzroke: 
torej.« Pisma Žige Zoisa II, MP 73.
1736 Latinsko: »Toda to bomo kmalu videli vsi.« Pisma Žige Zoisa II, MP 74.
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Zois in Kopitar, nasprotnika revolucije in vojne, sta brez dvoma navdušeno 

pozdravila poraz francoskega cesarja pri Waterlooju 18. junija leta 1815 in evropsko 

ureditev na Dunajskem kongresu, s katero so zavezniki celini zagotovili mir. Ko je 

baron 3. aprila istega leta pisal svojemu nečaku Antonu pl. Bonazzi, se je zgrozil nad 

Napoleonovim pobegom z Elbe in  nad uporom francoske armade kralju  Ludviku 

XVIII., ki je »izbruhnil v pogubo države ali celotnega sveta«, in upal: »Bog le daj, da 

diverzije ali dezerterji ne bodo razcepili ali oslabili moči zaveznikov.«1737   

4.10.2Politična dejavnost

4.10.2.1 Slovenščina v Ilirskih provincah

18. oktobra leta 1809 je Kopitar – še preden je mogel v Ljubljano sporočiti 

podrobnosti  schönbrunnskega miru – baronu pisal o Napoleonovem zanimanju za 

Slovence in slovenski jezik. Identiteta oseb je bila v tem pasusu zaradi občutljivosti 

téme spretno zakrita. Po Kopitarjevih podatkih je Napoleon, ki je hotel odpotovati z 

Dunaja dan po podpisu miru 14. oktobra, odhod odložil, ker mu maršal Marmont in 

drugi  svetovalci  niso znali  odgovoriti  na njegova vprašanja  o narodnostni  sestavi 

ilirskih dežel.  Zato se je v noči na 16. oktober sestal  z Janezom Filipom grofom 

Cobenzlom,  upokojenim avstrijskim diplomatom kranjskega  rodu,  ki  ga  je  dobro 

poznal iz časa njegove pariške poslaniške službe pred letom 1805:1738 »Tiſtimo ki je  

na poli on, néki Slovénzi po glavi rojijo. Pravijo, da je vprašal svoje zaupnike za 

soũche de cette infinite de langues slaves: cette nation immense1739 bi snala njegovo 

enkrat poshreti itn. Ti pa niso vedeli niti toliko kakor on. Informez – vouz en donc,1740 

jim je ukazal. In nato so šli tajniki, učenjaki itn. poizvedovat. […] Medtem je  na 

pole, ko je že sedel v kočiji, zopet ukazal izpreči, tiſtiga Krajnza komur Ribniza ſliſhi 

poiskati  in  je  pozno  v  noč  razpravljal  z  njim,  menijo  tudi  savol  Slovénzov.«1741 

Napoleonova  poizvedovanja  o  slovanskih  narodih  je  nato  čez  nekaj  dni  prav  pri 

Kopitarju nadaljeval cesarjev inšpektor Pierre Marcel de Serres, o čemer je nekdanji 

Zoisov  tajnik  v  dveh  pismih  na  koncu  oktobra  leta  1809  podrobno  poročal  v 

1737 Pisma Žige Zoisa IV, Zoisovo pismo Bonazzi 3. 4. 1815.
1738 Prim. Wurzbach 1856–1891: II, 392.
1739 Francosko: »korenino te neizmernosti slovanskih jezikov. Ta ogromna nacija«.
1740 Francosko: »Poučite se torej«.
1741 Prijatelj 1911: 126; Kidrič 1941: 104. 
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Ljubljano.1742 Kopitar  je  z  ozirom  na  takšno  zanimanje  Francozov,  z  ozirom  na 

napredek hrvaškega jezika pod njihovo oblastjo v Dalmaciji in z ozirom na dobre 

odnose,  ki  sta  jih  s  francoskimi  oblastmi  kmalu  vzpostavila  Zois  in  Vodnik, 

pričakoval, da bo slovenski jezik kot eden od državnih jezikov v Ilirskih provincah 

dobil odločilno spodbudo za razvoj.1743 

Prva znamenja francoske jezikovne politike v Ilirskih provincah so se začela 

kazati  spomladi 1810. Zois, Kopitar  in drugi slovenski preroditelji  so jih pozorno 

spremljali. Tako se je Kopitar v pismu Zoisu 25. aprila leta 1810 jezno obregnil ob 

dalmatinskega  duhovnika  Anteja  Sivrića,  ki  je  prišel  na začetku  istega  meseca  v 

Ljubljano, da bi pomagal uveljaviti »ilirski« jezik, tj. dubrovniško štokavsko narečje, 

kot  enotni  slovanski  knjižni  jezik  Ilirskih  provinc  po  zamisli  jezikoslovca 

Appendinija in guvernerja Marmonta:1744 »Kranjci se ne bi smeli pustiti podučevati 

od Sivrića.«1745 Zois si je 28. septembra leta 1810 v osnutku pisma Kopitarju odločno 

skiciral  dva  protiudarca,  ki  bi  ga  moral  njegov  krog  nameniti  francosko-

dalmatinskemu načrtu. Prvič – Kopitar bi moral s pomočjo Dobrovskega na polju 

znanosti zavrniti Appendinijevo tezo o dubrovniškem oziroma štokavskem narečju 

kot nasledniku starega ilirskega jezika,  s tem pa spodrezati  njegovo veljavnost za 

celotno  območje  Ilirskih  provinc:  »Dobr[ovius]  et  Append[ini]  –  fiant  

antagonistae!«1746 Drugič – Zois sam bo skušal o neutemeljenosti omenjene zamisli 

prepričati  guvernerja  Marmonta  in  vojnega  komisarja  Étienna  Mariea  Siauva,  s 

katerima se je odlično razumel: »Mittam huic bibliam et gramm[aticam] K[opitari]  

quam primum Siauve et Marmont.«1747 Francoskima oblastnikoma je torej nameraval 

v vednost poslati Japljev prevod Svetega pisma in Kopitarjevo slovnico, gotovo pa 

tudi svojo obrazložitev.

Kopitar  se  je  20.  maja  leta  1810,  ko je  čutil,  da se  nevarnost  uveljavitve 

»ilirskega« jezika – zlasti po verjetnem Zoisovem in Vodnikovem interveniranju pri 

Marmontu  –1748 že  zmanjšuje,  pošalil:  »Ergo  Vodnikum  non  fecerunt  Ragusuae 

dialecti  professorem?  Severichio vero  philosophiam adiecerunt,  ut  saltem  in  hac 

1742 Prijatelj 1911: 223; Kidrič 1941: 109–115; Kastelic 1964: 18.
1743 Prijatelj 1911: 232, 429. Gl. tudi Jagić 1885: 61.
1744 Prijatelj 1911: 332; Kidrič 1933: 51; Dobrovoljc 1964: 86; Šidak 1964: 41.
1745 Kidrič 1941: 153.
1746 Latinsko: »Dobrovský in Appendini naj postaneta nasprotnika!«
1747 Latinsko: »Čim prej bom Siauvu in Marmontu poslal biblijo in K[opitarjevo] slovnico.« Pisma 
Žige Zoisa II, MP 7.
1748 Prim. Kos 1988: 25.
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habeat discipulos.«1749 Sivriću so namreč na koncu namenili samo mesto predavatelja 

filozofije na ljubljanski centralni šoli.1750 Zois je gotovo izpolnil svojo dolžnost, ki jo 

je nakazal v pismu Kopitarju septembra leta 1810. Tudi Kopitar pa se ni izmikal 

svojemu delu naloge. V naslednjih dveh letih je s Zoisovo pomočjo uspešno navezal 

stik  z  Appendinijem  in  ga  začel  skupaj  z  Dobrovskim  vljudno  prepričevati  o 

nepravilnosti njegovih tez.1751 Drugih tém v zvezi s francosko jezikovno politiko v 

letih 1809–1813 Zois in Kopitar nista obravnavala, kar nakazuje, da sta morala biti v 

pričakovanju večje vloge slovenskega jezika v javnem življenju Ilirskih provinc vsaj 

nekoliko razočarana zaradi nezanimanja francoskih oblasti za to vprašanje.1752 

Vodnik  se  je  nasprotno  še  leta  1811  živahno  ukvarjal  z  jezikovnim 

vprašanjem Ilirskih provinc. Zoisu je predložil v presojo svojo spomenico Nota über 

die Pismenost ali grammatika,1753 ki jo je napisal julija leta 1811, ni pa znano, ali jo 

je res poslal francoskim oblastem.1754 V tem spisu je Vodnik sicer poudaril razliko 

med obema slovanskima jezikoma Ilirskih provinc – slovenščino in srbščino, kakor 

je pod vplivom Kopitarjeve karantanske in panonske teorije imenoval dubrovniško 

oziroma štokavsko narečje, vendar je na njuni podlagi tudi predvidel umetno zasnovo 

skupnega južnoslovanskega jezika, ki bi ga ilirska vlada vpeljala v šole in kulturo. 

Zois Vodnikovemu načrtu knjižne ilirščine, v kateri bi bila enakovredno zastopana 

oba  južnoslovanska  jezika,  zanesljivo  ni  bil  naklonjen,  kar  dokazuje  njegovo 

ogorčeno  nasprotovanje  zamisli  skupnega  slovanskega  knjižnega  jezika  v  pismu 

Kopitarju septembra leta 1810.1755 Morda je mecen, ki je želel zavarovati samostojen 

razvoj  slovenskega  jezika,  pesnika  celo  odvrnil  od  namere,  da  spomenico  preda 

ilirskim  oblastem.  Enako  ali  še  bolj  nasproten  je  moral  biti  Vodnikovi  zamisli 

Kopitar, ki je na podlagi karantanske in panonske teorije načrtoval povsem drugačno 

jezikovno  stapljanje:  kajkavska  hrvaščina  bi  se  približala  slovenskemu  jeziku, 

štokavska hrvaščina pa srbskemu jeziku.1756 Poleg tega nista Zois in Kopitar nikoli 

verjela v dolgotrajni obstoj Ilirskih provinc. Leta 1810 so ju v tem prepričanju utrdile 

govorice o vrnitvi ilirskih dežel Avstriji. Ko je postalo leta 1811 jasno, da se spet 

1749 Latinsko: »Torej Vodnika niso bili napravili za profesorja dubrovniškega narečja? So bili Sivriću 
res vrgli filozofijo, da bi vsaj v tej imel učence?« Kidrič 1941: 166.
1750 Dobrovoljc 1964: 87.
1751 Vidmar 2006 b: 224–225. Gl. poglavje Povezave z drugimi slovanskimi preroditelji, podpoglavje 
Appendini.
1752 Prim. Vodopivec 2006: 28.
1753 Pisma Žige Zoisa III, RAR M 11 P 4; Faganel 1999: 454.
1754 Šumrada 2007: 82–83.
1755 Gl. poglavje Reforma slovanske latinice.
1756 Gl. poglavje Panonska in karantanska teorija.

293



bliža nova evropska vojna, z njo pa po vsej  verjetnosti  tudi spremembe državnih 

meja,  sta Zois in Kopitar  oblastem Ilirskih provinc nehala sugerirati  jezikovne in 

kulturne reforme. Nasprotno pa se je Vodniku, ki je imel večje zaupanje v trdnost 

francoskega gospostva na Kranjskem, politična naivnost kmalu hudo maščevala.  

4.10.2.2 Vprašanje vrnitve Ilirskih provinc

Neposredno  po  sklenitvi  schönbrunnskega  miru  je  začel  novi  avstrijski 

zunanji  minister  Clemens  knez  Metternich  voditi  politiko  zbližanja  Avstrije  in 

Francije,  ki  je  dosegla  vrh  s  poroko  Napoleona  in  nadvojvodinje  Marije  Luize, 

hčerke cesarja Franca I.1757 Vest je zelo odmevala med kranjskimi izobraženci, ker 

jim je vzbujala upanje na vrnitev Ilirskih provinc Avstriji. Napoleon je namreč konec 

leta 1809, ko se je potegoval za roko Marije Luize, te dežele uporabljal kot adut v 

pogajanjih.1758 Kmalu  po  poroki,  ki  je  bila  opravljena  11.  marca  leta  1810  na 

Dunaju,1759 je Kopitar Zoisu predstavil možne ugodne posledice te dinastične zveze 

za ozemeljsko širitev Avstrije: »Na začetku priprav na poroko, ki bo prinesla srečo, 

se  je  tukaj  v  javnosti  precej  govorilo  o  vrnitvi  Kranjske,  sed  nunc  obticuere  

omnes:1760 modrejši računajo sedaj na Donavo  desno in  levo do izliva, s čimer bo 

Avstrija,  kakor  mislijo,  dobila  obilno nadomestilo  za  zgolj Trst  in  Reko  (brez 

Dalmacije), ki sta s celine tako težko dostopna.«1761 Kopitar je torej tedaj verjel v 

možnost, da bo Napoleon Avstriji  vrnil Dalmacijo, v zameno za obdržana Trst in 

Reko pa ji  dodelil  ozemlje  do izliva  Donave.1762 Tak  razvoj  dogodkov bi  seveda 

pomenil  zmagoslavje  njegove avstroslavistične  vizije,  ki  je zajemala  tudi  Srbe in 

Bolgare – obdonavska slovanska naroda pod turško oblastjo.

7. maja leta 1810 je Kopitar Zoisu zopet poročal o dunajskih govoricah glede 

korekcije  avstrijske  zahodne  meje,  vendar  jih  ni  več  imel  za  zanesljive.  Svojih 

informatorjev oziroma ljudi, katerih izjave je povzemal, kakor po navadi ni navedel 

poimensko.  Verjetno  so bili  to  v  avstrijsko notranjo  politiko  vpleteni  Kranjci  na 

Dunaju,  ki  jih  je Kopitar  –  večinoma po Zoisovem priporočilu  – osebno poznal: 

baron Erberg, baron Rossetti, baron Buset in dunajski nadškof grof Hohenwart.1763 

Vsekakor je svoje kranjske obveščevalce na pol v šali, na pol zares imenoval Ilire, 
1757 Rumpler 1997: 125, 126.
1758 Šumrada 1992: 41; Vodopivec 2006: 24.
1759 Wurzbach 1856–1891: VI, 378; Rumpler 1997: 126.
1760 Latinsko: »toda sedaj so vsi umolknili«.
1761 Kidrič 1941: 145.
1762 Prijatelj 1911: 329.
1763 Prim. Kidrič 1941: 160, op. 22.
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kar  kaže,  da  je  že  premišljeval  o  trajnosti  ilirske  identitete  za  slovenske  dežele: 

»Etiam in politicis silentium.1764 […] Iliri, ki so tu, pravijo, da bo samo zahodna stran 

Alp ostala francoska. Ceteri nil scire volunt.1765 Nihče ne ve nič o prihodnosti. O tem 

se ni niti enkrat politiziralo.«1766 Govorice pa niso potihnile, saj je Kopitar 11. maja 

leta 1810 zopet pisal: »Iliri govorijo zmeraj bolj glasno o vrnitvi tako organizirane in 

nedeljive Ilirije. Drugim to noče v glavo. Prav  dolgočasno vreme je na političnem 

obzorju, niti ene zanimive govorice!«1767 Čez devet dni je bil Kopitar že sarkastičen: 

»Glede  skorajšnje  vrnitve  Ilirije se  bo  moja  nejevera  vendar  končno  zamajala: 

govorica je vse glasnejša. Rossetti se hoče obesiti nanjo! In sicer naj bi jo cesar kot 

kralj Ilirije obdržal skupaj, kakor je sedaj.  Talia circum feruntur.1768 V Ljubljani je 

treba takoj ukazati Marmontu in Dauchyju, da pripravita vse za predajo. Drugi spet 

govorijo, da bomo dobili samo velik del od tega, približno, kolikor smo imeli  pred 

vojno,  tretji  govorijo  kar  pred  mirom  v  Campoformiu.  Metternich  naj  nam  kar 

najprej prinese odločitev.«1769 

Metternich  je  namreč  marca  pospremil  Marijo  Luizo  k  zaključnemu 

poročnemu obredu v Saint-Cloudu 1. aprila leta 1810, nato pa se je zadržal dalj časa 

v Parizu zaradi utrjevanja novega zavezništva.1770 Govorice, ki jih je navajal Kopitar, 

so sprožili prav ti tesnejši odnosi med Francijo in Avstrijo, ki v primeru vojne proti 

Rusiji  nista  izključevali  menjave  ozemelj  v  zameno  za  zavezništvo.1771 Na  drugi 

strani so bili še bolj upravičeni Kopitarjevi dvomi, saj Napoleon z vrnitvijo Ilirskih 

provinc ni mislil resno vse do leta 1813, ko je njegova moč v Evropi upadala.1772 

Kljub  utemeljeni  Kopitarjevi  skepsi,  ki  je  leta  1810  hitro  zamajala  upanje  glede 

vrnitve  Ilirskih  provinc,  pa  se  je  pozneje  izkazalo,  da  so  imela  predvidevanja 

vplivnih Kranjcev o aneksiji teh dežel v novi enotni obliki še kako resnično podlago 

v  razmišljanju  vladnih  krogov,  pa  tudi  Napoleonovih  načrtov.1773 Vsekakor  je 

avstrijska vlada gotovo že tedaj spoznala prednosti Napoleonove združitve nekdanjih 

1764 Latinsko: »Tudi v politiki je tiho.«
1765 Latinsko: »Drugi nočejo nič vedeti.«
1766 Kidrič 1941: 160. Gl. tudi Prijatelj 1911: 331.
1767 Kidrič 1941: 163.
1768 Latinsko: »Takšne trosijo naokrog.«
1769 Kidrič 1941: 166, 167. Gl. tudi Prijatelj 1911: 333, 334.
1770 Rumpler 1997: 126.
1771 Prim. Prijatelj 1911: 597, 598; Polec 1925: 2; Šumrada 1992: 41, 42.
1772 Prim. Šumrada 1992: 41, 42.
1773 Prim. Sked 2008: 46.
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avstrijskih  obalnih  dežel  v  Ilirske  province,  saj  jih  je  čez  nekaj  let  upoštevala  v 

načrtovanju Ilirskega kraljestva.1774 

4.10.2.3 Vrnitev Ilirskih provinc in problem njihove ureditve

Po bitki pri Leipzigu 19. oktobra leta 1813 se je Napoleon umaknil čez Ren, 

zavezniška vojska pa je vdrla v Francijo po 1. decembru istega leta. 11. februarja leta 

1814 je Kopitar Zoisu pisal, da se ves Dunaj pripravlja na praznovanje zmage pri 

Chalonsu. 1. februarja je namreč Napoleon izgubil bitko pri La Rothieru, kar je bil 

njegov prvi poraz na francoskih tleh. Kopitar ga je duhovito primerjal  z bitko pri 

Chalonsu, v kateri je rimska vojska leta 451 po Kr. ubranila zahodno cesarstvo pred 

hunskim kraljem Atilo. Zoisa je obvestil še, kako se njegovi dunajski znanci veselijo, 

da z baronom ne živijo več v sovražnih si državah.1775 

 Iz Ilirskih provinc so se morali Francozi umakniti med avgustom in oktobrom 

leta 1813.1776 Cesar Franc I. je novembra leta 1813 ukazal izvedbo začetnih ukrepov 

za preureditev zopet osvojenih dežel južno od Alp.1777 Zois je 18. februarja leta 1814 

še pod vtisom zadnjih vojnih dogodkov Kopitarju najprej navdušeno opisal dejanja 

avstrijskega generala  Teodorja barona Milutinovića,  ki  je začel  avgusta leta  1813 

prodirati  iz  Zagreba  proti  Ljubljani  in  je  6.  oktobra  zasedel  Gorico,  nato  pa  je 

napredoval proti Dubrovniku.1778 Konec januarja leta 1814 se mu je predalo še to – 

po Zoisovih besedah – »zadnje [francosko] gnezdo na tej obali«. Baron, ki ni skrival 

ponosa nad generalovim slovanskim rodom, je to osvojitev primerjal z Laudonovim 

zavzetjem Beograda leta 1789: »Na Kranjskem je bil junak – duša celotne operacije 

od hrvaške meje do Postojne. Je nič manj kakor drugi Laudon, matematično bistra 

glava, izjemno izobražen, skromen, toda popoln vojak, v najlepših letih.« Vendar je 

bil Zoisov pogled iz izčrpane Kranjske kljub veselju nad vrnitvijo Avstrije mnogo 

bolj  mračen  kakor  Kopitarjev  z  zmagoslavnega  Dunaja.  V nadaljevanju pisma  je 

namreč zapisal: »Kdo ne bi bil vesel, da nismo več sovražniki? Toda koga ne bi na 

smrt žalostilo, da nas še vedno obravnavajo kot sovražnike! Dežela nepopisno trpi in 

kranjska industrija je še vedno pod pritiskom francoskih carin, administrativnih in 

sodnih taks, pa tudi novih dodatnih in rekvizicijskih bremen. Tržaška odposlanstva, 

1774 Prim. Grafenauer 1974: 215.
1775 Pisma Žige Zoisa II, MP 63.
1776 Polec 1925: 6; Haas 1963: 17; Tancig 1964: 57.
1777 Haas 1958: 377.
1778 Wurzbach 1856–1891: XVIII, 334–336; Tancig 1964: 59, 61, 62. Prim. Mal 1928: 85.
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vik in krik občin kakor tudi moj lasten itn. itn. niso nič pomagali«.1779 Zois se je torej 

Kopitarju pritožil, da je avstrijska oblast Kranjsko prehudo obremenila s carinami in 

z davki, kakor da bi jo hotela kaznovati za francosko zasedbo. 

Kopitar  je  9.  marca  leta  1814  vztrajal  pri  pozitivni  perspektivi.  Glede 

Milutinovića  se  je  pridružil  Zoisovemu  mnenju,  da  je  njegov  značaj  v  čast 

slovanskemu  svetu.  Zois  in  Kopitar  sta  Milutinovićevi  osvojitvi  Ilirskih  provinc 

nedvomno pripisovala simbolen pomen, ker sta si želela, da bi se dežele v tej obliki, 

vendar s poudarjenim slovanskim značajem – kot zveza Slovencev, Hrvatov in Srbov 

–1780 ohranile  tudi  po  vključitvi  v  avstrijsko  monarhijo.  Kopitar  je  v  omenjenem 

pismu nadaljeval z dobro novico, ki se je pozneje izkazala za neresnično – baron 

Erberg  naj  bi  postal  guverner  ilirskih  dežel.  To bi  bila  po  Kopitarjevem mnenju 

velika pridobitev za Kranjsko, saj bi se lahko novi guverner pri svojem delu zanesel 

na  podporo  svojega  gojenca  prestolonaslednika  Ferdinanda,  ki  bi  morda  prevzel 

ilirsko krono, in na izkušnje svojega prijatelja Zoisa: »Govori  se, da  naj bi Erberg 

postal guverner na Kranjskem ali v Trstu. Za Kranjsko bi bilo to dobro –  nasveti 

Vaše milosti bi vladali, pa bi bilo dobro! Prestolonaslednik naj  končno dobi svojo 

državo!« Glede Zoisovih pritožb o sovražnem obravnavanju Kranjske pa je Kopitar 

zagotovil, da jih je sporočil višjim, namreč dvornemu svétniku Stinglu.1781

Istega dne, ko je Kopitar napisal to pismo, je cesar za dvornega komisarja 

nekdanjih Ilirskih provinc imenoval Franca Jožefa grofa Sauraua, s čimer se je začela 

njihova  preureditev.1782 Kljub  neimenovanju  Erberga  je  tudi  ta  novica  Zoisu  in 

Kopitarju signalizirala, naj se vključita v zakulisno reorganizacijo ilirskih dežel, saj 

je bil  Saurau njun dobri znanec. V pismu 27. in 28. aprila leta 1814, na primer, je 

Kopitar  pomenljivo  sporočil,  da novi  komisar  Zoisa zelo ceni.  V istem pismu je 

zapisal: »Zdi se tudi, če me le vse ne vara, da bo Ilirija ostala skupaj. Kako daleč na 

jug in vzhod se bodo naši interesi ujemali z ruskimi, bo pokazal čas. […] Če bi bil 

jaz minister, bi – prepričan sem – že vedel, kako razpravljati z ruskimi poslanci.«1783 

Kopitar je od Sauraua ali iz njegovega kroga očitno že dobil namige o komisarjevem 

predlogu cesarju z dne 25. aprila, ki je predvideval združitev Istre in Dalmacije v 

primorski gubernij s sedežem v Trstu.1784 Kopitar je sklepal in upal, da bo ostal ta 

1779 Pisma Žige Zoisa II, MP 64.
1780 Prim. Kos 1988: 26.
1781 Pisma Žige Zoisa II, MP 65.
1782 Polec 1925: 17; Haas 1958: 384; Haas 1963: 41.
1783 Pisma Žige Zoisa II, MP 67.
1784 Prim. Haas 1958: 385.
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gubernij  v  tradiciji  Ilirskih  provinc  povezan  s  Kranjsko  in  beljaškim  okrožjem, 

namigoval  pa  je  še  na  nove  pridobitve  na  Balkanu,  ki  bi  srbske  dežele  iztrgale 

ruskemu vplivu.

Čez  mesec  dni  je  Kopitar  Zoisu  razočaran  sporočil  informacije  o  manj 

velikopotezni,  zasilni  ureditvi  priključenih  ilirskih  in  italijanskih  dežel  pod 

Saurauom. Dobil jih je od Wildeja, ki je bil blizu visokim političnim krogom, ostal 

pa je v stikih tudi z dunajskimi Kranjci:1785 »W. mi je tudi povedal, da naj bi Ilirija do 

januarja  leta  1815  (kakor  vse  osvojeno)  začasno,  skupaj  z  Italijo,  ostala  pod 

komisarjem Sxx  ,  ki  pa naj bi  nato,  si probabit  se,1786 postal  predsednik vlade teh 

dežel.  Sunt rumores.1787 Z Ilirijo bi znal storiti kaj drugega (bolj pametnega!).  Si hi  

non facient, faciet citius serius natura rei.«1788 

Čez nekaj  dni,  1.  junija  leta  1814, je  Kopitar  Zoisu nakazal  svoj  koncept 

prihodnje  avstrijske  Ilirije.  Po  Kopitarjevem  mnenju  bi  vanjo  vsekakor  morali 

vključiti Dalmacijo, po možnosti pa tudi nekatere slovanske dežele na Balkanu, ki so 

bile tedaj še pod Turčijo, s čimer bi zajezili moč Rusije na balkanskem polotoku. Ker 

se je zavedal, da se bliža Dunajski kongres in čas odločitev, je barona nagovarjal, naj 

podpre  njegovo  zamisel  pri  Saurauu.  Kopitar  je  namreč  dobro  vedel,  da  prihaja 

komisar tega meseca na Kranjsko pregledat stanje šol v ilirskih deželah.1789 Prepričan 

je bil, da bo Saurau, ki je imel v letih 1801 in 1802 kot avstrijski veleposlanik na 

peterburškem  dvoru  priložnost  od  blizu  opazovati  rusko  ekspanzionistično 

politiko,1790 načrtu  naklonjen.  Obenem  pa  se  je  Kopitar  bal,  da  bo  dal  zunanji 

minister Metternich zaradi svojega izvora v Porenju prednost avstrijskim interesom v 

Nemčiji, ne pa na Balkanu, ki bi tako postal lahek plen Rusije: »Vaša milost bi lahko 

možu, ki pozna in presoja Ruse iz Peterburga, zagotovo uspešno predstavila idejo o 

naših in turških Slovanih na našem jugu. Zdi se, da se vsi naši ministri raje ozirajo 

proti severu, od koder  izvirajo, kjer so  študirali in  popotovali, kakor pa proti jugu. 

Zato pa tja dol toliko bolj srepijo Rusi in zgodilo se bo, da bomo hoteli zapreti vrata, 

ko bo krava že zunaj. Dii meliora!«1791 

1785 Prim. Pivec Stele 1986: 696.
1786 Latinsko: »če se bo priljubil«.
1787 Latinsko: »To se govori.«
1788 Latinsko: »Če ne bodo naredili ti, bo naredila prej ko slej narava stvari.« Pisma Žige Zoisa II, MP 
69.
1789 Prim. Vidic 1908: 632.
1790 Prim. Wurzbach 1856–1891: XXVIII, 281, 282; Polec 1925: 24, op. 2; Haas 1963: 190.
1791 Latinsko: »Bog ne daj!« Pisma Žige Zoisa II, MP 70.
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Zois  je  zanesljivo  ustregel  Kopitarjevi  prošnji  in  je  o  optimalni  ureditvi 

ilirskih  dežel  spregovoril  z  grofom  Saurauom,  ki  je  kot  stari  prijatelj  vsekakor 

obiskal barona v palači  na Bregu okoli sredine junija leta 1814, ko se je mudil  v 

Ljubljani. Morda je Zois skušal – ker je bil izvrstno informiran – že tedaj zaščititi 

Vodnika,  na  katerega  so  postale  avstrijske  oblasti,  tudi  cesar  in  njegov  ilirski 

komisar, pozorne zaradi hudo obremenilnih policijskih poročil.1792 Glede na dve leti 

poznejše srečanje Metternicha in Zoisa, posvečeno ilirski problematiki, je možno, da 

se  je  baron  z  nasveti  obrnil  tudi  na  zunanjega  ministra  ali  na  kakšnega  svojega 

dunajskega znanca, ki je imel stike z njim. Še bolj verjetno pa je, da je Metternicha 

na ilirsko problematiko že čez nekaj tednov opozoril sam Kopitar, ko se je imel z 

njim priložnost pogovarjati v Münchnu. 

4.10.2.4 Ilirsko kraljestvo

Ne glede na to, ali sta Saurau in Metternich Zoisove in Kopitarjeve nasvete 

glede ureditve slovenskih in sosednjih slovanskih dežel upoštevala v svojih tedanjih 

predlogih cesarju Francu I., kar je bilo zelo verjetno, je bila finalna regulacija ilirskih 

dežel  odložena  za  dve  leti  zaradi  Dunajskega  kongresa  in  zaposlenosti  dvora  z 

zunanjepolitičnimi problemi. Spomladi 1816 pa se je cesar z ministri spet posvetil 

temu vprašanju, kar je takoj zaznal odlično obveščeni Kopitar. 20. marca leta 1816 je 

Zoisa navdušen obvestil  o  domnevni  nameri  vlade,  da ustanovi  ilirski  gubernij  s 

sedežem v Ljubljani, ki bi po velikosti celo presegal nekdanje Ilirske province:1793 

»Na drugi strani se vedno glasneje sliši, da bo v Ljubljani ilirski gubernij za Notranjo 

Avstrijo,  Primorje in  celo  za  Tirolsko!«  Kopitarja  je  v  tem  preoptimističnem 

prepričanju  utrdila  še  cesarjeva  ustanovitev  katedre  za  slovenski  jezik  na 

ljubljanskem liceju decembra leta 1815.1794 

Okoli sredine maja leta 1816 se je Kopitar v nedatiranem pripisu za Zoisa še 

posebej  pozorno  posvetil  aktualnim  problemom,  povezanim  z  nastajajočo  novo 

Ilirijo.1795 K temu ga je nedvomno spodbudila  novica o bližnjem prihodu visokih 

gostov  na  Kranjsko.  19.  maja  leta  1816 sta  se  namreč  na  poti  iz  Lombardije  in 

Benetk v Ljubljani ustavila cesar Franc I.  in zunanji minister  Metternich,  in sicer 

1792 Prim. Vidic 1908: 632.
1793 Prim. Polec 1925: 81.
1794 Pisma Žige Zoisa II, MP 83.
1795 Kopitar je list s pripisom za Zoisa priložil nekemu pismu za baronovega kopista Karnofa. List je 
bil sekundarno vložen v poznejše Kopitarjevo pismo Zoisu z dne 20. julija 1816, s katerim nima 
nobene zveze: Pisma Žige Zoisa II, MP 85. 
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predvsem z namenom, da spoznata ilirske dežele pred dokončno odločitvijo o njihovi 

ureditvi.1796 V kranjskem glavnem mestu sta bivala do 23. maja. Metternich si je za 

svoje bivališče v teh dneh že vnaprej izbral Zoisovo palačo – gotovo predvsem zaradi 

tega,  ker  se  je  želel  z  njim  posvetovati  glede  Ilirije.1797 Kopitar  je  glede  na  te 

spodbudne novice baronu najprej izrazil up na obnovo Ilirske dvorne pisarne, ki je 

bila ustanovljena za ogrske Srbe na ukaz cesarja Leopolda II. leta 1791 in jo je kot 

zametek slovanske državnosti znotraj Avstrije navdušeno podprl že Linhart, vendar 

so jo ukinili  naslednje  leto:1798 »Na uresničitev  tega,  da bi  že  sedaj  dobili  ilirsko 

dvorno pisarno, ki smo jo pod Leopoldom že imeli, bo treba še počakati. Toda to se 

mora zgoditi, če želimo na  zunaj in na  znotraj delovati učinkovito.« Slavistu se je 

torej zdelo ilirsko oziroma južnoslovansko vprašanje ključno tako za zunanje- kakor 

za  notranjepolitično  uspešnost  Avstrijskega  cesarstva.  V  nadaljevanju  pisma  je 

Kopitar baronu v zarotniškem jeziku naročil, naj ob srečanju z Metternichom omeni 

»véliko  stvar«,  tj.  predlaga  koncept  vélikega  ilirskega  kraljestva  (vključno  z 

Dalmacijo) kot južnoslovanske države,  ki  ga je orisal  že 1.  junija leta  1814 pred 

prihodom  Sauraua  v  Ljubljano:  »Tu  per  occasionem  mentionem  iniice  rei  

magnae!«1799 Samo po sebi je bilo razumljivo, da je imel v mislih tudi glavno mesto 

v Ljubljani in že omenjeno dvorno pisarno s kanclerjem na Dunaju. V nadaljevanju 

pripisa  je  izrazil  nezadovoljstvo  z  neizkušenimi  novimi  uradniki,  ki  so  zasedli 

položaje  v  upravi  Kranjske,  posredno  pa  skrb,  da  bo  avstrijska  regulacija  Ilirije 

premalo upoštevala značaj dežel in njihovih narodov. 

Zois je Kopitarju odgovoril 12. julija leta 1816. Opisal mu je pogovor z 

Metternichom, ki je najverjetneje potekal 23. maja leta 1816,1800 in svojo 

uspešno »mentionem rei magnae«: »Knez M. je vse razloge za Ilirijo in 

južno slovanstvo zelo pozorno poslušal, upošteval in obljubil, da bo stvar 

privedel  do razprave.  Dovolil  mi  je,  da mu pošljem  Illyrio  redivivo z 

latinskim prevodom, moj komentar o tej odi in preganjanem pesniku pa 

je dobrohotno sprejel.« Zois je torej storil več, kakor je bilo dogovorjeno. 

Zunanjemu  ministru  je  predstavil  svoje  in  Kopitarjevo  razumevanje 

1796 Haas 1963: 97; Kos 1988: 28.
1797 Prim. Kos 1988: 28.
1798 Haas 1958: 374; Haas 1963: 119. Prim. Pogačnik 1978: 62; Zwitter 1981: 326, 329; Kos 1988: 21, 
22.
1799 Latinsko: »Ti pa ob ugodni priložnosti omeni véliko stvar!«
1800 V ohranjenem sočasnem prepisu pisma je kot dan pogovora sicer naveden 25. maj, vendar je bil 
tedaj Metternich že drugi dan na poti na Dunaj. Zmotil se je bodisi Zois bodisi Karnof, ki je pismo 
prepisal za baronov arhiv. 
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Ilirije,  nato  pa  je  z  njeno  idejo  spretno  povezal  še  usodo  Valentina 

Vodnika  kot  enega  najpomembnejših  kulturnih  ustvarjalcev  prihodnje 

avstrijske državne enote južnoslovanske narodnosti. V pismu Kopitarju 

je  Zois  nato  še  pohvalil  Metternichovo  uglajeno  vedenje  in  izrazil 

zadovoljstvo  nad  okrepljeno  vlogo  Avstrije  v  Evropi  po  Dunajskem 

kongresu in po sklenitvi svete alianse leta 1815: »Ob tej priložnosti sem 

občudoval  veliko  lepega  dvorskega  jezika,  pa  tudi  mnogo  vzvišene, 

resnične  genialnosti  in  nadarjenosti.  Če  bo  zavezniška  stran  obdržala 

premoč,  lahko  pričakujemo  precej  dobrega.«  Zoisov  portret  se 

popolnoma  ujema  z  oceno  sodobnikov,  ki  so  Metternichu  priznavali 

velik  intelekt  in  dovršeno  eleganco.1801 Njegovo  zadovoljstvo  nad 

ravnotežjem  evropskih  velesil,  ki  so  bila  soglasna  v  nameri 

preprečevanja revolucij, pa je bilo v skladu s tedanjo visoko politiko in 

tudi s splošnim vzdušjem med ljudmi v evropskih državah.1802 Na koncu 

pisma  je  baron  podobno  kakor  Kopitar  negativno  ocenil  avstrijsko 

upravno politiko,  ki je pri imenovanju uradnikov na Kranjskem dajala 

prednost  tujcem:  »Medtem pa  je  prihodnost  naše  domovine  še  vedno 

precej zaskrbljujoča, ker vse kaže, da bodo vodilna mesta zasedli s tujci, 

odlične domoljube in poznavalce domačih razmer pa bodo iztrgali deželi 

[…]«1803

Zoisovo in Kopitarjevo prepričanje, da bosta v Metternichu našla pozornega 

sogovornika glede vprašanja Ilirije, je bilo vsekakor upravičeno, ker se je knez že od 

konca julija leta 1814 (torej neposredno po münchenskem srečanju s Kopitarjem!) 

trudil,  da  bi  cesarjevo  centralistično  naravnano  politiko  organizacije  priključenih 

ilirskih in italijanskih dežel modificiral v skladu s posebnostmi ter potrebami regij in 

narodov v njih, pa tudi z upoštevanjem pozitivnih sprememb pod prejšnjo francosko 

upravo.1804 Zoisu in Kopitarju je bilo gotovo znano, da je Metternich februarja leta 

1816 nasprotoval drobljenju nekdanjih Ilirskih provinc v stare dežele in popuščanju 

ozemeljskim zahtevam Ogrske na njihov račun. Prav tako jima je moralo priti  na 

uho, da je v istem času odločno zagovarjal ustanovitev vélikega ilirskega kraljestva, 

ki  bi  obsegalo  tako  kakor  Napoleonove  province  Dalmacijo  in  bi  predstavljalo 

1801 Prim. Sked 2008: 27.
1802 Prim. Sked 2008: 63.
1803 Pisma Žige Zoisa II, MP 84.
1804 Haas 1958: 387, 388; Haas 1963: 45. Prim. Rumpler 1997: 134, 135.
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protiutež ruski prisotnosti na Balkanu.1805 Ta Metternichov predlog je bil del njegovih 

načrtov  za  preoblikovanje  Avstrije  v  zvezo  enakopravnih  državnih  enot,  med 

katerimi bi bila tudi Ilirija.1806 

Zunanji minister je torej zlahka izpolnil obljubo, ki jo je dal baronu, namreč, 

da bo vprašanje vélike Ilirije »privedel do razprave« pred cesarjem, saj se je njegov 

koncept ilirske državne enote skoraj popolnoma ujemal s Zoisovim in Kopitarjevim. 

Pod vtisom pogovora z baronom je že 24. maja leta 1816 v Celovcu, torej dan po 

odhodu iz  Ljubljane,  napisal  Francu I.  pismo,  v  katerem je  med drugim zapisal: 

»Vaše veličanstvo! Predvsem sem obravnaval v skladu z istim namenom vprašanje 

Ilirskega kraljestva z več posamezniki  – med njimi s starim Goëssom – in lahko 

Vašemu veličanstvu zagotovim, da bo sámo gotovo našlo in moralo najti zares dobro 

rešitev. Večina tukajšnjega naroda je slovanskega porekla in goji zato naklonjenost 

do tega rodu. Južnoslovansko kraljestvo lahko prinese samo korist, in sicer posebno 

v primeru, če se ta narodnost poveže z rimskokatoliško vero. Tu se torej vračam na 

svojo prvo misel, da je v tej zadevi nekaj dobrega, slabega pa prav nič. Torej gotovo 

govori nekaj zanjo. Ohranitev dežel je tako ali tako nedvomno nujna, Kranjska pa je 

lahko  prav  tako  dežela  Ilirije  kakor  dežela  Notranje  Avstrije.  Potemtakem  sem 

prepričan, da bo Vaše veličanstvo storilo bolje, če se bo držalo osnovne ideje, kakor 

pa da bi se od nje oddaljilo.«1807 

Metternich  se  je  torej  zavzel  za  ustanovitev  vélikega  južnoslovanskega 

Ilirskega kraljestva. Cesarju je zatrdil,  da so ga bili v tem prepričanju utrdili  tudi 

pogovori  s  poznavalci,  med  katerimi  je  poimensko  navedel  zgolj  beneškega 

guvernerja  Petra  grofa  Goëssa,  posredno  pa  seveda  tudi  Zoisa.  Nadaljeval  je  z 

mnenjem, da bi tako oblikovana državna enota povezala katoliške slovanske narode 

na jugu monarhije in jih navdala s ponosom. S tem bi jih utrdila v zvestobi Avstriji in 

oddaljila  od  sosednjih  slovanskih  narodov  pravoslavne  in  islamske  veroizpovedi. 

Metternich je namreč tako kakor Kopitar predvideval postopen narodni prerod južnih 

Slovanov,1808 ki ga je nameraval – še preden bi ogrozilo državo – obrniti njej v prid. 

Razloček  med  Metternichom  in  Kopitarjem  je  bil  le  v  tem,  da  je  Kopitarjeva 

idealistična avstroslavistična vizija vključevala tudi balkanske pravoslavne narode, ki 

so bili tedaj še pod turško krono. Metternich pa se je nasprotno zavedal, da je za 

1805 Haas 1958: 390, 391; Haas 1963: 98, 99.
1806 Haas 1958: 392. Prim. Rumpler 1997: 202.
1807 Haas 1958: 392; Haas 1963: 175.
1808 Prim. Haas 1963: 100; Rumpler 1997: 202.
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trajni  mir  v  Evropi  ključno,  da  se  na  Balkanu  med  Avstrijo,  Rusijo  in  Turčijo 

vzdržuje status quo. Zoisova in Kopitarjeva ideja vélike slovanske Ilirije je bila torej 

pravočasno upoštevana in vključena v nadaljnje Metternichove predloge preureditve 

monarhije, s katerimi se je ujemala. 

Kljub  tako  oblikovanim  predlogom  zunanjega  ministra,  ki  so  morali 

popolnoma zadovoljiti Zoisa in Kopitarja, Franc I. ni imel posluha za oblikovanje 

koherentne in avtonomne državne enote slovanske narodnosti v svojem cesarstvu.1809 

3. avgusta leta 1816, dobra dva meseca po pogovoru Metternicha in Zoisa, je bilo na 

cesarjev ukaz razglašeno Ilirsko kraljestvo. Ljubljana ni postala prestolnica, temveč 

le  sedež ljubljanskega gubernija,  ki  je skupaj  s  še  tržaškim gubernijem sestavljal 

novo  državno  enoto.  V  nasprotju  s  predlogi  Metternicha  in  obeh  ljubljanskih 

intelektualcev Iliriji niso priključili Dalmacije. V nasprotju s Kopitarjevimi marčnimi 

podatki  so  ji  od  Notranje  Avstrije  dodali  le  Kranjsko,  beljaško  in  po  letu  1825 

celovško okrožje, zato pa so jo razširili s Čedadom, z Gradiščansko in vsaj do leta 

1822 s celinsko Hrvaško.1810 

Čez leto  dni,  sredi junija leta  1817, je pisal  Kopitar  Zoisu zelo razočaran 

zaradi okrnjene velikosti  kraljestva,  zaradi  njegovega zgolj  formalnega značaja in 

zaradi njegovega reduciranega pomena za slovanstvo. Zopet je omenil  govorice o 

samostojni ilirski dvorni pisarni, v katere uresničitev pa ni več verjel. »De Illyria 

quid sit futurum? Loquuntur quidem de  cancellaria restituenda, sed1811 sam mislim 

tako […]: sicer zaželjeno, toda komaj kaj upanja.«1812 Kopitar je bil dobro obveščen. 

Metternich si je namreč od poletja 1817 ponovno prizadeval za večjo avtonomijo 

italijanskih in ilirskih dežel z ozirom na narodnosti njihovih prebivalcev.1813 Jeseni je 

v  okviru  prihodnjega  ministrstva  za  notranje  zadeve  predlagal  ustanovitev  štirih 

novih narodnih kanclerskih uradov, med njimi tudi skupnega ilirskega za kraljestvi 

Ilirijo in Dalmacijo,1814 s čimer se je zopet ujel s Kopitarjevimi pričakovanji. Tudi ta 

predlog  pa  je  cesar  konec  leta  1817 korigiral,  kakor  je  zaradi  slabih  izkušenj  iz 

prejšnjega leta slutil Kopitar: mesto ilirskega kanclerja je bilo združeno z mestom 

avstrijskega, tako da mu je bila – tako kakor ostalim kanclerskim mestom – namerno 

1809 Haas 1958: 393. Prim. Rumpler 1997: 137.
1810 Gl. Polec 1925: 92–126; Haas 1958: 394–396; Vodopivec 2006: 31, 32.
1811 Latinsko: »Kaj naj bo z Ilirijo v prihodnosti? Govorijo sicer o pisarni, ki jo je treba zopet 
vzpostaviti, toda«.
1812 Pisma Žige Zoisa II, MP 86.
1813 Prim. Rumpler 1997: 200–202.
1814 Haas 1958: 394; Haas 1963: 130, 131.
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odvzeta  nacionalna  komponenta,  povrh  vsega  pa  je  ostalo  trajno  nezasedeno.1815 

Cesar  je  torej  nepričakovano  odločno  zavrnil  Metternichove  predlagane  reforme 

državne  strukture  v  smeri  krepitve  deželnih  avtonomij,  ki  bi  po  ministrovih 

predvidevanjih regulirale vse močnejša nacionalna gibanja in ublažile napovedujoča 

se trenja med narodi avstrijske monarhije.  Namesto tega se je Franc I.  odločil  za 

vztrajanje pri jožefinskih konceptih centralizma in nemške nadvlade.1816 Kopitar in 

Zois se problema Ilirskega kraljestva v poznejših pismih iz  razočaranja  nista  več 

dotaknila. 

4.10.2.5 Avstroslavizem

Zamisel ilirskega kraljestva, ki bi pod avstrijsko krono politično in kulturno 

povezalo južne Slovane, je Kopitar oblikoval v duhu avstroslavizma, ki ga je kot 

Linhartovo  duhovno  dediščino  sprejel  v  Zoisovem  krogu  in  ga  pozneje  razvijal 

naprej v cesarski prestolnici.1817 Tam se je lahko oprl tudi na posamezne, čeprav manj 

izrazite avstroslavistične zamisli in nazore Dobrovskega in Franza Carla Alterja.1818 

Po njegovi osebni predstavi naj bi se središče slovanstva izoblikovalo na Dunaju, v 

prestolnici  katoliške  monarhije  z  relativnim  večinskim  deležem  slovanskega 

prebivalstva, vodilno vlogo pri narodnem prerodu Slovanov pa bi prevzeli Slovenci, 

ki jim je to častno nalogo podeljevala starost njihovega jezika.1819 15. in 17. maja leta 

1810 je Dobrovskemu o Dunaju pisal: »Tu je središče Slovanov z juga in severa, z 

zahoda in vzhoda!«1820 Zdi se, da je Kopitar s to vizijo, ki je povezovala avstrijsko 

državnost in slovanski kulturni nacionalizem, namerno posnemal in obenem zavračal 

nekaj  desetletij  staro  zamisel  domoljubnih  dunajskih  razsvetljencev,  zlasti  Aloisa 

Blumauerja, da bi moral Dunaj postati intelektualna prestolnica nemških dežel.1821 Po 

letu 1809, ko je bila Avstrija v vojni s Francijo poražena tudi zaradi taktiziranja carja 

Aleksandra I., je Kopitar izostril protirusko naravnanost avstroslavizma.1822 

Ta koncept je Kopitar  pomembno razvijal  tudi v korespondenci s Zoisom. 

Tako se je v pismu 23. in 24. januarja leta 1809 pritožil nad majhnim zanimanjem 

Dvorne biblioteke za slovanske knjige in drzno zagotovil, da bi kot njen skriptor za 
1815 Haas 1958: 395; Haas 1963: 134. Prim. Polec 1925: 35, 36. op. 1.
1816 Rumpler 1997: 202.
1817 Prim. Kidrič 1930: 100; Zwitter 1981: 329; Kos 1988: 21.
1818 Hafner 1996: 26–27.
1819 Prim. Jagić 1885: 134; Pogačnik 1977: 91; Rumpler 1997: 190, 191; Merchiers 2007: 133–135; 
Sked 2008: 201.
1820 Jagić 1885: 149.
1821 Prim. Morrison 2005: 112, 172.
1822 Prim. Prijatelj 1911: 329.
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slavistiko znal pripomoči k temu, »da bi Avstrija in medio slavitatis1823 ne zaostajala 

za Aleksandrom in Napoleonom v Dalmaciji«.1824 Po Kopitarjevem mnenju je dajal 

Dunaj  s  svojo  brezbrižnostjo  carju  Aleksandru  I.  in  Napoleonu  priložnost,  da  s 

podpiranjem  slovanskih  jezikov  v  kulturi  in  šolstvu  Rusije  oziroma  Dalmacije 

navežeta slovanske narode nase.1825 Bolj optimističen je bil Kopitar 31. marca leta 

1810, ko je Zoisu napisal, da se kaže cesar južnoslovanskim jezikom »v lastnoročnih 

pismih zelo naklonjen (morda zaradi  prihodnjih možnosti!)«.1826 V istem pismu je 

pojasnil, kaj je mislil s tem. Napovedal je, da bo Avstrija pridobila dežele ob Črnem 

morju in tako okrepila svoje slovanstvo. Nato je nadaljeval: »Pametni ljudje pravijo 

(iam  duos  ita  audivi  loquentes,  graves viros):  vultis  Magyarorum contumaciam 

frangere,1827 dajte petim osminam ogrskih Slovanov prednost pred dvema osminoma 

Kalmukov,  kakor  zahteva  njihova  številčna  premoč!«1828 Opogumljen  z  znamenji 

cesarjevega zanimanja  in  informacijami  »pomembnih  mož« je Kopitar  pričakoval 

avstrijsko  širitev  na  jugovzhod  z  Napoleonovim  privoljenjem,  s  čimer  bi  se 

zaokrožila skupnost južnoslovanskih narodov pod habsburškim žezlom kot protiutež 

Rusiji in Ogrski.

Čez mesec dni, 25. aprila  leta 1810, so ga k novemu komentarju v pismu 

Zoisu  spodbudili  ugodni  odmevi  njegovega  z  avstroslavizmom  prežetega  članka 

»Adresse der künftigen slavischen Akademie« v časopisu Vaterländische Blätter:1829 

»Avstrija nad vsemi, če le hoče: južni Slovani bi bili vsi naši – rajši kakor ruski – 

kljub  verskim in  jezikovnim sorodnostim, če bi jim le pokazali prijazen obraz!«1830 

Štiri  leta  pozneje,  konec  aprila  leta  1814,  je  ob  avstrijsko-ruskih  pogajanjih  za 

uravnotežen obojestranski vpliv na Balkanu po Napoleonovem porazu z isto intenco 

zapisal: »Ti [Rusi] imajo sicer veliko prednost, ker nagovarjajo svoje brate po veri, 

zato pa je  vse ostalo na strani  Avstrije,  če  le ne bodo pozabili  vsega položiti  na 

tehtnico.  […]  Tudi  naša  nova  abeceda  bo  učinkovala  silno  protirusko  […]«1831 

Avstroslavizem je torej Kopitar vgradil tudi v svoj načrt reforme slovanske latinice, 

1823 Latinsko: »v središču slovanstva«.
1824 Kidrič 1939: 129.
1825 O vlogi hrvaškega jezika v Dalmaciji pod francosko upravo gl. Šidak 1964: 39.
1826 Kidrič 1941: 147.
1827 Latinsko: »(že dva sem slišal tako govoriti – pomembna moža): če hočete zlomiti trmoglavost 
Madžarov«.
1828 Prijatelj 1911: 328, 329; Kidrič 1941: 145.
1829 Prim. Prijatelj 1911: 40, op. 3, 4.
1830 Kidrič 1941: 157.
1831 Pisma Žige Zoisa II, MP 67.
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za  katero  je  upal,  da  jo  bo  sprejelo  čim  več  slovanskih  narodov  –  tudi  zunaj 

monarhije. 

4.10.3Politični pomen

Novi  podatki  iz  Zoisove  literarnoprerodne  korespondence,  ki  osvetljujejo 

politično  razsežnost  delovanja  baronove  družbe,  predvsem  Zoisa  in  Kopitarja, 

ponujajo  najprej  priložnost  za  preverjanje  nekaterih  nasprotujočih  si 

literarnozgodovinskih interpretacij. V prejšnjih poglavjih predstavljen razvoj misli o 

karantanski  in panonski teoriji,  o reformi  slovanske latinice in  o konceptu ilirske 

države  v okviru korespondence  med  Zoisom in  Kopitarjem podpira  starejšo tezo 

Jožeta Pogačnika, da si je Kopitar Slovence iz zgodovinskih razlogov predstavljal 

kot  temelj  južnoslovanske  kulture.1832 Nasprotno  se  zdi  v  luči  novih  dognanj 

neutemeljena  mlajša  teza  Joachima  Höslerja,  da  so  Kopitarja,  ki  naj  bi  se  imel 

predvsem  za  Slovana  in  Avstrijca,  ne  pa  za  Slovenca,  pri  njegovih  slavističnih 

načrtih, teorijah in reformah vodili dosledno znanstveni in kulturni, ne pa domoljubni 

in politični nagibi.1833 Ista korespondenca pritrjuje tudi tezi Janka Kosa, da je baronov 

krog v Linhartovem uvodu k Poskusu in Vodnikovih odah Ilirija oživljena in Ilirija  

zveličana prvič  formuliral  slovensko  nacionalnopolitično  misel,1834 ki  se  je  po 

Zoisovi in Kopitarjevi zaslugi vključila v načrtovanje Ilirskega kraljestva. Na drugi 

strani  ostane znova neprepričljiva  Höslerjeva teza,  da v Vodnikovih  odah ni  bila 

izražena  slovenska  politična  ambicija,  temveč  zgolj  kulturna  zamisel  o 

južnoslovanski združitvi.1835

Obravnavani  epistolarni komentarji  kažejo, da sta Zois in Kopitar  pozorno 

spremljala evropsko politiko, še posebej z ozirom na slovenske dežele. Prihodnost 

Kranjske in sosednjih dežel sta vedno videla v okviru Avstrije, kar pa ju nikoli ni 

oviralo  pri  odkrivanju  slabosti  njene  notranje  politike.  Njuna  zunanjepolitična 

predstava o Avstriji,  monarhiji  pod vlado habsburške dinastije,  ki  mora imeti  kot 

porok evropskega ravnotežja in miru prvo besedo v Nemčiji, Italiji in na Balkanu, 

hkrati pa je njena dolžnost ščititi slovanske narode pred rusko in ogrsko hegemonijo, 

se je ujemala z Metternichovo zunanjo in notranjo politiko, ki sta jo zelo spoštovala. 
1832 Gl. Pogačnik 1978: 94, 187.
1833 Gl. Hösler 2006: 114–116.
1834 Gl. Kos 1988.
1835 Gl. Hösler 2006: 122–138.
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Zois in Kopitar  sta vsekakor podpirala  njen bistveni cilj  – preprečitev ponovnega 

izbruha  revolucionarnega  in  vojnega  nasilja  v  Evropi.1836 Nasprotovala  sta 

Napoleonovi  imperialni  politiki,  kljub  temu  pa  sta  njegovo  ustanovitev  Ilirskih 

provinc sprejela z velikimi pričakovanji za južnoslovanske narode.1837 Kot avstrofila 

do  francoske  uprave  Ilirskih  provinc  nista  gojila  naklonjenosti,  čeprav  ji  nista 

odrekala niti legitimnosti niti nekaterih koristnih ukrepov in čeprav so bili baronovi 

odnosi z njenimi najvišjimi predstavniki iskreno prisrčni. 

Toda  pismo  za  Zoisa  in  Kopitarja  ni  bilo  le  sredstvo  za  izmenjavanje 

političnih novic in komentarjev – bilo je tudi sredstvo za dosego političnih ciljev. 

Korespondenca namreč dokazuje, da sta s pomočjo odličnih zvez s francosko upravo 

Ilirskih  provinc  ter  z  avstrijskim  dvorom in  vlado  večkrat  dejavno  in  usklajeno 

posegla  v  politiko,  ko  je  ta  neposredno zadevala  slovenske  dežele  in  še  posebej 

slovenski  jezik.  Njuna  najpomembnejša  podviga  te  vrste  sta  bila  usmerjanje 

francoske jezikovne politike v Ilirskih provincah ter prizadevanje za véliko Ilirsko 

kraljestvo, ki sta si ga predstavljala kot državo Slovencev in drugih južnoslovanskih 

narodov pod avstrijsko krono. V obeh primerih so Zoisovi in Kopitarjevi predlogi – 

ne glede na zgolj  delen končni  uspeh – pri  več glavnih akterjih visoke evropske 

politike prvih dveh desetletij 19. stoletja, Metternichu, Saurauu, Marmontu, zato pa 

tudi pri Francu I. in Napoleonu, figurirali kot ključna mnenja iz tega dela celine. 

Zoisova  literarnoprerodna  korespondenca  z  drugimi  sočasnimi  viri 

nedvoumno priča o občasno nadvse tesnih zvezah Zoisovega kroga z avstrijsko in 

francosko  državno  politiko.  Vladi  Ilirskih  provinc  in  Avstrijskega  cesarstva  sta 

dokazano upoštevali predloge in nasvete barona in njegovih prerodnih sodelavcev ter 

jih  vključevali  v  svoje  šolske,  jezikovne  in  administrativne  reforme.  Mnenja 

politikov in intelektualcev o kulturnopolitičnem razvoju države so se velikokrat – 

tako leta 1816 ob srečanju Metternicha in Zoisa – izkazala za precej uglašena. Zoisov 

krog seveda  ni  mogel  imeti  vpliva  na  odločitev  o ustanovitvi  Ilirskih  provinc  in 

Ilirskega kraljestva, ki je bila obakrat sprejeta v vrhu politične oblasti – v cesarskem 

kabinetu.  Nasprotno pa je tako francoski kakor avstrijski vladi pomagal  definirati 

porajajočo  se  narodno  identiteto  ilirske  državne  enote.  Zoisov  krog  namreč  ni 

izpodbijal legitimnosti nobene oblasti na Kranjskem in v sosednjih deželah, temveč 

je možnosti za razvoj slovenskega jezika, književnosti in kulture vedno iskal in širil z 

1836 Prim. Sked 2008: 9, 23.
1837 Kos 1988: 23.
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ozirom na realno politiko.  S to usmeritvijo ni  nasprotoval francoski vladi Ilirskih 

provinc po letu 1809, še manj pa Metternichovi avstrijski vladi po letu 1813. 

Zois, Kopitar in Vodnik so svoje kulturnopolitične načrte jeseni 1809 naglo 

prilagodili ustanovitvi Ilirskih provinc, v okviru katerih so skušali poudariti pomen 

slovenske jezikovne identitete. Že na začetku jim je bilo popolnoma jasno, da vidi 

Pariz  v  besedah  Ilirija ali  ilirski zgolj  antični  imeni  brez etničnega  in narodnega 

pomena,  medtem  ko  sta  se  ta  dva  izraza  vzhodno  od  Jadranskega  morja  in  v 

avstrijskem  državnem  vrhu  že  stoletja  uporabljala  za  –  sicer  nedosledno  – 

označevanje dežel, ljudstev in jezikov južnih Slovanov.1838 Zois, Kopitar in Vodnik 

so skušali izkoristiti obe okoliščini v korist slovenskemu prerodu. Prizadevali so si 

povezati zgodovinsko ustanovitev države ob Jadranskem morju in tradicijo ilirizma, 

torej prepričanja, da so južni Slovani dejanski ali simbolni nasledniki antičnih Ilirov, 

ki  je  segal  k  slovenskim  protestantom  in  hrvaškim  baročnim  polihistorjem.1839 

Inovacija Zoisovega kroga je bila,  da je stari  humanistični,  znanstveno nevzdržni 

ilirizem, ki je še odzvanjal v Appendinijevih delih, nadomestil z novim, jezikoslovno 

in  zgodovinsko  utemeljenim  ilirizmom  in  ga  prilagodil  dejanskim  političnim 

razmeram v  Evropi.  Jedro  tega  koncepta  je  bilo  jezikovno,  kulturno  in  politično 

povezovanje južnoslovanskih narodov v eni državi enoti. 

Temelje  ilirizmu  Zoisovega  kroga  je  položil  Linhart,  ki  je  leta  1791  v 

predgovoru k drugemu delu Poskusa zgodovine Kranjske sicer argumentirano zavrnil 

nacionalno zvezo med Iliri in južnimi Slovani, kljub temu pa je z razgibano politično 

preteklostjo območja zahodnega Balkana implicitno utemeljeval pravico Slovencev 

in južnih Slovanov do lastne državnosti. V nadaljevanju besedila je zato pozdravil 

Ilirsko dvorno pisarno, ki jo je cesar Leopold II. ustanovil kot posebno ministrstvo za 

ogrske  Srbe v temišvarskem banatu.  V tej  vladarjevi  potezi  je  namreč  prepoznal 

izhodišče za slovansko državnost znotraj Avstrije. Leta 1792 je Leopold II. zaradi 

izboljšanja odnosov z ogrskim plemstvom ilirsko pisarno ukinil, tri leta pozneje pa je 

nepričakovano umrl Linhart.  Kljub tema dogodkoma so ilirski koncept sprejeli  in 

razvijali naprej Zois, Vodnik in Kopitar. Tedanje nemirne razmere v Evropi, ki so 

imele  za  posledico  rekonstrukcijo  zunanje  konstelacije  in  notranje  organizacije 

evropskih  držav,  so  se  zdele  vsekakor  ugodne  za  reformo  avstrijske  državne 

1838 Vodopivec 2006: 28. Prim. Birk 2005: 227–228; Hösler 2006: 118.
1839 Prim. Blažević 2006.
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strukture. Priložnost za uresničitev ilirske države slovanskega značaja se je najprej 

ponudila leta 1809 v okviru Francije, nato pa še v okviru Avstrije leta 1816.

Predlogi Zoisovega kroga, oblikovani z mislijo na slovenski jezik in kulturo, 

skratka  niso  spodkopavali  vsakokratne  državne  strukture,  temveč  so  nakazovali 

optimalno administrativno ureditev, zato niso imeli Marmont, Saurau in Metternich 

nobenega  razloga,  da  bi  dvomili  v  njihovo  koristnost.  Kljub  temu  je  menjava 

francoske in avstrijske oblasti zahtevala eno žrtev – Francozom predolgo lojalnega 

Vodnika, ki ga je dal Franc I. na podlagi obremenilnih, delno neresničnih policijskih 

poročil o frankofilstvu in članstvu v prostozidarski loži konec leta 1815 upokojiti.1840 

Vendar  iz  tega  strogega  ukrepa  ni  mogoče  sklepati  na  nezaupanje  Dunaja  do 

slovenskega  preroda.  Ravno  nasprotno.  Avstrijski  uradniki,  ki  so  se  ukvarjali  z 

Vodnikovim primerom, tako ilirski komisar Saurau, člani dvornih komisij in deželni 

funkcionarji, so vladarju brez izjeme priporočili, naj Vodnika ne kaznuje, marveč naj 

ga imenuje za profesorja na ljubljanskem ali graškem liceju, saj ni v resnici nikoli 

deloval  proti  Avstriji,  ampak  je  očitane  mu  napake,  na  primer  Ilirijo  oživljeno, 

zagrešil »zgolj kot navdušenec za ilirski jezik in svojo domovino«.1841 Poleg tega pa 

Vodnik kljub neuspešni kandidaturi za profesorja slovenščine in kljub težavam pri 

višini  pokojnine  nikakor  ni  bil  odstranjen  iz  javnega  življenja:  ostal  je  profesor 

italijanščine na liceju, prevajal je uradne odloke, leta 1817 pa so ga celo počastili z 

imenovanjem  za  odbornika  Kmetijske  družbe.1842 Zois  in  Kopitar,  ki  sta  bila  v 

odnosu do Francozov dovolj previdna, pa nista imela v predmarčni Avstriji seveda 

nobenih  težav.  Njuni  prerodni,  pogosto  avstroslavistično  obarvani  predlogi  glede 

Ilirskega  kraljestva,  ljubljanske  katedre  za  slovenščino,  enotnega  črkopisa, 

slovenskih  učbenikov  v  nižjih  šolah  in  glede  drugih  reform na  Kranjskem ter  v 

sosednjih  deželah niso v ničemer  nasprotovali  Metternichovi  ureditvi  predmarčne 

Avstrije, v kateri je monarh suvereno vodil zunanjo, obrambno in finančno politiko, 

vsem porajajočim se narodom pa je bil dovoljen samostojen kulturni razvoj, če le ni 

–  kakor  na  primer  v  ogrskih  in  italijanskih  deželah  –  s  sovražnostjo  do  drugih 

etničnih skupin ali s sabotažami rušil ureditve monarhije.1843 Zato ne preseneča, da je 

Zoisov prijatelj grof Saurau samo slabo leto po Primičevi bolezni cesarja opozarjal, 

da  katedra  za  slovenski  jezik  na  graškem  liceju  ne  sme  ostati  nezasedena,  ker 

1840 Prim. Vodopivec 1988: 19–20.
1841 Vidic 1908. 
1842 Kos, Toporišič 1986: 510–511.
1843 Prim. Sked 2008: 178–183, 201.
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Štajerska potrebuje uradnike,  ki  bodo znali  slovensko.1844 Drugi Zoisov znanec iz 

časa  ustanavljanja  Ilirskega  kraljestva  –  Metternich  pa  je  svojo  naklonjenost  do 

Kopitarjevega  avstroslavizma  znova pokazal  leta  1827,  ko je  pri  cesarju  odločno 

podprl  slavistov  kulturnopolitični  načrt  pridobitve  starih  slovanskih  rokopisov  iz 

atoških samostanov za dunajsko Dvorno knjižnico.1845

Sožitje med vlado in kulturnimi nacionalizmi v zgodnji predmarčni Avstriji 

potrjujeta tako slovenski kakor češki prerod, ki sta bila v primerjavi z madžarskim, 

italijanskim  in  nemškim  kulturnim  nacionalizmom  manj  politično  in  zato  manj 

agresivno  intonirana:  njun  napredek  ni  krepil  le  jezikovne,  deželne  in  narodne 

zavesti, temveč tudi zvestobo monarhiji in dinastiji.1846 O naklonjenosti Dunaja do 

Zoisovega  kroga  oziroma slovenskega  literarnega  preroda  priča  končno še  usoda 

najbolj  dragocenega  dela  Zoisove  in  Kopitarjeve  dediščine.  Leta  1821,  v  času 

Ljubljanskega kongresa,  si  je  Metternich  ogledal  Zoisovo mineraloško in  knjižno 

zbirko, ki ju je gotovo občudoval že maja leta 1816. Na njegovo osebno priporočilo 

ju  je  avstrijska  vlada  odkupila  12.  januarja  leta  1823,  knjige  podarila  ljubljanski 

Licejski knjižnici, minerale pa prihodnjemu kranjskemu deželnemu muzeju, ki ga je 

dvor odobril leta 1826.1847 Država je leta 1845 na dražbi prav tako kupila Kopitarjevo 

biblioteko in jo podarila Licejski knjižnici, čeprav jo je njen avstroslavistični lastnik 

vse  življenje  dopolnjeval  z  namenom,  da jo  po  smrti  podari  Dvorni  knjižnici  na 

Dunaju.1848

1844 Vidic 1908.
1845 Hafner 1996: 31; Bonazza 1984; Merchiers 2007: 185.
1846 Prim. Vintr 2004: 106.
1847 Faninger 1983: 8.
1848 Prim. Kernc 1932: 511.

310



5 SKLEP

Pisma  iz  literarnoprerodne  korespondence  Žige  Zoisa  dolgujejo  nekatere 

formalne in vsebinske elemente starejšim epistolarnim tradicijam. Med njimi je prva 

antična epistolografija, na katero so se Zois in njegovi dopisniki zavestno sklicevali z 

občasno  rabo  latinščine,  z  navajanjem znamenitih  piscev,  na  primer  Horacija  in 

Vergilija, predvsem pa s prostim citiranjem pisem Cicerona, Horacija, Seneke in sv. 

Pavla. Izmed znamenitih antičnih pisem so imele na Zoisova pisma daleč največji 

vpliv  Horacijeve  Epistulae,  ki  so  jih  odlično  poznali  baron,  Vodnik  in  Kopitar. 

Pismo Pizonom je z vsebino poetike in didaktičnim značajem pomembno določilo 

vsa  ohranjena pisma s  pesniškimi  navodili  Vodniku iz  let  1794–1795,  filozofsko 

Pismo Kvinkciju pa moralistično poanto pisma Kopitarju iz leta 1809. Enako močno 

je  bila  v  obravnavani  korespondenci  prisotna  tradicija  humanističnega 

novolatinskega pisma, ki se je pokazala zlasti v poudarjenem povezovanju latinskega 

jezika  in  znanstvene  vsebine  ter  v  posameznih  frazah,  na  primer  v  končnih 

pozdravih.  Na  pisma,  ki  so  bila  sestavljena  s  posebnim  obzirom  do  visokega 

družbenega  položaja  prejemnika  (korespondenca  med  Zoisom,  Erbergom  in 

Vukasovićem, posamezni deli Kopitarjevih in Primičevih pisem), je vplival tudi tip 

baročnega plemiškega pisma s poudarjeno formalnim značajem in galantnim slogom. 

Ta tradicija je posebej dobro vidna v zunanji podobi pisma, uvodnih nagovorih in 

zaključkih, v pogosti rabi elativov in epitetov, v zapleteni sintaksi ter v izogibanju 

vsakdanjim temam in navadnim izrazom. 

Ne  glede  na  posamezne  elemente  starejših  epistolarnih  tradicij  pripadajo 

pisma Zoisove literarnoprerodne korespondence kot celovita besedila razsvetljenski 

epistolografiji.  Vanjo jo najprej uvrščajo sproščeno izražanje, značaj zaupnosti  ter 

zrahljana formalna in vsebinska struktura, ki se ne ozira več na pravila retorike. Za 

omenjeno  obdobje  evropske  zgodovine  je  posebej  značilen  tudi  mejni  položaj 

obravnavane korespondence med zasebnostjo in javnostjo. Po naravi zasebna pisma 

Zoisa  in  njegovih  literarnih  dopisnikov  so  se  namreč  začela  kritično  ukvarjati  s 

splošnimi družbenimi  vprašanji,  pogosto pa so usklajevala  celo dejavne posege v 

politiko. Zaradi splošne pomembnosti so pogosto krožila v večji družbi bralcev, med 

katerimi so širila nove podatke in zamisli. Razsvetljenska empiristična načela se v tej 

korespondenci  jasno  zrcalijo  pri  obravnavanju  svetovnonazorskih,  filozofskih, 
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religioznih, znanstvenih, pesniških in prerodnih vprašanj. Ne nazadnje je s sočasno 

epistolografijo  povezano  izražanje  prijateljskih  čustev,  ki  je  med  Zoisom  in 

njegovimi korespondenti zmanjševalo pomen družbenih razlik in krepilo pripadnost 

njegovemu krogu.  

Pisma Zoisove literarnoprerodne korespondence so nedvomno realna zasebna 

pisma z resničnimi pošiljatelji, prejemniki in vsebinami. V njih je mogoče odkrivati 

zgolj  minimalno  vsebnost  fiktivnosti,  ki  je  omejena  na  avtorjevo  sposobnost 

inovacije pri preoblikovanju lastne in naslovnikove podobe. Tudi druge značilnosti 

obravnavana  pisma  oddaljujejo  od  tipa  fiktivnega  pisma.  Zanesljivo  niso  bila 

zasnovana z mislijo na objavo, tako da jih njihovi avtorji s tem namenom nikakor 

niso približevali fikcionalnosti in literarnosti. Nekatera od teh pisem so sicer včasih 

napisali ali prebrali v razširjenem krogu pošiljateljev ali prejemnikov, na primer v 

Zoisovem salonu,  tako  da  so  na  videz  prevzela  vlogo  javnega  pisma,  vendar  te 

okoliščine,  ki  so  bile  povsem  običajne  za  tedanjo  epistolarno  kulturo,  niso 

spreminjale  siceršnjega  načina  pisanja.  Obravnavana  korespondenca  se  tako 

literarnosti bliža s slogovno umetelnostjo, na primer z zapleteno sintakso, presežniki, 

epiteti,  retoričnimi  figurami,  psevdonimi  in  večjezično  strukturo  (zlasti  v  podobi 

Kopitarjevih »makaronizmov«), z vsebinsko rafiniranostjo, tako s sentenčnostjo in 

ironijo,  ne  nazadnje  pa  tudi  s  fikcionalizacijo,  namreč  s  Kopitarjevo  epistolarno 

samopodobo. 

Obravnavana  pisma  niso  bila  samo pomožno  sredstvo,  s  katerim so  člani 

Zoisovega kroga v primeru medsebojne ločenosti nadomeščali neposredni pogovor, 

temveč  so  postala  enakovreden  komunikacijski  kanal,  ki  je  definiral,  omogočal, 

usklajeval in usmerjal slovenski literarni prerod v zadnjih dveh desetletjih 18. in v 

prvih dveh desetletjih  19.  stoletja.  Pisma  so bila  torej  tudi  v  okviru slovenskega 

razsvetljenstva  izjemno  mogočno  sredstvo  za  širjenje  in  uveljavljanje  idej  v 

obstoječih  in  nastajajočih  socialnih  mrežah  literarne  republike.  Obravnavana 

korespondenca  je  opravljala  vrsto  pomembnih  nalog  predvsem v  času  odsotnosti 

glavnih sodelavcev, tj. Vodnika in Kopitarja, iz Ljubljane. Njena prva naloga je bila, 

da je opisovala in določala (pisma Vodniku), v skladu z novimi okoliščinami pa tudi 

spreminjala koncept preroda (korespondenca s Kopitarjem). Do glavnih sprememb 

koncepta  je  prišlo  leta  1808  in  1809,  ko  se  je  začel  Zoisov  krog  sistematično 

povezovati  z  drugimi  slovanskimi  prerodi.  Kopitar  je  tedaj  prevzel  vlogo 

koordinatorja  slovenskih  preroditeljev  in  vlogo  povezovalca  evropskih  slavistov, 

312



ostareli Zois pa se je zadovoljil z mestom vodje preroda na Kranjskem in mestom 

Kopitarjevega svetovalca. Naslednja funkcija Zoisovih, pozneje pa tudi Kopitarjevih 

pisem je bila, da so organizirala prerodno delo. Razdeljevala so naloge in preverjala 

njihovo  uresničevanje,  obenem pa  so  rangirala  člane  Zoisovega  kroga.  Ko  se  je 

Kopitar  konec leta  1810 finančno in  osebnostno osamosvojil,  je začel  s  pomočjo 

pisem Zoisu učinkovito usmerjati  kranjske preroditelje,  in sicer Vodnika, Zupana, 

Ravnikarja,  Metelka  in  Zupančiča.  Zois  in  Kopitar  sta  lahko  v  medsebojni 

korespondenci  usklajevala  tudi  uporabo  skrajnih  ukrepov  nadzorovanja  in 

discipliniranja sodelavcev: skrivno branje njihove korespondence (Ravnikar, Zupan) 

in oviranje pri poklicnem napredovanju (Primic).       

Zoisova pisma so seveda spodbujala in zagotavljala uresničevanje aktualnih 

literarnih  in  znanstvenih  načrtov.  Vsaj  dve  leti  so  s  poetikami  (Horacij,  Boileau, 

Batteux),  pesniškimi  zgledi  (Horacij,  Ossianovi  spevi,  Blumauer)  ter  slogovnimi, 

jezikovnimi  in  metričnimi  navodili  usmerjala  Vodnikovo  pesniško  ustvarjanje  na 

Koprivniku. Poleg tega so usklajevala delo več članov Zoisovega kroga na vsaj dveh 

pomembnih izdajah, in sicer na dveh letnikih Vodnikove Velike pratike (1795–1796) 

in  na  Kopitarjevi  Grammatik  der  slavischen  Sprache  in  Krain,  Kärnten  und  

Steiermark (1808–1809). Zoisova literarnoprerodna korespondenca je sicer leta 1809 

in  1810  obravnavala  tudi  možnost  francoske  ali  italijanske  izdaje  Kopitarjeve 

slovnice, leta 1813 pa posegla še v problematiko naslova Vodnikovega slovenskega 

slovarja, vendar nobeno od teh načrtovanih del ni dočakalo natisa. 

Obravnavana  korespondenca  se  ni  ukvarjala  le  z  izdajanjem  literarnih  in 

znanstvenih  del,  temveč  tudi  z  razvijanjem  zgodovinske  in  ideološke  podlage 

slovenskega, pa tudi slovanskega literarnega preroda. Baronova pisma so Kopitarja 

ves čas spodbujala k dopolnjevanju in dokazovanju karantanske in panonske teorije, 

katere zametke sta bila oblikovala Linhart in Zois v osemdesetih letih 18. stoletja. 

Kopitar je njuno domnevo o starodavni slovanski poselitvi Karantanije nadgradil s 

tezo o panonskem izvoru stare cerkvene slovanščine. Sporazumno s Zoisom je to 

zgodovinsko  predstavo,  ki  je  povzdigovala  starost  in  pomen  slovenskega  jezika, 

vgradil  v  svoje  avstroslavistične  politične  pobude  (ustanovitev  južnoslovanskega 

Ilirskega  kraljestva  s  prestolnico  v  Ljubljani)  in  jezikovne  načrte  (zlitje 

južnoslovanskih  jezikov  v  slovensko  in  srbsko  jezikovno  skupino).  Z  istimi 

zgodovinskimi argumenti sta Zois in Kopitar v okviru medsebojne korespondence 

osmislila slovensko vodstvo pri prizadevanjih za enoten reformiran latinski črkopis, 
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na  podlagi  katerega  bi  avstrijski  Slovani  s  središčem  na  Dunaju  usklajeno  in 

povezano razvijali svoje jezike, književnosti in kulture. Zoisova pisma so Kopitarja 

deset  let  vztrajno,  toda brez uspeha opogumljala  k prevzemu manjkajočih  črk za 

slovanske foneme iz cirilice. 

S problematiko karantansko-panonske teorije in reforme slovanske latinice je 

Zoisova literarnoprerodna korespondenca dobivala mednarodno razsežnost. To pa ni 

bil njen edini pomen za druge slovanske prerode. Zois in Kopitar sta v medsebojni 

korespondenci  po  letu  1808  usklajevala  sistematično  povezovanje  evropskih 

slavistov,  katerega  vozlišči  sta  postala  Dunaj  in  Ljubljana.  Zois  je  že  v  prvem 

desetletju 19. stoletja navezal stik s Pavletom Solarićem v Benetkah in Francesom 

Mario Appendinijem v Dubrovniku. Kopitar je nato v naslednjih letih na baronovo 

pobudo  in  z  njegovo  pomočjo  vzpostavil  stalno  komunikacijo  med  slovenskim, 

češkim (Zlobický in Dobrovský), poljskim (Ossoliński), dalmatinskim (Appendini), 

hrvaškim (Vrhovac) in srbskim prerodom (Obradović,  Solarić in Karadžić),  poleg 

tega pa si je prizadeval podpirati njihove kulturne načrte, katerih žarišče je videl na 

Dunaju. Korespondenca med Zoisom in Kopitarjem je bila tako ključna za začetek 

koordiniranega  razvoja  slovanskih  kulturnih  nacionalizmov  in  za  začetek 

kozmopolitske  diseminacije  njihovih  zamisli.  Zato  končno  ne  preseneča,  da  so 

postala njuna pisma tudi sredstvo za doseganje političnih ciljev. Z njimi sta namreč 

načrtovala in usklajevala predloge, ki sta jih zagovarjala pred predstavniki francoske 

uprave  Ilirskih  provinc  in  avstrijske  vlade,  zlasti  pred  guvernerjem Marmontom, 

komisarjem  Saurauom  in  ministrom  Metternichom.  Najpomembnejša  podviga  te 

vrste sta bila usmerjanje jezikovne politike v Ilirskih provincah in prizadevanje za 

Ilirsko  kraljestvo,  ki  sta  si  ga  predstavljala  kot  državo  Slovencev  in  drugih 

južnoslovanskih narodov pod avstrijsko krono. 
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6 NAHAJALIŠČA VIROV

AS Arhiv Slovenije

Biblioteka SAZU Biblioteka Slovenske akademije 

znanosti in umetnosti

KPM Koroški pokrajinski muzej

NM Narodni muzej

NUK Narodna in univerzitetna knjižnica

SKLJ Semeniška knjižnica v Ljubljani 

ZRC SAZU Znanstvenoraziskovalni center 

Slovenske akademije znanosti in umetnosti
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7 VIRI

Bibliothecae Sigismundi Liberi Baronis de Zois Catalogus 

Bibliothecae  Sigismundi  Liberi  Baronis  de  Zois  Catalogus,  1821  (NUK, 

Rokopisni oddelek, Ms. 667).

Collectio Pisaurensis 

Collectio  Pisaurensis  omnium  poematum,  carminum,  fragmentorum 

Latinorum, II, Q. Horatii Flacci Opera, Pisauri 1766 (NUK, 1255).

Corpus omnium veterum poetarum 

Corpus  omnium  veterum  poetarum  Latinorum  cum  eorundem  Italica  

versione, Raccolta di tutti gli antichi poeti Latini colla loro versione nell’  

Italiana favella, 8, 9, Mediolani 1735 (NUK, 1432).

Dalmatin, Biblia

Jurij Dalmatin, Biblia, tu ie, vse Svetv Pismv, Stariga inu Noviga Teſtamenta 

(SKLJ, B VIII 3 r).

Dolničar, Historia Cathedralis

Janez Gregor Dolničar, Historia Cathedralis Ecclesiae Labacensis, Ljubljana 

1701–1718 (SKLJ, rkp. 5).

Horatius, Quinti Horatii Flacci opera

Quinti  Horatii  Flacci  opera,  ad  optimas  editiones  collata,  Biponti  1792 

(NUK, 1463). 

Pagliaruzzi, Biografia

Natalis Pagliaruzzi,  Biografia di Sigismondo Zois Barone d’Edelstein, scritta  

dal suo intrinseco amico Natale Pagliarucci nel Novembre 1819 (Biblioteka 

SAZU, R 14-4). 
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Pisma Jožefa Kalasanca Erberga

Pisma Jožefa Kalasanca Erberga (AS, Gospostvo Dol, fascikel 75).

Pisma Žige Zoisa I

Pisma Žige Zoisa, 1808–1810 (NUK, Rokopisni oddelek, Ms. 1448, Mapa 2, 

1–67).

Pisma Žige Zoisa II

Pisma Žige Zoisa, 1810–1819 (ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in 

literarne vede, Zapuščina Franceta Kidriča, t. e. 15, MP 1–98).

Pisma Žige Zoisa III

Pisma Žige Zoisa (NM, RAR, M 1–13).

Pisma Žige Zoisa IV

Pisma  Žige  Zoisa,  1798–1819  (KPM,  Fond  Mislinjske  železarne, 

Korespondenca, fascikel 20, Zasebna in poslovna pisma Wohnlich–Zottl).

Pohlin, C. F. Gellerta Listi

Marko  Pohlin,  C.  F.  Gellerta  Listi,  katire  je  is  nemshkega  na  kraynsku 

presſtâvel Novus, lublanske tęh dęlovnèh Modrine tovârsh, po 1781 (rokopis, 

vezan  v:  Christian  Fürchtegott  Gellert,  Listy,  w  Wrocławiu  1774,  NUK, 

Rokopisni oddelek, R 18380).
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10 SUMMARY

Structure and Function of Letters from the Correspondence of Sigmund 

Zois, Concerning Slovene Literary Revival

The  dissertation  deals  with  the  correspondence  of  Sigmund  Zois  baron 

Edelstein  (1747–1819),  concerning  Slovene  literary  revival.  Zois  was  the  central 

personality  –  the  main  patron  and  mentor  of  Slovene  enlightenment  culture  and 

literary revival.  His  literary circle  or  salon in  Ljubljana included most  important 

poets, writers, historians and philologists  in Slovene lands of that period, namely: 

poet  and  translator  Jurij  Japelj,  philologist  and  educationalist  Blaž  Kumerdej, 

historian and dramatist Anton Tomaž Linhart, poet and philologist Valentin Vodnik, 

Slavist  Bartholomäus  Kopitar,  philologist  and  poet  Jakob  Zupan,  writer  and 

theologian Matevž Ravnikar, historian and poet Janez Anton Zupančič and Slavist 

Franc Metelko. 

In  my  present  work  I  analyse  all  preserved  letters,  drafts  of  letters  and 

fragments  of  letters  from  the  Zois’  correspondence,  concerning  Slovene  literary 

revival:

• 9 letters of Zois to poet Valentin Vodnik from Ljubljana to Koprivnik in the 

Upper Carniola (from March 1794 to November 1795).

• 21 letters of Zois to Joseph baron Erberg from Ljubljana to Vienna and to 

castle Dol near Ljubljana (from June 1797 to January 1819) and 1 letter of 

Erberg to Zois from Vienna in May 1810.

• 1 letter  of field  marshal  Joseph Philip  baron Vukasović to  Zois on 2nd of 

October 1808 and Zois’ answer from Ljubljana in March 1809. 

• Ca.  160  letters,  drafts  and  fragments  of  letters  from  the  correspondence 

between Zois and Slavist Bartholomäus Kopitar, written in Ljubljana, Vienna 

and Paris from November 1808 to October 1818. 

• 1 draft of the letter of the Slavist Janez Nepomuk Primic in Graz to Zois in 

Ljubljana, written after the end of April 1812. 

• 2 letters of Vodnik to Zois, written in June and July 1813 in Ljubljana.

Zois was born in Trieste in a successful, wealthy and distinguished mercantile 

family of Italian origin (Bergamo), which was ennobled by Emperor Charles VI and 
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Empress Maria Theresa. In 1761 his father Michelangelo Zois baron Edelstein sent 

him to the bishop’s college in Reggio nell’Emilia (Modena), where he received solid 

classical education, especially excellent knowledge of poetry, rhetoric, philosophy, 

fencing and theatre. On returning home in 1765 he was trained to succeed his father 

as the director of his enterprises, especially his trading firm in Ljubljana, Trieste and 

Venice and mines and ironworks in Carniola and Carinthia. He studied mathematics, 

physics and other natural and technical sciences. In 1779 he travelled Germany and 

Italy,  where he was engaged in research of trade and industry, but also of natural 

sciences, languages and literature. In Rome he experienced first attack of gout. In the 

course of time the illness had taken a turn for the worse. Zois travelled for the second 

time in 1782, when he visited Tyrol,  Switzerland,  Netherlands  and Germany.  By 

1793 his legs had been completely paralysed. After 1797 he stayed in his palace in 

Ljubljana, confined to a bed or to a special wheel chair, designed by him.

Zois’ contemporaries estimated he was the most educated man in the duchy 

of Carniola and in Slovene lands in general, praised by the locals and the foreigners 

because of  his  many talents,  humble  character  and generosity.  He was expert  in 

mineralogy, chemistry,  metallurgy,  geology, zoology and botany. He corresponded 

with leading scientists of his age, namely with I. von Born, L. Spallanzani, P. de La 

Peyrouse,  D.  de  Dolomieu,  A.  G.  Werner,  P.  Jordan,  D.  L.  G.  Karsten,  M.  H. 

Klaproth, F. Mohs, and C. von Schreibers. Many of them visited him in Ljubljana. 

He  was  member  of  several  academies  such  as  Gesellschaft  naturforschender 

Freunde in Berlin,  Imperialis Leopoldino-Carolina Academia Naturae Curiosorum 

in  Erlangen, Académie  Celtique in  Paris  and  Jenaer  herzoglich-mineralogische 

Sociatät in Jena. But his greatest love was Slovene literature and language. 

Zois grew up in the house with Italian and German as the main languages of 

intercourse. But his mother Johanna Kappus von Pichelstein taught him Slovene as 

well.  He  improved  it  while  talking  to  his  peasants,  miners  and  other  workers. 

Already  as  a  young  man  he  was  interested  in  Slavic  languages.  Philologist  and 

educationalist Blaž Kumerdej made him gradually develop his affiliation to Slovene 

consciousness in the seventies of the 18th century. After 1780 he became part of the 

Slovene  literary  and  national  revival  that  started  in  Carniola  in  1768  with  the 

publication  of  Kraynska grammatika (Carniolian  grammar)  by discalceate  Marko 

Pohlin. Zois started to write Slovene poems. He composed Hej Mina, hej Mina (Hey 

Mina, Hey Mina), Joj dekleta (Oh girls) and Efeška vdova (Widow of Ephesus). He 
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reworked Bürger’s ballad Lenora and canto Mačka (Cat) from the poem Gli Animali  

parlanti by Giambattista Casti. He translated into Slovene lots of popular Italian arias 

that were performed by itinerant Italian opera singers in Ljubljana along with regular 

programme – with immense success. The only preserved translation is aria Preljube 

ženice (O care donete). Zois also collected folk songs, especially love poems from 

the Upper Carniola. However he did not publish any of his Slovene poems. In fact he 

scarcely published his  other  writings.  His youthful  Italian madrigals,  sonnets and 

other poems are evidently lost. The only published text, written unquestionably by 

his hand, is the German article about the Proteus anguinus in  Laibacher Zeitung in 

1807.  Just  before  the  death  he  wanted  to  publish  his  German  translation  of  the 

philological essay Rimljani slavenstvovavšiji by Serbian writer Pavle Solarić.

Therefore Zois’ greatest achievements were not his literary works. Above all 

he was the greatest  patron and mentor  of Slovene literature  and philology in the 

period of enlightenment. After he had settled down in Ljubljana in 1780, he started to 

assemble in his palace the most prominent intellectuals in Carniola. Their literary and 

scientific activities were stimulated by the government of Emperor Joseph II, who 

reformed  the  state  censorship  and  forced  the  German  as  the  main  language  of 

Austrian schools, administration and public life. Gathering point of Zois’ circle was 

the baron’s  palace  in  Ljubljana.  These  intellectuals  delighted  in  friendly dinners, 

suppers, conversations and readings in Zois’ salon that became the centre of Slovene 

enlightenment  and literary  revival  for  four  decades.  Zois  designed  broad literary 

programme. The main goal was the revival of Slovene language and literature, but 

also the education of Slovene peasants and cultural growth of Slovene lands. The 

most  important  tasks  of  his  circle  became:  the  publication  of  critical  grammar, 

dictionary and history of Slovenes,  the reform of unsatisfactory alphabet  and the 

creation  of  useful,  but  formally  beautiful  works  in  pure  Slovene.  These  works 

included books for common people (calendars, translations of the Bible and manuals) 

and for intellectuals (poetry, comedy, newspaper). Zois’ circle rationally promoted 

ideas, culture and literature of enlightenment, modern analytical philology and the 

standardized language of Slovene protestant writers of the 16th century.  All of its 

activities were focused on the language as the soul of national identity. Thus Slovene 

literary revival  under  the guidance  of  Zois’  circle  became one of the most  vivid 

European cultural nationalisms around 1800.
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Sometimes it is difficult to estimate Zois’ share in the works of his protégés, 

but in the most cases it was very important. He directed philologists Jurij Japelj and 

Blaž Kumerdej to write a Slovene grammar and dictionary. However Japelj left his 

grammar, written in German, in manuscript, when he died in 1807. Kumerdej was 

writing his version of the grammar at the end of the 18th century as well. He changed 

it  several  times,  hovering  between  Carniolian  and  Slavic  concept,  but  left  it 

unpublished. In 1781 he started to compose Slovene-German dictionary, but never 

completed it. Zois bought or seized most of the manuscripts of Japelj and Kumerdej 

that  were  later  used  by  younger  members  and  collaborators  of  Zois’  circle,  i.e. 

Vodnik, Kopitar and Primic.

One  of  the  most  important  members  of  the  circle  became  Anton  Tomaž 

Linhart.  Originally  he  had  been  writing  German  poems  and  tragedies,  but  Zois 

persuaded him to devote himself to Slovene theatre and history. Baron financed the 

performance of Linhart’s comedy  Županova Micka, an adaptation of Richter’s  Die 

Feldmühle in 1789 and the publication of two Linhart’s plays in 1790, one of them 

being an arrangement of Beaumarchais’  Figaro. In 1788 Zois supported Linhart’s 

costly edition of the first volume of the Versuch einer Geschichte von Krain und den 

übrigen Ländern der südlichen Slaven Oesterreichs – the first history of Slovenes. In 

1794 the baron persuaded Valentin Vodnik to start writing poems after several years 

of silence. He became his most critical and precise mentor. He supplied him with 

classicistic poetics, written by Horatius, Boileau in Batteux, and collections of poems 

by Horatius, Blumauer and Macpherson. Under his guidance Vodnik also composed 

several volumes of popular folk almanac, named pratika, with simple poems, short 

educational texts and useful advices. From Japelj and Kumerdej Vodnik inherited the 

task  of  writing  the  Slovene  grammar  and  dictionary.  Zois  also  supported  the 

publication of poet’s newspaper Lublanske novice (Ljubljana’s news) in 1797 and the 

collection Pesme za pokušino (Experimental poems) in 1806. 

But at the beginning of 19th century the closest collaborator of Zois became 

young  Slavist  Bartholomäus  Kopitar,  who  was  first  his  secretary,  librarian  and 

curator  of  the  mineral  collection.  Under  the  baron’s  guidance  Kopitar  studied 

ancient,  Romance,  Germanic  and  Slavic  languages  and  turned  toward  Slavic 

philology. However his first assignment in the circle was literary, not scientific one. 

On Zois’ order he wrote Slovene arrangement of Kotzebue’s play Der Hahnenschlag 

(Tinček Petelinček) that was performed in 1803. In 1808 Zois sent Kopitar to Vienna 
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in order to study law, but especially to enhance his knowledge of history of Slavic 

languages and literatures. In the first months of Kopitar’s absence Zois arranged the 

publication of his grammar  Grammatik der Slavischen Sprache in Krain, Kärnten 

und Steyermark in Ljubljana – the first modern grammar of Slovene language. 

A  letter  played  a  very  important  part  in  Zois’  life.  As  a  landowner, 

manufacturer and merchant he had to run and supervise the extensive system of the 

properties, mines, industrial plants in Carniola, Styria, Carinthia, Trieste and Venice. 

Besides he had to correspond with provincial governments and with foreign buyers 

of his products, especially iron. As a cosmopolitan intellectual he wanted to be in 

contact  with  representatives  of  important  bookshops  and  printing  houses  (e.g. 

Ferdinand Beck in Vienna, Pavle Solarić in Venice) and with famous scholars and 

writers such as Austrian geologist, mineralogist and freemason Ignaz von Born and 

Venetian adventurer Giacomo Casanova. A letter  became even more important to 

him because of his severe illness. His last trip outside Ljubljana was in 1793. After 

that he was confined to a bed or a wheel chair, especially in the winter. Because of 

such state of health he was often unable to receive visits. Therefore he was forced to 

communicate  with  his  numerous  relatives,  friends  and  acquaintances  mostly  by 

letters. His correspondents were scattered across whole Europe, including scientists 

from  France,  Great  Britain,  Sweden  and  Norway.  For  that  very  reason  a  letter 

became most important bond of Zois’ literary circle as well, especially, when some 

of the collaborators left Ljubljana because of their studies or jobs. Zois and Vodnik, 

for example, corresponded in 1794 and 1795, when the poet was a parish priest in 

Koprivnik in the Upper Carniola. And Zois and Kopitar corresponded from 1808, 

when the young scholar left Ljubljana, to 1819, when the patron died. 

Analysing letters from the Zois’ correspondence, concerning Slovene literary 

revival, we must first define their position in the history of a letter. In the first place 

we can determine the presence of various epistolary traditions. The oldest one is the 

tradition  of  ancient  Latin  letter.  Zois  and  his  correspondents  referred  to  it  with 

occasional use of Latin, with quoting of famous writers (e.g. Horatius and Vergilius) 

and with citing of renowned letters of Cicero, Horatius, Seneca and Saint Paul. For 

example: when Kopitar wanted to convince Zois he is his most loyal friend, he cited 

Cicero’s  words  from the  collection  Epistulae  ad  Familiares:  “Neminem habebis  

studiosiorem tui, sagt Cicero.” And when Kopitar was proud of the praise, he had 

received from the greatest Slavic philologist abbé Dobrovský, he used the wisdom 
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from Seneca’s Epistulae morales in the letter to Zois: “[N]am pulchrum est laudari a  

laudato viro”. 

But  the  most  important  models  for  Zois  and  his  correspondents  were 

Horatius’ Epistulae, especially Epistula ad Pisones, better known as Ars poetica. The 

poetic content and the didactic mode of that letter powerfully influenced all letters, 

written  by Zois  to  Vodnik.  For  example:  when Zois  was  rigorously criticizing  a 

certain poem by Vodnik, he did not want to discourage the poet therefore he cited 

famous lines from Ars poetica: 

“Verum ubi plura nitent in carmine, non ego paucis 

offendar maculis, quas aut incuria fudit 

aut humana parum cavit natura”. 

His message to Vodnik was that his poem was good, but in need of delicate 

attention and correction. But Epistula ad Pisones was not the only letter of Horatius, 

important to Zois. When he was financially and morally down in September 1809, 

when Ljubljana was occupied by the French, he wrote Kopitar a stoic line from the 

Epistula ad Quinctius: “Mors ultima linea rerum est”.   

The second epistolary tradition, present in Zois’ correspondence, concerning 

literary revival, is that of humanistic Latin letter.  The authors, especially Kopitar, 

were often quoting famous writers (e.g. Thomas Moore) and using standard closing 

salutations,  such as: “Vale et  mi fave.” However the most striking feature of this 

tradition is the emphasized connection between Latin language and scholarly content. 

When abbé Dobrovský wrote a letter  to Zois’ circle, he praised its endeavours in 

Latin: “Curae mihi sunt res vestrae. Amplector vos ut fratres.” And when Primic, 

while writing Zois, was commenting upon his scholarly quarrel with Kopitar, he was 

defending himself in the language of humanists: “Ich weiss,  concordia res parvae 

crescunt; aber  ex conflictu opinionum lucratur veritas, ist auch ein ebenso schöner 

und wahrer Spruch.”   

The third epistolary tradition, important to Zois and his correspondents, was a 

baroque  aristocratic  letter.  In  the  period  of  enlightenment  the  quality,  rank  and 

character of the addressee was still determining the language, style and sentiments of 

the  letter.  Therefore:  when  addressee  was  baron  Zois,  baron  Erberg  and  baron 

Vukasović, the formal character and courteous style of the baroque aristocratic letter 

was often used to show the proper respect of the writer of the letter. The signs of that 

tradition are calligraphic image, ornate salutations, usage of epithets and superlatives, 
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complicated syntax and evasion of ordinary words and expressions. For example: 

Zois begun his letter to Erberg most gallantly: 

“Es ist wohl doppelt traurig für mich, dass ich ihre schätzbarsten Zuschriften 

so  lange  unbeandwortet  lassen  musste,  während ich  durch  ihr  gütiges  Andenken 

höchst  gerührt,  nichts  sehnlicher  wünschte,  als  Ihnen  dafür  meinen  herzlichsten 

Dank, und zugleich meine unabänderlich treue Ergebenheit, und längst entschiedene 

Verehrung, recht lebhaft zu bezeigen.”

Aristocratic epistolary decorum also manifested itself in outer appearance of 

the letter. The address must have been written in French and must have included as 

much as possible information about addressee and as little as possible information 

about his address. Zois wrote on the envelope of the letter to Erberg: 

“A  Monsieur,  Monsieur  Joseph  le  Baron  d’Erberg Chambelan  de  S.  M.  

Imper. Reg. Apost., Chambelan actuel de Son Altesse Imper. l’Archiduc Ferdinand 

et Chevalier de l’ordre de St. Leopold a Laxenbour”.

The  literary  correspondence  of  Sigmund  Zois  is  therefore  very  rich  in 

epistolary  traditions.  Nevertheless:  with  the  majority  of  its  features  and 

characteristics it belongs to the letters of enlightenment. Among these are: loosened 

formal structure of the letter, abandoned principles of classic rhetoric, writing with 

ease and atmosphere of familiarity. Also significant for the period of enlightenment 

is a boundary position of the discussed correspondence between private and public 

sphere. These letters were of course originally private, however they were critically 

discussing general social issues – sometimes they were even coordinating political 

enterprises. Because they were so important to public, not just to their  recipients, 

they were often circulating in society of Zois’ house and among intellectuals who 

were close to it. Thus the new ideas and concepts were spread very efficiently. The 

empirical  principles  of  the  enlightenment  in  these  letters  are  evident,  when their 

authors  are  discussing  political,  philosophical,  religious,  scientific  and  literary 

problems. The recognizable feature of that age is also the topic of friendship. That 

theme was very important  for the functioning of the Zois’  circle,  because it  was 

diminishing the importance of social classes and enhancing the feeling of affiliation 

to the good, common cause. Kopitar once described his friendly feelings toward Zois 

and Dobrovský that were of the greatest significance for his life: “Paucos amicos 

eosque bonos et  veros, ut Tu es et Dobrovius, amo. Profanum vulgus malorum etc.  

odi et arceo.”
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After analysing epistolary traditions we can now determine the type of the 

letters  from the  correspondence  of  Sigmund  Zois.  Undoubtedly  they  are  private 

letters with real addressers, addressees and contents. In these texts we can hardly find 

any trace of fictitiousness. One and only exception is the Kopitar’s ability to artfully 

transform his  epistolary  image.  Fictional  elements  are  so  rare  also,  because  the 

authors did not write the letters with the intention to publish them. Some letters from 

the  correspondence  of  Sigmund  Zois,  concerning  Slovene  literary  revival,  were 

occasionally written and read aloud in broadened circle of addressers and addressees, 

but even this peculiarity (quite common for the culture  of epistolarity in the 18th 

century) did not significantly change the ordinary style of the letters with inclusion of 

the fictive elements.   

Finally  we must  answer  the  last  question,  concerning  the  epistolary  type: 

whether the discussed correspondence consists of real letters with literary value or of 

real letters without it. One of the elements of the literariness is certainly the complex 

and inventive syntax, which was usually used in the moments of author’s emotional 

and intellectual concentration. For example: when Kopitar received Zois’ letter in the 

middle  of  writing  a  letter  to  him,  his  syntax  became  emotionally  symmetrical, 

moreover, since he was struck with Zois’ domestic problems: “Und – wie sehr ward 

meine  Erwartung  durch  den  8  Blatt  (8  zehnmahl  zerküsste  Blatt)  starken  Brief 

überrascht!  Es  ist  doch  wahrlich  der  Schmerz  auch  Wohllust;  die  ersten  2  Blatt 

machten mich den ganzen herrlichen Abend angenehm wehmüthig: denn ich kann 

dem Gedanken nimmermehr Platz geben, daß E. G. Vorstellungen in Pxx kein Gehör 

finden sollten,  und halte  mich  an den Schluß  des  8ten Blattes,  daß  man  auf  Gott 

vertrauen solle.”

Literary style  is also reflected in epithets  and superlatives.  These are very 

frequent  in  the  aristocratic  correspondence  between  Zois  and  Erberg.  Zois 

congratulated his friend’s wife on becoming a lady in waiting of the Empress: “Der 

gnädigsten Frau Gemahlin erstatte gehorsamsten Dank für die gütige Erinnerung, der 

Sie  mich  würdigt,  und  den  aufrichtigsten  Glück  Wunsch  zur  Erhaltung  ihrer 

Gesundheit  und  des  Wohlseins  ihrer  liebenswürdigen  Kinder.  Unter  dem 

allgemeinen Frohlocken über die glückliche Heimkunft der hohen Patientin glänzt 

gewiss die zärtlichste Anhänglichkeit  der Gräffin mit  der Auszeichnung, die ganz 

den vielen schönen Analogien entspricht, die ihren Standpunkt verherrlichen.”    
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The discussed correspondence is very rich with classicistic rhetorical figures, 

i.e. personifications, symbols, comparisons and metaphors that are usually connected 

with classical ancient culture. Among the most popular ones was the personification 

of the muse. When Janez Nepomuk Primic was sending Zois two of his works, he 

wrote  in  the  letter:  “Im Anschlusse  nehme  ich  mir  die  Freiheit,  E.  G.  die  zwei 

Werchen,  Abezeda sa Slovenze und  Prava pot  k’  dobrimu stanu zur  Einsicht  zu 

überschicken, mit der sehnlichsten Wunsche, diese noch rohe Produkte meiner Muse 

gnädig aufnehmen zu wollen.” 

Especially Kopitar liked metaphors with comic effect on the reader – Zois. 

When he wrote  about  the husband of Zois’  niece  Gold,  who became landowner, 

because he did not succeed as a merchant, he mentioned a pair of ancient divinities: 

“Gold denkt also sein Vermögen nicht mehr den Merkur sondern lieber der Ceres u. 

a. Landgöttern anzuvertrauen.”

Among rhetorical figures are also symbols, connected with Slovene literary 

revival. Kopitar wrote in 1808 about his engagement in this enterprise: “E. G. haben 

mir die Fata der Krainischen Literatur unter Marcus, Japel, Linhart etc. in frühern 

Jahren oft erzählt, mit Beisatz, dass ich einst vielleicht selbst in diesen Weingarten 

sollte zu arbeiten kommen.” The same biblical symbol was used, when Kopitar was 

describing  Primic  in  a  letter  to  Zois:  “Primitz in  Graz  hat  es  übernommen  aus 

Trubers ta celi nouui Testament und aus Dalmatin ein Carniolo-latino-germanicum 

Lexicon zu sammeln: da ist wieder ein tüchtiger Arbeiter in vinea slavica.”  

Zois  himself  preferred  classicistic  metaphors.  When  he  was  persuading 

Kopitar he should have introduced a reform of Slavic alphabet together with abbé 

Dobrovský in an instant, or else he would fail, he wrote: “Das neue Alphabeth soll, 

wie auf einen Schlag Minerva aus Jupiters, so aus D & K Gehirne erscheinen. Sonst 

geht über das leidige Bessermachenwollen, und Einseitig seyn (z. B. ich selbst liebe 

das C für klein S Semla nicht) alles verlohren!” With regard to the same question he 

was stimulating Kopitar on some other occasion: “Es muß blitzen, einschlagen und 

treffen! Der entscheidende Augenblick für die slavische Muse ist nahe!”

The other literary elements of the letters from the correspondence of Sigmund 

Zois, concerning Slovene literary revival, are witty sentences and jokes. Zois and his 

correspondents liked to express their thoughts by wise sayings in Latin. One of the 

most popular sentences of Zois was “Ne quid nimis!” that was typical for his rational 
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view  of  life.  He  also  often  used  saying  “Quis  contra  torrentem!”  that  was 

characteristic of his stoic attitude. 

The master of witty epistolary writing was Kopitar. This is how he described 

his first  task on the post of censor for Slavic  books: “Meine  erste Censur mußte 

einem böhmischen Ms. Briefe, den  Jesus in Bethania vor einem Bilde St. Michels 

frey schweben lässt, und der sich jedem Kopisten selbst öffnet etc., das  typum non 

meretur geben. Malum omen pro inquisitore!”  

Kopitar  was  also known for sharp portraits  of  his  contemporaries  and for 

critical  judgments  of  their  works  in  his  letters.  Once  he  maliciously  compared 

Primic’  language  with  bad  Slovene  language  of  Marko Pohlin  (“Marcus  I”)  and 

Valentin  Vodnik  (“Marcus  II”):  “Die  Ankündigung  in  der  Gratzerzeitung  ist  in 

meinem Geiste. Der Primitz schreibt Deutsch ziemlich geschmackvoll; nur wenn er 

krainerisch spricht oder schreibt, hascht er à la Marcus I, & Marcus II, nach talketen 

inepten Phrasen.« However Kopitar was not only attacking the others. He often made 

fun of himself,  especially of his celibacy,  for example: “Ja! Sogar der egoistische 

Schober  hatte  eine  Geliebte,  während der gutmüthige  Kopitar  ohne ist,  und auch 

ferner mit seinen  Slavicis etc. auskommen wird müssen: in dessen hat mich meine 

Jungferschaft noch nie gereut.” And even more sharply: 

“Dass der Graf sich um  mein ordentliches Leben interessirt, bin ich um so 

froher, da E.  G. mir  gewiss ein gutes Zeugniss werden einfliessen lassen: das ist 

vielleicht meine stärkste Seite, dass ich mir keine immoralische Handlung bewusst 

bin, und auch  in puncto lubrico selbst ärger als ein Einsiedler,  si non ma  virginité 

(wenn könnte das, und Horaz lessen?) doch mon pucelage bisher noch zu vergeben 

habe.”

One  of  the  most  important  elements  of  literariness  in  discussed 

correspondence was multilingual structure of the letters. The majority of them was 

written in German,  but had extensive passages in Latin,  Slovene,  Italian,  French, 

Polish, Serbian, Russian, Greek and even other languages. There are various origins 

and  examples  for  such  usage  in  the  Zois’  correspondence:  the  tradition  of 

multilingual  intellectual  letter  (Cicero  and  European  humanists  of  16th and  17th 

centuries), the tradition of multilingual baroque letter in German lands (mixing of 

German, French and Latin), multilingual culture in Carniola (the presence of Latin, 

German, Italian and Slovene), finally and most importantly multilingual atmosphere 

of Zois’circle. 
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The  most  important  non-German  language  of  discussed  letters  was  the 

language of science and Church – Latin. Sometimes the correspondents used it, when 

they wrote about delicate issues, for example about politics. When Kopitar wanted to 

insinuate that the new war between France and Russia was very possible, he only 

wrote: “In politicis nil novi. Nasciturum expectamus curiosissime.” However Latin 

was  even  more  often  used  in  order  to  amuse  the  reader.  Kopitar,  for  example, 

frequently  imitated  texts  and  forms  of  the  prayers  and  masses.  Of  one  of  his 

proposals to Zois he wrote, copying Our Father: “Ego tantum propono; at non mea,  

sed Tua voluntas  fiat.”  Latin  was also used,  when the  correspondents  wanted  to 

emphasize the objectivity,  justification and dignity of their thoughts. Kopitar once 

summed up the reflection of Zois’ merit for the successes of the young Slavist in 

Vienna: “Quidquid ero, per te ero.”  

Passages in Slovene very frequent as well. On one hand the correspondents 

used it,  when they were describing everyday life.  Kopitar  once complained about 

very high cost of living in Vienna and about his modest wardrobe: “Bo shé, bo shé,  

zhe Bog dá. Kaj pa bò, ko se hlázhe, suknje potergajo.” On the other hand Slovene 

language was often used, when the correspondents were discussing the problems, 

connected with Slovene literary revival. Kopitar once praised Vodnik’s collection of 

poems:  “Vershaz  nam  nar  bol  dopade:  Grom  majè  nebeshki  strop!”  Zois  once 

expressed his  satisfaction  with Kopitar’s  lead  in  Slavistic  studies  that  were  once 

domain of German philologists. The Slovene proverb entered his mind, appropriate 

for  them:  “Varji,  de  te  ne  bodo vuzhili  kosi  molitvijo  peti.”  The  particularity  of 

Kopitar’s letters was that their author begun to write in Slovene in the most personal 

and emotional moments as well,  for example in 1809, when he missed Zois very 

much: “Al ſo Vasha gnada vunder smiram sdravi? Skoro bi to ménil, ki mi vunder 

tolkokrat piſhejo, kar nikoli niſim vréden. Pa tudi vſako verſto kuſhnem, ktiro ſo njih  

perſti piſáli: ah, ki bi tudi perſte mogel!”

Zois and his literary correspondents used Italian and French as well.  They 

liked to include witty Italian proverbs in their letters. Kopitar’s guidance in life was 

Venetian proverb that was certainly often heard in Zois’ “half Italian house”: “Chi fà 

trenta, fà anche trent’uno!” Kopitar was also versed in French. Once he composed an 

epigram,  insinuating  that  Napoleon had lost  his  power,  when he had  married  an 

Austrian  princess:  “Bxxxx en  Autriche  se  naturaliese car  il  commence  à faire  des  

bxtxsxs.”
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Gradation  of  multilinguality  in  Zois’  correspondence  is  obvious  in  the 

heterogeneous passages and sentences that are composed of several languages. The 

master of that skill was again Kopitar, who had learned it from Zois. The baron was 

very fond of such multilingual jokes and parodies. In a letter to Vodnik in 1794 he 

advised him to imitate distich, written on the wall of the church of St. John in Bohinj 

in mixture of Latin and Slovene:

“Qui plus vina bibit quam sua Mošna premore

ille est … nebore”.

Both correspondents – Zois and Kopitar – jestingly called such parts of their 

letters “maccaroni”. Kopitar once described erotic anecdote in a letter to Zois, using 

words from four different  languages: “Jener Stabsarzt,  von dem und der Fürstinn 

L*** die Zeitungen erzählen, schrieb ihr in Quartierbequemlichkeitsanlagenheiten, 

dass er  expresse njéno pósteljo haben muss: wo nicht, so werde er ihr  vse kozíne 

popúlil, und die Adresse war à M.e de L. princesse moje riti! To pismize je pershlo k’  

na pole. Ta mo ga per revue najprej bral, ino pod nos poduhat dajal. Also er durch 

die Bemerkung dass er  16 Jahre diene Schonung erbitten wollte,  hiess es  je suis  

fâché d’avoir en 16 ans un polisson à mes services.”

In 1810 Kopitar wrote in a letter to Zois that there was no need to recommend 

him to Archduke Johann of Austria: “An Qui fontem ni tréba piſat: il n’en vaut pas  

la peine ni la gêne.” Compositions of multilingual passages and sentences gradually 

became  a  recognizable  and  most  common  feature  of  Kopitar’s  letters.  Author 

obviously enjoyed composing them. In 1810 he was jestingly apologizing to Zois 

because  of  this:  “En  passant, ich  ärgere  mich  selbst  über  die  unerträgliche 

Sprachmengerey in meinen Briefen, sed est mala consuetudo: ich danke für die gute 

Seite, die E. G. auch diesem abusio gütigst unterschieben:  cum grano salis, schon, 

aber  wie  ich’s  mache  und  meistens  meine  jungen  Freunde  anstecke,  vertitur  in 

vitium.”  

The  other  literary  feature  of  the  discussed  correspondence is  usage  of 

pseudonyms and nicknames. The writers composed some of them in order to hide 

identities of members of the ruling houses, members of the governments and other 

politicians, mentioned in the texts, because they were afraid of possible interception 

of the letters. Such pseudonyms were very common for the culture of epistolarity in 

18th and  early  19th century.  Therefore  it  is  no  surprise  we can  find  them in  the 
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correspondence  of  Sigmund Zois,  but  especially  in  the letters  of  Kopitar.  A few 

examples: 

“Qui fontem Savi” for Archduke Johann of Austria,

“tisti ki je na poli on” or simply “na pole” for Napoleon Bonaparte,

“tiſti  Krajnz  komur  Ribniza ſliſhi”  for  retired  Austrian  diplomat  count 

Cobenzl,

“der Mann, der die Russen von Petersburg aus kennt” for Franz Joseph count 

Saurau, high official of the Austrian court.  

Other pseudonyms were invented owing to personal delight of the authors in 

making allusions. Such are:

“Meister” for abbé Dobrovský,

“Vater” or “pater” or “ozhe” for baron Sigmund Zois and sometimes for abbé 

Dobrovský,

“Lateinischer Kirill” or “Zirill” for a future reformer of the Slavic alphabet, in 

fact reserved for Kopitar. 

Last  not  least  among  elements  of  literariness  in  the  correspondence  of 

Sigmund Zois, concerning Slovene literary revival, is Kopitar’s carefully arranged 

and maintained epistolary image of himself in his letters to Zois. Kopitar consistently 

played a role of a child or son (sometimes obedient secretary), while he was always 

referring  to  Zois  as  a  father  (sometimes  as  a  good-hearted  master).  He  often 

concluded a letter  “mit  kindlicher  Ehrfurcht”.  His emotional  relation to Zois was 

stressed with fictionalization of epistolary writing.  He often pretended to be near 

beloved  mentor,  for  example:  “Nun  lege  ich  mich  schlafen,  und  wünsche  Ihnen 

gleichfalls eine gute Nacht.” Or he was creating an illusion that he was standing in 

front of Zois’ bed or chair and having a chat with him: “In der tröstlicher Hoffnung, 

dass E. G. nun doch schon in der Rekonvaleszenz seyn werden, um Briefe lesen zu 

wollen, will ich den heutigen Abend bei E. G. zubringen.” Sometimes he felt, that his 

epistolary image does not correspond to his genuine personality. Above all he was 

afraid that Zois would suspect the same, therefore he was constantly convincing him 

about the opposite.  One day he was not sure whether  the baron believed him or 

Vodnik about the quarrel they had had in Vienna and exclaimed: “Ich bitte E. G. den 

dummen Schlaukopf ein wenig zu waschen, und da sich Mönche alles erlauben, ihm 

nichts  zu  glauben,  wenn  er  auf  meine  Kosten  Ihre  benevolentia sollte  captiren 

wollen.  Ihr  Secretär  darf  hoffen,  daß  er  Ihnen  genug  bekannt  sey.”  All  above 
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mentioned elements of literariness therefore allow us to conclude that letters from the 

correspondence of Sigmund Zois, concerning Slovene literary revival, belong to the 

category of private letters with literary value.

Now we can analyse the functions and importance of mentioned letters for the 

Slovene literary revival. The letters were certainly not just subsidiary means, with 

which the members of Zois’ circle were substituting the conversations in the time of 

separation. The letter was in fact equivalent way of communication, which defined, 

enabled, adjusted and directed Slovene literary revival in the last decades of 18th and 

in the first decades of 19th centuries. The functions of letters with respect to these 

tasks were various. Their meaning of course increased in the time of absence of the 

main collaborators, especially of Vodnik and Kopitar.             

Their first function was not just to describe and define, but also to change and 

consolidate the concept of the revival. The main changes were executed in 1809. On 

one  hand  the  changes  were  of  conceptual  nature:  Zois’  circle  begun  with  new, 

systematic  and international connecting of all Slavic revivals performed by Slavist 

Kopitar. As Zois put it in 1809 in a letter to Kopitar: “Hat das Schicksal Sie zu einem 

klassischen Slavisten bestimmt, so müssen Sie es in Wien, oder aus diesem Zentral-

Punkte aus, werden. Wer kann Ihnen es streitig machen? Durich und Alter sind nicht 

mehr, und ihre Zöglinge, wer sind Sie? Dobrowsky glagt selbst schon über das zu alt 

werden.” And on the other hand the changes were of structural nature: elderly and 

handicapped Zois, struck by financial breakdown, following French occupation of 

Carniola, handed over to Kopitar the coordination and organization of Slovene and 

Slavic collaborators. As Zois wrote in the letter to Kopitar late in 1810: “Ego tardus,  

tu velox – etiam antagonistae!” 

Zois, whose activities were traditionally limited to the duchy of Carniola was 

only happy to see, how Kopitar was spreading ideas of his circle in other Slovene 

and Slavic lands: “Ich sehe mit Vergnügen, wie sehr sich ihr Slawischer wirkungs 

Prozes nach allen Seiten erweitert!” At the end of his life, when his circle was almost 

dissolved, he gave Kopitar his last orders with regard to literary revival: “Dagegen 

erwartet  das  Publikum mit  Ungeduld  das  neue  Alphabet,  und nach  demselben  – 

Grammatik und Lexikon! Ich  begreife vollkommen, wie schwär und wichtig jene 

Aufgabe  sey!  Nur  bin  ich  betrübt,  daß  es  mir  nicht  gegönnt  ist  die  Vollendung 

unserer Sprach Regenerazion zu erleben.” 
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The next  important  function  of  Zois’  correspondence  was organization  of 

work. The letters of leading members of the circle, namely Zois, Linhart and Kopitar, 

were  distributing  the  instructions,  supervising  their  execution  and  evaluating  the 

collaborators, for example Valentin Vodnik, poet and translator Jakob Zupan, writer 

and theologian Matevž Ravnikar, philologist Franc Metelko, poet and historian Janez 

Anton  Zupančič,  amateurish  historian  Joseph  baron  Erberg,  poet,  writer  and 

philologist Janez Nepomuk Primic. Especially Zois and Kopitar were very successful 

in  disciplining  their  colleagues.  Kopitar  liked  to  instruct  Zois,  how to  deal  with 

younger Slavists. In 1812 he wrote about Zupan: “Ich bin so froh, daß Supan Zutritt 

in  E.  G.  Hause  hat!  Ich  merke  die  guten  Folgen  davon  in  seinen  Briefen.  Non 

corrumpent  Jansenistae,  non  praevalebunt  eum.”  And  in  1814  about  Ravnikar: 

“Wenn Ew. Gnaden sich die Mühe nicht verdrießen lassen wollen den Raunikar recht 

oft um sich zu leiden, und zu apprivoisiren, i. e. nach und nach, ohne Schaden seines 

Eifers  etc.  zu  entjansenisieren,  so  wärde  das  wohl  bei  weitem unser  bester 

Schriftsteller werden.” 

Zois  and Kopitar  by means  of  their  mutual  correspondence  even work in 

collusion, when they were secretly controlling part of the correspondence of their 

collaborators, for example the letters, coming from Vienna for Zupan and Ravnikar. 

Once they even  obstructed a promotion of one of the younger  Slavists. Zois was 

instructed  by  Kopitar  to  prevent  the  appointing  of  Janez  Nepomuk  Primic  for  a 

professor of Slovene language in Graz: “Durch Lehman habe dem Gub. Rath Jüstel 

in Gratz mahnen lassen, auf den Shismatiker Primiz, und seine Windischen Helfer 

aufmerksam zu seyn!”       

The  correspondence  od  Sigmund  Zois  was  also  enabling  a  realization  of 

current  literary,  publicistic  and  philological  projects.  Zois’  letters  coordinated  all 

works, connected with the publication of two volumes of Vodnik’s almanac Velika  

pratika (1795–1796) and of Kopitar’s  Grammatik der slavischen Sprache in Krain,  

Kärnten und Steiermark (1808–1809). Letters between Zois and Kopitar in 1809 and 

1810  even  considered  the  new,  French  or  Italian  edition  of  Kopitar’s  grammar. 

Kopitar  suggested in a  letter  in October 1809: “Wenn ich jetzt  in Laibach wäre, 

machten wir mit Korn eine französ. od. ital. Krainische Gramm.?” But the plan was 

not realized.  In 1813 the correspondence between Zois and Vodnik discussed the 

question of title of poet’s almost finished Slovene dictionary. Vodnik was asking for 

an advice: “Was thun wir? Wie taufen wir das Kind? – Slovar will den Kopitar nicht 
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gefallen.  Hier  habe  ich  keine  Einwendungen  gehört,  nähmlich  hier  in  Krain. 

Omnibus ruminatis schwanke ich am Ende zwischen Slòvnik und Beſèdnik. Бєсέдую 

heißt  colloquor, sermocinor, dissero.  Бєсέда  colloquium, conversation, côterie. 

СЛОВНИΚЬ  aber  wäre  sehr  erwünscht,  den  bekanten  graecisirenden 

Zußammensetzungs Geist zu bannen, damit man nicht den Spuck des  Ricsoſlovnik 

am Halse hätte: jedoch Beſèdnik ist ebenfalls einfach. Ergo tamen Beſèdnik??” 

The discussed correspondence was consistently creating and supplementing 

historical  and  ideological  basis  for  Slovene  and  also  Slavic  literary  revival.  The 

letters from Ljubljana were constantly stimulating Kopitar to develop and to prove so 

called Carinthian and Pannonic theory, beginnings of which were devised by Linhart 

and Zois already in the eighties of the 18th century. Both theories were stressing the 

oldness of Slovene language and its importance for the development of Old Church 

Slavonic and all the other Slavic cultures. Zois wrote in a letter to Kopitar in 1809, 

full of hope: “Irre ich nicht, so erscheint aus einigen Sätzen v. Dobrowsky immer 

mehr Hoffnung dafür, dass Sie den Karantanern, und Ur. Slaven unserer Gegenden 

dem Platz in der Geschichte, aus dem sie verdrängt blieben, glücklich revindiziren 

werden.” These historical theories became basis for Kopitar’s, but also Zois’ political 

(the establishment of Illyrian kingdom with capital in Ljubljana) and linguistic plans 

for South Slavic nations (shaping and uniforming of two main South Slavic linguistic 

groups – Slovene and Serbian). Already in 1809 Kopitar wrote Zois: “Im Süden der 

Donau gibt es 2 Slavische Hauptdialekte,  die durch die Save und Kulp bestimmt 

werden [...] Man kann den südlichen Dialekt mit Dobr. den  Serbischen taufen, um 

eine Benennung zu haben, so wie den nördlichen den Windischen, so wenig treffend 

auch die Nahmen sind.”  

The same historical  arguments were used by Zois and Kopitar,  when they 

were planning the Slovene guidance of the reform of Slavic alphabet. Kopitar wrote 

in  1814:  “Das  slavische Alphabet,  wenn  es  durchgeht,  wie  ich  hoffe,  wird  von 

grossen, für Österreich äusserst guten Folgen seyn. Und das Verdienst wird kreinisch 

seyn,  wie E. G. vor 3 Jahren schon gesagt haben!” In fact  Zois’ letters  had been 

supporting  Kopitar  for  ten  years  to  prepare  missing  letters  for  specific  Slavic 

phonemes. Kopitar’s plan was to devise uniform Latin alphabet for all Slavic nations 

and  thus  create  a  firm  base  for  the  harmonius  development  of  their  languages, 

literatures and cultures. The centre of these developments would be Vienna as the 

capital  of  Catholic  Austrian  empire  that  would  gradually  become a home of  the 
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majority  of Slavic  nations  in  Central  and South Europe.  The guidance would be 

probably performed by the oldest nation – Slovenes.  Both intellectuals  wanted to 

introduce  some  practical  letters  from the  Cyrillic  alphabet.  Kopitar  explained  in 

1812: “Womöglich werde ich die Cyrillischen Züge entlehnen und den lateinischen 

approzimiren.” But Kopitar hesitated for aesthetic and practical reasons. Zois tried to 

encourage him:     

“Werden Sie zweyerley  e und  o – werden Sie die jerisirenden Werthe mit 

Buchstaben  oder  Akzent  Zeichen  –  vorschlagen?  Werden  Sie  absolut  neue 

Schriftzüge für die mangelnden Buchstaben erfinden? Oder doch einige des Cyr., 

Glagol., Serb., Russischen – beibehalten? Diese und dergleichen Fragen dringen sich 

freilich auf! Aber ich gestehe noch einmal, daß mit delibriren, zweifeln und Hülfe 

suchen, nichts  zustanden kommen kann. Es muß blitzen,  einschlagen und treffen! 

Der entscheidende Augenblick für die slavische Muse ist nahe! Indeßen gewinnt ihr 

Vorläufer Zeit in den Annalen – oder umgekehrt geht alles zu Grunde!” But despite 

Zois’  urging Kopitar  did not  summon up his  courage and the question remained 

unsolved for a few decades.

The correspondence  of  Sigmund  Zois  became internationally  relevant  and 

significant especially while debating upon the problem of Carinthian and Pannonic 

theory and upon the problem of uniformed Slavic alphabet. However these were not 

the only important  features  of the correspondence in regard to Slavic  revivals or 

Slavic  cultural  nationalisms.  After  1808  Zois  and  Kopitar  were  systematically 

connecting important European Slavists and Slavic intellectuals among themselves. 

The idea  was to  connect  the  European Slavists  of  the  north,  working within  the 

sphere of German culture, and the European Slavist of the south, working within the 

sphere of Italian culture. Kopitar was convinced that central figure of the connection 

should be baron Zois in Carniola: “Aber vielleicht geschieht es noch, dass durch den 

B.  Z.  in  Krain die  Gelehrten  des  Slavischen  Südens  mit  denen  des  Nordens 

verbunden werden”. 

Kopitar wrote again about the same plan in 1810 in a letter to Zois: “Dum 

sedeam scriptor, iam faciam  pájzhinam per omnes terras Slavorum:  Sed hic opus,  

hic labor est!” Already in 1808 or earlier Zois established the correspondence with 

Dalmatian  philologist  Francesco  Maria  Appendini  (Dubrovnik)  and  with  Serbian 

writer  Pavle  Solarić  (Venice).  In  the  following  years  Kopitar  and  Zois  created, 

maintained and also supervised the connection between Dobrovský in Prague and 
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Dalmatian  philologists  in  Dubrovnik  (Ragusa).  Zois  described  his  plan  in  the 

introductory letter to Appendini in 1812: 

“La mancanza di communicazione tra i letterati de’ diversi dialetti slavici, e  

dello spaccio vicendevole de’ loro prodotti,  sembra essere stata sinora di grande 

ostacolo agli incrementi dell’interesse generale. Eccole un progetto, che ambisce la 

di lei approvazione. Il mio Domicilio m’abilita ad offrire un punto di contatto per le 

commissioni  tra  l’Adriatico,  e  Vienna.  La  Capitale  [Lubiana]  puo  essere  

considerata  come  il  centro  d’uno  communicazione  più  estesa  tra  i  Slavisti  

meridionali, e li setentrionali.”  

Other connections, efficiently performed by Zois and Kopitar, included the 

permanent  correspondences  or  contacts  between  Dobrovský  and  Slovene 

intellectuals (Ravnikar, Zupan), Pavle Solarić and Viennese scholars, Vuk Stefanović 

Karadžić and European Slavists, the founder of Croatian revival bishop Maksimilijan 

Vrhovac  and  Dobrovský,  Vrhovac  and  Viennese  scholars,  Polish  patron  Józef 

Maksymiljan count Ossoliński and other Slavic scientists etc. The correspondence 

between Zois and Kopitar was thus of utmost importance for the beginning of the 

coordinated  development  of  Slavic  literary  and  national  revivals  and  for  the 

beginning  of  cosmopolitan  dissemination  of  their  ideas.  These  international 

connections were also very important for the political concepts and plans, made by 

Zois and Kopitar.  

One of the most important themes in the correspondence between Sigmund Zois and 

Bartholomäus Kopitar, written in the period of 1808–1818, was therefore politics. 

These two protagonists of Slovene literary revival, one living in Ljubljana and the 

other in Vienna, were very close to the contemporary sources of political information 

because of the great number of acquaintances among members of the Austrian and 

French  political  and  intellectual  elite.  Fast  postal  connection  enabled  them  to 

exchange news from Carniola and from European courts and battlefields in due time. 

Their  commentaries,  often  written  in  the  mixture  of  languages,  but  especially  in 

Latin, are interwoven with secret meanings, hidden names and codes, all of which is 

partly result of the exposure of a correspondence of that time to police surveillance.  

For that reason the correspondents had to be very careful, especially if they 

were  of  noble  origin  and off  high  rank  like  Zois  and  Erberg.  It  is  therefore  no 

surprise that Erberg did not want to discuss unofficial political news. In a letter to 

Zois in 1810 he gave only a gentle hint about his very difficult  task of being an 
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educator of mentally ill crown prince Ferdinand of Austria: “Ich möchte Ihnen von 

mir,  meine  Dienste  gerne  mehreres  sagen,  was  ich  jedoch  der  Feder  nicht 

anzuvertrauen wage. Ich trachte nach Pflicht zu handeln und hoffe, dass Gott nichts 

wird fruchtloss sein lassen, damit glaube ich Ihnen viel gesagt zu haben.”    

Late in 1808 and in 1809 Zois and Kopitar were mainly concerned with the 

tension and consecutively with the war between Austria and France. In March 1809 

they were exchanging the observations about the movements of the Austrian army 

toward Bavaria and Friuli. Early in May Kopitar started to doubt the Austrian victory 

in spite of public opinion. In the months after Austria’s defeat in July Kopitar was 

describing the negotiations for treaty and Zois was listing severe measures of French 

authorities in Carniola: 

“Wenn  Nap.  nicht  nachgiebt  –  siamo  falliti  e  dovremo  fare  cessionem 

bonorum – videbimus!” Finally, late in October 1809 Kopitar was able to write Zois 

in detail  about Treaty of Schönbrunn and the establishment  of Illyrian provinces: 

“Also Triest,  Montefalcone,  Krain (ut videtur ganz!), Villach, Salzburg, ein Stück 

Östreich,  dann wo die Save aus Krain tritt, alles auf dem rechten Ufer gelegene bis 

Semlin  ad  dispositionem Napoleonis;  dann  an  Sachsen einige  Pfarreyen  von 

Böhmen:  an  Warschau ganz  Westgal.  nebst  Krakau  und  gewissen  Umkreis  und 

Samoscherkreis; an Russland von Ostgal. 400,000 Seelen. Durch Fiume kann Östr. 

aus und einführen gegen begünstigende   Zölle  ; quant à Trieste, si vedrà.”

Zois  and  Kopitar  admitted  the  legitimacy  of  French  administration  and 

deprecated  the rebellions  against  it:  “Wir  hören,  dass der Kr.  Aufstand,  wiewohl 

nicht ohne Blutvergiessen, endlich durch Vorstellungen des Bischofs sey gedämpft 

worden. Traurig wenn die Verzweiflung über die Überlegung siegt.” However they 

did not  approve  most  of  French measures,  e.g.  the  seizure  of  bishop’s  palace  in 

Ljubljana, the persecution of the members of the Territorial Army, high taxes etc. At 

the beginning, they were expecting Slovene language to become one of the official 

languages of the new state. Especially Kopitar was convinced by the interest, which 

Napoleon and his co-workers had shown in October 1809 for the Slavic nations and 

languages of Illyrian provinces:  

“Tiſtimo ki je na poli on, néki Slovénzi po glavi rojijo. Er soll seine vertraute 

Umgebung gefragt haben, um die  soũche de cette infinite de langues slaves: cette  

nation immense bi snala njegovo enkrat poshreti  itn. Die wussten nicht einmahl so 

viel als er.  Informez – vouz en donc war der Bescheid, und nun giengen Sekretäre, 
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savans etc. […] Indessen hat na pole, wie er schon im wagen sass, wieder abspannen 

lassen,  tiſtiga Krajnza komur Ribniza ſliſhi aufsuchen und tief in die Nacht hinein 

conferirt mit ihm menijo tudi savol Slovénzov.”

Nevertheless, subsequent letters between Zois and Kopitar indicate, that they 

were disappointed for that matter, since they were discussing mainly how to prevent 

the intention of French governor August Marmont  to introduce Ragusan Croatian 

dialect (in Appendini’s opinion the oldest Slavic and even European language) as the 

main Slavic language in schools, culture and public life of Illyrian provinces. Zois 

was indignant  at  this  experiment  and so were Kopitar  and Vodnik.  In a letter  to 

Kopitar late in 1810 the baron suggested two countermeasures. First: Kopitar and 

Dobrovský  must  reject  Appendini’s  theory:  “Dobr.  et  Appendini.  –  fiant  

antagonistae!” And second: Zois will convince Marmont and his commissar Siauve, 

who  was  baron’s  personal  friend,  of  the  absurdity  of  proposed  measure  with 

Kopitar’s grammar, Japelj’s Slovene translation of the Bible and other arguments: 

“Mittam huic bibliam et gramm. K. quam primum Siauve et Marmont.”

In the spring of 1810, after the wedding of Napoleon and archduchess Mary 

Louise of Austria, Kopitar was reporting in the letters to Zois continuously about the 

stubborn belief of Carniolan aristocrats, involved in politics in Vienna, that Illyrian 

provinces were going to be returned to the emperor Franz I, who would keep them in 

such form: “Anfangs der glückbringenden Heurath sprach man stark von Rückgabe 

Krains in Publiko hier,  sed nunc obticuere omnes: die klügern rechnen nun auf die 

Donau rechts und links bis zum Ausflusse, wodurch Östr. wie sie glauben reichlich 

das  vom  Lande  aus  so  schwer  zugängliche,  blosse Triest  und  Fiume  (ohne 

Dalmatien) ersetzt bekommt.” 

Already in  the spring  of  1811 Kopitar  predicted  war  between Russia  and 

France:  “In  politicis ist  der Russ.  & Französ.  Krieg als  nächst  bevorstehend und 

schon halb angefangen das Tagesgespräch, wir sollen neutral seyn: vedremo.” In the 

summer of 1812 he was describing rapid Napoleon’s campaign and expecting the fall 

of Moscow (“Nova proxima expectamus ex Moscua!”), but early in December he was 

aware of the signs of French defeat. 

After  the  Austrian  conquest  of  Illyrian  provinces  Zois  and  Kopitar  were 

mainly concerned with the regulation of these lands.  They were hoping that they 

were going to be kept in such form, but with reinforced Slavic character. Kopitar, 

who was even hoping for the annexation of the Serbian and other eastern Danubian 
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lands,  wrote  in  April  1814:  “Auch  hat  es,  wenn  mich  nicht  alles trügt,  starken 

Anschein, daß Illyrien beisammen bleiben werde. Wie weiter süd – und ostwärts sich 

unser  Interesse  mit  dem Russischen  vertragen  werde,  steht  dahin.  [...]  Wäre  ich 

Minister,  so  wüßte  ich,  glaub  ich,  den  russischen  Emissärs  wohl  das  Handwerk 

anlegen.”  

On the 1st of June 1814 Kopitar presented to Zois his austroslavistic concept 

of the new Illyria, that would have included Dalmatia and possibly some other Slavic 

countries in the Balkans and would have as such opposed the Russian influence. 

Kopitar summoned Zois to support his proposal at his acquaintance Franz Joseph von 

Saurau, who was the court commissar of former Illyrian provinces, and possibly at 

minister of state Clemens von Metternich: “Ew. Gnaden könnten wohl mit Erfolg 

eine  Idee  über  unsre  und  die  türkischen  Slaven  in  unserm  Süden  dem  Manne 

hinwerfen, der die Russen von Petersburg aus kennt, und beurtheilt. Es scheint, daß 

alle unsre Minister lieber nordwärts, wo sie herstammen, studiert haben und gereiset 

sind, als südwärts hinsehen: dafür schauen die Russen desto unverwandter hinunter, 

und wir werden das Thor zumachen wollen, wenn die Kuh schon hinaus seyn wird. 

Dii meliora!” Zois almost certainly followed his advice and presented the plan to 

Saurau, who visited him in June in Ljubljana. 

In May 1816 Kopitar again urged Zois to support the idea of the great Slavic 

kingdom of Illyria with capital in Ljubljana and with its own court chancellery in 

Vienna, when Metternich would come to him for an advice on this subject: “Ob es 

aber jitzt schon bis zu einer illyrischen Hofkanzley kommen werde, wo man unter 

Leopold bereits war, steht zu erwarten. Dazu muß es aber kommen, wenn nach außen 

und  nach  innen mit  gewißen  und  grossem  Erfolg  gewirkt  werden  soll.  Tu  per 

occasionem  mentionem iniice  rei  magnae!”  Zois  indeed presented the concept  to 

Metternich in Ljubljana between 19th and 23th of May: “Ich wiederhohle kurz, daß 

der Fürst M. alle Gründe für Illyrien, und für den Südlichen Slavismuß mit vieler 

Aufmerksamkeit  angehört,  beherzigt,  und  versprochen  hat,  den  Gegenstand  zur 

Sprache bringen zu wollen.” 

The minister therefore willingly took the suggestion into consideration, since 

it was in accordance with his domestic policy.  He namely wanted to establish the 

coherent south-Slavic kingdom (including Dalmatia) inside the empire, in order to 

integrate catholic Slavic nations of Austria. However, the emperor Francis I rejected 

Metternich’s proposal. Illyrian kingdom, proclaimed in August 1816, was reduced in 

375



size (without Dalmatia) and in importance (without capital and chancellery). In June 

1817, disappointed Kopitar and Zois again hoped that their ally Metternich would be 

successful in his newest attempts to reinforce the autonomy of Illyria: “De Illyria  

quid sit futurum? Loquuntur quidem de cancellaria restituenda, sed ich glaube es so, 

wie Dobrowski’s Herkunft, zwar wünschend, aber kaum hoffend.” In the autumn the 

minister proposed the establishment of four new national chancelleries, including one 

for Illyria and Dalmatia, but the emperor again substantially remodelled the proposal. 

The chance of coherent South Slavic state was inevitably lost. 

Zois  and  Kopitar  were  therefore  observing  the  political  events  in  Europe 

especially  with  regard  to  political  and  cultural  development  of  Slovene  lands. 

Though always  loyal  to  Austria  they never  cease  to  criticize  the  mistakes  of  its 

domestic  policy.  Their  vision  of  Austria  as  a  warranter  of  European  peace  and 

equilibrium,  controlling  Italy  and  Germany  and  protecting  Slavic  nations  in  the 

Balkans  against  Hungary,  Russia  and  Turkey,  corresponds  in  many  ways  to 

Metternich’s policy. Zois and Kopitar did not only comment the events, but they also 

actively engaged in politics. Their interventions had important influence on French 

language  policy  in  Illyrian  provinces  and  on  Metternich’s  proposal  for  Illyrian 

kingdom.  In  both  cases,  Zois  and  Kopitar  were  only  partly  successful,  but 

nevertheless  their  proposals  were  considered  by  many  contemporary  European 

politicians, i.e. Marmont, Metternich and Saurau, the most important from that part 

of the continent. Thus the letters from the correspondence of Sigmund Zois baron 

Edelstein, concerning Slovene literary revival, were political means as well.
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