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Uvodna beseda
Leto 2020 je bilo nedvomno posebno leto. Zaznamovala ga je pandemija korona virusa, ki je postavila na glavo naše ustaljeno življenje in nas prisilila, da razmislimo o svojih prioritetah. Ustavitev javnega življenja je precej prizadela tudi raziskovalno dejavnost. Ne le
da je raziskovalce prisilila v delo na domu, ki praviloma ni tako
učinkovito kot raziskovanje in ustvarjanje v stimulativnem delovnem okolju, pač pa je za sabo potegnila tudi prepoved potovanj, terenskega dela in zaprtje arhivov.
Vse te nevšečnosti so se pokazale tudi v delovanju Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja. Novi virus nam je prekrižal marsikatere načrte. V prvi vrsti je odpadla predvidena ekskurzija
v Trst, prav tako smo se morali odpovedati enemu od napovedanih
predavanj.
Kljub vsemu pa smo se situaciji skušali prilagoditi tudi v
društvu in nadaljevati z delom v novih okoliščinah. Tako smo vseeno izvedli tri predavanja, prvo, v februarju, še po »starem«, torej v
živo, drugi dve, v maju in decembru, pa s pomočjo spletne aplikacije zoom. Čeprav digitalni stiki nikakor ne morejo odtehtati
pristnega osebna stika, pa so predavanja na daljavo pokazala tudi
pozitivno stran – udeležil se jih je lahko marsikdo, ki se jih osebno
morda ne bi mogel. Zadnje predavanje, ki je bilo izvedeno decembra, je bilo tudi jubilejno, 50. po vrsti, kar priča o uspešnosti in tehtnosti našega društva.
Poleg »digitalnih« predavanj smo izpeljali tudi objavo digitalne publikacije. V sodelovanju z ZRC SAZU in s Kommission für
neuere Geschichte Österreichs smo javnosti predstavili izredno zanimiva pisma, ki jih je Ignac Marija grof Attems v tridesetih letih
18. stoletja s svojega kavalirskega potovanja pisal svojemu očetu v
Gradec. Kritično spletno izdajo vira spremljata dve študiji, ki se jima bodo v prihodnjih letih pridružile še druge.
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Kljub negotovim časom, ki so pred nami, bo društvo tudi v
letu 2021 sledilo začrtanim ciljem. V načrtu imamo običajna štiri
predavanja, ki jih bomo izvedli bodisi v živo bodisi na daljavo. Prav
tako pa načrtujemo tudi aktivno udeležbo na mednarodni konferenci
»Mesto v dolgem 18. stoletju«, ki jo maja v Gradcu organizira avstrijsko Društvo za raziskovanje 18. stoletja v jugovzhodni Evropi.
Prav tako se nismo odpovedali ekskurziji v Trst, ki jo bomo izvedli,
takoj ko bo mogoče.
Novi virus tako delovanja našega društva ni zaustavil, le
prisilil nas je v iskanje drugih poti, kar ni nujno vedno slabo.
Miha Preinfalk
urednik Biltena

4

VSEBINA
Povzetki predavanj 2020
Rok Bečan: Skupne poteze kranjskih jezuitov 18. stoletja v kontekstu tedanje Avstrijske province Družbe Jezusove
Teodora Shek Brnardić: Vsakdanje življenje gojencev Vojaške akademije v Dunajskem Novem mestu, kot ga prikazujejo slike Bernharda Albrechta (1785–1793)
Monika Deželak Trojar: Dramska dejavnost ljubljanskih jezuitov
(1596–1773) v luči ohranjenih dramskih besedil in perióh
Pisma Ignaca Marije grofa Attemsa očetu (1734–1738) (Metoda
Kokole)
Bibliografija o življenju in delu Valentina Vodnika (1758–1819)
do leta 2020 (Andreja Legan Ravnikar in Alenka Porenta)
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POVZETKI PREDAVANJ 2020
48. predavanje – 13. 2. 2020
Rok Bečan, Ljubljana

Skupne poteze kranjskih jezuitov 18. stoletja v
kontekstu tedanje Avstrijske province Družbe
Jezusove
V letu smrti ustanovitelja Družbe Jezusove (DJ), Ignacija Lojolskega, leta 1556, red šteje 1000 članov. Nastane švicarsko-tirolskobavarska provinca (regionalna enota reda) Germania Superior, iz nje
leta 1563 Avstrijska provinca, iz te leta 1564 Poljsko-Litovska in
leta 1623 Češka. Red se razrašča po članstvu in strukturi: leta 1710
šteje 20.000 članov, leta 1762, pred začetkom upada, pa 22.847 članov v 49 provincah in 669 kolegijih; po ukinitvi leta 1773 ostane v
Ruskem carstvu v eni provinci 201 jezuit. V 18. stoletju sega Nemška asistenca (skupina provinc pod nadzorom asistenta vrhovnega
predstojnika v Rimu) od Belgije do poljske in turške meje ter ima
skupaj osem provinc (z Avstrijsko vred), svetovna DJ pa ima še pet
asistenc: italijansko, portugalsko, špansko, francosko in poljsko.
Obseg in tipologija Avstrijske province, njenih skupnosti in članov
Poudarek pastorale v 18. stoletju je bil v madžarski polovici in na
do nedavnega turških ozemljih. Tam je bilo odprtih šest jezuitskih
redovnih skupnosti preprostega tipa, misijonskih postaj, devet takšnih je bilo povzdignjenih v rezidence, sedem rezidenc pa se je do
1772 razširilo v najvišji tip skupnosti, kolegij. Vodstvo province je
rezidiralo na Dunaju (četrti tip, ena skupnost).
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Peti tip skupnosti so hiše formacije, ki so se podvojene pojavljale v avstrijski in madžarski polovici (na Slovaškem); študijske
so štete pod kolegije, ostale (noviciat in tretja probacija) pod rezidence. V njih so 12–17 let redovne vzgoje opravljali novi jezuiti, po
vrsti: dve leti noviciat (Dunaj, Trenčin), leto humanistike (Leoben,
Győr, Skalica), dve leti filozofije (Gradec, Dunaj, Košice, Trnava),
v istih krajih še eno leto ponavljanja ali matematike ali bibličnih
jezikov, 1–6 let magisterija v običajnih kolegijih, pred duhovniškim
posvečenjem štiri leta teologije (isti štirje kolegiji kot filozofija) ter
leto priprave na zadnje zaobljube ali tretja probacija (Judenburg in
Banska Bistrica). Redovni bratje so imeli krajšo formacijo.
Avstrijska provinca je imela leta 1700 1247 članov, višek je
bil leta 1767 s 1906 člani. Ob razpustu leta 1773 je imela 1845 članov v 71 skupnostih (35 kolegijev, 25 rezidenc in 11 misijonskih
postaj), oziroma 1078 patrov (duhovnikov), 347 sholastikov oz. bogoslovcev (od teh 113 magistrov, tj. učiteljev v kolegijih) in 420 redovnih bratov.
Jezuiti so tudi po zadnjih zaobljubah neprestano krožili po
skupnostih. Za mobilnost je tipičen podatek, da se je v Ljubljani v
letih 1701–1773 v 24 mandatih izmenjalo 21 rektorjev (predstojnikov kolegija); od tega sedem rojenih Kranjcev. Mešanje med avstrijsko (44 % članov leta 1773) in madžarsko polovico (41 %) ni bilo v navadi. Preostalih 15 % je bilo z zahoda in severa, redovnih
bratov iz vrst popotnih obrtnikov. Leta 1773 je med 750 jezuiti iz
avstrijske polovice izviralo: 55 s Kranjske, 60 s Koroške, 21 z Goriške, 50 iz Liburnije in Istre, 130 s Štajerske, ostali iz Zgornje in
Spodnje Avstrije.
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Pastorala v mestu
Ljubljanski kolegij je kot edina jezuitska skupnost na Kranjskem
pokrival različna področja dela. V 18. stoletju je v njem vsako leto
delovalo 30–43 jezuitov, poleg ostarelih članov je minimalno: pet v
notranjih službah (bratje z gospodarskimi nalogami), 13 v šolstvu
ter sedem v dušnem pastirstvu.
V Ljubljani so pridiganje in katehezo izvajali tako v nemščini kot slovenščini (pri Sv. Jakobu in Sv. Trojici ter v stolnici) in
delo podpirali s knjižnimi izdajami. To delo jezuitov so koristile in
pospeševale Marijine družbe idr. bratovščine: za srečno smrt, Svete
družine ... Po eden od patrov je redno deloval v obeh zaporih, obeh
bolnišnicah in oskrbi ženskih samostanov. Nabožno-poučno dejavnost je spremljala zakramentalna, predvsem obhajanje ter spovedovanje, saj jezuiti niso imeli župnije.
Ob vsakoletnih pobožnih slovesnostih (pridiganja in procesije z dramskimi dodatki za največje krščanske praznike) je zanimiva razglasitev dveh novih svetnikov DJ novembra 1727, Alojzija
Gonzage in Stanislava Kostke. Pastorala je prišla do izraza tudi v
baročni nabožni arhitekturi (Sv. Jakoba v Ljubljani) pod samimi jezuiti ali drugimi (Radmirje idr.).
Duhovne vaje in popotna pastorala
Temelj jezuitskega načina življenja in dela so bile duhovne vaje
Ignacija Lojolskega (Exercitia Spiritualia, 1548). Vsak pater jih je
lahko dajal posameznikom, za množične oblike pa so se usposobili
ljudski misijonarji. Skupinske duhovne vaje so dajali v mestih, po
ženskih samostanih, na deželi pa običajno kot ljudske misijone
dolžine 5 do 10 dni. Veliko vernikov so pritegnile tridnevnice, npr.
na Veseli gori (Št. Rupert) na Dolenjskem leta 1733 kar 10.000. V
prvi tretjini 18. stoletja je bilo v provinci štiri do šest rednih potujočih misijonarjev, leta 1735 se na Koroškem pojavi skupina sedmih
izrednih (po kmečkih uporih), po letu 1747 skupno število 19 pada.
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Konec 17. stoletja se je k nam razširila stroga »italijanska
metoda« misijona po p. Pavlu Segneriju st. s poudarkom na pokori
odraslih, sledi ji npr. avtor pesmarice p. Primož Lavrenčič. Sredi 18.
stoletja je pri nas prevladala katehetična metoda s poudarkom na
verouku otrok. Razvila se je iz bratovščin krščanskega nauka s p.
Ignacijem Parhammerjem; leta 1758 je njegov katekizem iz leta
1750 v slovenščino prevedel p. Blaž Zaplatnik. Pozitiven vpliv katehetičnih misijonov je v Mariboru omogočil leta 1757 odprtje najprej misijonarske rezidence, pol leta kasneje pa ob podpori plemstva
še gimnazije s 84 učenci; po dograditvi cerkve in ubožnice za 30
fantov je leta 1765 štela že 150 učencev.
Izobraževalno delo
Ljubljanski kolegij v 18. stoletju pomeni gimnazijo z ubožnico in
redne visoke študije v treh letnikih. Glede kolegija nasploh so še
veljala tako redovna pravila (4. del Konstitucij DJ iz let 1553–1559)
kot študijski program Ratio Studiorum iz 1599. V šestih razredih
gimnazije (infimae, principia, grammaticae, syntaxis, poesis, rhetoricae) so v latinščini poučevali že omenjeni magistri. Ubožnica je
na začetku 18. stoletja štela 40 dijakov in se do leta 1726 povečevala, nato pa upadla na 60 dijakov.
»Zaradi večje slave Božje in uspešnejšega uvajanja in
pospeševanja svobodnih umetnosti ter dobrih ved in še zaradi boljše
vzgoje domače plemiške mladine ...« Tako je 29. februarja 1704
listina deželnih stanov ustanavljala »nadvojvodski (akademski) kolegij Družbe Jezusove v Ljubljani« ob redni letni podpori 400 goldinarjev. Prej kolegij ni imel zadostne finančne podpore s strani
oddaljenih Pleterij, tamkajšnje posesti in rezidenco je ukinil leta
1692, do leta 1750 pa zbral preko 65.000 goldinarjev izrednih darov
(največ družin jezuitov, 40 % tega Erbergi). Leta 1705 je bilo na
ljubljanski akademiji 147 gojencev, skupaj z gimnazijo 795. Kaj pa
okoliški kolegiji?
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podatki za 1773 Ljubljana Celovec

Zagreb

Gradec

Trst

Gorica

Rijeka

gimnazijcev

492

400

304

550

?

226

158

ustanovitev
akademije

1704

1652

1662

1585

1718

1697

/

91

95

247

?

83

117

276

?

filozofov
teologov

184

192

41
32

vseh gojencev

676

574

516

1073

?

418

231

jezuitov

43

47

36

78

21

35

23

V Varaždinu (in Mariboru) ni bilo akademije, v gimnaziji z
251 dijaki (v Mariboru 97) je poučevalo šest učiteljev (v Mariboru
trije). Število profesorjev za šest običajnih predmetov akademije je
bilo po eden za logiko z metafiziko, fiziko, matematiko, moralno
filozofijo, cerkveno pravo in dva za moralno teologijo; slušatelji
zadnjih dveh predmetov so v tabeli šteti že kot »teologi«. Profesorje
teologije so poleg že omenjenih imeli še: dva Celovec, tri Zagreb ter
sedem Gradec (zadnja dva univerzi).
Kolegij je v 18. stoletju v Avstrijski provinci pomenil skupnosti, ki so imele vsaj gimnazijo (skupno 12.300 gimnazijcev), 17
kolegijev pa je imelo tudi višje študije. Med gimnazijami jih je bilo
19 z vsemi šestimi razredi in 39 z manj. Več višješolskih slušateljev
kot v Ljubljani (184) je bilo na Dunaju (800), Gradcu, Trnavi (400),
Linzu in Zagrebu (oboje 210), malenkost več pa v Gorici, Győru in
Budi. Med gimnazijami so bile številčnejše od Ljubljane (492) samo štiri: dve dunajski, graška in bratislavska. Po vsoti obeh vrst gojencev je imela Ljubljana (676) pred sabo samo štiri mesta (zadnja
tri omenjena in Trnavo). To so podatki iz leta 1773; več gojencev so
imeli kolegiji pred letom 1767, Ljubljana največ 922 leta 1714.
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Učinki šolskih reform
Ustanova tesnejšega sodelovanja plemstva in jezuitov je leta 1746
postalo Terezijanišče na Dunaju, konvikt in gimnazija za 140 plemiških otrok. Ti pa so se v običajnih kolegijih srečevali z ubožnejšimi. Zaradi trenj sta število ubogih dijakov kljub nasprotovanju
DJ omejila odloka iz let 1733 in 1766.
Glede višjih šol je reforma leta 1752 za filozofijo določila
največ dva profesorja, potem ko jo je leta 1747 omejila na dva letnika ter za 3. uvedla naravoslovje (agronomija in tehnika) in zgodovino. V Ljubljani (odprta še obrtna šola) se je za te panoge začel
razcvet. Kronika ljubljanskega kolegija leta 1763 prvič omenja uporabo nemščine (pesmi v velikonočni procesiji, julija gledališka
predstava). Prepoved gledališke dejavnosti v redovnih šolah leta
1768 je prizadela tudi jezuite, a še leto kasneje si je ljubljanski
rektor upal dovoliti gledališko igro.
Usoda DJ po letih 1759 in 1773, obnovitev reda leta 1814
Jezuiti so bili ob negativni recepciji v tisku zaprti ali izgnani leta
1759 iz bourbonske Portugalske in v letih 1762–1764 iz Francije ter
pripadajočih kolonij. Pobližje je izgon doživel Ptujčan p. Anton
Majzl, formiran še v avstrijski provinci, od leta 1743 misijonar v
Kolumbiji. Leta 1767 ga je doletel izgon iz Španije in kolonij: preko
Havane, Cadiza in Genove je preko vmesnih zaporov in tavajočih
plovb prispel v Ancono. Večina preživelih sobratov je ostala v Italiji, Majzla pa v letih 1769–1773 najdemo spovednika v Mariboru,
Leobnu in Gradcu. Kronika ljubljanskega kolegija v letih 1763 in
1768 omenja povezanost v molitvi s trpečimi sobrati.
Papež Klemen XIV. je jezuite razpustil julija 1773. V dveh
mesecih je avstrijski cesarski dekret o ukinitvi reda in zasegu njegovega imetja doletel na Slovenskem okoli 140 jezuitov. P. Gabriel
Gruber je kot eden redkih delo nadaljeval med peščico jezuitov v
11

Belorusiji in jim bil v letih 1802–1805 tudi generalni vikar. Red je
papež Pij VII obnovil leta 1814. Med prvimi slovenski jezuiti v 19.
stoletju je bilo pet Štajercev, ki so po letu 1830 stopili v novi noviciat DJ v Gradcu.
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49. predavanje – 14. 5. 2020
Teodora Shek Brnardić, Zagreb

Vsakdanje življenje gojencev Vojaške akademije v
Dunajskem Novem mestu, kot ga prikazujejo slike
Bernharda Albrechta (1785–1793)
Češki grof in avstrijski častnik Franz Josef Kinsky (1729–1805) je
celih 26 let, od leta 1779 do 1805, vodil Terezijansko vojaško akademijo v Dunajskem Novem mestu, kjer so se izobraževali mladeniči iz celotne habsburške monarhije. V njihov spomin se je Kinsky
vtisnil kot najbolj izrazit poveljnik. Na akademiji je kot uveljavljen
pedagoški pisec svoje teoretske koncepte o izobraževanju in vzgoji
plemičev lahko dejansko prenašal v šolanje lojalnih avstrijskih častnikov. In kakšen je bil vsakdanjik ljudi na akademiji? Poleg spisov
grofa Kinskega, spominov in pisem gojencev ter institucionalnih
zgodovin akademije je pomemben vizualni vir za raziskovanje
vsakdanjega življenja te elitne cesarske vojaške ustanove tudi 13
slik Bernharda Albrechta (1755–1822) v tehniki gvaša.
Slike prikazujejo, kako se gojenci poleg vojaškega urjenja in
manevriranja na vrtu akademije ukvarjajo z raznimi športi in igrami,
kot so jahanje, gimnastika, plavanje, ples in celo drsanje na ledu.
Slike so prvotno visele v cesarskem prenočišču, nato pa so jih prenesli v likovni kabinet akademije. Danes jih je enajst še vedno v
Muzeju Terezijanske vojaške akademije, dve pa sta razstavljeni v
Vojaškozgodovinskem muzeju na Dunaju. Predavanje je tako rekonstruiralo dejavnosti, ki jih prikazujejo slike, in jih hkrati postavilo v kontekst razsvetljenskih pogledov grofa Kinskega na telesno
vzgojo.
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50. predavanje – 10. 12. 2020
Monika Deželak Trojar, Ljubljana

Dramska dejavnost ljubljanskih jezuitov (1596–1773)
v luči ohranjenih dramskih besedil in perióh
Jezuitska dramatika v širšem evropskem prostoru1
Predavanje o dramski dejavnosti ljubljanskih jezuitov je uvodoma
podalo splošni oris jezuitske dramatike in gledališča v evropskem
prostoru ter izpostavilo glavne značilnosti tega fenomena, ki je odločilno zaznamoval evropsko gledališko zgodovino v zgodnjem novem veku, tako rekoč od ustanovitve jezuitskega reda leta 1540 pa
do njegove razpustitve leta 1773. Pod pojmom jezuitska dramatika
razumemo vso dramsko dejavnost jezuitov – vse, kar je bilo kdaj
koli uprizorjeno v okviru jezuitskih kolegijev, ne glede na zvrstno
opredelitev, priložnost, kraj in čas uprizoritve. Za poimenovanje jezuitske dramske dejavnosti se je v srednjeevropskem prostoru večinsko uveljavil pojem »jezuitska drama«, poleg njega pa se uporablja tudi pojem »jezuitsko gledališče«. Jezuitsko gledališče je izhajalo iz latinske humanistične in srednjeveške duhovne drame, že v
svojem začetku pa se je tesno prepletlo z izobraževalno ter dušnopastirsko dejavnostjo reda. Tako je postalo pomemben pedagoškodidaktični in religiozno-propagandni medij.
Jezuitsko dramatiko je v grobem mogoče deliti v dva prevladujoča tipa. Ločujemo med šolskimi uprizoritvami v ožjem pomenu
besede (to so dramske predstave ob koncu in začetku šolskega leta, v
1

Vse med predavanjem predstavljene ugotovitve so izhajale iz večplastne raziskave v okviru podoktorskega raziskovalnega projekta Jezuitske gledališke igre
kot dejavnik razvoja novoveške dramatike: slovenski in srednjeevropski kontekst
(Z6-8260), ki ga je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.
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predpostnem oz. pustnem času, ob obisku pomembnih osebnosti v
kolegiju in obhajanju pomembnih slovesnosti) in verskimi predstavami, ki so bile del jezuitske dušnopastirske dejavnosti (kratki igrani
prizori ob praznovanju božiča, binkošti, Marijinega vnebovzetja in
godovnih dni jezuitskih svetnikov ter igrani prizori ob božjem grobu;
med verske predstave štejemo tudi procesije s primesmi dramske
igre, npr. pasijonske in telovske procesije).
Na jezuitskih odrih so uprizarjali tragedije in komedije, vpeljali pa so tudi mešani zvrsti: t. i. tragikomedijo in komitragedijo.
Tematika dram je segala od bibličnih tem, legend svetnikov (zlasti
mučencev), jezuitske redovne zgodovine (misijoni na Daljnem vzhodu) do krščanske ter poganske antike in svetne ter cerkvene zgodovine.
Predstave so v kolegijih uprizarjali vsaj enkrat letno, pogosto
pa večkrat. Dramska besedila so v glavnem nastajala sproti. Dramske uprizoritve, igrani dialogi in procesije niso bili zaprtega tipa, ampak so bili odprti za širšo javnost. Predstave so morale gledalcem
ugajati in v njih prebuditi želena čustva. Pri tem so se jezuiti zanašali zlasti na moč vizualnih elementov (npr. vključevanje personifikacij, alegoričnih oseb, emblemov in slik). Izhajali so iz Duhovnih
vaj svojega ustanovitelja sv. Ignacija Lojolskega, ki je s poudarjanjem čutov spodbujal pozitivno naravnano celostno meditacijo. Velik pomen v jezuitskih predstavah so igrali glasba (zbori, vokalna in
instrumentalna glasba), ples (baletni in plesni vložki) in tudi odrski
efekti, ki pa niso bili nujno tesno povezani s samim dramskim besedilom.
Jezuitska dramatika na Slovenskem
V drugem delu predavanja je bilo poudarjeno, da je jezuitska dramatika na Slovenskem sledila splošnim evropskim tendencam. Izpostavljeno je bilo, da je bilo jezuitsko gledališče pri nas prvo, ki je
kontinuirano delovalo dlje časa; od ustanovitve posameznih kolegijev do razpusta reda leta 1773: v Ljubljani je izpričano vse od leta
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1597 dalje, v Celovcu po letu 1604; redne dramske predstave pa so
prirejali tudi v kolegijih v Gorici (ustanovljen leta 1615) in Trstu
(ustanovljen leta 1619). Tako je jezuitsko gledališče v slovenskih
historičnih deželah prineslo prvi neposredni stik s sodobnim evropskim baročnim gledališčem.
Čeprav se jezuitskemu gledališču pogosto očita izključna raba latinščine ter občasno nemščine, ne smemo spregledati dejstva, da
so bile predstave v izvedbenem smislu predvsem stvar domačih
izvajalcev (v njih so igrali domačini – jezuitski dijaki), v nekaterih
primerih pa tudi domačih avtorjev dramskih besedil (npr. Janez Ludvik Schönleben: Haeresis fulminata, 1651). Četudi se na območju
slovenskih historičnih dežel ni ohranilo nobeno jezuitsko dramsko
besedilo, ki bi vsebovalo dele besedila v slovenščini, je na podlagi
nekaterih zapisov v virih mogoče sklepati, da se je občasno v predstavah in procesijah poleg latinščine in nemščine pojavila tudi slovenščina.
Za rekonstrukcijo jezuitske dramske dejavnosti pri nas je
odločilnega pomena dejstvo, da so se nam sorazmerno dobro ohranili sekundarni jezuitski viri (letopisi, dnevniki in letna poročila za
provincialno vodstvo na Dunaju ter vodstvo reda v Rimu). Kakšno
zanimivost izvemo tudi iz drugih sočasnih pričevanj. Čeprav so bile
razmere ohranitvi primarnih virov ljubljanskih jezuitov nenaklonjene
(leto po razpustu reda, junija 1774, je kolegij zajel požar in uničil
večji del knjižnice), je raziskava v zadnjih dveh letih pokazala, da se
je vendarle ohranilo tudi nekaj primarnega dramskega gradiva. Če
sodimo glede na dolgo in dramsko zelo bogato obdobje sto sedeminšestdesetih let, se zdi ohranjeno gradivo po obsegu skromno, pomembno pa je, da je zvrstno raznoliko in bogato. Ohranila so se
nam tako dramska besedila in perióhe (to so jezuitski gledališki listi
z vsebinskimi povzetki dramskega dogajanja po dejanjih in prizorih,
ki jim je večkrat dodan tudi seznam nastopajočih oseb) kot tudi
vsebinski povzetki pasijonskih procesij. Obdobje jezuitskega gleda-
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lišča v Ljubljani, ki ga je moč podpreti s primarnimi viri, obsega
leta od 1640 pa do 1727.
Po zaslugi Janeza Gregorja Dolničarja se je v njegovi zbirki
Miscellanea v Semeniški knjižnici v Ljubljani ohranilo enajst oz.
dvanajst natisnjenih vsebinskih povzetkov pasijonskih procesij (za
leta 1680–1695) in triindvajset perióh jezuitskih šolskih in verskih
predstav (za obdobje 1647–1713). Poleg teh sta se na drugem mestu
v Semeniški knjižnici našli še dve drugi perióhi in eno rokopisno
dramsko besedilo. Največ ljubljanskega dramskega gradiva se je
ohranilo v Družinskem arhivu Auerspergov, ki je del Hišnega, dvornega in državnega arhiva na Dunaju. Oktobra 2018 se je poleg drame Haeresis fulminata, ki je bila odkrita že leta 2013, v nepopisanem delu arhiva našlo še 25 dramskih besedil in šest rokopisnih in
šest natisnjenih perióh iz let 1640–1672. To odkritje je bilo za
raziskavo dramske ustvarjalnosti ljubljanskih jezuitov najpomembnejše, neprecenljivo pa je tudi za slovensko gledališko zgodovino.
Dve perióhi sta se ohranili tudi v Narodni in univerzitetni knjižnici v
Ljubljani (iz let 1725–1727), pet iz let 1674–1708 pa v Avstrijski
narodni knjižnici na Dunaju.
Digitalni repozitorij o dramski dejavnosti jezuitov v Ljubljani in
elektronska znanstvenokritična izdaja drame Haeresis fulminata
V sklepnem delu predavanja sta bila predstavljena dva osrednja
rezultata podoktorskega raziskovalnega projekta Jezuitske gledališke igre kot dejavnik razvoja novoveške dramatike: slovenski in srednjeevropski kontekst. To sta digitalni repozitorij Dramska dejavnost
Ljubljanskega kolegija Družbe Jezusove (1596–1773) in Elektronska znanstvenokritična izdaja z naslovom Janez Ludvik Schönleben:
Haeresis fulminata – Strela udari krivoverca.
Srčiko digitalnega repozitorija predstavljajo digitalizirana rokopisna dramska besedila, rokopisne in natisnjene perióhe in vsebinski povzetki jezuitskih pasijonskih procesij. To gradivo je v repozitoriju objavljeno v celoti ali, v kolikor dovoljenja za objavo ni bilo
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mogoče dobiti, le delno, to je z naslovnico. Dramska dejavnost jezuitskega kolegija v Ljubljani, ki je ni bilo mogoče podkrepiti z
ohranjenimi dramskimi besedili ali perióhami, je v repozitoriju predstavljena na podlagi pričevanj, ki jih je bilo mogoče najti v jezuitskem sekundarnem gradivu. Če tudi to ni bilo mogoče, so bili v pomoč drugi sočasni viri.
Elektronska znanstvenokritična izdaja drame Haeresis fulminata je zasnovana dvodelno. Prvi del izdaje predstavi dramsko
besedilo na treh ravneh. Izvorno podobo drame osvetlijo digitalni
faksimili. Diplomatični prepis besedila je vezni člen med rokopisnim izvirnikom in kritičnim prepisom besedila, katerega vlogo v
izdaji prevzema prevod latinskega besedila v slovenščino. Prevodu,
ki je delo dr. Braneta Senegačnika, je dodan kritični aparat. Drugi
del izdaje predstavljajo spremne študije.
V zaključku predavanja je bilo izraženo upanje, da bosta
predstavljeni spletni izdaji prag javnosti prestopili v kratkem, saj
bosta tako lahko širši javnosti omogočili neposreden vpogled v pomembno obdobje gledališke zgodovine na Slovenskem. Glavni cilj
obeh izdaj, še zlasti pa digitalnega repozitorija, je, da bi obogatili
poznavanje slovenske kulturne zgodovine in bili osnova tako za
podrobnejše parcialne kot tudi sintetične raziskave področja jezuitske dramatike in slovenskega gledališča nasploh.
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PISMA IGNACA MARIJE GROFA ATTEMSA OČETU
(1734–1738)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja je v sodelovanju z
ZRC SAZU in s Kommission für neuere Geschichte Österreichs objavilo kritično in komentirano izdajo malo znanega primarnega vira
iz 18. stoletja, ki priča o značilnem kavalirskem potovanju tistega
časa. To je 34 pisem, ki jih je plemeniti popotnik Ignac Marija grof
Attems-Heiligenkreuz (1714–1762) v času med novembrom 1734
in decembrom 1738 poslal svojemu očetu v notranjeavstrijsko prestolnico Gradec. Pisma se danes nahajajo v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu v okviru družinskega fonda grofov Attems (Familienarchiv Attems, Briefe des Grafen Ignaz Attems, K. 19, H. 87).
Ohranjena korespondenca ni le pomemben vir o Attemsovem izobraževanju, temveč prinaša tudi bogastvo zgodovinskih informacij o
tedanjem vsakdanu – poteh, transportu, cenah, prenočiščih, pa tudi
zdravju, oblačilih, šolanju, verskih zadevah, ekonomiji, prinaša pa
tudi opise najpomembnejših turističnih atrakcij ter čudes tistega časa. Nadalje pisec očetu pošilja tudi sveže novice iz političnega sveta
ter mu ne pozabi poročati tudi o nekaterih obiskih glasbenih prireditev, koncertov, plesov in opernih predstav.
Pričujoča spletna izdaja, ki sta jo uredili Metoda Kokole in
Gabriele Haug-Moritz, prinaša digitalizirane originale pisem, diplomatski prepis, za katerega sta poskrbela Željko Oset in Florian Zeilinger, ter dve spremni študiji, ki sta ju prispevala Florian Zeilinger
(Texte auf Tour. Linguistische Aspekte und Transkriptionsrichtlinien der Briefe von Ignaz Maria von Attems-Heiligenkreuz an
seinen Vater 1734–1738) in Miha Preinfalk (The Travelling Gentleman Count Ignaz Maria Attems the Younger: His Ancestors and
Descendants in the Slovenska Bistrica Branch of the Attems Family). Besedila so dostopna na:
https://dariah-si.github.io/Attems/index.html.
Metoda Kokole
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BIBLIOGRAFIJA O ŽIVLJENJU IN DELU VALENTINA
VODNIKA (1758–1819) DO LETA 2020
Sestavili: Andreja Legan Ravnikar in Alenka Porenta
Prvi zapis o našem rojaku Valentinu Vodniku je 26 let po njegovi
smrti prispeval France Prešeren v Bleiweisovih Novicah (1845), ob
Vodnikovi 40. obletnici smrti pa je v njegov spomin in poklon izšel
monumentalni zbornik Vodnikov spomenik / Vodnik - Album s slovensko in nemško pisanimi prispevki (1859, ur. E. H. Costa). Od
srede 19. stoletja do vključno letošnjega leta (2020) je izšlo veliko
število objav o Vodnikovem življenju ter raznovrstnih področjih
njegovega dela in ustvarjanja – knjižni opus sega od pesništva, publicistike, strokovnih in verskih del do slovničarstva, slovaropisja,
prevodov uradovalnih besedil. Zaradi tolikšnega števila bibliografskih enot, predvsem drobnih notic in kratkih poročil o Vodniku v
periodičnem tisku, sva sprejeli odločitev, da v pričujočo bibliografijo z redkimi izjemami vključiva obsežnejše raziskave in zapise o
Valentinu Vodniku (v obsegu najmanj 3 strani).
Bibliografija vključuje znanstvene in strokovne monografije,
izvirne in pregledne znanstvene članke in strokovne prispevke, poglavja v monografijah in prispevke v zbornikih s simpozijev, diplomske, magistrske naloge in celo disertacijo (v angleščini), gesla
oz. članke v mednarodnih enciklopedijah in biografskih leksikonih
v knjižni in spletni izdaji. Bibliografske enote so glede na vsebino
razdeljene v tri skupine: 1 Jezikoslovje, 2 Literarna zgodovina, 3
Kulturna zgodovina in ostalo (npr. domoznanstvo, arheologija, geologija). V okviru vsake skupine so razvrščene po kronološkem vrstnem redu, od najstarejših do najsodobnejših (monografije so izpostavljene), v okviru istega leta pa po abecedi. Načrti za prihodnost
pa ostajajo bibliografski popisi knjižnih in rokopisnih del Valentina
Vodnika in njihovih številnih ponatisov (z evidenco uvodov in
predgovorov); faksimilirane izdaje Vodnikovih del, objave rokopi20

sov iz Vodnikove zapuščine v publicistiki, izid priložnostnih pesmi
o njem, bibliografija celotne vsebine Vodnikovega spomenika z
objavami 86 piscev. Zunaj objavljene bibliografije o Vodniku ostajajo tudi izobraževalne oddaje in učbeniško gradivo o njem na videokasetah, v elektronskih virih in na spletu. Poleg številnih krajših,
priložnostnih (spominskih) zapisov v publicistiki (v dnevnikih, tednikih, mesečnih publikacijah, koledarjih) in objav častnih nagovorov ob obletnicah Vodnikovega rojstva in smrti nam spletni viri
razkrivajo še mnogo drugega, kar prav tako ni vključeno v to obsežno bibliografijo. To so: literarna dela o njem (npr. povest Ilke Vašte,
Rožna devica, 1940, drama Mirka Mahniča Valentin Vodnik, 1965);
obvestila o imenovanjih šol po Vodniku (npr. Državna mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani), kulturnih društev, prosvetnega, planinskega društva, pevskega zbora; slikovno gradivo, ki
zajema fotografije, razglednice v povezavi z Vodnikovim življenjem; notno gradivo uglasbenih Vodnikovih pesmi (npr. Dramilo,
Zadovoljni Kranjec); stalna razstava o Vodnikovem življenju in delu na Vodnikovi domačiji (Slovenščina oživljena in druge zmage zadovoljnega Kranjca Valentina Vodnika, 2016) in še kaj.
Znanstvene in strokovne monografije v pričujoči bibliografiji so poudarjene s krepkim tiskom.
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