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stroki ni naravoslovec, utegne zlasa pritegniti raz rava o vlogi naravoslovja
pri nastajanJu n e naroane zn IVI · ua nosti. Gradivo v zborm u nat bi prinašalo nove poaatkezn aognanJa, pom em na za razvoj naravoslovja in tehnike na Slovenskem.
Poglavitni namen tega zbornika je, da spodbudi zanimanje za naravoslovnozgodovinske raziskave pri nas. Njegov prvi zvezek prinaša razprave in
gradivo, ki je bilo že bolj ali manj pripravljeno, zato je šele začetek sistematičnega raziskovanja razvoja naravoslovnih ved in tehnike na Slovenskem.
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RAZPRAVE

Zm a go Bufon

NARAVOSLOVJE
V SLOVENSKEM NARODNEM PREBUJANJU
Vsa slovenska kultura, ne le poezija, slika in melodi ja,
se je ustvarjala iz up orneg a kljubovania smrti in nepotešljive volje do življenja.
Juš Kozak, Slovens ki zbornik MCMX LV, 20

1
ZACETKI OSVOBAJANJA SLOVE NSKEGA KMETA

Uvod
Izhodišče

za presojo vseh manifestacij našega razsvetljenstva nam je že
od nekdaj dejstvo, da pomeni ta čas pravo prelomnico v splošnem položaju
slovenskega ljudstva. Mnogovrstne smeri in oblike višjega duhovnega življenja med Slovenci tega obdobja (ki se je končalo z restravracijo Avstrije v
Iliriji, oziroma s smrtjo Valentina Vodnika in žige Zoisa) vrednotimo predvsem kot začetek njihovega narodnega prebujanja. Ta pojav je začrtal vsemu
kasnejšemu političnemu in kulturnemu dogajanju na naših tleh novo smer in
mu dal novo vsebino. Odkar so izgubili Slovenci svojo kratkotrajno državno
samostojnost, so se jim tedaj prvič ponudili vsaj šibki pogoji za oživljanje
zavesti o njihovi narodni individualnosti. Sicer je že obdobje kmečkih uporov
in reformacije močno razgibalo slovenske množice, ker je imelo v sebi več
prvin narodnostnega značaja. Vendar so bili tedaj v ospredju socialni oziroma
verski nagibi in cilji, narodnost pa je imela pri njih skoraj samo pasivno
vlogo. Tokrat pa ni šlo zgolj za katere si bodi dogodke iz življenja slovenskega ljudstva, pa najsi še tako usodne, marveč za prebujanje in uveljavljanje
narodnosti kot najvišjega izraza njegove eksistence. Napori in dosežki Slovencev na področju materialne, predvsem pa duhovne kulture so dobili zavestno narodnostni pomen šele v obdobju racionalizma.
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Ker j e bilo narodno p rebujanje Sloven cev kompleksno do gajanj e, ga je
potrebno preučevati z več stališ č , da pridemo do či mbolj dognanih sklepov
o njem. Prvi in največ so se ukva r jali s tem vprašanjem naši literarni zgodo vinarji ; za to je imel izraz »slovens ki narodn i prerod« skoraj do danes p retežno knj iževno zgodovinski prizvok. Kot merilo za njegov obseg in glob ino
so veljali predvsem literarno es tets ki kriteriji, medtem ko so bili drugi ozi r i
več i nom a prezr ti. Tako pojmovanje in vredno te nje omenjenega giban ja se je
ohranjalo po tradiciji kljub sicer priznanemu dej stvu, da je šlo pri nj em za
zapleten pojav, ki ga je potrebno razčleniti že v nj egovem za četku v več značil n i h sestav in, da je torej v svoj i celoti rezultanta več silnic zelo razli čnega
značaj a . Za presojo kulturnega in političnega položaja vsakega naroda s ta goto vo odločilni veljav a domačega jezika v javnem življenj u in razvojna stopnja
jezikovne kulture . Skrb in odgovornos t za oboje pa ni samo stvar leposlovja ,
ki n avede ni dej stvi ponavadi bolj odseva , kakor pa ju ures ničuje. Da so se
tega dobro za vedali že naši p rv i p reroditelji , dokazuje nj ihov knjižni re pertoar in skrb, s katero s ta zb irala Pohlin in Zoiso v krog gradivo za slovar
slovens kega jezika iz vseh področij č l oveškega delovanja. Poglobljene gospodarske in družbeno politične štu dije novej šega časa pa so opozorile na nekatera osnovna gibala našega razsvetljenstva, ki so bila dotlej, čep rav načelno
znana, v tekstih s prerodno tematiko v splošnem vendarle premalo upoštevana. Ob njih se je šele prav pokazala veljava drugih nagibov in vplivov, strok
in dejavnosti, ki so za prerodno m iselnost prav tako značilne in za oblikovanje slo venske narodne osebnosti nič manj za služne.
Prerodnega gibanja med Slovenci n e m oremo primerjati b rez važnih
pridržkov s podobnimi pojavi p ri velikih »zgodovinskih« narodih , kakor so Italijani, Poljaki in Nemci. Tem je šlo za obnavlj a nje la stne d ržavnos ti in zunanje m oči, ki ga je sprem lj al nov vzpon nacionalne kultu re. Prerodno prizadevanje Slovencev pa je pomenilo n aj p rej sam o napor, da se r azvije za ves tn a
na rodna sku pn ost iz ljudstva, ki so mu ta r azvoj že skoraj od začetka njegove zgodovine ovi rale zunanje okoliš čine. Zato je čisto upravič en preudarek ,
če sp loh sm emo govoriti v našem primeru o narodnem prerodu, ali pa mu
morda bolj ustreza izraz narodno prebujanje. Dalje so mogli razviti š t evilčn o
močni narodi samostojne kulture že takrat, ko so bile njihove množice do
narodnos tnega vprašanja skoraj tako pasivne kakor naše, ker je za naveden i
dosežek zadostovalo absolutno šte vilo njihovih izobražencev. Majhnim in vrh
tega v njihovem obstoju ogroženim ljudstvom" kakor so bili Slovenci, pa so
močnej ši vplivi tuje državnosti sproti ovirali na gonske in zavestne poskuse
lastnega duhovnega razvoja s tem, da so j im pačili in odpravlj ali s ta rodav na
izroč ila in usmerjali tokove njihove ustvarjalnosti v svoje struge. Kulturne in
jezikovne asimilacije Slovencev torej ni so mogli zadosti ovi rati še tako pomembni uspehi odličnih sonarodnjakov, dokler so le-ti veljali za dosežke posameznikov, ne pa ljudstva, ki zanje dostikrat niti ni vedelo. Majhne narodnosti z velikimi sosedi se morejo obdržati samo ob prisotnosti ne le narodne ·
zavesti, ampak predvsem tudi narodne volje. Seveda ni narodna zavest med
Slovenci nikdar usahnila, kolikor so se zavedali vsaj svoje jezikovne različnosti
od tujerodnih oblastnikov in sodeželanov. Vendar je bila našim takratnim rojakom vsaka misel o slovenskem narodnem občestvu popolnoma tuja celo v
njenem duhovnem, kaj šele političnem pomenu. V dolgih stoletjih pokrajinske razcepljenosti brez skupnega upravnega in kulturnega središča so jim
sredobežne sile izoblikovale in utrjevale narodnostno skoraj brezbarvne poj.
me Korošcev, Kranjcev in štajercev. V takratni Evropi to res ni bilo nobena
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po sebna izjema, ampak prej pravilo, kot po sledica dol gotrajne veljave fevdalnega družben ega reda,' ki se ni op iral predvsem ali sa mo na narodnostno
načelo. Zato so še v obravnavanem času odločali celo v odnošajih me d nemškimi kakor tudi med italij an skimi državami teritorialno politični in teresi,
ne pa zavest iste narodnosti. V takih primerih seveda ni m ogo če , da bi se
državna zavest s časoma poi stovetila z narodnostj o vplivnej šega sose da. V na'
rodnost no mešanih državah pa je bila nadvlada en ega naroda in jezika v vseh
časih skoraj brezizjemno načelo. Zato je pomenilo prebujanje slovenskih
množic ne samo vprašanje narodnega preroda, ampak tudi nj egovega obstoja. Dokl er ni bil ta obstanek vsaj relativno zagotovlj en , dokl er je bil a velikanska večin a Slovencev r avnodušna do svoj e narodne usode, je bilo delo
za narodnostno osveš čanje naših množic s še tako prep ro stimi sredstvi neprimerno važnej še za našo skupno stvar, kakor bi bili vrhuns ki dosežki posameznih Slovencev brez zaledja zavednih sonaro dnjakov.
Prosvetljevanje podložnih množic in rahljanje njihovih družbeno politič
nih vezi nista bili takrat nobena po sebnost Slovencev, ampak skoraj splošno
evropski pojav. Skoraj istočas no se je začelo zbujati bolj ali manj po vsej
Evropi moderno nacionalno vprašanje. Toda pri velikih narodih je oboje lahko
potekalo vsaj na zunaj ločeno; kot narodni glasniki so pri njih nastopali predstavniki plemstva in bogatega meščanstva, ki jima politično prebujanj e spo dnjih ljudskih plasti navadno niti ni šlo v račun. Pri Slovencih in drugih majhnih ljudstvih brez privilegiranih slojev pa sta se zlivali obe stremlj enji v enoten proces , ki je meril v to , da postane no sil ec narodnih in te resov osveščeno
ljudstvo sam o. Vloge pobudnikov in voditeljev tega gibanja ni mogel pr evzeti pri njih nihče drug kakor izobraženci, ki so zrasli neposredn o iz ljudstva
in so torej dobro poznali nj egovo mi selnost in nj egove potreb e.
Sicer dokaj pisani duhovni podobi slove ns kih izobraženc ev obravnav anega časa je izklesal najznačilnejše poteze njihov trud, da razsvetlijo ljudstvo.
Č eprav u tegnejo imeti usp eh i na ših tedanjih kulturnih delavcev svojo težo
tudi sami po sebi, jih presojamo naj več s s ta lišča osrednjega vprašanj a te
dobe, torej kot znake splošnega napredovanja naše narodne skupnosti, ki so
j ih takrat sestavlj ale skoraj samo kmečke množice . In če je bil njihov poglavitni namen , da zbudijo neuko ljudstvo iz narodnega mrtvila tako, da ga najprej pridobijo za višje oblike osebnega življenja, potem že vna prej ne m oremo pričakovati, da bi se mu približevali z najvišjimi gesli in do sežki evropskega razsvetljenstva. Saj so bile stoletja tlačene in izkori š čane množice (seveda ne samo slovenske) v prvi faz i svojega dviganja do stopne samo pobudam
za znosnej še vsakodnevno življenje. Ravno s takim delom pa so zgradili rodoljubni izobraženci zdrave temelje za skladen razvoj naše narodne kulture.
Brez upoštevanja navedenih posebnosti v slovenskem narodnem prebujanju
ne moremo nepristransko ocenjevati naših prvih preroditeljev in njihovih
usp ehov.
Tako se je npr. zapletel Janko Ta vzes v razpravi Slo venski prerod pod Francozi, str. 11, v protislovje: "Slovens ki izobraženci so pisali (v obdob ju r acionali zm a )
samo za primitivne narodove potrebe in delo za prebujo naroda je le počasi napredovalo.« (To in vse naslednje podčrtal B.). Nasprotno pa je poudaril I van Prija telj
(Duševni profili naših preporoditelj ev, LZ 1921, 146): "Prav i cilj naših kulturnih d elavcev te dobe je delo ob prebuji naroda, to se pravi: želja, ljudstvu, ozi roma ljudskim drobcem ted anj ega slovenstva vdihniti zave st , da so ena narodna ind ividua lnost.« In Alfonz Gspan v M atični Zgodovin i slovenskega slovstva 1, 330: "Slovenskim
potrebam je tačas ustrezala predvsem skrb za šolske in pol judno poučne knjige.«
2 Zbornik I.
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Objektivna sodba o našem prerodnem gibanju nasplošno in še posebej o
njegovih dosežkih je torej možna samo ob upoštevanju dotakratnega družbenega položaja velikanske večine Slovencev, kakor tudi od poznavanja faktorjev, ki so navedeni pojav sprožili in ga usmerjali.
Razvijanje slovenskega ljudstva v narod je bilo nesporno pogojeno z
osveščanjem našega kmeta; tega pa ni bilo mogoče doseči, dokler se ni prevrednotilo kmetijsko delo in z njim njegovi izvajalci. Dokler se to ni zgodilo,
so mogli vplivati pri nas vsi idejni tokovi samo na izobražene posameznike
in krožke brez zveze z množicami. Primer so naši renesančni znanstveniki in
umetniki (Pegeus, Gallus, Tyffernus, Sladkonja in drugi), ki so dosegli na
svojih področjih evropsko raven, vendar njihovo delo ni imelo zveze z življ enjem našega ljudstva in zato tudi ni organsko vključeno v našo zgodovino.
Nasprotno prištevamo kmečke upore in reformacijsko gibanje k najpomembnej šim dogodkom naše preteklosti prav za to, ker je imel v· njih naš kmečki
živelj vodilno, oziroma važno vlogo .
Nacionalno utesnitev v najširšem pomenu, ki jo je vsilil Slovencem že na
za četku njihove zgodovine neugodni geopolitični položaj naseljenega ozemlja,
so mogle torej zrahljati samo globoke in trajne dru žbeno politične spremembe v Avstriji. Pogoji zanje so dozoreli šele v 2. polovici XVIII. stoletja.
Takrat je dosegel razvoj avstrijske družbe tisto stopnjo, na kateri je bilo
olajšanje položaja skoraj brezpravnih množic življenj sko važno za vladajo če
sloje. Notranje protislovje novih razmer se je kazalo v tem, da so se morali
no silci oblasti sami odreči nekaterim privilegijem v dobro izkoriščanih. Precejšen del svoboščin, ki so j ih kmetje zaman zahtevali v stoletj ih krvavih
uporov, sta jim zdaj dekretirala absolutistična monarha. Enako važen dejavni k kakor osebna osvoboditev kmeta je bila skoraj istočasna uvedba fiziokratizrna v avstrij sko državno gospodarstvo in razglasitev kmečkega stanu
za stebe r države. Notranja zveza med oboj im je očitna sama po sebi. Racionalizem kot vodilno načelo avstr ijske prosvetne politike je začel občutno
spreminj a ti mi selnost na šega kmeta tako, da je odpravljal marsikatero ukore ninj eno navado in vpeljeval sodobnejši način življenja. K temu je do sti pripomoglo tudi takrat uvedeno osnovno šolstvo. Naravna posledica navedenih
spreme mb je bilo obujanje kmetove samozavesti, s tem pa tudi dovzetnost za
narodno prerodne težnje izobražencev. Seveda so vodili tudi naš prerod izobraženci; toda te smo imeli tudi v prejšnjih stoletjih, ne da bi se bila pri
tem naša narodna usoda količkaj izboljšala. Uspešno prerodno delo sploh ni
mogo če, če se ga vsaj pasivno ne udeležujejo osnovne ljudske plasti; brez teh
bi bili preroditelji kakor učitelji brez učencev, ker ne bi imeli koga prerajati.
Na sprotno pa je vsakemu gibanju množic imanentno vprašanje njihovega
jezika in narodnosti, kar potrjuje navedeni primer naših kmečkih uporov in
reformacije.
Nov položaj slovenskega kmeta v obravnavani dobi, ki pomeni eno največjih prelomnic v naši zgodovini, je zbujal rodoljubnim izobražencem optimizem v pogledu bodočnosti njihovega ljudstva , pogum za njegovo prebujanje in upanje, da njihov trud v tej smeri ne bo zaman, skratka, pogoje, da so
se prerodnega dela sploh lotevali. S tem, da je bilo postavljeno agrarno vprašanje v vsej njegovi razsežnosti na prvo mesto avstrijske gospodarske in tudi
notranje politike, se je namreč sprostila za naslednjih sto let vsa problematika
slovenskega kmečkega ljudstva: jezik, šolstvo, prosvetljevanje množic, u radovanje v slovenskem jeziku in končn o še vprašanje višje kulture in nacionalne
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politike. V ospredju zanimanja napol osvobojenega slovenskega kmeta v času
terezijanskih in jožefinskih reform so bila kajpada gospodarska vprašanja.
Kaj čudnega torej , da so bili uglašeni takratni slovenski teksti največ na gospodarstvo »za primitivne narodove potrebe, za podložnega kmeta, revnega
delavca in hlapca«.'
Z globokimi družbenimi in gospodarskimi spremembami v Avstriji za
časa razsvetljenega absolutizma so bili torej izpolnjeni objektivni pogoji za
začetek našega preroda.
2'
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Bogo Grafenauer ugotavlja: »Za č e tke slovenskega narodnega prebujanja je omogospodarski (torej na prvem mestu - op. B.) , politični in kulturni razvoj slovens kih pokrajin v 2. polovici XVIII. stoletjae.s Kidrič se v tej stvari ni mogel prav
znaj ti. V svoji Zgodovini pravi najprej, da so »zakoni iz leta 1782 odpravili r obstvo
in nesvojnost ter pomenjali novi vir tako za večanje kmetiškega blagostanja kot
ponosa , torej dve važni komponenti pri popularizaciji preporodnih procesove.š V povzetku ist ega dela pa sodi o tem precej drugače: »Pr avi vzrok vzniku (prero dnega
gibanja) je zgodovinarju težavno ujeti. Za domnevo, da bi bil to dom ači ekonomski
r azvoj, manjka temeljev«,go čil

Z gornjo ugotovitvijo pa nikakor ne podcenjujemo subjektivnih dejavnikov navedenega procesa, od katerih omenjam samo nekaj . Važno vlogo je
imela patriarhalna povezanost nekaterih naših veljakov z množico nižjih slojev, deželni patriotizem marsikaterega odličnika zlasti na Kranjskem, znanstveni interesi več izobražencev na slovenskem ozemlju in posebno narodnostno osveščanje vedno večjega števila naših izobražencev z opuščanjem deloma nemške, še bolj pa kozmopolitske kulturne orientacije, ki je bila do tega
časa značilna za evropske izobražence sploh. Ne smemo podcenjevati tudi
narodnostne dispozicije preprostih Slovencev, ki so vedeli za »o č e tov naših
imenitna dela« vsaj iz ustnega izročila, ter njihove neusahljive želje po veljavi
domače govorice v obsegu njihovih potreb.
Na prvi seji obnovljene Akademije je izrekel Kumerdej tudi te besede: »Narod,
iz katerega izhajamo, je najbolj preziran v tako imenovanem olikanem svetue.š Toda
k temu narodu se je s poudarkom prišteval tudi prvi kulturnik tedanje Kranjske,
baron žiga Zois in celo priseljeni svetovljan Baltasar Hacquet je pisal o Sl ovencih
kot o svojem narodu: »č e bi bili mi tako bogati kakor drugi narodi in če bi se upoštevala naša sposobnost, bi se kmalu pokazalo, da imamo v naši de želi več ustvarjalnih genijev, kakor jih je v marsikateri večj i. Pa kaj, ko nas pogosto tlači nespametna tuja ošabnost, ki nam le prerada jemlje pogumef
Iz tujih virov imamo dokaze, da je vendarle uporabljala pri nas slo venski jezik
tudi gospoda: »Na Kranjskem, kamor prištevam tudi Primorje, govorijo tri jezike,
namreč kranjski, nemški in italijanski. Prvi je deželni jezik in ga uporablj a v vsej
deželi navadno ljudstvo kakor tudi višji stanovi.«? Tudi Jurij Japelj, ki je do sti občeval z domačimi aristokrati, je poudaril v pismu deželnemu glavarju Ko ro ške in
Kranjske, da je tržaško in kranjsko plemstvo že od nekdaj dvojezično, tj . da govori
že od otroških let tudi slovenski jezik.8
Pri nas se je pod pristranskimi tujimi vplivi preveč poudarjala tlačanska preteklost slovenskih množic, kakor da bi to bila izjemna usoda slovenskega naroda.
Kakor da ni živela tja do srede preteklega stoletja večina evropskega prebivalstva
v podložniškem razmerju do zgornjih slojev, brez katerih pa tudi Slovenci nikdar
niso bili.? Prav v obravnavanem obdobju, ko je uživala bourbonska Francija na
zunaj največji ugled in je bila francoščina jezik odličnikov vse Evrope, je preživljala velikanska večina francoskega ljudstva najtežje čase, ki so hitro zoreli za
revolucijo. Po besedah francoskega sodobnika so bili črnski sužnji v francoskih
kolonijah neizmerno srečnejši od takratnih francoskih kmetov.!o Se hujše poniževanje so takrat doživljali nemški tlačani, ki so jih njihovi gospodarji dobesedno prodajali za boj proti osvobajanju angleških kolonij v Severni Ameriki. - Kljub vsem
stiskam, ki jih je prenašalo slovensko ljudstvo, ni bil njegov socialni položaj nikdar
pod evropskim povprečjem.

Reforme v Avstriji za

časa

razsvetljenega absolutizma'»

V XVIII. stoletju je zašel fevdalni družbeni red v nerešljivo krizo, pobude za družbeno vodstvo pa je prevzemalo na evropskem zahodu okr epljeno
meščanstvo. Vzporedno s tem dogajanjem je pripravljal spremembe v e vropski
družbi racionalizem kot vodilna filozofska smer stoletj a; ta je poudarjal
prvenstveno vlogo razuma pred ernpirijo, senzualizmom in drugimi potmi do
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spoznavanja obj ektivne stvarnosti. Na tej podlagi sta se začeli znanost in filo zofija otresati vseh avtoritet, izobraženci pa so se vse bolj predajali svobodoljubnim nazorom in poudarjali potrebo po širjenju izobrazbe in napredka .
tudi med osnovne ljudske plasti. Z naglašanjem naravne svobode vsakega .
človeka in s protifevdalno ostjo je pripravljalo razsvetljenstvo pot družben im .
prevratom, čeprav so bili zagovorniki splošnega napredka v tej ali oni obliki
tudi med plemstvom in celo med kronanimi glavami. Napredne ideje so hi- ·
tro prodirale tudi v Avstrijo, ki je bila takrat močno zaostala država z vsemi
značilnostmi propadajočega fevdalizma . Najnevarneje se je kazala ta zaosta-·
lost v okosteneli gos podarski strukturi, ki se že stoletja ni bi stveno spreme-·
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nila. Zemljiška gospoda je upravljala svoje dominije kot avtarkične gospodarske enote zastarelega tipa s primitivnim poljedelstvom in živinorejo. Kmetje so bili v vsem svojem delu in življenju še vedno priklenjeni na fevdalne
gospodarje, do katerih so imeli samo dolžnosti, pravic pa nobenih. Razvoj
meščanstva je oviralo drobnjakarsko cehovstvo z monopolističnimi težnjami,
kasneje pa tudi z nasprotovanjem uvajanju strojev. Ker je predstavljala vsaka avstrijska dežela samostojno carinsko področje, je fevdalna ureditev
države močno ovirala notranjo trgovino, s tem pa tudi napredek obrti. Do
takrat je vodila Avstrija svoje gospodarstvo po načelih merkantilizma. Ta je
učil, da je najbolj še poroštvo za bogastvo države kopičenje dragih kovin,
sreds tvo za dosego tega cilja pa presežek izvoza nad uvozom v zunanji trgovini. Vendar je bila zaradi nazadnjaškega gospodarstva avstrijska zunanja
trgovina še sredi XVIII. stoletja močno pasivna.
V avstrijski družbi ni bilo nobenega faktorja, ki bi mogel pomagati zavoženernu gospodarstvu ; predvsem je bilo meščanstvo še prešibko, da bi moglo
izsiliti prepotrebne sp rem em be. Zato je šel razvoj v Avstriji drugo pot kakor
v Franciji, vodilni državi evropskega zahoda. Položaj je začel reševati absolutistični dvor, ki je videl v splošni zaostalosti države nevarnost za njen obstoj. Glavno oviro reformam so predstavljali interesi fevdaleev, ker bi bile
te izvršene največ na račun njihovih privilegijev. Dvor sicer ni hotel odpraviti
fevdalnega družbenega reda, v katerega je bil vključen tudi sam, vendar je
bil v lastnem interesu prisiljen, da moč fevdaleev omeji in tako mimo svoje
volje vendarle zrahlja temelje fevdalizma. Takoj , ko je zasedla prestol, se je
zapletla Marija Terezija (1740-1780) v tako imenovano avstrij sko nasleds tveno vojno s sosedi na severu in zahodu, ki so ji skušali odtrgati obrobne
dežele . Spopad se je za cesarico dovolj ugodno končal, vendar so se slabosti
njene države med vojnimi dogodki še posebno pokazale. Zato je Ma rija Terezija po sklenjenem miru pohitela, da državo modernizira in jo približa
s topnj i nevarnih sosedov. S tem se je začelo reformno obdobje v Avstriji, ki
je trajalo do smrti cesaričinega sina in naslednika Jožefa II. Reforme so globoko posegle na področje gospodarstva, prosvete, zdravstva, javne u prave,
sods tva , pa tudi armade in cerkvene organizacije; z njimi se je močno spreminjalo vse javno, družbeno in celo zasebno življenje v državi. Ve č i na sp rememb je ob čutno zmanjšala pravice fevdaleev kot vodilne družben e pla sti.
Saj so do takrat osrednjo državno oblast v osebi vladarja močno omej eval e
široke deželne avtonomije; njihovi nosilci, deželni stanovi, pa so mogli s svoj imi s tari mi p rivilegiji uspešno nasprotovati vladarj evim načrtom. Refo rm n o
p rizadev anje cesarice pa je podpiralo javno mnenje, prežeto z razsvetlj enskim i in svobo doljubn imi težnjami; saj je bilo r efo rm am odločno naklonjeno
tudi dvorno pl em stvo in celo kmetje so slutili nove čase. Cesarica sicer n i
fo rmalno ukinila de želnih stanov, vendar je uvaj ala reforme m im o njih, kar
je bilo že samo p o seb i prevratno dej anje. S te m , da je ustanovila deželne in
okrožne urade, p ri katerih niso imeli s tanovi nobene b esede , si je zagotovila
skoraj nemoteno izvajanj e lastnih nač rtov. Odslej s ta se državna oblast in
uprava močno ce ntralizirali, kar je bilo v takra tnih razmerah napredno in ko ris tno. Ker je dotedanjo vlogo p redstavnikov avtonom nega p lemstva v državni h zadevah ods lej opravljalo od dvora odvisno uradništvo, je bila zd aj odprta pot še drugim, posebno gospo da rskim reformam. Da bi p oživil ob r tno
dejavnost, je dvor odpravljal cehovske p rivilegij e in notranje carine, kar je
omogo čalo tudi enoten notranji trg. Razvoj obrti je ob enem terjal, da se
sprosti delovna sila, ki je tlačanila fevdaleem ; omejitev, če že ne takojšnja
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odprava tlačanskih obveznosti pa je bila nujno po trebna tudi zaradi napredka
samega kmetijstva. Več reform v prid podložnih kmetov je izvedla že Marija
Terezija, še dlje pa je šel v tem prizadevanju Jožef II., ki je s »pa ten torn« z
dne 11. junija 1782 odpravil nevoljništvo. Tlaka in desetina sta sicer še ostali,
vendar so odslej kmetj e s svojo zemljo svobodno razpolagali, za ženitev kmetov in za šolanje njihovih otrok ni bilo več potrebno graš čakovo do volj enje in
tudi sodn o oblast nad kmeti je fevdalec skoraj popolnoma izgubil. Sklepanje
porok kmečkega prebivalstva je vlada r olaj šal tudi pod vplivom populacijskih teorij XVIII. stoletja, po katerih naj bi se v interesu državne moči čim
bol j povečalo število državljanov. Gotovo so vodili Jožefa II. pri rahlj anju
podložni ških vezi predvsem gospodarski oziri. Vendar je značilno , da je pri
tem upošteval tudi sodobne nazore svobodoljublja in razsvetl jenstva , kar je
izrecno zapisal v aktu o odpravi nevoljništva v čeških deželah. Podoben dvorni
dekret za Kranjsko je izšel v nemškem in slovenskem jeziku; sloven ski prevod je oskrbel Tomaž Linhart. č ep rav to ni bil prvi državno pravni akt v slovenščini, vendar dokazuje povečan ozir do slovenskega ljudstva in nj egovega
jezika.
Kljub temu da so novi dvorni ukrepi poživljali manufakturo in trgovino,
so takrat v Avstriji po pomenu daleč prevladovale širo ke reforme, ki so bistveno spreminjale razmere v kmetijstvu. Sredi XVIII. stoletja je namreč merkantilizem izgubljal veljavo že v sami Franciji, kjer se je razvil. Vse bolj je
p rodiralo spoznanje, da je trgovina donosna samo, če se intenzivno in smotrno izrabljajo naravni zakladi; za napredno gospodarstvo je torej odlo čilen dvig
produkcije, kar je še posebno veljalo za avstrij ske razmere. Iz teh nazorov
se je razvil [iziokratizem, ki se ga je Avstrija oklenila okoli leta 1770. No vi
ekonoms ki sistem je bil v marsičem pravo nasprotje merkantilizma, zla sti
v vre dnotenju zemlje in njene obdelave; ker je pripisoval največji pomen
naprednemu poljedelstvu, so ga imenovali tudi agrikulturni sistem. Zaradi
hitrih gospodar skih uspehov, ki so jih do segli po fiziokratsk ih n ačelih, je
pos ta lo v 2. polovici XVIII. stoletja km etijstvo širo m po Evropi pravc a ta
m oda. »Kdor je hotel velj a ti za sodobnega, je moral znati razprav ljati o
njem, pa naj si je bil knez, plemi č , ali č lan visokega klera«. Popolnoma isto je
veljalo za r azmere na Slovenskem, kjer so zemljiški veleposestniki, duhovn iki
in drugi izobraženci p ridno segali po literaturi o modern em kmetovanju, ki
so ga posredovali po navodilih dvora in deželn ih ob lasti tudi kmetom . Izbol jšanje družbenega položaja na šega km ečkega ljudstva je torej dop olnjeva lo
v njegovih gmotnih zadevah uveljavljanje fiziokratizrna. Ker je ta smer s
svojim i n ačeli in prakso ugodno vplivala na položaj velikanske ve čine Slovence v, po vzemimo njene gospodarsk e in družbeno politične nazore!
Fizlokratizem. P katerega začetnik je bil Franco is Qu esnay (1694-1774) se je
razvil kot nasp rotj e m erkantilizma v Franciji, vendar so ga kmalu sp rejele tudi
druge d ržav e.
I zhodi šče fiziokratizma kot državne gos podarske politike je vprašanje či s tega
dohod ka (produit net); to je dobi ček , ki preost ane, če odšt ejem o od celotnega dohodka kat ere koli pridobitne dej avno sti proizvodne stroš ke. I ndustr ija ne daje č i
ste ga dohodka, ker ga izključuj ejo proizvodni stroški. Prav tako ni mogoče govoriti
o čis tem dohodku pri trgovini, ker je tu korist prodajalca en aka izgubi kupca. Cisti
dohodek daje samo poljedelst vo, ker se pri njem pomnoži produktivnost človeš kih
rok z delom narave same. Zeml ja je torej edini vir blaginje, resni čno p ro dukti ven
pa je samo razred pol jed e1cev; sa j samo ta razred pr ideluje živež za vse p rebivalstvo,
razen tega pa še snovi, ki jih predeluje industrija in razdeljuje trgovina . Ker torej
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živijo vsi razredi od čistega dohodka, ki ga daje poljedelstvo, mora ves gospodarski
in tudi družbeni sistem podpirati to pridobitno panogo. Industrija in trgovina imata
šele drugoten pomen, namreč samo, kolikor večata povpraševanje po agrarnih produktih. Najboljše sredstvo za razcvet poljedelstva pa je č irnvečj a svoboda za njegovo dejavnost in za notranjo in zunanjo trgovino z njegovimi pridelki. Fiziokrati
so se odločno borili proti carinam v notranji trgovini in državnim posegom v omenjeno dejavnost pod geslom: »Laissez faire, laissez passerl«
Za najboljšo obliko vladavine so imeli fiziokrati absolutistično monarhijo, češ
po zgledu v naravi, ki jo neomejeno vlada eno samo najvišje bitje. Samodržec pa
ne sme vladati kakor koli, ampak po »splo šnih zakonih«, kakor vlada božanstvo
svetovje. Ideal vladavine jim je bil »pouvoir absolu, regle par les lois «, Harmonično
razvita država pa je možna samo na podlagi naprednega poljedelstva. Razviti se je
mogla šele potem, ko so se razdelila zemljišča po načelu zasebne lastnine; pred
tem ni imel nihče interesa za kultiviranje zemlje, ki edina daje čisti dobiček.
Družbo sestavljajo trije stanovi. V prvi in drugi stan sodijo svetni in cerkveni
zemljiški gospodje, tretji stan pa sestavljata dve skupini: produktivni razred poljedelcev in steriIni razred meščanov. Po Quesnayevi teoriji so glavni stimulatorji vsakršnega napredka v poljedelstvu zemljiški gospodje, predvsem ker razpolagajo s produktivnimi sredstvi. Zato, je trdil, zavzemajo vmesni položaj med produktivnim in
sterilnim razredom. V tem je (zraven drugih zmot) usodna nedoslednost fiziokratske
teorije, po kateri so dolžni poljedelci, edini produktivni razred, da odstopajo »p roduit
net« zemljiški gospodi. Edino tej je priznaval fiziokratizem tudi vse politične pravice,
ker da samo ona plačuje zemljiški davek in samo ona opravlja najvažnejše državne
službe. Kljub temu je zahteval Quesnay za kmeta čimvečjo po teh nazorih možno
svobodo kot poroštvo njegove blaginje, kajti: »Pauvre paysan, pauvre royaume;
pauvre royaume, pauvre roil«
V družbeno političnem oziru je torej zagovarjal fiziokratizem legitimistično stališče, vendar z znatnimi omejitvami. Z močnim poudarjanjern naravnih pravic vsakega človeka in njegove osebne svobode je podprl nazore takratnih filozofov (npr.
Rousseau, Contrat social) o družbeni enakopravnosti vseh ljudi in o suverenosti
ljudstva. Da so imele individualistične in svobodnjaške težnje omenjenega obdobja
tudi sicer močno oporo v gospodarskih razmerah, potrjuje po svoje nauk Adama
Smitha (1723--1790), najvplivnejšega nacionalnega ekonoma stoletja, da je korist posameznika najvažnejša gonilna sila gospodarskega napredka. Voltaire pa je zapisal,
da se ukvarjajo kmetije s prvim izmed poklicev, ki je človeštvu najbolj koristen; v
njem so dobili kmetje enega izmed svojih prvih branilcev. (Deržavin, Voltaire; Ljubljana 1948, str. 297, 298).
S tem, da je fiziokratizem kazal na kmeta kot »edinega« ustvarjalca materialnih
dobrin, je posredno utiral pot k osvoboditvi tlačanov v Franciji in izven nje.
Navedeni nazori o družbenih odnošajih v zvezi s kmetijstvom so močno odmevali v glasilih Kranjske kmetijske družbe že davno pred avstrijsko marčno revolucijo.

Slovenski kmet pod vplivi [iziokratizma
»To obdobje pomeni enega največjih preobratov v zgodovini slovenske
vasi, ki menjuje odtlej tako svoj vnanji videz, kakor tudi svojo gospodarsko
strukturo.e-' Izvrševalke nove gospodarske politike so bile predvsem kmetijske družbe, ki jih je ustanavljala Avstrija po tujih zgledih. Slovenske dežele
so dobile svoje kmetijske družbe skoraj istočasno v 60. letih XVIII. stoletja;
od teh je bila daleč najvažnejša Kranjska kmetijska družba, ki so jo ustanovili (5 sedežem v Ljubljani) v oktobru leta 1767.14
Notorično je, da je »agrarna revolucija« znatno izboljšala gospodarski
položaj našega kmeta. Ker je »tačas vaška obrt še naprej živela, podeželska
trgovina pa se je celo vse bolj širila«,15 ni dvoma, da je tedaj tudi naš kmet
laže zadihal, čeprav sta ga še vedno obremenjevali tlaka in desetina. Če ne
bi bilo tako, ne bi bil Vodnik nikdar spesnil Zadovoljnega Kranjca. Tudi
Trdina, sicer ostri sodnik avstrijske politike do Slovencev, je zapisal pohvalo
teh časov, ki jo je slišal od svojih gorenjskih rojakov:
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»Naj rajš i in prav s srčnim veseljem so se pogovarjali o cesarju Jožefu, »ki je
s kmetom potegnil, gospodo pa zaničeval in potlačil, dokler mu ni zavdala«. Se drugi
pa so trdili, da Jožef še živi, gospoda ga ni umorila, ampak v zlate verige zakovala
in ga v železno ječo zaprla. In po pravici so se spominjali kmetje s hvaležnostjo tega
cesarja, kajti je po zgledu drugih modrih vladarjev, poslušaje glas svojega časa,
prav on osvobodil kmeta vsaj nekoliko grajske oblasti in mu dalobdelovalno zemljo
v pravo lastnino, da jo je mogel kupivši pomnožiti, pa tudi po svoji želji prodati.
Odkupnine je plačal moj ded ali praded 700 goldinarjev, kar za velikega posestnika
ni dosti. č eravno je tlake, desetine in gosposkega davka še dovolj ostalo, se je začel
naš kmet vendarle oprijemati kmetijstva s čimdalje večjo voljo in radostjo: tudi
napredka v gospodarstvu se ni branil. Zdrava slovenska pamet je premagovala čim
dalje bolj stare trme in zastarele šege, Ljudje so začeli krompir saditi, deteijo sejati,
opuščati »praho«, zasajati in cepiti sadno drevje, posebno tako, ki je veliko zaleglo,
npr. tepke (za tepkovec), rodovitne črnušice, kosmače, cigane, češpije. Staro drevje
naših vrtov spričuje nam še delavnost in modrost naših dedov in pradedov ob času
slavne vlade cesarja Jožefa (kot sovladarja materinega in samodržca) in cesarice
Marije Terezije.« - Sploh se mora priznati, da so razumne in blage naredbe cesarja
Jožefa našega kmeta močno zbudile: marsikateri mož v preposti jopi in s kučmo
na glavi je obogatel z dobrim gospodarstvom in trgovanjem. - Poprej se je dajala
deklicam, kadar so se možile, samo »bala«, zlasti mnogo lepega platna, dota v denarjih se je začela dajati šele v drugi polovici 18. stoletja. Vsaj za Mengeš nisem
slišal nikdar drugače govoriti.ew

Tudi naši kmetje so torej dobro vedeli, da jim je dvor v nekem smislu
naklonjen. Med njimi so bile zelo razširjene govorice, da potuje Jožef II.
preoblečen po deželi in tako osebno nadzira, kako se izvajajo njegove reforme
v korist preprostega človeka. Te govorice so bile seveda utemeljene; saj je
obiskal ta samodržec na svojih inšpekcijskih pohodih tudi naše kraje: Celovec, Celje, Trst in dvakrat Ljubljano.V Kako globoko olajšanje je čutil naš
kmet ob navedenih reformah, dokazuje Vodnikova hvalnica Mariji Tereziji
ob njeni smrtiv in Devova pesem kot izraz čustev našega kmeta do Jožefa 11.19
Spremenjena dvoma politika do kmeta pa je imela tudi drugačne posledice:
»Kljub težkemu davčnemu pritisku so bili upori proti državnemu davku v
tej dobi samo izjeme (Tolminska 1787), v glavnem pa se obračajo kmečki
upori proti zemljiškim gospodom, ki jih omejuje tudi državna politika.e'"
Razmerje oblastnikov do kmeta se je torej od časov velikih kmečkih uporov znatno spremenilo. Prepad med gospodo in kmeti je skušala tokrat vsaj
deloma premostiti gospoda po zgledu z najvišjega mesta. Jožef II. je simbolično poudaril svojo naklonjenost poljedelstvu s tem, da je vzel o priložnosti
ročice pluga iz rok kmeta in izoral brazdo. Ta dogodek so dvorni krogi radi
razglašali podložnikom, na tistem mestu (blizu Brna) pa so postavili spomenik.21 Isti pripetljaj so takoj evocirali tudi najvišji predstavniki Kranjske kmetijske družbe kot spodbudni zgled zemljiški gospodi:
»Ukvar janje s poljedelstvom, ki je vir javne blaginje, ne more biti plemstvu
v sramoto, ampak samo v čast. Pomislite, da so vodile v starem Rimu plug iste roke,
ki so nabirale vence zmage na boji š čih. Pa čemu bi iskali zglede v davnini? Ali nam
ni podal zadostnega zgleda naš veliki monarh Jožef Drugi, ki je svojo roko, določeno, da nosi žezlo, položil na plug? Ce poljedelstvo ni bilo prej plemenito, je postalo
zdaj z rokami Veličanstva.e/Kako so se potrudili gospodje pri Kranjski kmetijski družbi v posnemanju cesarjevih odnošajev do kmeta, dokazuje primer, ko je postavila Družba
leta 1774 spomenik z latinskim napisom preprostemu tlačanu Lovrencu Sotelcu iz Litije, ker je s sosedi brezplačno zgradil most čez potok Reko: 23
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Novo miselnost zgornje družbe oznanja in nove čase napoveduje še več
drugih tekstov v glasilih Kranjske kmetij ske dru žbe .š- Nj en tednik je obj avil
v letu 1776 član ek , ki naj bi spodbujal k napredku poljedelstva. V nj em je
med ' drugim rečeno, da bi morali dajati v tem pogledu kranj skim kmetom
zgled zemljiški gospodje, posebno na Notranj skem, kjer prevladujejo naj emniška posestva. Na žalost tega zgleda ni, ker je plemstvo pra v tako obrem en jeno s predsodki kakor kmetje. Zato predlaga anonimni avtor, naj bi razpisali »p o zgledu pruskega monarha« za večje uspehe v kmetij stvu posebne
nagrade tudi za zemljiško gospodo. »Kmet, ki plemstvo rad posnema v slabem, pa bi ga posnemal še v dobrem.e-š Anonimni odgovor na ta č lane k pravi
med drugim (v naslednji številki), da plemstvo res ne daje kmetom nobenega zgleda v naprednem kmetovanju, da pa razpisovanje nagrad položaja ne
bi ni č izboljšalo:
»Kaj ne ves te, da im a Družba z nagradami že negativne skušn je ? Nagrade so
bile že razpisa ne in ob javlje ne po tiskan ih razglasih po vsej de želi , ne da b i se r azpi su sploh kdo odzval. - Ne veste, da je darovala Družba zlati častni p fenig nek emu
dolen jskemu kmetu, ki je iz lastn e pobude postavil mo st čez potok, ne da b i sploh
mislil na ka kšno nag rado? In koli ko , mislite , je to izdalo? Samo toliko, da so si še
drugi kmetje zaželeli zla tih pfeni gov, ne da bi si jih ho teli zaslužiti! Kmetje kakor
plemiči - ostajajo pri sta ri h navadah.ew

Opravka imam o torej z zanimivo novostjo, da zdaj ni so več oč itali nazadanjaštva samo tlačanskemu kmetu, ampak v enaki m eri tudi zemljiški
gos podi. Da je začel pihati tudi pri nas nov veter že p red julijsko r evolucijo
v Fr ancij i, kažejo naslednj e besede sp et anonimnega avtorja razprave o vpraša nju, kako bi se n aj cenej e pridelovalo žit o :
»že vnaprej naj povem, da je v davn ih časih redkokdaj priman j kovalo žita, če
n iso omejevali svobode kmetovanj a in obrti s prisiln im i u krepi. Zgodovin a dokazuje, da sta nastop ila po manj kanje in draginja vsel ej samo takrat, ko so začeli
omejevati naravno svo bodo kmeta in me š č ana z nenaravnimi zakoni. - Od drugih
vzrokov (za pomanjkanje in p revisoke cene žita) moramo omeniti še neenako razdelitev pol j , neg otovost posesti, nevoljništvo, vojaško službo, rekrutiranje najsposobnej ših km etovalc ev in drugo.e-?
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V podobni razpravi poudarja neznani avtor, da je kranjski kmet po naravi radoveden in pridobiten in da se da rad poučiti o stvareh, ki sodijo k
njegovemu delu. To naravno las tnost našega kmeta je treba izrabiti in mu
nuditi nepri siljen poljedelski pouk. Kdo naj mu ga nu di? Duhovniki, ker jim
kmetje najbolj zaupajo! Gospoda rski uradniki in upravitelji graščinskih veleposestev so za to manj sposobni: mnogi med njimi so prav tako nenaklonjeni
novostim kakor kmetje, ni jim do tega, da bi si podložnik gospodarsko opomogel, tega dela ne bi hoteli opravljati brezplačno, vrhu tega pa jim kmetj e
niti ne zaupajo. Kot predpogoj za izboljšanje kmetijstva na Kranjskem predlaga isti avtor, naj se prepusti podložniške km etije v zasebno last obdelovalcem; to bi bil vsekakor velik korak k popolni osvoboditvi kmeta :
»Kmetu, ki je svojo dozdaj le najernniško zemljo spremenil iz puščave v lepo,
rodovitno grudo, naj bi to zemljo prepustili za večne čase, njemu in nj egovim otrokom - . Saj zveni beseda »lastnina« v njegovih ušesih prav tako prijetno in vabljivo
kakor v ušesih vsakega drugega človeka. - Vsak poljedelski pouk kmetu bi bil
brezuspešen in naravnost smešen, če ne bi imel kmet nobene kori sti od povečanih
in izboljšanih pridelkov.esš
Te navedbe kažejo, da je širjenje fiziokratskih nazorov v interesu oblastnikov tudi p r i nas dejansko rahljalo n ji hove družbeno gospodarske temelje.
Teoretične osnove zemljiške odveze na Slovenskem segajo torej v čase pred
veliko francosko revolucijo.
Narodno p rebujanje Slovencev je bilo seveda tudi pod močnim vp livom
upravnih sprememb v Avstriji, ki se je takrat strogo centralizirala.
»Za slovensko narodno prebujanje je pomenila nevarnost ta okoli ščin a : Slovenske dežele so bile v narodnostnem oziru neenotne in podpora vsem jezikom bi postavila namesto dotedanjih fevdalnih pokrajin nove meje in ovire državne enotnosti
in vladarjeve oblasti. Zato naj bi se nemški jezik čim širše uveljavil in povezal
monarhijo v celoto. Te težnje se kažejo tako pri uveljavljanju nemščine kot uradnega jezika , kakor tud i v organizaciji šolstva .eš?
Državni centralizem z obsežnim birokratskim aparatom se je razvil po
odpravi jožefinizma v eno poglavitnih sredstev za germanizacij o slovenskih
dežel; v obravnavanem času se je kazala njegova negativna vlog a p redvsem na
področju n as t aj aj očega osnovnega šols tva . Vendar ni brez pomena okoliš čina,
da so pobujali tedanje germanizatorične ukrepe dosti b olj praktični nagibi
kakor morda narodnostno šovinisti čna čus tva . V tem oziru je zani m iva izjava
so do bnika Hacqueta, ki mu jo je najbrže posredoval Žiga Zois:
»Jožef II . je baj e vprašal ob prevzemu vladarstva svoje ministre, kate ri državni
jezik naj bi uvedel v Avstriji: slovanski ali nemški? Obveljalo je zadnje s t a liš če .
Ce je to državi v prid, je seveda drugo vprašanje; za negativen odgovor je vzrokov
dovolj.«30

Odpor p roti ge r man iziranju naših dežel preds tavlja seveda poglavitn i prob lem slovenskega narodnega osveščanja. Gotovo pa so ta odpor v ob ravn avani dobi laj šale nekatere okoliščine, ki so pr av tako izhajale iz d ržavnih
re form, oziroma iz in teresov državnega gospodarstva. Ker zdaj kmeč ki sin ovi
n iso več po trebovali dovolj enj a fevdalnih gospodarjev za š tudij, se je hitreje
ve čalo šte vilo slovenskih izobra žencev, s tem pa tudi krog slovenskega m eščans tva . Ker sta se obračali odslej državna in deželna oblast v marsikateri
zadevi neposredno na preproste državlj ane, se je začelo pri nas zahtevati od
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uradništva znanje slovenskega jezika. Državna in deželna uprava sta tedaj
oskrbeli prve javne razglase v slovenskem jeziku.š! Pri tem ni šlo izključno
za tako preproste zadeve, kakor so poselski red na kmetih, popis duš za vojaško rekrutacijo in slovenski prevodi brambovskih pesmi. Razen že omenjenega dekreta o odpravi nevoljništva na Kranjskem sta pomembni tudi ljubljanska dvojezična izdaja Splošne šolske uredbe iz leta 1774 in dvojezična
okrožnica notranjeavstrijskega gubernija iz leta 1791, ki zatrjuje, da kljub
pritožbam stanov osnovne šole na Kranjskem ne bodo odpravljene. Tudi razglase o dogodkih na bojiščih so tiskali tako Avstrijci kakor Francozi tudi v
slovenskem jeziku.
Nakazane gospodarske in upravne novotarije, ki so jih izsilile življenjske
potrebe države, so slabile tradicionalno preziranje kmeta, njegovega jezika
in narodnosti. To se je poznalo tudi pri nas.
"Zlasti oda oZadovoljnem Kranjcu kaže razne črte, ki jih je utegnil s pridom
izrabiti slovenski preroditeljski mentor. Praktično razsvetljenstvo tako upošteva
kmeta, da ga brez pomislekov napravi za predmet pesmi.«32
Grof Franc Hohenwart je zapisal v svoj dnevnik, da ga je Vodnikov Vršac ,
"napisan v kranjskem jeziku«, vsega prevzel in da je napravil nanj vtis, kakor pesmi
Klopstockove Mesijade.šš
Ta čas je porodil tudi prvi slovenski drami, ki obe povzdigujeta kmeta
in smešita gospodo. Kljub temu so igrali županovo Micko v stanovskem gledališču v Ljubljani; med igralci je bilo tudi nekaj Nemcev, celo grof Franc
Hohenwart. Nemški ljubljanski časnik je pohvalil igravce in še posebej pisatelja:
"Ves narod je ponosen na vas, ovekovečil vas bo v zgodovini svojega slovstva
in rekel: Ti so bili, ki so položili temelj , da se spopolni materni jezik, in ki so
dosegli, da je sposoben tudi za oder. «M
"Za občinstvo je bila prva slovenska predstava na ljubljanskem stanovskem
odru preporodni tolkač prvega reda; saj je kakor malokaj drugega opozarjala, da se
slovenščine ni treba sramovati.ešš
Da je v tem ozračju narasla samozavest slovenskega kmeta, dokazujejo
po svoje trije ohranjeni dopisi v slovenskem jeziku, ki so jih takrat naslovili
preprosti možje na visoke osebnosti. Med te sodi prvi slovenski dopis uradu
okoli leta 1795, dalje pismo bohinjskega rudarja Žigi Zoisu in pismo gorjuškega kmeta Vodniku. K temu je pripomnil Kidrič: »ž e dejstvo, da si je rudar
upal slovenski pisati graščaku in kmet profesorju, in da sta naslovljenca pismi
hranila, priča o novih časih.« Ne moremo pa pritegniti Kidričevi opazki na
istem mestu, da ti pismi vendar še nista znak prerodne miselnosti, češ, ker
stu ju napisala neizobražena Slovenca.s Ce govorimo o delu za prerajanje,
točneje za narodno prebujanje ljudske skupnosti, nam ravno taki primeri dokazujejo, da je bilo prizadevanje zanj uspešno. Narodno zavedna inteligenca
je res va žen' pogoj za slovensko in vsako narodno individualnost, ni pa njegov
edini in še manj končni cilj. Podobno nejasno osvetljuje Kidrič simptomatično naraščanje števila bukovnikov v tem času. Ne da bi videl v tem pojavu
zvezo s prebujanjem celotnega naroda, ga obravnava zgolj s stališča Zoisove
vneme za stare slovenske knjige, ki so mu jih ti možje iskali in prinašali."
»Sijajni sprejem«, ki ga je priredil Zois enemu teh razgledanih kmetov v lastni
hiši, pa kaže (kakor primer z omenjenim pismom), da je bil Zois iskreno
vesel vsakega dokaza za duševno napredovanje našega ljudstva, za kar si je
tudi sam dosti prizadeval.
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Naravoslovje in slovenski jezik v šolstvu
Dosledno svojemu stališču, da je šolstvo politikum, je Marija Terezija
vse avstrijsko šolstvo podržavila in ga temeljito reformirala. Avstrija je takrat nujno potrebovala gospodarske strokovnjake vseh vrst, da bi se, obubo žana in zaostala, približala stopnji naprednih in nevarnih sosedov na sever u
in zahodu. Poživljeno gospodarstvo z naraščajo čim številom delavstva je zahtevalo tudi večanje zdravstvenega kadra in modernizacijo zdravstvene služb e.
Za poglavitni anahronizem v avstrijskem šolstvu in za enega prvih vzrokov zaostalosti države je imela cesarica (poučena po svetovalcih ) zanemarjeno
naravoslovje. V odloku iz leta 1752, s katerim je zahtevala, da se uvede v liceje pouk mineralogije, botanike in zoologije, je zapisala :
»Obža lova ti je treba, da se je dozdeval našim profesorjem ta nadvse koristni
študij nepotreben, ali pa jim je bil neznan in da slušatelji po triletnem ukvarjanju
z najrazličnejšimi vprašanji niso imeli prav no benega po jm a o vseh tistih stvareh,
ki so v gospodarstvu nasploh potrebne, ki jih trgovci vsak dan prodajajo in jih
ima domovina v izob ilju.«38

Z jasni mi name ni je podredila cesarica vse šols tvo leta 1760 ustanovljeni
»dvorni študijski kornisiji«, ki jo je takrat vodil njen oseb ni zdravnik, razsve tljenec Gerhard van Swieten. Ko pa je papež leta 1773 razpustil jezuitski
re d (ki je imel do takrat v ro kah vse avs trijsko srednje in visoko šolstvo ).
je cesar ica vse šolstvo podržavila.
Da ljnosežne avstrijske šolske reforme tega časa so pomenile izrazito prilagajanje prosvete in znanosti gospodarstvu. Saj sta gledala Marija Terezija
in Jožef II. tudi na šolstvo s stališča neposrednih praktičnih koristi. Van
Swieten je hitro delal. Že leta 1749, torej kmalu po končanih avstrijskih nasledstvenih vojnah, je popolnoma preuredil dunajsko medicinsko fakulteto,
leta 1752 pa še druge oddelke te univerze.š? Dunaj ska zdravniška šola, ki je
po teh reformah hitro zaslovela, naj bi postala vzor vsem istovrstnim fak ultetam v državi. (Zato je takrat dovoljevala samo dunajska diploma zdravniško prakso v celotni Avstriji. Tako se je podvrgel Scopoli po pridobljeni
zdravniški diplomi v Innsbrucku še izpitom na Dunaju po d predsedstvom van
Swietena, preden ga je ta poslal kot zdravnika v Idr ijo. )
Naprednejšo usmerj eno st avstrijske uprave in gospodarstva je nakazovala
tudi ustanovitev stolice za »policijske znanosti« (namreč za narodno gospodarstvo in upravne zadeve) na dunajski univerzi leta 1763, ki jo je vodil kot
prv i Jožef So nnenfels. Dvajset let pozneje je postala ta stroka izpitni predm et.w S sodobnimi nazori o državi in gospodars tvu je vp lival Sonnenfels tudi
na Kumerdeja in Linharta.' !
Po tradiciji so poučevali do takrat v Avst riji celotno naravoslovje na licejih kot nižji stopnji univerzitetnega študija; razen tega so goj ile naravoslovje (v mejah svojih potreb ) samo še medicinsk e fakultete. Osnovno znanj e o naravoslov ju so torej prinašali tudi medicinci iz licej ev, vendar je bilo
zelo revno; v edinem predmetu »erudit io« (znanost) so j im nudili izbor zemljepisnih in zgodovinskih podatkov in podatkov o naravi.v V reformiranih
licejih pa sta imeli najvažnej še vlogo matema tika in fizika,43 kar je glede
na smotre reforme povsem razumljivo. Že z dekreti iz let 1747 in 1752 je predpisala država za prvi letnik liceja matematiko, za drugi pa uvod v fiziko,
eksperimentalno fizi ko in mineralogijo, botaniko in zoologijo, vse to pa »brez
vsake metafizične navlakee.v Bistvo vseh sprememb v naravoslovnem pouku
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je ravno v zadnji opazki. Dotedanje naravoslovje v avstrijskih licejih je bilo
pravzaprav samo filozofija o naravi na podlagi razprav staroveških mislecev,
posebno Aristotela. S postopnim uvajanjem modernega naravoslovja naj bi
torej doživel ta pouk predvsem kvalitetne spremembe. Novembra 1775 so objavili »leges academicae«, po katerih se ni smelo pripustiti niti k teološkim
študijam nikogar, ki ni prej poslušal na liceju matematike in fizike, in sicer
moderne Newtonove fizike.45
Kranjski deželni stanovi so že leta 1754 odobrili sredstva za nakup inštrumentov,
potrebnih za pouk eksperimentalne fizike na liceju: hidravličnega stroja, kamere
obskure, laternae magicae, električnega aparata itd ., skupaj 51 priprav. Seveda je
trajalo precej časa, dokler se ni ta pouk tudi dejansko moderniziral. Zanesljivo je
to mogoče trditi za ljubljanski licej v času , ko je tam predaval Newtonovo fiziko
Wulffen.46 Tudi na celovški gimnaziji so ustanovili že leta 1753 fizikalni kabinet,
leta 1765 pa so začeli tam poučevati eksperimentalno mehaniko.s? - V tem obdobju
so organizirali na ljubljanskem in celovškern Iiceju šolo za kirurgijo in porodništvo.
Kakor vedno, je terjal tudi tokrat šolske reforme vzporedno z -n ap redovanjem znanosti in z modernizacijo gospodarstva tudi razvoj družbe. V novih gospodarskih razmerah je naraščal vpliv meščanstva, ki mu stari tip izobrazbe ni več ustrezal. Tedaj se je prvič pojavilo vprašanje, ki se je zavleklo
še globoko v XIX. in celo v XX. stoletje, ali naj bo namreč gimnazija še naprej predvsem šola za učenje latinskega jezika, ali pa naj se ji učni smoter
raz širi, Tako sta se pri nas že sredi XVIII. stoletja spopadla dva koncepta
»sploš ne izobrazbe«,
Na zahodnih univerzah so uvedli zgodovino kot novost v XVII. stoletju.šš medtem ko je Avstrija tudi v tem pogledu zaostajala. Zato je Marija Terezija odločno
posegla v vsebino jezuitskega pouka z zahtevo, da je treba uvrstiti med u čne predmete še zgodovino.s? V takratnih virih je navedena zgodovina celo med realijami, ki
bi jih bilo potrebno uvesti v avstrijske gimnazije.w Da so imeli takrat z zgodovino
v gimnazijah res začetniške težave, dokazuje učni načrt , po katerem so poučevali
»sploš no zgodovino od Adama do Romulae.š!
Medtem ko se je uveljavljalo naravoslovje v strokovnem, višjem in celo
v osnovnem šolstvu brez vsakih ovir, je značilna njegova načrtna zapostavlj enost v gimnazijah. V prvem zagonu šol skega reformnega gibanja so mu
po š tudijskem načrtu iz leta 1781 sicer prepustili v njih nekaj mesta, vendar
so ga imeli že takrat obenem z zgodovino, zemljepisom in matematiko za
»s transki« predmet.P
Tudi po šolski uredbi iz leta 1805 je bil v gimnazijah »das Hauptaugenmerk auf die Erlernung der lateinischen Sprache und der Theorie des Stiles
zu richtene.P Naravoslovje (in žive jezike) so tedaj prepuščali »neizob raženim kramarjemeš- oziroma: ukvarjanje z naravoslovjem je veljalo v Avstriji
še dolgo za stvar strokovne in ne splošne izobrazbe. To trditev potrjuje npr.
okoliščina, da so obenem z ukinitvijo naravoslovnega pouka na gimnaziji v
Celovcu odprli na tamkajšnjem liceju stolico za naravoslovje, ki jo je prevzel
slovenski preroditelj Matija Ahacel. še bolj so namreč razvrednotili naravoslovje v avstrijskih gimnazijah v obdobju »svete zveze«, ko naj bi dokončno
obračunali z nazori in posledicami francoske revolucije:
»E inem Hofdekrete zu Folge soli die Naturgeschichte an den Gymnasien kilnfthin nicht mehr vorgetragen werden.«55

Zdaj je bilo torej naravoslovje izločeno iz gimnazij iz povsem drugih razlogov. Konservativni tabor se je zavedal, da so imeli nazori francoskih enci-
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klopedistov kot duhovnih očetov revolucije posebno močne korenine v preučevanju narave; zato se je upiral »razsvetljenski« vzgoji mladine ob poglobIjenem pouku naravoslovja. Ta okoli ščina je še dolgo odločala o položaju
naravoslovnih predmetov v avstrijskih šolah splošno izobraževalne smeri.
S tem so odgovorni dejansko potrdili, kar so z besedami radi zanikali, da je
namreč naravoslovna izobrazba vpliven oblikovalec duševnosti in da je torej
tudi naravoslovni pouk važen pogoj za resni čno splošno izobrazbo.
Zanimiva Je Ilešičeva opazka: »Medtem ko je gimnazija za časa Prešernovih
štu dij še kolikor toliko upoštevala naravoslovje, je imela v Vrazovi dobi že č isto
humanističen značaj. Med gimnazijo in filozofijo je zijal v oni dobi širok prep ad
in v tem prepadu se je izgubil m arsikateri mladenič. Iz gimnazista-humanista b i
moral namreč postati filo zof-realist. «56

Vprašanj e naravoslo vja v avstrijskih gimnazijah so znova reševali šele
z revolucionarnim letom 1848.
širjenje osnovnih šol v obravnavanem času je bilo gotovo eden najmoč
nej ših po speševalcev napredka slovenskega ljudstva, s tem pa tudi važno
družbeno vprašanje. To dokazuje že znaten odpor, ki so ga nudili navedenemu po javu mnogi zastopniki privilegiranih stanov, še po sebno zemljiška
gospoda, češ da bi šolanje odvajalo kmečke otroke od njihovega pravega poklica. Ker je dvor odločno od stranjeval vse ovire na tej poti., pa se je osnovno šols tvo tudi pri nas km alu utrdilo.
Ze okoli let a 1790 je ime l vsak večj i kraj na Sloven skem svojo šolo s sku pno
ka kimi 8000 u č cnc i. š ? š tevilo os novnih šol pa se je pri nas v p rv ih 35. letih skoraj
še pod vojilo'f in je pism enost zadovolj ivo n apredovala. Kumerdej je izjavil v po slan ici Marij i Terezij i leta 1772, d a zna v vsej Kranjski razen redkih štude ntov, duhovš č i ne , nekaterih meščanov in graščinskih uradnikov komaj sto oseb brati in pi sati,
me dt em ko je zapisal Vodnik v Veliki pratiki leta 1795: »Veliko Kranjcev zna kranj sko brati, le škoda, da nimajo več dobrih kranjskih bukev.« Zanimiva je tudi opazka
na strani 249 Pohlinove knjige (prireditve ) Kmetom za potrebo in pomoč : »Idri ja
im a eno normalšolo iz 4 klas, v kteri se zdaj čez 300 otrok znajde, kjer n ji h je
po prej kumej 50-60 k šolmaštro m v šolo hodilo.«

Upo števanja vredni so nagibi za tako važno zadevo, kakor je bilo splošno
ustanavljanje osnovnih šol. Že dejstvo, da je dvor te šole naravnost vsiljeval,
kaže, da so tudi tukaj odločali njegovi gospodarski interesi. S tem se popolnoma ujemajo tudi učni načrti vseh tipov »ljudskih« šol. V trivialkah (va ških šolah) so poučeva li predvsem osnovne pojme kmečke ga gospodarstva, v
glavnih šolah (na sedežih okrožij ) in v normalkah, ki so jih imela samo deželna s red išč a (torej se je Pohlin motil, ko je govoril o normalki v Idriji),
pa še gospodarsko naravoslovje, začetne pojme geornetrije, stavbarstva, mehanike ter geometrij skega in prostoročnega risanja. Razen tega so vzgajale
normalke učitelje za trivialke in glavne šole.59 Normalke pa so imele tudi
nalogo, da skrbijo za obrtno izobraževanje; zato so zahtevali od učiteljev teh
zavodov ustrezno izobrazbo zlasti iz matematike in risanja, da b i j ih mogli
uporabljati tudi za obrtno nadaljevaini po uk. Takrat so namreč začeli ustanavljati tudi razne rokodelske šole.oo
V zvezi s pospeševanjem proizvodnje, z razvijanjem novih gospodarskih
panog in s spreminjanjem načina življenja je nastala takrat po treba po n ovih tipih šol, ki jim je bilo skupno, da so usposabljale učence za p rakti čne
poklice : rudarske in poljedelske strokovnjake, ekonome, kirurge in po rodnič arj e , pa seveda tudi učitelje osnovnih šol. Te šole in ti poklici so oznanj a li
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nove čase z no vo mi selnostjo, z njimi pa se je izpreminjal tudi pojem izobrazbe. Za nastajajoči slovenski narod so bile poklicn e šole važne v več pagledih: dvigale so strokovnos t in pridobitno zmožnost naš ih ljudi in ši ri le
krog slovenskih izob r aže ncev; zraven tega so večale potrebo po upoštevanju
slovensk ega jezika in zbujale vprašanj e o slovens kem strokovnem izrazaslovju. Strokovno šols tvo se je začelo razvijati p ri nas razmeroma zgodaj.
ven dar p ovečin i premalo načrtno. Ustanavljanje in delovanj e teh šo l je bilo
marsikje v zvezi s Kmetijskimi družbami. Od vseh takih ustanov sta imeli
gotovo najva žnej še vlogo šoli za kirurgijo in porodništvo, ki so ju ustanovili
leta 1774 na licejih v Ljubljani in Celovcu in ki sta se obdržali daleč v
XIX. stoletje. Ljubljanska šola je u živala že v začetku velik ugled zaradi
nekaterih izvrstn ih učiteljev, zlasti Hacqueta; obdobje Ili ri je, ko je imela
Ljubljana popolno univerzo z medicinsko fakulteto vred , j i je sloves še pave čalo.š!

Kakor je že bilo šir jenje šolstva na Slovenskem sam o po sebi razveseljiv
pojav, je predstavljalo v naših razmerah dvorezen meč. Razen š tevilčn ih padatkov o šolah je važno tudi vprašanje, kako je bilo v njih s slove ns kim
jezikom.
S pospešenim razvijanjem trgovine, z uvajanjem u radniške uprave in zaradi potrebe po osnovnem izobraževanju množic je začelo n araš čati v Avstriji
zanimanje za žive jezike tudi v šolstvu .
Zanemarj anje tako nara voslovja kakor tudi živih jezikov v avstrijs kem šo lstvu
je ostro grajal tudi na š Žiga Popovič (v svojem spisu Untersuchungen vam Meere) .
- V avstrijsko višj e šolstvo so začeli uvajati nemš čino kot učni jezik in deloma
kot predmet šele sredi XVIII. stoletja. Tudi slavistika je b ila takrat kot nova
stroka v ospredju za nimanj a jezikoslovcev.

Zraven poudarjene vloge naravoslovja je bila to r ej druga no vost v avstrijskem šols tvu postopno u vajanje živih jezikov. Kakor pa so bile d ružben e reforme pod vplivom gospodarskih faktorjev nepopolne, ker so jim nasp ro tovali interesi fevdalcev, tako se je dogajalo tudi z uvajanjem narodnih jezikov
v šolstvo. Gospodarska nuja je zahtevala izobraževanje množic v n j ihovih
jezikih, težnja po enotnem, in sicer nemšk em državnem jeziku pa je te mu
načelu nasprotovala. V obeh primerih je bila posledica notranjih p rotislovij
polovičnost avstrijskih reform. Stopnja popuščanja naravoslovju in živim jezikom je bila odvisna od smotrov, oziroma od funkcionalnosti raznih tipov
šol. Za naravoslovje je govorila strokovnost, za slovenski jezik pa okoliščina,
da osnovno prosvetljevanje množic ni mogoče razen v domačem jeziku. Tako
je npr. leta 1766 naročilo Kranjsko deželno glavarstvo ljubljanskim jezuitom,
naj nastavijo na obrtni šoli slovenščine veščega profesorja (Schm id t, 163).
Kakor vsak nov predmet, sta se tudi ta najprej uveljavila v praktičnem življenju, potem prodrla v strokovno šolstvo in šele nazadnje našla pot tudi v
šole splošno izobraževalne smeri. Vzporedno z naraš čanj em pomena živih
jezikov je upadala veljava latinskega jezika, vendar ne tako hitro. Najbolj
žilavo je vztrajala latinščina na račun živih jezikov v tradicionalnem elitne m
šolstvu, torej v gimnaziji. To je povsem očitno, če primerjamo položaj latinšči ne in nem ščine na gimnazijah konec XVIII. in še v prvi polovici XIX. stoletja. Po že nav ed enem šolskem zakonu iz leta 1781 so menili, da mora znati
nemško vsak dijak že ob vstopu v gimnazijo in da bodo torej zadosto vale
za pouk tega jezika v gimnazijah samo priložno stne pi smene vaje.62 Ile šič
pa je zapisal, da je imel nemški jezik na gimnaziji še v Vrazovi dobi »dosti
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skromno mesto«.63 Celo na dunajski univerzi so uvedli stolico za nemški jezik
šele leta 1753, vendar ne iz' teoretično znanstvenih pobud, ampak iz praktičnih
nagibov. Ce ni torej niti nemščina veljala za »zna nstveni« jezik, je bilo mogoče še dosti manj pričakovati, da bodo upoštevali v latinskih šolah našo
materinščino. V tej luči moramo presojati položaj slovenščine predvsem v
gimnaziji v času, ko so avstrijsko šolstvo podržavili.
»Slovenš čina ni imela na gimnaziji nobenega opravka, čeprav je Jožef II. naronaj bi razširili gimnazijski pouk še na slovnice deželnih [ezikov.ev' V tem pogledu
poznamo samo eno izjemo, namreč neobvezni pouk slovenskega jezika na gimnaziji
v Mariboru nekaj časa po letu 1793.65

čil,

Pouk živih jezikov v takratnih gimnazijah se ni ujemal spojmovanjem
vloge, ki naj bi jo imeli ti zavodi. Zato takrat sploh ni bilo mogoče priča
kovati, da bi upoštevali slovenščino v tradicionalnem »znanstvenem- šolstvu,
v kozmopolitsko usmerjeni gimnaziji, pač pa načelno v novih tipih šol, ki so
bile največ namenjene množicam. V strokovnem šolstvu se je močno uveljavilo to načelo samo v tečaju za babice v Ljubljani. Druge poklicne šole tega
obdobja so bile kratkotrajne, zato vprašanje učnega jezika v njih ni bilo posebno važno.
Najbolj občutljivo je bilo seveda vprašanje učnega jezika v naših osnovnih šolah.
Schmidt pravi v svoji Zgodovini šolstva (str. 212), da so predpisi obvezovali
v naših krajih k upoštevanju slovenskega jezika. S tem pa seveda ni bilo
podano jamstvo, da bodo pri nas te šole slovenske. Ob pičlih in nerednih prejemkih so se tedanji učitelji marsikje prilagajali težnjam Dunaja po nemškem osnovnem šolstvu v vsej državi. Dosti kasneje je poudaril ljubljanski škof Vidmar na
seji Kranjskega deželnega zbora, da so že v jožefinski dobi vsiljevali Slovencem
nemške osnovne šole; pri tem se je skliceval na knjigo Die Volksschule in Oesterreich , ki jo je spisal državni tajnik baron Helfert.oo
učitelje

Vendar smemo sklepati, da vsiljevanje nemškega učnega jezika takrat
ne bi pomenilo tako hude ovire za prodor slovenščine v osnovno in strokovno
šolstvo, če bi bil naš jezik za to bolj usposobljen. V obravnavanem času sta
bila neizoblikovani slovenski knjižni jezik in revno slovensko strokovno izrazoslovje objektivna vzroka, da je imela naša materinščina kakor drugje tudi
v šolstvu tako skromno mesto. To velja v splošnem celo za razmere v Iliriji,
kljub nekaterim (kratkotrajnim) pridobitvam.
Vprašanje kultiviranja slovenskega jezika na eni strani in na drugi vprašanje
slovenskih šol je bilo še skoraj celo stoletje pravi začarani krog. Neki odbornik
Slovenskega društva je zapisalo teh stvareh za leto 1848: »Ce bi nam bila vlada
vsilila popolno enakopravnost, bi bili najbolj prestrašeni mi, ker ni bilo slovarjev
in ni nihče znal slcven š čine .eš? Levstik pa je celo za leto 1863 izjavil, da naši izobraženci, vštevši mnoge profesorje, premalo obvladujejo slovenščino in je za to
stanje krivil prisilno šolanje naše mladine v nemškem jeziku. GS
Dokler je bilo državno osnovno šolstvo pri nas šele v nastajanju, seveda
ni šlo vse gladko po željah tistih, ki so hoteli, da bi širile po Slovenskem
nemški jezik že osnovne šole. Marsikje so nudili že kmetje pasivni odpor
nemški šoli, od katere niso videli nobene koristi. Znatno vlogo so imeli v šolskih zadevah tudi deželni veljaki, ki niso bili vsi zagovorniki vsesplošnega
nem štva, Posebno pa je treba poudariti skrb preroditeljev za slovensko osnovno šolo. Z organizacijskim delom, s prirejanjem slovenskih učbenikov in z
3 Zbornik J.
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osebnim i vplivi so znatno osl abili vdiranje germanizaci je v s lovenske vasi
že na začetku splošnega šolanja med slovenskim lj ud stvo m . Vplivi navedenih
fa ktorjev za nemško osnovno šolo in proti njej so b ili v naših dežel a h precej
različni in tudi v istih krajih niso bili vedno enaki. Za to je bil položaj slovenščine v naših osnovnih šolah p recej neenoten, čeprav so prevladovale dvoje
zi čnice.š?

Pri ocenjevanju kulturnega ozračj a med Slovenci v kratkem zadnjem obdobju
našega razsvetl jenstva pravi Kidrič: »Še največ se je doseglo za upoštevanje slovenšč i ne v šolstvu, kjer bi se brez uvidevnosti oficielnih krogov sploh ne dalo nič
narediti.sw Pred tem pa je poudaril za isti čas ravno zavzetost nekaterih na ših
mož za s lovenšči no v šolstvu:
»Preroditelj i so se zelo trudili, da pridobe predvsem kmečko šolsko mladino
za slovensko knjigo. Sistematično so skrbeli za to, da priredijo knjige, ki bi bile
pripravne za darila pridnim šolarjem. V tem oziru sta res pomembni dve publikaciji: Jarnikova Z ber lepih naukov za slovensko mladino in Ravnikarjeve Zgodbe
svetega pisma. «

»Vse kaže, da je upoštevanje s lovenščine v novi ljubljanski mehanično tehnični
šoli uspeh Kersnikove in Vodnikove prerodne rniselnosti .«
»Zelo spretno raz glaša Ravnikar koristi likanja literarno jezikovnega pouka
s pomočjo stolice za slovenski jezik na ljubljanskem Iiceju,«
»Janez Kersnik je budil med študenti liceja veselje do domačega jezika.«
» U č enke babištva na ljubljanskem liceju so imele od leta 1818 na službo tudi
tiskani kažip ot in sicer v odlični sloven š čini . « 71
S loven ski r odoljub i so že takrat u videval i, da ne morejo pričakovati niti
na šolskem področju nobenega r azu m eva n ja za potrebe svojega naroda pri
Avstriji, k i je od samega zače tka vlagala največ t ruda in sredstev za šolstvo
v svojih nemški h deželah . Zapostavlj en os t Sl ovanov (ki j ih imenuje Slovence )
v tej zadevi je slovenski narodni buditelj Anton K rempl (1790-1 844) ta kole
označil v svoji hvalnici Mariji Terezij i:
»Sarno eno nas Slovence
noter v serce žalosti:
vu čenosti luč le Nemce
vu vseh šolah razsvetli.
Nam Slovencem si le malo
dopustila, da bi se
znanjih sonce nam užgalo
ki nas več kak Nemcov je .«72

Za to je zgodovinska zasluga naših razsvetljeneev, d a so o pravem času
pohiteli s pisa njem , p revaja njem in prirejanjem poljudnih, pa tu d i za šolsko
rabo primernih knj ig. V s kr omnih spisih Pohlina, Vodnika , Makovca, J a rnika
in d rugih in v začetn ih poskusih na še strokovne terminologij e tega časa tičijo
še p r emal o upošteva n i tem elj i s lovenske znanosti.

Naravoslovje in

zače t k i

slovenskega narodnega prebujan ja

Ce preučuj emo kulturno ozračje obra vnavanega časa, ne moremo m imo

naravoslovja , ki je bilo važna p rvina racionalizma in iz katerega so zajema li
in po n jem oblikovali svoje miselne sestave vrhovi tedanje E vrope.
Naravoslovno spoznanje je v XVIII. stoletju hitreje doživlj al o kvalitetne
spremembe kakor kdajkoli prej . Red, ki ga je napravil Linne na področju
klasifikacije in poimenovanja organskih prirodnin, ni samo načelno rešil vpraša nje njihovega sis tem a, ampak je tudi znatno olajšal preučevanje globljih
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bioloških vprašanj. Medtem je odkrivanje naravnih pojavov toliko napredovalo, da so začeli prodirati naravoslovci zraven golega opisovanja narave tudi
v njeno »notr anje« bistvo. Lavoisier je dokončno obračunal z alkimijo in postavil temelje sodobne kemijske znanosti. S tem, da je uvedel v kemijo me- todo tehtanja, je dognal zakon o neuničljivosti snovi in kemijsko ter energetsko bistvo dihanja. Na tej podlagi je začel dvigati Ingen-Housz zaveso nad
skrivnostnim kozmičnim pojavom fotosinteze v zelenih rastlinskih organih.
La Mettrie je v svojem delu Lrhomme machine ugotavljal za človeški organi- .
zem is-te"fizikalne in kemijske zakonitosti, ki veljajo tudi v neživi naravi. V ta
čas segajo tudi prvi obrisi na konkretna dejstva oprte misli o splošni evoluciji: Kant-Laplaceova kozmogonija in nazori Buijona in Brazma Darwina o .
razvoju živega sveta, kamor sta vključila že tudi človeka.
3·
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Preden se . je posvetil Kant (učenec racionalistične šole Leibniza in Wolffa)
svojim traktatom o kritiki čistega razuma, je študiral eksaktno naravoslovje in
napisal s tega področja svoje prve razprave. Tudi ostareli Goethe je priznal: »Hatt'
ich mich mit den Naturwissenschaften nicht abgegeben, so hatt' ich die Menschen
nie kennen gelernt. In asthetischen und philosophischen Dingen ist es schwer,
Wohlwollen und Misswollen zu unterscheiden; in den Naturwissenschaften aber
wird es dem Ernsten, Redlichen, gar bald deutlich, was fiir Personagen sind, die
der Natur Unrecht geben, wenn sie sich deutlich ausspricht.«73

Že teh nekaj navedb dokazuje, da je dajal napredek naravoslovja mislecem XVIII. stoletja obilo gradiva in pobud za gradnjo vsakovrstnih, tudi nasprotujočih si filozofemov. Tako je značilno, da je Voltaire odločno propagiral newtonizem kot znanstveni svetovni nazor in ga je dosledno imenoval
»filozofijo«. Sicer pa se za vprašanje znanstvenega naravoslovja v takratni
Franciji niso zanimali samo poklicni strokovnjaki, ampak izobraženci sploh
(Deržavin 43, 111), po njihovem zgledu pa tudi izobraženci ostale Evrope.
Razen filozofskega materializrna, ki so ga izpovedovali zlasti francoski enciklopedisti, je bila značilna posebno za nemške naravoslovce »naravoslovna
filozofija«, ki se je ohranila tja do srede XIX. stoletja. Nagnjenje k racionalistični filozofiji, ki je bila takrat sploh moderna, izpričuje tudi življenje in
delo večine naših preroditeljev.
Tudi nastajajoča slovenska družba in kultura sta prejeli takrat močne
pospeške za svoj razvoj naravnost ali posredno od naravoslovja. Ta zveza
seveda ni bila namembna, niti slučajna, ampak so jo določile časovne razmere. Saj sovpadata agrarna revolucija in konec nevoljništva našega kmeta
s klasično dobo slovenskega naravoslovja kakor tudi z začetki prebujanja
našega ljudstva. Značilna je v tem času povezava naravoslovno gospodarskih
motivov s slovenstvom naših krajev vsakokrat, ko je šlo za važne dogodke
na področju višjega šolstva v Ljubljani. Prvikrat se je to pokazalo pri uspešni
pritožbi kranjskih deželnih stanov proti ukinitvi liceja v Ljubljani leta 1785.
Iz spomenice, ki so jo predložili v tej zadevi cesarju, se vidi, da so bili stanovi z onim ukrepom močno prizadeti v svojem deželnem ponosu. Zato so
navedli za obnovo najvišjega študija v deželi argumente, ki so se jim zdeli
najbolj učinkoviti; v njih se prepletata narodnostna in gospodarska posebnost Kranjske :
Smotrno izrabljanje rudnika v Idriji potrebuje t ehničnega znanja v jamomerstvu, mehaniki in kemiji. Vzgojo tehničnih strokovnjakov v Ljubljani zahtevajo
tudi rudniki železa, tovarne in trgovine na Kranjskem. V Ljubljani naj se ustanovi
stolica za navtiko in ladjedelstvo, ki je potrebna za pokrajino ob Jadranskem morju.
Tudi Kranjska kmetijska družba ima interes na vi šjem tehničnem študiju v domači deželi. Enako potrebujejo višjo predizobrazbo slušatelji šole za kirurgijo in
porodništvo. Kot posebne prednosti, ki jih nudi Ljubljana vi šjemu študiju, navajajo predlagatelji javno knj ižnico in knjižnico Kmetijske družbe in dejstvo, da so
v Ljubljani že vsi potrebni inštrumenti za mehaniko, kemijo, ladjedelstvo in za
druge panoge uporabne matematike in fizike. Stanovi tudi opozarjajo, da bi bil
Ljubljanski grad posebno primeren za namestitev zvezdarne. Ce se ustanovi v
Ljubljani stolica za naravoslovje, ji prepusti Hacquet svojo naravoslovno zbirko,
ki jo je zbral v času dvajsetletnega delovanja na Kranjskem. Za pouk naravoslovja
na tem učilišču bi bil Hacquet še posebno primeren kot dober poznavalec dežele
in njenega jezika, so _pou da r ili stanovi. - Višje učilišče v Ljubljani zahtevajo tudi
oziri na deželni jezik. Obstoji namreč nevarnost, da bi v tujini učeči se Slovani
pozabili materinščino in tako postali nerabni za svojo domovino. Uspevanje normalnih šol zahteva modroslovno izobražene učitelje, ki moraj biti vešči deželnega
jezika, da morejo vsaditi mladini v srce seme dobrih načel. Potreben je tudi ozir
na civilne uradnike, ki morajo biti zaradi občevanja s podeželskim ljudstvom
domačini. o
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V času francoskega medvladja je dobila Ljubljana pravo univerzo s sedmimi oddelki, ki so bili razen modroslovnega in pravnega vsi naravoslovnega
pomena. Na tem zavodu je bilo od enajstih profesorjev sedem Slovencev, med
njimi rektor Valand in kancler Ravnikar. Organizator šolstva v Iliriji, Rafael
Zelli, je bil naravoslovec, v znatni meri je bil to tudi Charles Nodier, urednik
službenega lista Ilirskih provinc. Takrat .Le dobila Ljubljana eno svojih najstarejših znanstvenih ustanov, univclzitenl botani čni vrt, delo uglednega domačega botanika Franca Hladnika; tudi kasneje so ta vrt nepretrgoma vodili
Slovenci.š
Zelo pomembno je bilo prizadevanje, da se ustanovi stolica za slovenski
jezik na ljubljanskem liceju leta 1815. Zadevno prošnjo, ki jo je dvor ugodno
rešil, je rektor Ravnikar spretno utemeljeval:
»Likanje slovenskega jezika zahtevajo potrebe dušnega pastirstva, dalje tehpouk tistih učencev in pomočnikov, ki nemščine sploh ne .obvladujejo ali
premalo, zahtevajo ga predavanja iz poljedelstva in seveda pouk v osnovnih šolah .
Pri omembi poljedelske stolice poudarja: »č e naj bo ta pouk v skladu s svojim
namenom, ga je potrebno nuditi preprostemu ljudstvu samo v deželnem jeziku;
sicer ostaneta ljudstvo in pouk vsak zase. Brez znanja tega prepotrebnega jezika
bi bila dušni pastir in uradnik predmet posmeha, ko bi poučevala o vsakršnih
rastlinah, drevesih in sadežih, ne da bi jim vedela imena.si''
nični

Omembe je vredna tudi zgodba, ki jo je doživel Kopitar kot študent Žige
Zoisa in odpravnik njegovih naravoslovno tehničnih zadev na Dunaju ob
ustanovitvi Ilirskih provinc.?" Politični interesi Francozov v teh deželah so
imeli seveda tudi svoje gospodarsko ozadje. Tako ni ču dno , da je spadal med
najvažnej še Napoleonove informatorje o njih naravoslovec Marcel de Serres,
profesor na znanstveni fakulteti pariške univerze, ki ga je cesar poklical v svoj
š ta b. Obsežno gradivo, ki ga je zbral takrat o Avstriji, je izdal de Serres leta
1814 v štirih delih v Parizu pod naslovom» Voyage en Autriche ou essay statistique et geograiique sur cet empire«. Konec 4. knjige je napisal SO strani
dolg sestavek o Slovanih, ki jih slika v ugodni luči. Posebej omenja tudi Slovence, .ki da izvirajo od dela nekdanjih Antov in živijo zdaj na Kranjskem,
Koroškem in Stajerskem.
»Slovenski jezik na Kranjskem se odlikuje po svoji harmoniji in -se zdi sposoben onih različnih tonov , ki delajo italijanski jezik tako čaroben. Da se razvidi
miloba in harmonija tega jezika , naj sledi tu z italijanskim prevodom kranjska
pesmica, napisana zaradi lažje izgovorjave v beneškem pravopisu:
.
Pregliube Xenizze
O care donette
ko b'warn bio verzeti
se foste sincere
nar lepsei na sweti
sarebbe un piacere
vasvati bi bio.
il farvi I'amor.
Al ve ste poredne
Ma voi furbachiotte
obetat le snate
a noi le ficcate
pa usaziga golfate
e ci corbellate
xe veste koko.
col tra la lil lil.
Seveda je bilo glede prevoda ravno narobe. Slo je namreč za enega izmed
kupletov, ki so jih peli potujoči člani italijanskih oper v velikonočnem času
v Ljubljani in jih je Žiga Zois nekaj poslovenil. Po Kopitarjevem sporočilu
Dobrovskemu so imeli Italijani te 'slovenske prevode za prav dobro pevne
(scatabilissimo«). nemških pa ne .
že ta dejstva zbujajo slutnjo, da je moral imeti de Serres podatke o Slovencih pa tudi o Slovanih od osebe iz Zoisove okolice, ki je bila v resnici Ko-
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pitar. V navedenem spisu de Serres Kopitarja res omenj a , venda r pa samo
kot slavista, nikakor pa ne kot informatorja o drugih slovanski h zadevah;
najbrže zato, da ga ne bi kompromitiral pri avstrij skih oblasteh. Ko t strokovnjaka za slovanska vp rašanja mu ga je priporočil Otto, bibliotekar dunajske univerz e. V tem času je namreč izšla Kopitarjeva slovnica slovenskega jezika, ki je zbudila tudi med dunajskimi jezikoslovci dovolj pozornosti.
Sicer pa je imel Kopitar kot Zoiso v zaupnik dostop do najvplivnej ših dunajskih veljakov in naravoslovcev; prav tako je imel zveze z vsem i Kran jci, ki
so službovali kot visoki uradniki v osrednjih državnih uradih na Dunaju.
Zato je mogel sproti obveščati svojega ohromelega dobrotnika v Ljubljani
tudi o važnih političnih dogodkih v s redišču države, ki jih je imel iz prve
roke. Posebno zanimivo je tudi poročilo o pogovoru, ki ga je imel z de Serr esom. Ob tej priložnosti mu je še posebno koristilo naravoslovno, zlasti mineraloško zanje, ki si ga je pridobil pri Zoisu kot varuh mineraloške zbirke.

Naravoslo vje je bilo
čeprav

namreč

navidezna podlaga teh pogovorov in njihova vez,

je šlo Francozu p redvsem za druge stvari.

»Inspecteur des sciences je predvsem nar avoslovec, poznavavec tehniške stroke.
Govoril sem mu o Mohsovem katalogu, o Werner ju, Heauyju (slavni miner alogi-op,
B.), on pa me je spraševal o razširj enost i Slovanov, v kakšnem razmerju so si
njihova nare č ja in kaj je ilir sko narečj e. V čeraj mi je poslal sedem pisme nih vprašanj o tem predrnetu.« Kopitar seveda ni zamudil pril ožnosti , da zbudi v sogovorniku vizijo o bleščeči kulturni bodo čno sti Slovanov: »Po mišljenju poznavalcev
bomo Slovani z uspehom posnemali grške pesniške mere, kakor bo tudi Slovan ka
tekmovala z Italija nko v operah. « Zraven je opisal Zoisu ton teh pogovorov: »Vse
tako, kakor med učenj a ki , brez škiljenj a na politiko. «
Mla di in ambiciozni Kopitar je v duhu že snoval načrte za svoje znans tven o delo v novih politi čnih razmerah. Upal je celo, da bo pridobil Napoleona za svojo najbolj vročo željo, za latinsko slovenski pravopis. Na vprašanje de Serresa, če bi želel potovati, je s po ročil Zoisu svoj odgovor, da bi
bil r ad p rideljen kaki knj ižnici ali akademiji kot potujoč član, češ , da b i potem izpolnil kar je želel liga Popo v ič. Seveda bi moral v ta namen vsaj pol
leta štu dirati naravoslovje »con amore« in vide ti Dob rovs kega, je pripomn il
Zoisu.
Začetki

modernega naravoslovja na Slovenskem

Izraziti predstavniki Linnejevega naravoslovnega obdobja p ri nas so bili

liga Popo vič, Janez Scopoli, Baltazar Hacq uet, Franc Wulffen in b rata liga
in Karel Zois. Tuja imena v tem seznamu ne morejo zabrisati dejstva; da je
bilo tudi delo teh mož neposredno povezano z našimi kraji in njihovimi imeni,
ki so jih šir ili s svojimi spisi po vsej učeni Evropi. Kdo so bili ti tujci in kaj
jih je privedlo k nam?
V reformnem obdobju je sprejela Avstrija v svojo službo več tujih gospodarskih in zdravstvenih strokovnjakov, ker ji je lastnih primanjkovalo. Do
važnih položajev v teh resorih pa so se povzpeli tudi nekateri avstrijski državljani iz naprednih obrobnih, nenemških dežel. Med take najsposobnej še cesaričine svetovalce je spadal že omenjeni reformator avstrijskega zdravstva
in višjega šolstva, Nizozemec van Swieten; vplivno vlogo na dvoru pa je
moral imeti tudi Francoz Fremant, ki je cesarici predložil, naj ustanovi v
svojih deželah kmetijske družbe. Kakor v Avstriji nasploh, je imelo tudi na
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Kranj skem važno vlogo v gospodarstvu , zdravstvu, šolstvu in naravoslovju
nekaj nedomačinov, od katerih so zapustili t rajne sledove svojega delovanja
pri nas r avno Scopoli, Hacquet in Wulffen. V povsem novem okolju se namreč niso izkazali samo pri poklicnem delu, ampak tudi kot znanstven ik i.
Janez (Giovanni) Sco poli (1723-1788 )78 je bil doma na Južnem Ti rolskem,
ki je takrat spadalo k Avstriji. Ko je do študiral medicino v Innsb rucku
in na Dunaju, ga je po slal van Swieten leta 1754 kot rudniškega zd r avnika
v Idrijo, kj er je deloval 16 let, nakar se je izselil iz naših krajev. Kljub napornemu poklicnemu delu - v Idriji je skrbel za zdravje kakih 2000 ljudi
je v prostem času prepotoval kot naravoslovec, predvsem botanik, vso Kranjsko in Primorsko. Kot rezultat teh potovanj je izšla najprej leta 1760 nj egova Flora carniolica, ki je pomenila za sodobne naravoslovee pravo odkritje
in navdušila celo Linneja, Za nas je ta knjiga še posebno pomembna kot
prvo znanstveno delo o naravi Slovenije. Veliko vrednost ji daj e tudi 127
slovenskih rastlinskih imen, od katerih veljajo mnoga še danes.
»Staro, slovenščini povsem neprijazno načelo znanst venega jezika na slovenskem ozemlj u je dobilo rahel uda rec že leta 1760, ko je sprejel tujec Scopoli tudi
slovenska imena rastlin,« je poudaril France Kid ri č .t?
. Druga, do sti popolnej ša izdaj a omenjenega dela je izšla leta 1772; ta
knjiga , ki jo im ajo za kl asi čno delo Linnejeve dobe, je bila več kak or celo
stoletje edino zaneslji vo, čeprav še nepopolno delo o flo ris t i čni h razmerah
navede nega ozem lj a . Drugo tehtno Scopolijevo delo je Entomologia carniolica, ki je izšla leta 1763 kot prva lok alna favna bivše Avstrije. Linne je pi sal av torj u, da je plačal za prejeti primerek te knjige tri zlatnike carine,
napravila pa mu je več veselja, kak or če bi prejel sto zlatn ikov.
Z našimi naravoslovnimi razmera mi se ukvarj a še več drugih Scopolijevih
spisov. Pod skupnim naslovom Ann us histori co naturalis je objavil v petih delih
več kra jših sestavkov z biološko, kemijs ko in gospodarsko vsebino. V prvem delu
prinaša v razpravi Descriptiones avium precej slovenskih imen za ptiče. V drugem
delu opisu je svoje potovanje po Goriškem, ki ga je opravil na stroške Goriške
kmetijske družbe; tu podaja predvsem analizo kraš kih tal in opisuje okamenine
iz okolice Lučni ka . č etrti del vsebuje nekaj pripomb in navodil k poljedelstvu
Kranj ske ter razpravo Dissertatio de apibus, torej o čebelarstvu , ki je bilo takrat
važna gospodarska postavka zlasti kranj skih kmetov. V petem delu te zbirke obravnava Scopoli našo človeško ribico in jo kot prvi pravilno uvršča med dvoživke.

Baltazar Hacqu et (1739-1815)80 je bil Francoz iz pokrajine Bretagne.
Potem ko je, največ kot armadni kirurg, prepotoval večji del Evrope, se je
na Dunaju seznanil z van Swietenom, ki ga je na nj egovo željo leta 1766
namestil kot rudniškega kirurga v Idriji. Hacquet je o tem zapisal: »Izbr a l
sem si Kranjsko zaradi naravoslovja in zaradi slovečega živosrebrnega rudnika in sicer toliko rajši, ker sem vedel, da tam živi slavni Scopoli." Leta
1773 so ga imenovali za profesorja anatomije, kirurgije in porodništva na
liceju v Ljubljani, leta 1787 pa je zapustil naše kraje.
čeprav sta Scopoli in Hacquet vestno opravljala službeno dolžnost, s ta
bila predvsem raziskovalca narave. Za razliko od precej konservativnega
Scopolija in Wulffena je bil Hacquet po vzgoji in prepričanju izrazit razsvetljenec in tudi v političnih zadevah kritičen mislec. Svoje zanimanje za
naravoslovne zadeve Kranjske, kjer se je kmalu počutil domačina, je razširil tudi na njeno prebivalstvo, njegovo zgodovino, jezik in takratni družbeni položaj. Znanstvena vnema ga je gnala kot naravoslovca, pa tudi kot
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etnografa, k nenehnim potovanjem. Delno s podporo Kranjske kmetij ske
družbe in žige Zoisa je prepotoval peš in na konju vse slovensko ozemlje
in obmejne dežele. Posebno pazljivo je preučeval zgradbo naših gorstev in
njihovo rastlinstvo, naše rudnike in njihovo tehnično ureditev. Na potovanjih in pri službenem delu se je neprenehoma srečeval z našimi ljudmi ter
načrtno zbi ral podatke o njihovem načinu življenja, o navadah, nošah, njihovih telesnih lastnostih in jezikovnih posebnostih. Tako nam je ohranil marsika tero zanimivo potezo takratnih Slovencev, podobno kakor stoletje pred
njim Valvasor. Priobčeni podatki o teh zadevah so povsem zanesljivi, ker
je Hacquet izvrstno obvladal slovenski jezik in celo poznal nj egova narečja.
Med Hacquetova najvidnej ša in najobsežnej ša dela so d i vsekakor Oryctographia carniolica, v kateri opisuje v štiri h knjigah (1.1778, II . 1781 , III. 1784,
IV. 1789) fi zične lastnosti osrednje slovenske dežele in v m anj ši m eri tudi
sos ed nih slovenskih pokrajin. Tu je popisal po la stnih raziskavah ,posebno
vs a gorstva Slovenije, njihovo rudninsko in kamninsko sestavo, naša jezera
in rudnike, pa tudi živa ls ke okamnine. To d elo prinaša več risb rudnin in
fo silov, nekaj pokrajinskih slik in črtežev rudnikov. Naj važnej ši pa sta p riloženi zem ljevid slovenskega ozemlja (razen večjega dela štajerske ) in pano ra ma j užne verige Alp od izvira Drave do sk raj nih vzhod nih obronkov.
Oriktogra fija je torej eno najpomembnej ših klasičnih d el našega domovinozna ns tv a ; m ed drugim pomeni tudi prvi dokument kartografskega ra zis kovanja slovenskih gora. Po sebno cenimo odločnost , s katero je navedel Hacquet v besedilu in na zemlj evidu te knjige skor aj dosledno slovens ka ime na
na ših k rajev, gora, jezer in rek. S tem je prav revoluci onarno p relomil s trad ici jo, po ka teri je bilo slovensko imenoslovje v vsakršnih javn ih listin ah
naj r a jši p rezrto.
»Zakaj naj ne bi bil obdržal pravih kranj skih krajevnih imen in naj bi names to njih uporabil spa čene nemške besede? Saj tudi če kdo Francijo nemški
opisuje, bo vend ar pustil zemlj evide francoske.« (Oryct . II, XXVII-XXVIII )
Tudi v svoj i razpravi o boleznih goveje živine je navedel za opisane
r astli ne slovenska imena pred nemškimi in latinskimi.š!
Hacqueta imajo za pionirja alpinizma v vzhodnih Alpah splo h ; Julij
Ku gy pa je še posebej poudaril, da se začenja zgodovina turistike v Julijskih Alpah še le s Hacquetom. Kolikor vemo, se je povzpel na Triglav kot
njegov drugi in tretji obiskovalec in je kot prvi dognal n jegovo nadmor sko
vi šino. Scopolijevo raziskovanj e kranjske flore je dopolnil s svojim delom
Plantae alpinae carniolicae, v katerem je kot prvi opisal nekaj vr s t naših
planinskih cvetk.
Svobodoljubnega moža in nepristranskega opazovalca se je pokazal Hacquet posebno s poudarjeno naklonjenostjo do Slovanov nasploh in posebej
do Slovencev. O tem so dokazi tudi v Oriktografiji, čep rav se to delo ne
ukvarja z narodopisjem. Značilno je že geslo na čelu te, sicer nemško pisane knjige:
Bres ufe shele eniga dobizhka inu bres nerefnize, ampak is sgol nagnenja
to povedati, kar fe je vidilu inu fkuffilu ; is Lubesni pruti eni dusheli tiga
narmogozhneifhiga inu nar bel rafherieniga Ludltva tiga Stariga Sueita.
Ko opisuje v II. delu idrijski rudnik, ' dokazuje, ' da so se začeli ukvarjati Slovani z rudarstvom če že ne pred Nemci, pa gotovo istočasno z nj imi.
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»Tega ne trdim iz posebne ljubezni do mojega (!) naroda, temveč zaradi
resnice. Saj imajo vsi narodi isto pravico, da dokazujejo svojo marljivost. Kako
so pa Nemci in Francozi togotni, če se pripisuje dela njihove pridnosti in iznajdljivosti kakemu drugemu narodu! Vsi nemški poznavalci rudarstva priznavajo,
da so Idrij čani najsposobnejši rudarji v celi monarhiji, morda tudi v celi Evropi.
Sam ne vem, odkod našim rudarjem tolika sposobnost: je to njihova narodna
lastnost ali pa morda posledica dolge rudarske tradicije naše de žele?«
Hacquetovo zanimanje za južne Slovane dokazuje predvsem njegovo narodopisno delo v petih zvezkih pod naslovom Abbildung und Beschreibung
der siidwest- und čstlichen Wenden, Illyrer und Slaven (izšlo v Leipzigu v
letih 1801-1808). To delo se začenja z opisom Slovencev, ki jih deli v sedem
teritorialnih in narečnih skupin. Pri vsaki skupini najprej pove, kje živi,
nakar opiše zunanjost njenih udov, nošo, način življenja in krajevne navade. Deloma se spušča tudi v narečne posebnosti in citira nekaj domačih
pesmi v originalu in nemškem prevodu. Posebno vrednost dajejo temu spisu
slike obravnavanih ljudstev v narodnih nošah. Posvetilo te knjige avstrijskemu cesarju, predgovor in uvod so ubrani na isto slavofilno struno; npr.:
"Zelo razširjeni narod Slovanov sestavlja dve tretjini avstrijskega prebivalstva;
torej je zelo umestno, da ta ljudstva čim bolj preučujemo. Ta narod, ki se je
tako razširil s svojimi zmagami in prodori, je imenovala večina pisateljev Vende
ali Vinde, medtem ko je bil sam tako nečimrn, da se je poimenoval zaradi svojih
uspehov Slavence ali sla vne.«
"Cesar Karel IV. je pač dobro poznal položaj svoje države, ko je v 3. poglavju
svoje zlate bule zahteval, da mora vsak njegov volilni knez popolnoma obvladati
slovanski jezik, ki naj bi postal poglavitni jezik v tej državi .«
Dodajmo še, da je bil Hacquetu za naravoslovjem najljubši študij slovansko jezikoslovje, čeprav ni na tem področju ničesar ustvaril. Zanimanja
za slovenske zadeve se je najbrže navzel od naših razsvetljencev, predvsem
žige Zoisa in Linharta. Njegovoslavofilstvo pa je skušal osvetliti Kidrič
tudi z domnevo, da je bil njegov za javnost neznani nezakonski oče kak
ruski veljak, kar je morda zaupal Hacquet kot svojo osebno skrivnost samo
prijatelju žigi Zoisu.šš
Tretji naravoslovec v tej družbi, Franc Wulffen (1728-1805)83 se je rodil
v Beogradu visokemu avstrijskemu častniku, čigar švedsko nemški predniki
so bili doma na otoku Rujani. Po poklicu je bil jezuitski redovnik, po stroki
in zasebnem zanimanju pa izvrsten matematik in naravoslovec, zaslužen na
področju mineralogije, zoologije in še posebno botanike. Nekaj časa je služboval na licejih v Gorici in Ljubljani, od leta 1764 naprej pa v Celovcu (po
razpustitvi jezuitskega reda kot civilni duhovnik), kjer je ostal do smrti.
Med njegovimi celovškimi učenci je bil tudi naš kasnejši znameniti slovničar Jurij Japelj, med njegove prijatelje in strokovne sodelavce pa so spadali
zraven mnogih drugih tudi Scopoli, Hacquet, Karel Zois in Franc Hladnik.
Kot naravoslovec je preiskoval ozemlje na Goriškem, v Tržaškem zalivu, na
Kranjskem, Koroškem (posebno natančno gore ob Zili in Dravi) in na Zgornjem Stajerskem. V javnosti je postal znan najprej po prispevkih, ki jih je
objavil Scopoli v svojih delih o favni in flori Kranjske. Njegov najpomembnejši . spis, Flora norica phanerogama, ki je izšel posmrtno šele leta 1858,
sodi med klasična floristična dela slovenskega ozemlja. Spomin na tega zaslužnega naravoslovca je ohranjen tudi v imenih rudnine wulienit in cvetnice Wulfenia carinthiaca.
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Scopoli, Hacquet in Wulffen so bili zaslužni tudi kot čla n i naših km etijskih družb, Hacquet pa je bil vrhu tega pri Kranjski kmetijski družbi
celo tajni k. Vsi trije so začel i z znanstvenim delom pri nas in so si pridobili znanstveni sloves naj več z naravoslovnimi razpravami o slovenskem ozemlju. V dolgotrajnih tesnih stikih z našim ljudstvom so se vsi trije pri učili
slovenskem u jeziku, saj sta zd ravila prva dva v Idrij i slovenske rud arje in
njihove družine, Wulffen pa je desetletja opravljal v Celovcu in njegovi slovenski okolici du šnopastirsko službo. Te okoli š čine opravičujejo sklep, da
sodita vsaj Scopoli in Hacquet v galerijo Slovenskih mož, saj nam po svojem delu gotovo nista bila tujca.*
Vendar pa slo vensko občestvo tudi takrat ni imelo v evropskem kulturnem življen ju samo pasivne vloge. Kakor je izšlo iz našega okolja več odlič
nih predstavnikov renesanse in je dalo naše ljudstvo s Trubarj em pomembno
osebnost refor m acij i, tako imamo ne samo v Linhartu in drugih hum anis tično usmerjenih sodobnikih, ampak tudi v naravoslovcih Žigi Popovi ču ,
Juriju Vegi in bratih Zoisih dostojne slovenske predstavnike evrops kega r azsve tljens tva.
Žiga Popovič (roj en 1705 v Arcl inu pr i Celju, umrl 1774 v Perch toldsdo rfu pri Dunaju jš- j e gotovo eden naših naj samostojnej ših m islecev in p rv ih
glasnikov slovenstva v ča su , ko se je začelo razvijati v Evropi moderno nacionalno vprašanje. Njegova močna slovenska zavest je za takratne r azmere
toliko bolj nenavadna, ker je živel od otroških let skoraj nepretrgom a med
tujci, iz domačih krajev in r azmer pa ni prej el za svojo naro dnostno u smerjenost prav nobene pobude. Po obsežnem znanju pravi polihistor se je naj več
ukvarjal z naravoslovjem in jezikoslovjem. Kot tak se je tudi anonimno predstavil pod naslovom svojega najzna čilnej šega dela Untersu chun gen VOlil
Meere, ki je izšlo let a 1750 v Frankfurtu in Leip zigu : "Von einem Liebhaber
der Naturlehre und der Philologie«, Un t ersuch u ngen so zbi rka različnih razprav; zato nas slučaj ni skupni naslov ne sme zavesti v zmoto o nj ihov i vsebini. Posebno je važna ta knjiga kot vir za spoznavanje Popov i čevih znanstvenih nazorov in nj egove osebnosti.
Popovič ni bil , kakor večina naših pomembnih mož, kmečki sin, ampak
se je rodil graščinskemu oskrbniku, čigar predniki so se morda ( s odeč po
priimku) umaknili turški sili na sever. Vendar ni Popovi č te možnosti nikj er
om enil, pač pa je v svoj ih spisih močno poudarjal svoj o slovensk o narodnost.
Po končani gimnaziji in liceju v Gradcu je študiral prav tam še bo goslovje, vendar se ni dal posvetiti za duhovnika. Njegovo življenje je b ilo zelo
razgibano. V letih 1728-31 je potoval po Italiji, potem je bi l 15 let domači
u čitelj pri uglednih družinah, živel nato kot u č enjaški družab nik pri r aznih
veljakih v Nemčiji, med leti 1753-{)6 pa je deloval kot prvi profesor nemškega jezika na dunajski univerzi.
Popovič je vse življenje samostojno širil in poglabljal svoje znanje. Pri
tem mu ni šlo samo za sprejemanje tuje učenosti, marveč je z ostrim kritičnim čutom preverjal položaj sodobne znanosti, opozarjal na zmote, pa
tudi z lastnim ustvarjalnim delom prispeval k napredku znanosti. Zadnje
velja predvsem za nekatera področja naravoslovja in jezikoslovja. V znanstveni vnemi je celo zanemaril svoj materialni položaj in je bil večino življenja brez rednih dohodkov. To pa je imelo za njegovo delo tudi slabe posledice, ker je mogel zato marsikateri znanstveni načrt samo nakazati, ne

*

Prim. Pirjevec , Slovenski mo žje; MK 20, Celje 1927.
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da bi ga dokončno rešil. To se posebno vidi pri njegovem naravoslovn em ,
zlast i botani čnem delu. Spričo takratnega položaja naravo slovj a v Avstrij i
se ne ču d i m o, da je bil Popovič naravoslovni sa m ouk, kakor je sa m pouda ril
v II. delu Un tersuchungen:
»Pornanj kanje smisla za nar avoslovje je očitna in neizogibna posledica pomilovanja vredne organizacije šol, v katerih ne sliši mladina niti imen najlepših znanosti. Ignoti nulla cupido! V vseh trina jstih let ih svoj ega šolanja nisem besede
»naravoslovje- niti slišal; besedo »botanika« pa sem slišal prvič, ko sem že dav no
konča l uni verzo in sem bil star že trid eset let .«
Popovič

se je ukvarjal z naravoslovjem slovenske zemlje že nekaj desetletij pred Scopolijem, Hacquetom in Wulffenom, čeprav se niso ohranili o
tem nobeni stvarni dokumenti. Po podatkih njegovih sodobnikov, ki jih p o trjujejo bežne opazke v Untersuchungen, je še mlad botaniziral na Pohor ju,
kjer je nabral gradivo za herbarij z 2000 eksika ti; ve nda r je ta herbarij že
davno izgubljen, kakor tudi Popovičeva entornološka zbirka. Po navedbi v
omenjeni knjigi se je ukvarjal z nač rtom , da floristično preiš če Ptuj sko polje ;
tam je tudi izrazil željo, da bi mu kak m ecen omogočil dalj še bivanje v Bosni,
ki da je posebno zanimiva po svoj i flori in češ da se tam govori naj či stej š e
slova nsko »nareč j e« , Ce bi se mu ta želja uresničila, p ravi , bi napisal popolnoma novo delo, Floram Moesiacam. Da ni uresničil teh in drugih načr tov,
so b ile krive sa m o zu nanje o ko lišči ne. To dokazuj e tudi njegovo b rezusp ešno
prizadevanje, da bi mu kdo založil razpravo o gobah, ki jih je poznal kakor
m alokdo:
»Ko že govorim o gobah, naj omen im, da ml Je spretni miniaturn i slikar iz
Nlirnberga, gospod Joh. Dan . Meyer , sam od sebe ponudil, da izda mojo zbirko
zgornje avstrijskih in re gensburških gob s če dnimi lesorezi. To javno sporočam z
namenom, da bi spodbudil kakega vplivnega ali premožnega gospoda, ki bi hotel
sodelovati pri izboljšanj u položaja tega še ne prečiščenega p odročja botanike. Ce bi
pa kak gospod rajši videl, da se ta ko opišejo gobe njegovega ozemlja, sem pripravljen iti kamo rkoli, da to storim. Tako izražene obljube bodo morda venda r pridobile kakega vplivnega gospod a za sodelovanj e.«
Ta in drugi brezuspešni pozivi nam zbujajo obžalovanje, da Popoviču n i
bilo u soj eno uživati mecenatstva kakega Žige Zoisa. Nj egov naravoslovni koncept je bil obsežnej ši, globlji in sa m os toj nejši kakor Scopolijev in Wulffenov,
ki s ta varno hodila po Linnejevi utrti poti. Temeljito botanično znanje mu je
dopuš čale kritiko tudi najve čjih a vtoritet:
»Linne opozarja tiste, ki hočejo izdati floro katere koli dežele, naj v njej nikar ne opustijo trav, mahov in gob. č eš , kdor se v teh rastlinskih skupinah ne poču ti dovolj trdnega, naj raj ši ostane s svojo floro doma , ker bi sicer samo kazal
svojo nevednost. Ubogi Linne pač ni vedel, da je s temi besedami preroško obs odil
sam sebe. Gobe, ki jih navaja na straneh 354-8 svojega dela Flora Laponica, niso
nič drugega kakor suh register izmišljenih imen brez navedbe ras tišča in sinonimov, ki so jim jih dali drugi strokovnjaki. Skratka, ta del omenjene knjige je napisan
tako, da bi moral ostati Linne z njim - po lastnih besedah - doma. Pri vsem tem
pa Linne še dopušča, da polovice vrst teh gob sploh ni sam videl, ampak je njihova imena prepisal iz Rudbeckovega seznama. Upam si staviti: če bi se Linne s
svojim spisom o gobah spet znašel na Laponskem, ne bi mogel za polovico tamkajšnjih gob navesti imen, ki jim jih je dal sam, če mu ne bi gospod Rudbeck
spet posodil svojih slik. «
Popoviča

so izvolili za

člana več

znanstvenih družb,

največ

zaradi Unte r-

suchungen, ki so zbudila pozornost tudi izven nemškega jezikovnega področja.
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Med njegove znanstvene dopisovalee je spadal tudi sloveči naravoslovec Albrecht von Haller. Da so ga cenili kot izvirnega misleca, kaže tudi okoliščina,
da so mu še živemu izmaknili nekaj botaničnih zapiskov in da je usoda precejšnjega dela njegove naravoslovne zapuščine precej sumljiva. Vsekakor
imamo na začetku slovenskega naravoslovja v Popoviču znanstvenika evropo
ske razsežnosti.
Enak ugled je užival Popovič tudi kot jezikoslovec; saj je bolj ali manj
obvladal petnajst jezikov. Njegove zasluge za razvoj slovenskega in nemškega
jezika pa imajo trajno veljavo.
Zanimivo je, da sta v XVIII. stoletju člana obeh najmanjših slovanskih narodov ob čutno posegla v nemško kulturo. Prav takrat je namreč Lužiški Srb Lessing
gradil temelje moderne nemške književnosti s svojimi dramami in spisi o estetiki.
Kopitar je imenoval Popoviča » naj večj ega učenjaka takratne Avstrije,
vrlega jezikoslovca in naravoslovca«, Pristavil je, da je prava nesreča za znanost, ker se ni našel v vsej Avstriji nihče, ki bi omogočil Popoviču raziskovalno delo v Bosni, češ da bi ga bil opravil brez dvoma bolje, kakor ga je za
njim sicer sposobni Hacquet.šš Prijatelj je opozoril, da je imel Popovič na
mladega Kopitarja od vseh znanstvenikov največji, do zdaj še nezadostno
ocenjeni vpliv ter da so njegovi vplivi na Kopitarja očitni tudi v jeziku in
metodi, Povezava jezikoslovnega študija z naravoslovnim po Popovičevem
zgledu se torej Kopitarju nikakor ni zdela prisiljena, ampak si jo je kot kor istno zamišljal tudi v lastnem znanstvenem programu (gl, str. 38). Kidrič
si je omenjeno povezavo takole razlagal: »Zdi se, da je empirizem kranjskih

naravoslovcev mnogo koristil tudi zgodovini in filologiji. Ugodni vpliv prve
sm eri na drugo (namreč naravoslovnega empirizma na racionalizem v jezikoslovju) je očiten že v delu žige Popoviča (ki seveda ni bil Kranjec - op. B.) ,
povsem očiten pa postaja od Kopitarja dalje v slovenski filologiji.«86
Popovičev polihistorizem in njegovo poudarjanje organske zveze med naravoslovjem in jezikoslovjem spominja na verovanje starih mislecev, zlasti
Descartesa in Leibniza, v možnost enotne, vse obsegajoče znanosti in znanstvene metode, ki bi mogla rešiti vse probleme, ki si jih sploh moremo umisliti.
Ko poudarjamo Popovičev znanstveni ugled, nas zanima tudi njegovo sta
lišče do slovenstva. Pri tem smemo že vnaprej zapisati, da mu je odkazano
v razvijanju slovenskega narodnega vprašanja premalo vidno in premalo
osvetljeno mesto. To velja posebno za povezavo njegovega dela z ustreznim
prizadevanjem naših prvih preroditeljev v domovini. Na Dunaju je namreč
osebno vplival s slovansko zavestjo na Pohlina in Kumerdeja; še širši pa je
bil slavofilski vpliv njegovih Untersuchungen, ki jih je imel v svoji knjižnici
Žiga Zois in so jih prebirali tudi Linhart, Vodnik in Kopitar.

Dokumenti slovenskega rodoljubja so stari vsaj kakor slovenska knjiga, ker
so jih podali že naši protestantski pisci. Slovansko usmerjenost Karla IV. in (seveda napačno) izvajanje besede »Slovan« iz korena »slava« je prvi navedel Bohorič
v predgovoru svoje latinsko napisane slovenske slovnice Arcticae horulae, kar je
oboje posredoval Hacquetu liga Zois. Po reformaciji pa je ostalo narodno čustvo
v slovenski knjigi samo zgodovinski zapisek, skoraj brez odziva pri naslednikih.
Isto velja tudi za Valvasorjevo 'pisanje o Slovanih, ki seveda ne govori za njegovo
slovansko zavest. Z nepretrganim slovenskim narodnim gibanjem je začel Popovič
in sicer v posebno neugodnih okoliščinah; saj se je takrat kulturni kozmopolitizem
evropskih izobražencev. komaj začel umikati narodnostni orientaciji. Kidrič je poudaril, da pomenijo leta 1600 do 1750 za vso Evropo dobo dremaj oče eksistence narodov, ko so celo državni narodi izpričali zavestno narodno voljo le v posebno
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svetlih mornentih.š? Dalje navaja, da Popoviču znanstvena literatura, ki jo je poznal
do izida svojih Untersuchungen, ni mogla razčistiti pojmovanja odnosov obeh narodnosti njegove ožje domovine š tajerske. Kidrič celo domneva, da Popovič do
leta 1750 sploh še ni prebral nobene slovenske knjige, pa tudi ne Bohoričeve slovnice.88 Pri vsem tem je zapisal nemško čuteči zgodovinar slovenskih staršev Arnold
Luschin o Popoviču te besede: »Ceprav je čistil nemški jezik, ni nikoli zatajil svojega rodu, temveč je ponovno odkrito povedal, da je Slovenec in da se je nemščine
šele kasneje naučil. Materinščino je ljubil in cenil do smrti; nikdar se ni naveličal
poudarjati njeno lepoto in njen pomen za jezikovno zgodovinske raziskave.sw
Največ dokazov za gornjo trditev je ravno v Untersuchungen. Že v uvodu
poudarja avtor, da ni Nemec in da prihaja iz dežele, kjer niti učitelji ne znajo
nemško pisati. Kasneje naravnost poudari, da je Slovenec (vein gebohrener
Winde«), ob drugi priložnosti pa se takole izpove:

»Meine Landesleute, die vierterzillerischen Winden, nennen sich Slowenzi und
ihre Muttersprache to Slowensko,«
Po Kidriču pripominjam, da je rabil Popovič za Slovane skupno ime Slavonci
in jih je delil v dve skupini, namreč »Slaven- in »Wenden«. Med zadnje je prišteval
samo Lu žiške Sr be in Slovence na Koroškem, štajerskem in Kranjskem. Primorskih Slovencev menda še ni zadosti poznal. .
Pr i etimologiziranju slovenskih besed v navedeni knjigi se je
mudil največ pri naravoslovnih izrazih.

Popovič

Ko opisuje kozolec kot posebnost »avstrijskih Vendov«, pravi, da prihaja njegovo ime iz hebrej š čine (!), ali pa »von dem wendischen Kosa, eine Stiitze«. O gori
Boč ( sin dem eigentlichen Windischen Lande«) pravi, da so ji dali Slovenci ime po
okrogli obliki, češ, »Butscha, ein Kiirbis«, Grad Bori pri Ptuju stoji »nachst bei
dem Einflusse der Dran, die windisch Drawina, d. i. die kleine Drau (wie die San,
Sawina, d. i. die kleine Sau) heist.« »Das polnische maka, Mehl, Farina (wir Wenden sprechen moka) lautet im Munde eines Polen fast, wie ein Franzose monca
lesen wiirde. , Pri omembi znane ujede pravi: »Die krainerischen Winden heissen
ihn postowka, die B čhmen postuika, von postoim, ich stehe still, postal, stillgestanden. Zu Windischgraz heist er mokossewka, eine Mehlsieberin, wegen des ' Flatterns
mit den Fliigeln u . s. f, « Ali o znani žuželki: »Die Wenden (wenn ich mich recht
errinere) nennen cicindelam kreisnza, mit einem scharfen e, von kreis, Johannisfeuer.« »Cra taegus ist in gedachtem kleinen Windischen Lande ein gemeiner Bergbaum. Die Winden heissen ihn m6kowna, d. i. ein Mehibaum, weil die untere Seite
der Blatter weis ist, als wenn sie mit Mehl iiberstaubet ware.« Slovensko ime neke
gobe razloži tako: »Ich verstehe den in Teutschland bekannten Bratling, den die
Winden deswegen srowenka, crudeolam, nennen, von srow, crudus.« Za neke druge
gobe spet pravi: »In der Sprache der Zillerischen Winden heissen sie storowke,
von stor, truncus, weil sie auf den alten Stocken und um dieselben wachsen.«
Tudi razlago nekaterih slovenskih imen je uporabil kot priložnost, da
pohvali svoj materin jezik:
»Wer wiirde wohl errathen, dass z. E. Juri, Jerney, Miza , Spela, die Namen
Georgius, Bartholomaeus, Maria, Elisabetha, waren? So sprechen doch meine Landesleute, die Vierte1zillerischen Winden, ungeachtet ich die Mundart derse1ben, in
Ansehnung der einheimischen Worter, nach angestel1ter Vergleichung mit vielen
anderen Wendischen, wie auch Slavischen Dialekten, ohne es meinem Vateriande
zu Liebe nur so zu reden, fur eine der richtigsten befunden habe.«
mestih obširno razpravlja o krajih s slovansko zvenečimi imeni
v Nemčiji in Avstriji kot dokaz, da so v tistih krajih -nekoč živeli, oziroma,
da še vedno živijo Slovani:
Na

več
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»Bei den Benen nungen der Oer ter , welche in »iz« und »itsch « sic h endigen,
konnen meine Her ren als eine sichere Regel annehmen, dass Wenden oder Slaven
in denselben Gegenden gewesen sind, oder noch allda wohnen. Leibniz heist auf
wendisch Lipniza, d. i. eine Lindenstadt, von Lipa, eine Linde. Der Name Leipzig
erkennet eben diesen wendischen Ursprung von Lipa, eine Linde. Bistriza = Feistr iz,
Pesnica = Pessniz.« - O nekdanjem slovanstvu teh krajev, je zapisal, priča tudi
noša domačinov, slovanski način kmetovanja in njihov pojoči govor.
Popovič je tudi navedel, da ga jezik njegovih rojakov prepričuje o pradomovini tega ljudstva ob Balts k em morju, od koder se je selilo proti jugu.
Zaradi enakozvočja n e ka te rih s lovenskih in švedskih besed je bil namreč
prepričan o nekdanjem sosedstvu teh narodov. To mišljenje je u porabil kot
dokaz za slavno preteklost svojih rojakov:

»Trpek spomin na čase, ko so bili predniki mojih rojakov, avstrijskih Vin dov,
sedaj zaradi omahljive sreče in izpremenjenih razmer pot!ačenega in preziranega
naroda, mogočni sosedje švedov, ta spomin, pravim, mi dela nordij ske zadeve prikupne in krepi moje nagnjenje do lepega švedskega jezika.«

o vzrok ih

za n azadovanje Sloven cev j e namignil z naslednjimi b esedami :

»M a teri nšči n a je bila p ri Rimljanih in je zdaj p ri Francozih naj večj a drža vn a
skrivnost. Ta skrivnost se kaže v dvojni skr bi: za izobraževan je in širjenje materinšči ne in v prizadevanju da se omeji, izključi , in če je mogoče , zatre tuj jezik, posebno" če je to jezik so sednega in mogočnega naroda .«

Popovi č se j e čudil, da se n e v Gr adcu ne na Duna ju nihče ne u kvarj a
s s lovansk imi j eziki, k a terim j e sa m prip isoval veliko v a žnost.

»Pomena slovanskih jezikov za in doevropske etimologije, razlage k r ajevnih
imen itd. ni do 1750 nihče tako po udaril in nazorno podprl kakor Slovenec Popovič ,
tudi genialni Nemec Leibniz ne, a izmed starejših informatorjev o Slovan ih n i bil
nobeden tako poučen in izčrpen kakor Arclin č an.e w
K a ko goreče je priporočal študij slovansk ih jezik ov, vidimo iz v znesenih
besed član om Kozmog r a fske ga d ruštva v Niirnbergu:
»Meine Her ren kann ich ferner versichern, dass Sie schon auf dem rechten
Wege sind, welcher zu r Verbesserung eines ansehn lich en Stiickes der Geograph ie
fiihret, sofern Dieselben fortfahren, der Sl avonisch en Sp rache Ih re besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Es machen die Lander, in welchen Sl awisch oder Wendi sch
geredet wird, noc h heu tiges Tages den gros ten Theil von Europa aus. Es sind aber
auch die La ndkar ten des meisten Theiles d ieser weitlaufigen S trecke, von der gebiihrenden Richtigkeit noch am weitesten entfernt, we il d ie I nwohner sich mehr
auf den Krieg als auf d ie Beschreibung ihrer Lunder und auf die Ausiibung anderer
schonen Kenntnisse legen . H ier haben die Geog raphi un d die Verfasser der Na turgeschichte noch gleichsam eine ne ue Welt vor sich. «
Nem cem j e tudi povedal, da se morajo za svoj mimi r azvoj v marsičem
zahvali ti Slovanom, ki so jih varovali pred vdori z vzhoda :
»Ne kaj časa sem živel v soseš čini pogumnih Slovanov, ki še vedno, kakor njiho vi p redniki, skrbijo za svo j sloves do sti bolj z vojaškimi dej anji kakor z učenjem
in z gojenjern drugačnih vednosti. Znano je, da pri tem, ko odbijajo močnega so vražnika svoj e domovine, sk rbijo tudi za varnost Nemčij e. To moramo šteti med
vzroke za dejstvo, da se v tem narodu bojevnikov več sliši o oro žju in bitkah kakor
o znanstvenikih in njihovih spisih. «
Vendar je Popovič opozoril, da Slovani kljub težkim zunanjim razmeram
tudi duhovno napredujejo:
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»Sar mati, katerih prednikom so pripisovali rimski pisatelji narav nost nečlo
veške lastnosti in ki po mojem prepričanju še vedno govorijo jezik tistih starih
Sarmatov, ki so jih poznali Rimljani, pišejo zdaj tako učene razprave, da vsa Evropa
željno čaka nanje, kadar katero napovedo. Ustanovili so si Akademijo, v katero bi
mogli s pridom zahajati tudi sami Rimljani, če bi se mogel kat eri vrni ti z onega
sveta .« Ruse, ki so ustanovili leta 1725 v Petrogradu Akademijo znanosti, je imel
torej Po povi č zmotno za potomce starih Sarmatov.
Pri vse m tem r azumemo, da je bil Popovič zelo ob čutljiv za izraz »Sklaven«, ki so ga radi uporabljali nemški pi sc i za Slovane in ki n aj bi bil sin on im za sužnje. V svoj em gradivu za slovensko nemški slovar je razložil b esedo SLOVANI takole: »Slavi, von Slava, gloria; nicht Sclavi , wie die Sp čtter
und Einfal tige schreibe n- .w V Untersuchungen je ob rnil ost proti Nemcem,
ko je zapisal, da je ne mški alfabet suženjski po snetek latinsk ega in da so latinsk e pi smenke neprimerne za nelatinske jezike:
»To je sramotni ostanek rimskega jarma, ki se ga še niso otresli razsvetljeni
evropski narodi, čeprav so jim že davno pokazali pravo pot Slovani, katere imenujejo oni v lastn o sramoto su žnje.«
Čeprav

je ob segalo Popovičevo zanimanje vse Slovane, je vendar po sveča l posebno skrb la stnemu materinemu jeziku. S kakšnimi težavami se je pri
tem boril, bomo razumeli, če pomislimo, da takrat še ni obstajal niti pojem
slovenskega naroda in so tudi najbolj osveščeni slovenski izobraženci v svojih nazorih in hotenju komaj kdaj prestopili meje regionalnega slovenstva.
Z njegovim nedokončanim gradivom za slovar slovenskega jezika se je do sti
ukvarjal že prvi zbor naših preroditeljev. Po Kidri ču priča to gradivo, da je
b esede pretresal naravoslovec, ki se je spoznal na pojme varietet, vrst in
rodov.P Zbirko slovenskih rastlinskih imen iz tega gradiva je močno či s l al
Žiga Zois in ostro kritiziral Pohlina, ker jo je kot nevednež v naravoslovju
nespre tno uporabil v svojem slovarju:
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»Svarimo one med rojaki, ki imajo p. Marka Parvum Dictionarium iz leta 1781
ali Glossarium slavicum in supplementum iz leta 1792, pred neskončno množico
napak, ki so se vrinile v to kompilacijo. Ker avtor ni naravoslovec, pogosto zamenjuje ne samo varietete in vrste, ampak tudi rodove. Popovič, ki je bil tako učen
naravoslovec kakor tudi jezikoslovec, ni odgovoren za ponesrečene sestave svojega
epigona.« - Tako je mogel zreti na slovar le naravoslovec, pripominj a Kidri č.s'
Popovič

je prvi v dolgi vrsti Slovencev, ki so bolj ali manj pomembno
vključevali svoje naravoslovno delo v potek splošnega napredovanja narodne
kulture. Ker pa mu ni bilo dano, da bi neposredno posegel v domače razmere,
je ostal napol pozabljen in še vedno ne uživa pravega priznanja.
Več sreče

je imel v tem pogledu slovenski matematični genij XVIII . stoletja Jurij Vega,g" ki se je rodil leta 1754 polzemljaku v Zagorici pri Moravčah . Kot nadarjenega dečka so ga poslali v šole, kjer pa je bil navezan na
tujo pomoč; oče mu je namreč kmalu umrl. Gimnazijo in licej je doštudiral
z odličnim uspehom leta 1775 v Ljubljani. Tukaj mu je bil izvrsten učitelj
matematike, mentor in krušni oče jezuit Jožef Maffei, ki je zasebno poučeval
v matematiki tudi mladega Žigo Zoisa. Med njegovimi ljubljanskimi sošolci
je bil tudi Tomaž Linhart. Takoj po končanih študijah so Vego zaradi nenavadnega znanja matematike sprejeli v državno službo kot navigacijskega inženirja v Notranji Avstriji. Vendar je po štirih letih to delo pustil in stopil
v voja ško službo kot prostak v topni škem polku. Že po enoletnem službovanju pa je postal podporočnik in potem po nekaj mesecih profesor matematike v topniški šoli. Napredoval je do podpolkovniške stopnje, vendar mu
je bila vojaška služba samo priložnost za delovanje na področju matematike
in mehanike. Že kot gojenec je spoznal slabosti omenjene šole; posebno je
pogrešal pravega sistema pri pouku in primernih učnih knjig. Z odločno voljo in vztrajnostjo je izdal v letih 1782-1800 Predavanja iz matematike v 4
zvezkih; zadnjega je posvetil kranjskim deželnim stanovom, ki so ga naslednjega leta, tedaj že barona, sprejeli za svojega čl a na. Omenjeni učbenik je
izšel v več izdajah in so ga uporabljali skoraj 60 let ne samo na topni ških,
ampak tudi na drugih šolah.
Redko slavo si je pridobil Vega s svojimi logaritmovniki. V njegovem
času je bilo na razpolago več takih učil, ki pa so bila premalo natančna. Že
leta 1783 je izdal Vega prvo svoje delo te vrste, Logaritemske, trigonometrične
in druge, za uporabo v matematiki prirejen e tabele in formule. To delo je
sestavil-tako vestno, da je obljubil za vsa ko v nj em dokazano napako zlatnik.
Uspeh s tem logaritmovnikom ga je sp odbodel k načrtom za tri nove. Leta
1793 je izdal za učence matematike Manuale logarithmico trigonom etricum,
še istega leta Tabulae logarithmo trigonometricae za učitelje matematike in
leta 1794 veliki logaritmovnik Th esaurus logarithmorum completus v velikosti pole na 713 straneh., namenjen astronomom in vsem, ki opravljajo naj natan čnej še račune. Prvi, mali logaritmovnik, je postal najbolj upošt evan
priročnik te vrste sploh; v XIX. stoletju je izšlo samo v nemškem j eziku 75
njegovih izdaj, zraven tega pa so ga ponovno ti skali tudi v angleškem, francoskem, italijanskem, nizozemskem in ruskem prevodu. Več izdaj je učakal
tudi Vegov srednji logaritmovnik, veliki pa je še sedaj , če ne upoštevamo sodobnih računalnikov, skor aj edini računski pripomoček za natančne podatke.
Vega se je tudi sicer izkazal z znanstvenim delom. Leta 1798 je objavil
Matematična razmotrivanja o trdni krogli, enakomerno se vrt e či okoli giblji ve osi, in o posledicah te podmene za astronomijo, geografijo in m ehaniko

48

v zvezi z naSlm zeme ljskim sjeroidom. Pomembna je tudi njegova razprava
iz leta 1801 O dolo čitvi mase nebesnih teles, ki jo je napisal na podlagi njihovih medsebojnih razdalj in obhodnih dob. Z vprašanji iz matematike in
mehanike se je ukvarjal celo v kratkih odmorih na bojišču.
Vego so imenovali za čl ana znanstvenih družb v Gottingenu, Erfur tu,
Mainzu, Berlinu in Pragi. Udeležil se je več vojn Avstrijcev s Turki, Francozi
in Prusi. Na bojiš čih se je tako izk azal kot matematik in strokovnjak za topništvo, da so mu podelili najvišje avstr ij sko voj ašk o odli kovanj e, ob dvajsetletnici vojaškega službovanja pa ga je vladar povzdignil leta 1800 v dedni
baronski stan. Že dve leti kasneje pa so našli Vego mrtvega v Donavi blizu
Dunaja; če je šlo pri tem za zločin, nesrečo ali samomor, je ostalo nepojasnjeno.
Vega je bil eden najvidnejših znanstvenikov takratne Avstrij e; njegov
sloves, ki se je ohranil do danes, pa je presegel državne mej e. Pr ištevamo ga
k tistim rojakom, ki so pokazali, da prava veličina na rodov ni v štev ilčnos t i,
niti v zunanjih uspehih.
Kar el Zois,95 brat Žige (rojen 1756 v Ljublj ani, umrl 1799 v Trstu) je bil
pomemben bo tanik, eden naših prvih gornikov in prvih zbiraleev slovens kih
r astli ns kih imen. Njegovi prijatelji in botani čni sodelavci so bili po sebno Franc
Wulffen, Nikolaj Host (rojen na Reki, leta 1794 ustanovil na Duna ju botanič n i
vrt), grof Franc Hoh enwart in Franc Hladnik. Večino življenja je prebil na
družinskem po sestvu Brdo pri Kranju. Od tu in iz Javornika, kjer so imeli
Zoisi železarska podjetja, je pridno zahajal kot botanik in prijatelj narave
v gorenjske hribe. Da bi imel v bohinjskih gorah, kj er se je n aj več mudil,
opori šča za botanične pohode, si je tam zgradil dve planinski koči. Prva je
stala približno tam, kj er je danes planinska postojanka pri Sedmerih jezerih, druga pa na Velem polju. Baje pa je im el še tretjo kočo na zgornjem
koncu doline Sedmerih jezer, na kraju, ki so ga im eno vali »pri utah«, ker
je bilo t am več planšarij . Prvo teh koč je op isal v svoj ih B eit rdge zur Naturgeschichte, Landwirtschajt und Topographie des Herzogthums Krain 1
Franc Hohenwart, ki je v njej obiskal prijatelja konec junija 1794. Ta koča
je bila zgrajena iz mecesnovine in je bila precej velika. Imela j e ob sežno
kuhinjo, kjer so tudi prenočevali nosači in nabiralei rastlin, potem jedilnico
s shrambo za živila in s prostorom za herbarijsko gradivo, dalje več no či š č
za goste in posebno delovno sobo za lastnika. V vnemi za a lpsko rastlinstvo
se Zois ni zadovoljeval z lastnim iskanjem in nabiranjem gradiva, ampak
si je najel v ta namen tudi več domačinov, od katerih je navedel v svoj em
zapisku imena Benda, Kos, Legat, Pirc in Zaletel. Ti možje so mu prinašali
rastline s Triglava, S toržiča , Ljubelja, Bel š čice, Stola, Golice, Grebena, Grintavca, Vr šaca, Kleka, č rne prsti in iz dolin Krme in Kokre. B o t anič ne redkosti je po šiljal zlasti Wulffenu in Hostu, ki sta o njih pisala v Jacquinovih
Miscellanea et Collectanea oziroma v Hostovem delu Synopsis plan tarum.
V navedenih delih sta se mu za prispevke oba javno zahvalila. Karel Zois
je odkril več novih vrst cvetnic, od katerih se po njem še danes imenujeta
Campanula Zoysii in Vi ola Zoysii. č ep rav ni sam ničesar obj avil, ostane vendar ime Karla Zoisa med prvimi raziskovalci alpskega rastlinstva; za nas
so važni tudi nj egovi seznami slovenskih rastlinskih imen. Iz nj egove zapuščine hrani Prirodoslovni muzej Slovenije herbarij iz leta 1696, naj starej š i
v tem delu Evrope:
Z ačetni ki naravoslovja na Slovenskem so obogatili duhovno ustvarjalnost naših dežel z novo vsebino in j i tako dali sodobnej ši evropski značaj .
4 Zbornik I.
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S tem so se uvrstili med enako pomembne oblikovalce slovenske kulture,
kako r so bili njihovi humanisti čno u smerjeni sopotniki. Vsaj Hacquetovi pion ir ski prispevki k našemu domoznanstvu so enako tehtni v strokovnem kakor v narodno manifestativnem pogledu in jim je treba priznati v našem
prerodu isto vrednost kakor npr. Linhartovi Zgodovini. Ker prisp evki omenjenih naravoslovcev bistveno dopolnjujejo celotno podobo našega razsvetljenstva, ne m oremo omejiti njihove vloge sam o na zgodovino naravoslovj a
na slovenskih tleh .

Vloga Kran jske kmetijske družb e v

začet k ih

našega prerada

Ta vloga je p remalo preučena, zato tudi premalo upoštevana. Kako naj
si npr. razlagam o, da se je ukvarjala Družba že v za četku z vprašanji slovenskega jezika, slovenske zgodovine in družbeno političnega položaja kranjskega kmeta, čeprav se vse te zadeve že z njen im imenom vsa j navidez n iso
ujemale?
"Zanimivo je, da je Kmetijska družba prekoračila svoje področje , ko si je nadela nalogo, p reu čevati dom ačo arheologijo in zgodovino, kar gotovo ni sodilo v
njen naravoslovni okvir.«!l6
S tem v zvez i je vprašanje, zakaj je n jena sodobnica, obno vlj ena Akademija, zamrla tako h it ro in skoraj b rez vs akih sadov. Konec ko nc ev je treba
oboje razumeti kot odziv na takr a tne razmere v avstrijski znanosti in šolstvu, ki jih je avstrijski razsvetl jen i absolutizem fron taino napadal ko t poglavitne vzroke za vsestr ansko zaos talost dr žave. Tako so nam že znani napori Marije Ter ezije, da popravi r azmere pr edvsem z u vajanj em so dobnega
naravoslovja v vse stop nje šol od pod eželskih trivia lk do licejev in univerz .
Medtem ko je v napredni zahodni Evropi skoko ma nap red ovalo e mpirično
naravoslovje in je vzporedno z n jim n araščala javna bl agin ja , so obravnavali
v Avstriji to stroko v bistvu še vedno s s tališča staroveške [ilozojiie/" Težke
posledice tega položaja je kazala predvsem zelo n izka r aven avstrijskih m edicinskih fakultet do posega van Swieten a. Da j e pri takem naravoslovju
trpelo tudi gos podarstvo, za kar je bil dvor še posebno obču tljiv, se razume
samo po sebi. Te razmere so izdatno razvrednotile staro poj movanj e znanosti in izobrazbe, na hierarhični lestvici duhovn ih vrednot pa se je naglo vzpenjalo naravoslovje, predvse m ko t podlaga naprednej šega gospodarstva. Medtem ko je bil dotlej po drejen pouk naravoslo vja zlasti na licejih klasičnim
jezikom, ki so jim bili drugi predmeti bolj a li manj sam o dopolnilo, so postali znač ilnost reformiranega šolstva naravoslovni predmeti.
Seveda se niso kaza le n ove r azm ere samo v šo lstvu. Racionalizem avstrijskega dvora je podpiral na vseh področj ih , vš tevši tudi duhovno kulturo,
praktične motive na račun golega teore tiziran ja, papirnate znanosti in verbalizma. Iz ven šo lskega območja so bile Kmetij ske družbe va žne, če ne glavne
transmisije, po katerih je hotel p ri dobitno u smerjeni dv or modernizirati
državo na podlagi gospodar ske ga napredka. Zato nas ne p reseneča neka
skupna značilnost takratnega šols tv a (vendar z izj emo gimnazij ) in Kmetijskih družb: v ob eh primerih je bilo poljedelstvu, tehniki in zdravstvu podrejeno nar avoslovj e sredi š če, okoli ka te rega so se zbirale druge dejavnosti
in stroke. Kako tesno je bilo marsikdaj povezano delovanje obeh forumov,
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lel:
se vidi na primerih takratnih strokovnih šol in celo licej ev, kj er je večkrat
težko ugotoviti, kaj je organizirala šola in kaj Kmetijska družba.
Kljub primarno gospodarskim nalogam je bil a prepu š čena Kmetijskim
družbam skrb za napredek na domala vseh po dročjih civilizacije. Njihova
široka vloga je bila poudarjena že v imenih; saj so se imenovale prvotno v
vseh avstrijskih deželah »d ruž be za poljedelstvo in ko ristn e umetnostie.w
Vprašanje je to re j, kaj so takrat razumevali pod besedama »niitzliche Klinste«, V prvem t renutku bi mi slili, da je šlo pri tem razen za polj edelstvo
samo še za druge gospoda rs ke dejavnosti , predvsem tudi za napredujo čo tehniko. Dejstva pa kažejo, da je to mišl jen je zmotno in da zajemata oni besedi
vse , kar so zahtevale časovn e potreb e in je bilo dotlej zanemarjeno. Med
zapostavljene stro ke pa je sodila takrat poleg naravoslovja tudi zgo dov i n a
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in prav tako tudi živi jeziki. Značilno je, da je prav tukaj zastavila svoje
delo z večjim oziroma manjšim uspehom tudi Kranjska kmetijska družba,
saj je bila tudi njej prepuščena pobuda za vse, kar je bilo takrat novo, napredno in koristno. Besedi »niitzliche Kiinste« v njenem imenu bi zato najprimerneje prevedli kot koristne dejavnosti ali vednosti. Že Bleiweis je poudaril, da ni imela prvotna Kranjska kmetijska družba »nobenih napisanih
pravil, ampak so morali delati njeni člani tako, kakor je ukazoval cesarski
dvor in deželno glavarstvoe.w Družbi niso torej zapovedovali nobeni predpisi,
da se mora ukvarjati samo z gospodarskimi vprašanji. Kaj vse je sodilo v
njen program, je razvidno iz njenega konkretnega delovanja. Ta kriterij je
še toliko bolj zanesljiv, ker je bila Družba ustanovljena na pobudo (če ne
kar na ukaz) dvora in je vodil njeno delo po splošnih smernicah dvome pisarne deželni glavar, ki je zanj tudi odgovarjal. Imamo pa dokaze, da sta
»cesarski dvor in deželno glavarstvo« brez pomislekov dopuščala Kranjski
kmetijski družbi tudi ukvarjanje z zgodovino Slovencev in celo s slovenskim
jezikom. Linhartova Zgodovina, ki je izšla največ po zaslugi Družbe, ne bi
nikdar zagledala belega dne, če ne bi bili odborniki prepričani, da je ta podpora povsem v skladu z nameni Družbe, ali pa, da jim vsaj ne nasprotuje.
Ce ne bi bilo tako, ne bi moglo iziti to slavofilno delo s posvetilom guvernerju Notranje Avstrije, kranjskemu deželnemu glavarju in njenim stanovom.
Dalje: Na odborovi seji Družbe 20. VI. 1774 je bilo sklenjeno, da bodo
trije njeni člani, med njimi Hacquet, prepotovali Kranjsko, da
1. preiščejo, katera naravna bogastva nudi dežela,
2. predložijo, kako naj bi se jih čim bolje izrabilo - in
3. kako bi se jih ohranjalo, oziroma pomnoževalo in izboljševalo.

Na predlog odbornika grofa Jakoba Hohenwarta so dodali tem nalogam
še četrto, namreč zbiranje gradiva za politično zgodovino Kranjske. lOO
Med koristne novosti, ki jih je uvedla pri nas Družba, spada tudi prvi
časnik na slovenskem ozemlju, Wochentliches Kundschaftshlatt, ki je izhajal
v Ljubljani v letih 1775-6. Prepričali smo se že (gI. str. 26-27) , kako resno
in v naprednem duhu je obravnaval ta časnik gospodarsko in socialno vprašanje kranjskega kmeta. Zdaj je priložnost, da poudarimo tudi skrb za slovenski jezik, ki si jo je zastavilo to Družbino glasilo, čeprav to prizadevanje ni
obrodilo sadu, vsaj takrat ne. Kranjska kmetijska družba je hotela namreč
izdati slovar slovenskega jezika. Vzorec zanj je izšel ali naj bi izšel na čelu
prve številke omenjenega časnika v letu 1776; vendar je naletel ta, bodisi objavljeni, ali pa samo predloženi osnutek na oster odpor v istem listu (str.
386-7 in 387-92), ki je objavil tudi repliko (str. 427-30). Kritik, ki je ostal,
kakor vsi člankarji v tej reviji anonimen, je zapisal med drugim: »I m merhin
ist dem Vaterlande ein landliches Worterbuch erwiinschlich, und sowohl zur
Erlernung fremder Sprachen, als auch zur Verbreitung der Klinste und Wissenschaften notwendig.« Potem pa navede nekaj jezikovnih napak v vzorcu
in vzklikne, kakšna sramota in škoda bi bila za narod, če bi tak slovar res
izšel. Vprašanje slovarja samega po sebi, kakor tudi predlagatelja in kritikov
je še odprto. Na tem mestu je važen dokaz, ki ga je dala z vsem navedenim
Kranjska kmetijska družba sama, da je sodila v njeno dejavnost tudi duhovna kultura in posebej še skrb za slovenski jezik. S temi dejstvi je, mislim, vprašanje o kompetencah Družbinega delovanja razčiščeno; zadeva s
slovenskim slovarjem pa ni brez pomena niti za globlje razumevanje .avstrijske narodnostne politike v kratkem terezijanskem in jožefinskem obdobju.
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V svoji karakterizaciji navedenega lista je Vatovec prezrl ne samo omenjeno
epizodo s slovarjem, ampak 'tudi njegov vodilni ton, ki je bil slovenski stvari gotovo
v prid. iDI Tudi Britovšek se omejuje pri navedbi obeh Družbinih glasil v njenem
prvem obdobju na opazko, da se v obeh prepletajo merkantilistični in fiziokratski
pogledi.102
K vprašanju o širini Družbinega delovnega področja bi lahko še dodali,
da si je dosti prizadevala za ustanovitev javne študijske knjižnice za vse
stroke v Ljubljani,l03 da je prejemala spise Dobrovskega in da so ji naložili
kranjski deželni stanovi skrb za ustanovitev kompleksnega deželnega muzeja.
»Kmetiiska družba je bila dolgo let središče kulturnega življenja vse Slovenije.«I04
»Delovanje Kranjske kmetijske družbe ni bilo omejeno samo na kmetijstvo.«I05
»Nekatere naloge znanstvenih društev so prevzela že poljedelska društva.«I06

Mišljenje, da je sodila v program Kranjske kmetijske družbe samo utilitarna dejavnost, je po navedenem samo predsodek, ki mu zapaderno, če si
njeno ime napačno razlagamo, oziroma, če prenašamo današnje razmere v
preteklost. Glavni vzrok predsodku in menda tudi njegova posledica je tradicionalno premajhno zanimanje naše kulturne zgodovine za Družbo in njeno
delovanje.
Ko govorimo o vlogi prvotne Kranjske kmetijske družbe v slovenski kulturni zgodovini, moramo upoštevati tudi vprašanje, kateremu družbenemu.
sloju je bila namenjena, sicer nas utegne zavesti njeno ime v novo zmoto.
Pri takratnih razmerah je že vnaprej gotovo, da je bila Družba po svoji osnovni dejavnosti organizacija za pospeševanje čimbolj donosnega fevdalnega
poljedelstva, torej dominikalnih veleposestev. Zato so bili tedaj njeni maloštevilni člani zemljiški gospodje, graščinski oskrbniki, ekonorni, naravoslovci,
visoki uradniki in cerkveni dostojanstveniki, torej sami predstavniki zgornjih
družbenih plasti. Preprosto povedano: takratne Kmetijske družbe niso bile
ustanovljene v pomoč kmetom, ampak njihovim gospodarjem. Vodilno načelo
o enakosti vseh članov Kranjske kmetijske družbe neglede na osebnosti.s"
ki ga je poudaril njen predsednik baron Brigido na ustanovni seji leta 1767,
ni dosti pomenilo, ker so bili tako vsi člani iz privilegiranih slojev. Temu
primerno je bila tudi vsaka druga Družbina dejavnost še dolgo prilagojena
interesom in potrebam njenih izobraženih članov. Zato je popolnoma zgrešen očitek, da je delovala v začetku XIX. stoletja (in seveda že prej - op. B.)
»kakor kaka znanstvena institucija, a ne ustanova, ki naj skuša dvigniti preprostega kmeta.«I08
Ce niso imeli kmetje pri Družbi v njenem prvem obdobju nobene besede, pa to še ne pomeni, da ta pri uresničevanju svojih namenov s kmeti
sploh ni računala, saj so bili njeni uspehi nemalo odvisni ravno od dobre volje
in poučenosti kmetov. Zato je bila naložena Družbinim članom dolžnost, da
zbujajo pri kmečkem prebivalstvu čimveč zanimanja za napredno poljedelstvo, o čemer govorijo navedbe str. 26-27. Wochentliches Kundschajtsblatt
je ustanovila Družba tudi zato, »da bi se tako najkraj šim potom razširjale
ter v prosti besedi ljudstvu razglašale posameznih družbenikov najboljše
skušnje.«I09
V članku »An die Liebhaber der Landwirtschaft« je objavil omenjeni list leta
1775 zanimivo opazko o tej stvari: Zemlja je vir vseh naših potrebščin, edina pot do
večanja državne blaginje pa je v tem. da jo čimbolj izrabimo. Obdelovanje zemlje
je prepuščeno predvsem tistemu razredu, ki je že od nekdaj konservativen. Tukajšnja kmetijska družba je zato pomislila na sredstvo, s katerim bi navajala k boljši
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izrabi zemlje veleposestnike, po drugi strani pa spodbujala tudi kmetovalee k naprednej šernu poljedelstvu. Temu namenu da služi kmetijska šola v Ljubljani, na
kate ri naj bi se učili tudi mladi kmeti ški sinovi. - Te šole pa je bilo kmalu konec,

ker je ostala brez učencev. Pravi vzrok za to je odk rito navedel grof Franc Hohenwart (prijatelj l ige Zoisa ), češ, da ni mogoče p ričakova t i od kranjskega kme ta,
da bi hodil posluša t v Ljublj ano teore tični pouk o poljedelstvu v tujem jezlku.tt?
B ilo bi torej nap ačno, če b i p reso jali zače t ni vp liv te h d ružb na naš
kmečki živelj izključno po sestavi n jih ovega članstva . že zgledi novih gos podarskih posegov na veleposestvih so gotov o zbujali pri te m ali onem po djetnej šem kmetu že ljo po posnemanju. Dogaj al o pa se je t ud i, da so racional. nejše kmetova nje p odložnikov zemlj iški gospodje t u in tam celo aktivno
podp rli.
Poročevalec o vzgajanju lanu in konop lje v 2. zborniku Kranjske kmetijske
d ružbe končuje svoje razpravljanje o tem predmetu tako: »S temi uk repi začnite
vi, zemljiški gospodje! Navajajte pa k njim tudi ubožne kmete z blagim prigovarjanje rn in spodbudnimi besedami , ki jih podprite z lastnim zgledom in nagrada mi.
Oskrbite jim dobro seme lanu in konoplje in pot rebno orodje za predelavo pridelka.
Dajte jim v roke to moje poročilo ( !) , kar ne razum ejo , pa jim poka žite in poj asnite. Nikdar se ne boste tega kesali, domovina pa bo imela od vašega prizadevanj a
korist.«l11

Taki primeri so bili seveda osamljeni. Znatne zasluge pa so si pridobili
za naprednejše kmetovanje tlačanov podeželski duhovniki, ki so jim neuki
kmetje še največ zaupali (gI. st r. 27). V tem so se posebno izkazali na Kranjs kem Glavar, Brezn ik in Pohlin, na Stajerskem Goličnik, Povoden in Je šenak,
na Koroškem Ahacelj in Jarnik, na Goriškem malo kasneje Sta n ič in Vrtovec.
Takih duhovnikov je bilo od začetka XIX. stoletja vedno več, nj ihovo delo
na tem področju pa so začeli podpirati tudi vaški učitelji. Ti in drugi duhovniki so izdajali tudi sloven ske gospodarske sp ise, v katere so tu in tam vpletali celo narodno vzpod bu dne misli.
Po logiki družbenega razvoja pa so fev dalci v Kranj ski kmetij ski družbi
neza d rž a no izgubljali položaje v korist ni žjih slojev. Proti koncu stoletja se
je začela razvijati Avstrija v uradniško drža vo, kar je že sa m o zmanjšev alo
vpliv plemstva. Pa tudi ved no močnej še uveljavljanje novega načina življenja
in gospodarjenja je zahtevalo vedno več strokovnjakov, za katerih družbeni
položaj in ugled n i bil več odločilen rod, ampak uporabnost pri delu. V tem
p rocesu demokratiza cije in zbliževanja sloj ev so imele svoj o vlogo tudi kmetij ske družbe. Posve til o Ma ri j i Tereziji v 2. zborniku Kranj ske km etij ske
družbe se začenja z zn ačilnim ge slom : "Znan ost spremin ja podložnik e monarhije v pra v e dr žavliane.evs Veljavnost tega načela n ekako potrjujeta primera
naših kmečkih rojakov Antona Jan še in Val entina če me ta; p rvi je blizu Dunaja javno poučeval čebelarstvo , drugemu je zaupal dvor vods tvo konjereje
na Kranjskem.
Sotelc, J a nša in černe so bili kajpada prave be le vrane med takratnimi
kmeti. Napredno kmetovanje, kakor sploh vsakršen napredek kmetovalcev je
bil do ma rčn e revolucije skoraj izključno odvisen od zemljiške gospode. Za to
je b il kmet v tem obdo bj u in doga ja nju redno samo pasiven prejemnik pobud od zgoraj, saj kot tlačan n i imel interesa , da bi večal s svoj imi žulji gospodarjeve dohodke. Kljub temu pa je čas delal za kmeta. Pravila po francoskem medv la dj u obnovlj ene Kranjske km e tijs ke družbe so izrecno dopuščal a člane iz vseh stanov.w' Kl j ub starim obtožbam kranjskega kme ta, da
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s svojo starokopitnostjo zavira napredek domačega poljedelstva, so se odborniki zavedali, da je konec koncev ta napredek vendarle od visen največ od
kmeta, ki gleda po pravici z nezaupanjem na ukrepe s eb ične zemljiške gospode:
»Na š kmet se dobro zaveda, da je bil njegov narod tist i, ki je spremenil pusto to
te dežele v obdelovalne njive in ki obdeluje to zemljo nepretrgoma od časov . preseljevanja narodo v. Ponosen na svoje dolge skušnje je največ gluh za pred loge teore tikov, ki jih ni nikdar videl, da bi vodili plug.«114

Odsotnost kmetov v kmetij skih družbah so začeli oblas tniki ugotavljati
kot nevšečno anomalijo. Na ob čnem zboru Kranjske kmeti jske družbe leta
1836 je izjavil njen pokrovitelj nadvoj voda Janez, da po greša zastopn ike kmetov. Ob podobni priložnosti leta 1841 je moral Družbin predsednik tolažiti
razočaranega guvernerja Weingartna, ki ni videl na zboru nobenega kmeta,
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da je "razlika deželnega jezika vzrok njihove odsotnostie.w Prve podatke o
kmetih v tej Družbi imamo za leto 1840,116 v večjem številu pa so začeli pristopati, ko je začela izdajati glasilo v slovenskem jeziku. Leta 1847 je bilo
med 1522 naročniki Kmetijskih in rokodelskih novic že 233 kmetov, kar za
razmere pred zemljiško odvezo ni tako malo. 117 Načelno družbeno enakopravnost vseh slojev po marčni revoluciji so poudarile Novice leta 1848 v zapisku
pod značilnim naslovom "Tudi kmet in rokodelec se zdaj po postavi gospoda
imenujeta.etw
Vsekakor je bila Kranjska kmetijska družba še precej po marčni revoluciji v rokah izobražencev in nikakor ne kmetov. Uradno se je imenovala
po pravilih iz leta 1820 preprosto "C. k. kmetijska družba,«il.9 vendar je bilo
tačas njeno vodstvo še vedno v rokah deželnih stanov. Vendar pa so do sredine prejšnjega stoletja plemiči vse bolj odstopali svoja mesta v odboru
vplivnim predstavnikom meščanstva in Cerkve. Važen položaj v Družbi sta
imela tedaj ljubljanska škofa Gruber in Wolf, od svetnjakov pa razen Bleiweisa tudi šolniki in naravoslovci Franc Hladnik, Janez Kersnik in Karel
Dežman, dalje ljubljanski župan Janez Hradecki in veleposestniki FideZis Terpinc, Franc Gale in Jožef Rudež. Od kmetov je takrat zasedalodborniško mesto samo Peter Leskovec, ki pa je absolviral nekaj gimnazijskih razredov.
Da je veljala Družba še vedno za organizacijo s širšim programom, dokazuje
v tem času članstvo takih osebnosti, ki jih v tem okolju ne bi pričakovali.
Njeni' redni člani so bili npr. tudi Franc Metelko/lo Jurij Pavšek tl1 in Kalasanc
Likavecvs- Kopitarve pa izredni član. Vendar ne smemo misliti, da so bili ti
možje brez vsakega posluha za potrebe preprostih kmetov. Po spremembi
vsebine Velike pratike, kakor jo je svetoval Kopitar Bleiweisu, se je npr.
prodalo vsako leto 30 do 40 tisoč primerkov tega obzornika, ki je bil takrat
najbolj razširjena slovenska knjiga. 124
Vloga Družbe v javnem življenju Slovencev se je z marčnimi dogodki še
povečala pod avtoritativnim vodstvom Bleiweisa in njegovih Novic, ki so
v marsičem sugestivno vplivale na svoje preproste bralce. Prvo stoletje gospodarskega, kulturnega in političnega razvoja Slovencev, torej ves čas naše
prerodne dobe, je tesno zvezano z delovanjem Kranjske kmetijske družbe.

Kranjska kmetijska družba in slovenstvo
O tem vprašanju se je le malo pisalo. Tako npr. Prijatelj v Duševnih profiZih naših preporoditeljev Družbe sploh ne omenja, Kidrič v Zgodovini slovenskega slovstva pa z eno samo izjemo popolnoma nenačelno.
Glede na ime in značaj Družbe se zdi na prvi pogled samo po sebi razumljivo, da je imela ravno ona največ možnosti in celo dolžnost, da s svojim
delovanjem manifestira slovenstvo dežele.
..Najlaže bi se bila dala v prerodne namene porabiti Kranjska kmetijska družba,
saj je bila naravnost njena dolžnost, oskrbovati kranjske kmete s slovenskimi pouč
nimi knjigami. Toda o tem se menda v obnovljeni Družbi niti razpravljalo ni, čeprav
je bil med njenimi člani generalni vikar Jurij GolImayer, loški okrožni komisar
Janez Hradecky, profesor Janez Kersnik, direktor filozofskega študija Matevž Ravnikar, ribniški graščak Jožef Rudež in brdski graščak Karel Zois, starina žiga Zois
pa 1814-6 celo njen predsednik.«125

Na podl agi prej navedenih dejstev pa je gornje mišljenje za dolgo obdobje očitno zmotno. Ne samo da se Družba ni ukvarjala z vprašanji gospo-
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darjenja slovenskih tlačanov, ampak so bili tudi njeni člani (in v začetku
njeni odborniki) po velikanski večini tujega rodu, torej brez vsakih moralnih
obveznosti do slovenskega jezika. V obtavnavanem času je polagoma prodiral
slovenski duh v Družbo skoraj samo posredno.
Glede splošnega jezikovno političnega položaja pri nas je važno vprašanje, kako so takrat gledale na prerodno gibanje državne in deželne oblasti.
K že rečenemu (str. 27, 32, 33) dodajam, da tudi stanovski separatizem
naših dežel slovenskega narodnega prebujanja ni podpiral. Dejstvo, da pa
kljub temu »niti vladna cenzura v principu ni ovirala začetkov slovenske nacionalne kulturee P' kaže, da germanizatorski stroj do takrat v Avstriji še
ni gladko stekel. - Ce se vrnemo k stališču naših deželnih stanov do tega
vprašanja, moramo najprej upoštevati, da je bila stanovska organizacija v
Avstriji od leta 1783 že skoraj brez vsake moči; že zato je ni moglo mikati,
da bi posegala v delikatno jezikovno problematiko naših dežela. Razen tega
bi bilo za radi njenega narodnostnega sestava nesmiselno pričakovati, da se
bo borila za slovensko stvar v času, ko so bili do nje brezbrižni še mnogi
slovenski izobraženci, ljudstvo pa tega vprašanja v globljem bistvu sploh
ni poznalo. Največ, kar bi mogli pričakovati od stanov v dejanskih razmerah, je blagohotna nevtralnost do navedenega gibanja in tako je v sp lošnem
tudi bilo. Vendar se bolj približarno gornjemu vprašanju, če presodimo v tem
pogledu stališče ne sam o deželnih stanov, ampak odličnikov v naših krajih
sploh. Navedel sem že nekaj primerov (str. 28, 32, 36-7, 39-41) , ko so domači veljaki, čeprav tuje krvi, ne sam o mirno sprejemali znake oživlj anja
slovenske zavesti, marveč so take pojave tu in tam celo podprli. Naj so že bili
konkretni nagibi za to kakršni koli, vsi imajo skupno potezo, ki bi jo menda
najlaže imenovali de želni patriotizem. Deželna zavest nekaterih uglednih in
vplivnih osebnosti je imela tja do marčnih dogodkov (in deloma še dlje)
precej šnjo vlogo v napredovanju slovenstva.
Se nekaj takih primerov:
Sredstva za slovenistične tiske Gutsmana (1727-1790) je prispeval njegov »visokorodni zaščitnik in temeljit poznavalec sloven š čine«, celovški grof Johann
Goess.127 •
Leta 1803 so igrali v stanovskem gledališču v Ljubljani Tinčka Petelin čka, ki ga
[e poslovenil Kopitar in je »izražal vseskozi preroditeljski značaj.«I28
V začetku XIX. stoletja je bil prav gubernij tisti, ki je svetoval Kranjski kmetijski družbi, naj izda potrebne učne knjige v slovenskem jeziku. 129
Kranjski deželni stanovi so leta 1845 prepovedali, da bi se združilo Zgodovinsko
društvo za Kranjsko z Muzejskim društvom (ki so ga imeli za svojo ustanovo) ravno
zato, ker je bilo prvo podrejeno osrednji upravi v Gradcu,130
V pismu naravoslovcu Henriku Freyerju z dne 19. I. 1846 je izrazil grof Blagay
želji, da bi ljubljanski muzej kupil Zoisovo rudninsko zbirko in da bi začeli v Ljubljani s predavanji iz naravoslovja češ, univerzo v Gradcu bodo slej ali prej ukinili,
medtem ko bo postala Ljubljana pomembno kulturno središče. Blagay je tudi pomagal Freyerju pri zbiranju slovenskih rastlinskih imen. 131
Velike zasluge za začetek slovenske osnovne šole na Kranjskem si je pridobil
grof Janez Nepornuk EdIing (SBL 1, 149).
Zapostavljenost slovenskega jezika je bila v tem času (do obnove avstrijske oblasti v Ilirskih deželah) bolj ustaljena praksa kot posledica nevšečne
preteklosti (in zato tudi nerazvite knjižne slovenščine), kakor izraz aktualnega narodnostnega šovinizma Nemcev na naših tleh. Pričakovanje, da bo to
prakso odločilno spremenila ravno Kranjska kmetijska družba, pa bi bilo
pred zemljiško odvezo docela nerealistično.
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Med razlogi, ki »delom a opravičujejo mnenje, da se v prvih desetletjih
obnovljene Družbe ni moglo z uspehom misliti na slovenski poljudno go spodarski list«, navaja Mihelič za obdobje po Iliriji uvedbo dveh nemških glasil,
potem odbor, ki so ga sestavljali večinoma Nemci in svo jem u narodu odtujeni Slovenci, pa tudi dotedanjo jezikovno prakso gospodarskih razprav pri
nas. Miheliču se navedene ovire niso zdele neizpodbitne. »Seveda bi se bil za
to moral najti človek z jasnim pogledom na položaj, ki bi resno in vztrajno
prijel stvar v roke.«132 Pol stoletja prej , v začetnem obdobju Družbe, so bili
osnovni pogoji za kaj takega toliko težji, kolikor je bila t radicija slovenskega
knjižnega jezika in tiska šibkejša , Zunanje okoliščine (p revlada liberalnih in
razsvetljenskih nazorov, nevtralnost ali celo naklonjenost odlo čujo čih do širjenja prosvete v narodnih jezikih) pa so bile takrat ugodnej še kakor v ča su
reakcije po napoleonskih vojnah. Predvsem pa smo imeli že takrat v žigi
Zoisu moža »z jasnim pogledom na polo žaj« in z voljo, da zbuja slovenstvo
iz letargije; z njim sta bila v Družbi tudi Linhart in Kumerdej. Se je navzoč
nost te trojice slovenskih entuzijastov v Družbi sploh kaj poznala? Vemo, da
je izdala Družba v tem času tudi nekaj krajših slovenskih tekstov, čeprav
za njihovo vsebino ne vemo. 1.13 Ilešič je dopustil možnost, da je izdala Družba
tudi Wollsteinove Bukuvze, ki so izšle leta 1784 v prevodu Fantona de Brunna. 134 Morda se ne motimo, če vidimo pri teh primerih in pri omenjeni zadevi s slovenskim slovarjem vpliv Zoisovega kroga. Vendar moramo priznati,
da so bili dosežki v celoti precej skromni. Kako to?
Ko preudarjamo, kaj in koliko je izdala prvotna Družba v slovenskem
jeziku, le preradi prezremo, da to ni bilo odvisno samo od njenih redkih,
vendar prizadevnih slovenskih članov. Glavni vzroki za navedeno stanje so
bili namreč sociološki. Cernu naj bi Družba zalagala s slovenskimi razpravami
tla čane, ki niso prav nič odločali o gospodarskih zadevah in niti niso bili
njeni člani? Kakor že vemo (str. 54), je to poudarilo tudi samo Družbino glasilo. Zato se preroditelji niso zanašali samo na Družbo, ampak so zastavili
svoje delo tudi drugje; pomislimo npr. na široki program za ljudsko izobraževanje, ki ga je svetoval Zois Vodniku.
Omeniti je treba tudi službeni oziroma poslovni jezik takratne Kranj ske
kmetijske družbe, posebno v njenih rednih izdajah. Kidrič je poudaril, da
sta obe takrat ustanovljeni nemško tiskani Družbeni glasili pomenili »novo
okrepitev tradicionalne jezikovno kulturne prakse.« 135 Pričakovati take revi je
v slovenščini pa bi pomenilo prehitevati čas. Veleposestnikov in veletrgovcev
(ki sta jim bili oni glasili predvsem namenjeni) med Slovenci ni bilo niti približno toliko, da bi jim bil potreben strokovni svetovalec v domačem jeziku;
našim kmetovalcem pa bi bilo z njim kaj malo pomagano, ker so te razprave
presegale duševno raven preprostega človeka.' Sicer pa »bi bilo napačno oči
tati, da so takrat pisali gospodarske razprave v nemškem jeziku, ko pa vemo,
da je bilo to praksa celo tam, kjer bi človek prej pričakoval spremembo jezikovno kulturne prakse. npr. v slovenski filologiji.«I3G
Odnošajev takratnega tiska do slovenskih razmer pa sploh ne moremo presojati samo po njegovem jeziku. Saj velja Linhartova Zgodovina za naj ve čj e
idejno delo slovenskega preroda (F. Koblar, SBL I, 668), čeprav je natisnjen a
v nemškem jeziku. Prav tako je poudaril Kidrič, da je dal žiga Zois nemško
napisanemu predgovoru svoje botanične nomenklature s lovensko prerodno
noto; 137 isto smemo trditi tudi za omenjene Hacquetove spise v nemškem
jeziku. Tudi navedbe iz obravnavanih glasil kažejo, kakor smo videli, kljub
tujemu jeziku našim težnjam nasploh prijazno stališče. V dosedanjih izva-
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janjih sm o mogli ugotoviti, da m iselnost takratnega časa ni bila sovražna
prebujanju slovenstva . Tudi Kranjska kmetijska družba je kazala dovolj p r ipravljenosti, da ustreže takim pobudam, kolikor so se pojavlj al e v n jene m
delovanju. Kaj več pa pri takratni ni zki stopnji in zmoglj ivosti slovenske
kulture tu di Družba ni m ogla doseči.

žiga Zois, Kmet ijska družba in obnovljena Akademija
žiga ZOiSl38 je bil osrednja osebnost iz začetkov slove ns kega preroda kot
njegov poglavitni u smerjeval ec in moralni in materi alni podpornik. Rodil se
je v Trstu 23. novembra 1747 in umrl 10. novembra 1819 v Ljublja ni , kamor
se je preselila vs a družina kmalu po njegovem r ojstvu. Njegov o če , najprej
skro men trgovec iz Bergama v takrat av strijski severni Italiji, je v Trs tu
zelo obogatel pri trgovini z železom . Ko je daroval po sede m let ni vo jni osiromašeni državni blagajni 40000 goldinarjev, ga je povzdignila Ma rija Terezij a
v dedni baronski stan. Tudi nj egova druga žena, žigova in Karlova m ati,
I vanka pI. Kapusova je b ila iz rodovine uglednih železarjev , Slovencev . Kot
sin in dedič bogatega podj etnika in kasneje tudi kot zemljiški gospod je bil
žiga u smerjen k prakti čni , celo pridobitni ški dejavnosti. Vendar je b il v osebnih materialnih potrebah skromen, velikoduš no pa je podpiral vse, ka r je
bilo v prid domači de želi in njenim ljudem. Seveda pa ni bil narodnostno n eopredeljen de želni rodoljub kakor marsikateri njegov sodobnik, ampak sod i
med najvplivnej še graditelje slovens ke narodne zavesti. Še dolgo po sm r ti j e
z zgledom spodbujal slovenske izobražence k vztrajanju v času narodnostn ih
bojev.
Osnovno izobrazbo si je pridobil žiga v domači hi ši na Bregu v Ljubljani;
pomembno je, da potem ni obiskoval tradicionalnih »la tin skih« šol, ampak
viteško akademijo v italijanskem mestu Regg io Emilia. To vr sto višjih uči
liš č so ustanavijali od konca XVII. stoletja napr ej za plemiške sinove, ki so
se hoteli posvetiti praktičnim poklicem; zato so v njih poučevali (za razliko
od sicer prevladujočih j ezuitskih šol ) predvsem praktične predmete, kakor
moderne jezike, tehnično risanje in matematiko. Kasnej e sta poučevala mladega žigo v Ljubljani jezuita Gruber in Maffey v matematično naravoslovnih
str okah ; z njima je opravljal razne poskuse ter presojal načrte o osuševa nju
Ljubljanskega barja, o gr adnj i Gruberjevega prekopa, o izboljšanju nekater ih
obrti in podobno. V za devah tehnike in gos podars tva je ko t veščak kmalu
tako zaslovel , da so ga radi povpraševali za sve t tudi viso ki predstavniki d eželne oblasti. Odbor Kranjske kmetij ske družbe pa ga je že leta 1772 pismeno
naprosil, naj bi Družbo podpiral z nasveti in dejanji.P?
Med leti 1775 in 1778 je začela kranj sko in koroško železarstv o resno ogr oža ti ruska in šveds ka konkurenca. Zois se je zelo trudil, da b i to s taro de želno
obrt ohranil. Oskrbel si je železne izdelke iz t uj ine, skliceval tehnične strokovnjake in izk ušene moj stre in z njimi na različne načine preiskoval to gradivo,
da bi p o tujih s ku šnja h izb olj šal dom a čo železa r sko tehniko. V tem času se
je začel tem elj ito u kva r ja ti z mineralogijo, kemijo, rudarstvom in metalurgijo. Da si pridobi v teh strokah čimveč praktičnega znanja, je prepotoval
vse zahod ne države, kj er je preučeva l tehnološke procese v rudniških in že lezarskih obratih ter spoznaval t uje podjetnike in znanstvenike. Z omenj enimi
st rokam i se namreč n i u kva rjal samo kot posloven človek, ampak so ga zanimale tudi njihove teore tične osnove. Za to je vzdrževal pisrnene in osebne
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zveze z več vodilnimi predstavniki kemije in mineralogije, ki sta se začeli prav
takrat razvijati; to so bili zlasti Mohs, Werner, Klaproth in Karsten. Z njimi je
izmenjaval misli o strokovnih vprašanjih, zamenjaval rudnine in jih obveščal
o lastnem delu in načrtih. Obenem si je nabavljal količkaj pomembna dela
iz svoje stroke in zbiral gradivo za svojo mineraloško zbirko, ki je bila ob
njegovi smrti najbogatejša v srednji Evropi. Dosti rudnin je daroval v tujino
znanstvenikom in znanstvenim ustanovam, posebno dunajskemu naravoslovnemu muzeju. Po njem se še danes imenuje rudnina zoisit; kot prvi jo je
našel na Svinški planini trgovec z rudninami Simon Prešeren, ki je na Zoisove
stroške potoval po Kranjskem, Koroškem in štajerskem, Zois pa je ugotovil,
da gre za še neznano rudnino. Manj intenzivno, pa vendar vztrajno se je
ukvarjal tudi z botaniko in zoologijo; tako je dolga leta gojil doma človeško
ribico in objavil o njej leta 1807 anonimen članek v listu Laibacher Wochen·
blatt, Sicer pa je za Zoisa značilno, da ni kljub svojemu navdušenju za naravoslovje tudi iz tega področja ničesar objavil. Kljub temu so bile njegove zasluge kot pobudnika in organizatorja naravoslovnega delovanja tako velike,
da so ga izvolili za člana več naravoslovnih družb na nemškem ozemlju in
Acadbnie celtique v Parizu. Marsikateri znamenit naravoslovec ga je obiskal
na njegovem domu v Ljubljani, med njimi Mohs, Klaproth in znani angleški
kemik Hurnphry Davy. Sicer pa je Zois kmalu zaslovel kot najboljši informator: ne le o naravoslovnih, ampak tudi o splošno kulturnih zadevah Kranjske; zato so se vsi pomembnejši tujci, ki so potovali skozi Ljubljano, ustavljali pri njem. Tako je v veliki meri ravno Zoisova zasluga, da so začeli prodirati v svet objektivni podatki o naših krajih in ljudeh. Doma so ga družile
najtesnejše strokovne in prijateljske vezi s Hacquetom, prijateljsko pa je
občeval tudi z Jožefom Pinhakom, ravnateljem ljubljanske bogoslovnice, in
z grofom Francem Hohenwartom, ki sta se močno zanimala za naravoslovje
in simpatizirala s slovenskim prerodom. Hohenwarta je Zois tudi poučeval
v naravoslovju. Iz podobnih nagibov se je družil z Jožefom Kalasancem Erbergom, graščakom v Dobu pri Domžalah. Med najintimnejše Zoisove prijatelje in sodelavce so spadali naravoslovci in javni delavci s posluhom za ča
sovne potrebe.
V našem prerodu so odredili Zoisu specifično vlogo njegov čut za potrebe preprostih rojakov, smisel za neposreden poseg v pereča vprašanja in
naravoslovna izobrazba. č ep rav je bil najbolj izobražen Slovenec svojega
časa, se je rad družil z nižjimi sloji, s kmeti, pastirji in rokodelci, podpiral
in spodbujal mlade talente in dokazal, da zna ceniti tudi etične vrednote fizičnega dela.
Katere okoliščine so privedle Žigo Zoisa v slovenski tabor in kdaj se je
to zgodilo, ne vemo natančno. V splošnem velja mišljenje, da ima glavno
zaslugo za pritegnitev Zoisa v slovensko prerodno sfero najbrž Kumerdej
v letih 1777-9 in v zvezi s podržavljenjem osnovnega šolstva .e? Dalje beremo,
da so začele prodirati prerodne ideje v Kranjsko kmetijsko družbo v 2. polovici 70-ih let, ko je postal njen član Kumerdej. »Kakor vse kaže, jih je prvi
sprejel Zois, ta pa je vplival na prijatelja Hacqueta, družbinega tajnika.eu!
- Ravno v zvezi z delovanjem Družbe in s sodelovanjem Zoisa pri njej pa
se mi ne zdi verjetno, da bi bil vplival v navedenem sm islu Kumerdej na
Zoisa, najmanj v Družbi in tudi ne v navedenih letih. Predvsem je gotovo,
da zgodnjih manifestacij slovenstva v Družbi časovno ni mogoče vezati s
Kumerdejevim pristopom k njej , tudi če bi se to res zgodilo v navedenem
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času

in ne šele leta 1781, kakor to trdi drug vir. H2 Kakor sem že omenil, je
začel razpravljati Wochen"tliches Kundschaftsblatt o slovenskem slovarju že
v prvi številki leta 1776, priprave za to pa so morale biti seveda še starejše.
Do istega sklepa pridemo, če presodimo v tem pogledu Hacqueta, č i gar I. del
Oriktografije je izšel leta 1778. Ce upoštevamo, da je že ta napisan v či s to
slovenofilskem duhu in da so bile potrebne dolgotrajne priprave že za zemljevide s slovenskimi krajevnimi imeni v njih, se ne bomo znebili vtisa, da
je moral biti v istem duhu zasnovan že koncept tega dela, precej pred njegovim izidom. Zato si je težko misliti, da bi bilo vse to posledica Kumerdejevega vpliva na Zoisa in po njem na Hacqueta šele v 2. polovici 70-ih let.
Verjetno se je seznanil Zois s Hacquetom prej kakor s Kumerdejem; brez
dvoma ju je zbli žalo obojestransko nadpovprečno zanimanje za naravoslovje. Da
so premestili Hacqueta iz Idrije v Ljubljano, da ga je imenovala Kranjska kmetijska
družba za svojega tajnika in ga poslala (deloma na Zoisove stroškeišš) na študijsko
potovanje po Kranjski že leta 1774 (gI. str. 52), je najbrže predvsem Zoisova zasluga.
V svojih spominih je omenil Hacquet Zoisa z odkritim spoštovanjem, medtem ko se
je sicer o razmerah na Kranjskem precej pikro izražal.us

Kmalu potem, ko je postavil Zoisovo odločitev za slovensko prerodno
sfero v leta 1777-9, je zapisal Kidrič: »Tudi pri Zoisu je dobivala prerodna
miselnost le počasi svojo logiko, in vsaj še 5. aprila 1781 je menil - da ima
mecenatske dolžnosti tudi do onih Kranjcev, ki hočejo množiti nemško poezijo.«145 Ce tam omenjena epizoda res podpira Kidričevo mišljenje, ali pa je
samo eden izmed mnogih dokazov za Zoisovo ustrežljivost, je še vprašanje.
Prav tako ni verjetno, da bi se zbudila v Zoisu slovenska zavest ravno ob
podržavljenju osnovnega šolstva, oziroma šele takrat. (Ta trditev se menda
opira samo na navedbo, da je poslal Zois v ljubljansko osnovno šolo dva
svoja podanika z Gorenjske. GI. LMS 1894, 305) Vsaj osnovno razpoloženje
za njo je moral imeti že prej v sebi. Največja vera gre pri tem vprašanju
Kopitarju, ki je živel dolga leta tesno ob Zoisu; po njegovi navedbi pa je
Zois slovensko čutil že od rane mladosti pod vplivom svoje slovenske matere. H6 Ko - presojamo nagibe za Zoisovo slovensko usmerjenost, ne smemo
spregledati, da je bilo takrat narodnostno osveščanje izobražencev ena poglavitnih časovnih značilnosti tudi med Slovenci. Po Kidričevih podatkih je
bilo v obdobju 1600-1750 komaj nad dvajset narodno zavednih slovenskih
razumnikov, medtem ko jih je bilo v Zoisovem času več kakor sto. Vzroki
za njihovo slovenstvo pa so bili gotovo pri vseh, tako pri menihu Pohlinu,
kakor pri baronu Zoisu, isti, namreč »bolj privrženost ideji kakor dobička
željnost«147 (ki bi bila pri Zoisu pravi nesmisel). Seveda so preroditelji v svojem konkretnem delovanju bolj ali manj vplivali drug na drugega; kdo je
koga »prebudil«, pa je v mnogih primerih prav negotovo. Sicer pa je v primeru Zoisa najpomembneje, da se je sploh opredelil za slovenstvo kljub
družbenemu in gmotnemu prepadu, ki ga je ločeval od slovenskega ljudstva,
in kljub temu, da tudi po rodu ni bil popoln Slovenec. S tem je izpričal vero
v latentne sposobnosti slovenstva in voljo, da jih pomaga prebuditi. Kot sin
prvotno revnega obrtnika in kot praktičen naravoslovec razsvetljenske smeri,
kljub svojemu baronstvu ni mogel biti ne čustveno ne razumsko na strani
družbene elite spodedovanimi privilegiji. Bolj pristno je čutil znadarjenim
domačim ljudstvom, iz ' ka terega so izšli njegovi predniki po materi in ne
malo uglednih rojakov. Prej citirane besede o vrlinah Kranjcev in o njihovi
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zapostavljenosti je Hacquet gotovo povzel po Zoisu. Tega in drugih slovenskih
izobražencev tudi ni mučil problem malega naroda, ki ga ljudstvo že celo ni
poznalo.
Pri mer za to je zgodbica iz Kopitarjeve avtobiografije. šestnaj stletna hči francoskega grofa Bellegarda in njena mlada francoska guvernanta sta potožili Zoisu,
da znajo ravno najbolj še ljubljanske kuharice samo »kranj sko«, Njihova kuharica
je celo pripornn ila, da bi bila gospoda dosti lepša, če bi znala kranjski jezik . Zois
se je od srca nasmejal nesporazumu; uvidel je, da se je kuharica izrazila »lep še bi
bilo«, kar je tolmač, podpolkovnik italij anskega rodu, napačno prevedel. Po Zoisovem posredovanj u je prevzel instrukcijo Kopitar, ki je grofi čno že v dveh mesecih
za silo naučil slovensko. w'
Vsekakor je bil žiga Zois najbolj celovita os ebnost iz začetkov našega
preroda; saj je zajel v svoj prerodni program bistveno problematiko slovenstva, ki je še danes živa. Kot naravoslovec in humanist se je bolj kakor vsi
drugi p rer oditelji zavedal medsebojne odvisnosti materialne in duhovne kult u re, kakor je tudi doumel , da se lahko razvije avtonomno slovenstvo samo iz
narodno o sveš čenega in razsvetljenega ljudstva. S tem je nakazal smernice
za skladen razvoj našega narodnega vprašanja. Kljub temu živi v naši zavesti
predvsem kot vzgoj itelj Kopitarja, Linharta in Vodnika, medtem ko posveča mo nj egovi programski vlogi v slovenskem prerodu premalo pozornosti.
Posebno se prezira njegov smisel za go spodarsko komponento slovenskega
vprašanja, brez katere bi bili vsi prerodni načrti iluzorni.
Zoisov koncept s lovenskega prer ajanja je u strezal n jego vi prakti čni n aravi in poklicu in bistveno drugačni fo rmalni izobrazbi, kakor so j o imeli
njegovi sopotni ki, z ed ino izj emo Makovca. Zato kot p reroditelj ni bil naklonjen akademskem u razpravljanju, saj so ga že poklicne skušn je navajale
k neposrednem u posegu tudi v vprašanja njegovega čustvenega življen j a . Up or abno naravoslovje je bilo Zoi sov poklic, n aravo slovj e sploh in v ena ki m e ri
slovenstvo p a nj egova s rčna zadeva. O tem je pričala že njego va boga ta k njižnica z največ naravos lovnim i in slavističnimi d eli , med tem ko je bilo v njej
le malo leposlovja.tw Svoje sloveni stično delo n a p odro čju n a r avoslovj a je
povezoval z enakim pr izadeva nj em b r ata Karla, Breckerfelda, Maestrazzija,
Vodnika, Makovca, in celo v Kopitarju je zn al zbuditi razumevanje za p ovezavo gospodarskih vprašanj s sp loš n im napredkom slovenskega k m eta. "Ce
upoštevamo Zoi sove rokopise s slovenskimi izrazi iz p o dročj a n a ravoslovja ,
Maestrazzijevo zbirko, B recker fel dove se zname rastlin, p tičev, žuželk in r ib
in Zoisove ornitološke zap iske (zraven pa še n jegov S loven ski rudni in fužinski jezik-op . B. ), p otem je umljivo , zakaj so govorili o sl ovenski naravoslovni
terminologiji b r a tov Zoi SOV.«l50
»V Ljubljani se je kazala pro svetljenska usmerj enost predvsem ob št udiju naravoslovnih ved.«151
»Naravoslovni član ki so sodili v Zoisov prerodni p rogram .et-?
V eni poglavitnih študij o slovenskem razsvetljenstvu,

namreč

v Prijateljevih

Duševnih proti/ih naših p repo rod iteljev, je naravoslovje komaj bežno omenjeno ,

tako v splošni karakteri stiki časa , kakor tudi v zvezi s Zoisom . Zato je Zoisov duševni profil v njej znatno retuširan. »I rne Zoisa je bilo znano v Parizu«, pribija
Prijatelj; iz konteksta (in tudi sicer) pa ni razvidno, da je poznal učeni Pariz Zoisa
samo kot naravoslovca. Nasprotno pa navaja Kidrič v svoji Zgodovini obilo važnih
podatkov o tej Zoisovi značilnosti, vendar ne izvaja iz njih primernih sklepo v.
Zoi s je bil znan po tankem estetskem čutu, posebno v odnošaju do naravnih lepot. "Pogled na lepo rastlino je imel zanj milino božaj oče roke; o
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svoji hortenziji je pisal Erbergu, da mu je delala skozi 14 tednov neskončno
veselje.«I53 - "S poetično ljubeznijo je vzljubil naše gorenjske planinske doline. Bohinjsko dolino imamo za našo Toscane, je pisal Kopitar Dobrovskemu,
vabeč ga v Zoisovem imenu na Kranjsko. Zois pozna vse planinske kotičke,
vse pastirske koče in vse pašnike naših Bohinjcev z njih domačimi imeni in
jih hodi z intimno ljubeznijo gledat in razkazovat visokim osebam, ki se
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mude na obisku pri njem.«IM Pri vsem tem pa Zois ni bil noben larpurlartist, ampak v vsem privrženec nazora dulce cum utili.
Ko so začeli v Ljubljani podirati mestne zidove, je kupil del zidu blizu svoje
hiše in ga dal podreti. Z ruševinami je zasul jarek ob zidu, izravnal zemljišče in
zasadil na njem drevored, ki so ga imenovali Zoisova aleja. Zraven tega je kupil
od Turjaškega grofa vrt v obliki pravokotnika med današnjo Prešernovo in Rimsko
cesto ter zdaj zazidanim podaljškom Veselove ulice. Ta prostor, ki je meril skoraj
šest oralov, je s pomočjo brata Karla spremenil v krasen park z domačimi in tujimi
lepotnimi rastlinami. Ta park, ki ga je Zois odprl javnosti, in so na njem tudi prirejali veselice, je bil prava znamenitost Ljubljane. 155
Praktik in utilitarist je bil žiga Zois tudi kot preroditelj. To se je posebno pokazalo v popolnoma nasprotnem odnošaju, ki ga je imel do Kranjske
kmetijske družbe in obnovljene Academiae operosorum. Ta navidezna ano.
malija je že od nekdaj uganka našega zgodovinopisja. Trditi smemo, da je
že zgodaj odločal v konkretnih vprašanjih kulturne politike Zoisov vpliv na
druge preroditelje in ne narobe. Tako navaja Kidrič med vzroki, da je obnovljena Akademija tako hitro zamrla, tudi možnost, da je Zois odvračal od nje
Kumerdeja, Linharta in Japlja, ter poudarja, da pri tem ni šlo za prerodno
orientacijo ali proti njej.156 Torej bi šlo za vprašanje, katera od navedenih
organizacij bi bila v naših razmerah primernejša za pospeševanje napredka,
saj bi bilo za obe premalo resnih sodelavcev. Že vnaprej bi bilo verjetno, da
bo (v primeru omahovanja) prevladal Zoisov vpliv zaradi večje razgledanosti
in močnega družbenega položaja. Vsaj s Kumerdejem in Linhartom bi imel
Zois v takem primeru lahko delo. O Kumerdeju je zapisano, da ni sploh nobenih dokazov o kakem njegovem delu za Akademijo, da se za njo najbrže
sploh ni ogrelin da je bil njen član morda samo na ljubo svojemu predstojniku grofu Edlingu.tš? Linhart pa se je pridružil Akademiji po povratku v
Ljubljano z Dunaja kot neorientiran mlad človek brez položaja, »z upanjem
na uspehe v domovini, a z upravičenim strahom pred bodo čnostjo-.w V Ljubljani se je lotil po Zoisovem prigovarjanju najprej slovenske zgodovine, pod
Zoisovim vplivom je tudi »steze popustil nemškega Parnasa«. Tako Linhart
kakor Kumerdej sta bila nekaj časa pri Zoisu celo v službi.
Da ni bilo med kranjskimi kulturnimi delavci enotnih nazorov o programu
Akademije in da Žiga Zois ni bil njen član, je navajal tudi Prijatelj kot vzrok
njenega hitrega konca. 159 O vzroku »presenetljivega dej stva«, da Zois ni bil
član Akademije, se da po Kidriču samo ugibati.s? Najbrže pa bo držala njegova domneva, da se je Zois »že preveč angažiral drugje- in da »si od Akademije ni obetal posebnega sadu«.161 Vsako ugibanje v tej zadevi se zdi namreč odveč, če upoštevamo, da se je Zois že pred obnovitvijo Akademije oklenil
Kmetijske družbe (njen član je bil od 28. XII. 1772),162 ki je s svojim programom ustrezala njegovemu osebnemu nagnjenju, vsaj deloma pa tudi njegovim
preroditeljskim načrtom: »žiga Zois se je navdušil v 70. letih za slovanske
študije verjetno v zvezi s problemi prosvetljevanja ljudstva.«163 Značilna je
tudi Kidričeva opazka, da je Zois o slovenskem prerodu dosti razmišljal.
Program mu je narekovalo mišljenje, da so »za prosvetljevanje ljudstva in
za dokaz, da je slovenski jezik sposoben tudi za druge panoge mimo cerkvene,
potrebna, ako hočejo preroditelji vplivati na pouk in na prefinjenje okusa
in nravi, dela iz področja zemljepisa, naravoslovja in poezije.«l64 Tudi poezija
ima torej po njegovi sodbi povsem utilitaristi čno nalogo, pribija Kidrič. Dalje: »V bistvu je bil Zois praktična narava in s praktičnega stališča je zrl tudi
na poezijo, ki že leta 1779 ni bila zanj na enakopravnem mestu z naravoslov-
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jem.«I65 In spet: »Obnovljeni Kranjski kmetijski družbi je posvečal vso pozornost - molil je k Bogu, da bi ustanovili tudi na Kranjskem ekonomsko
stolico (kakor so jo takrat na Dunaju) - kazal je veliko vero v napredek
poljedelstva, ekonomije in umetnosti.ev" - Kratko bi torej rekli: Zoisovo
razsvetljensko prizadevanje je bilo usmerjeno neposredno k ljudstvu za razliko od zanj preveč akademske Akademije. »S prerodom ga je sprij aznila pač
le okoli ščina , da je meril novi proces (reforme v korist kmeta - op. B.)
obenem na prosvetljenje kmetiških podlo žnikov.ew? - Ce vse to upoštevamo,
nas odsotnost Zoisa v Akademiji sploh ne more presenečati.
Pri razmišljanju o usodi obnovljene Akademije uvidevamo, da č a s ni mogel biti naklonjen ne vsebini ne obliki njenega delovanja. Njeni č l a n i si niso
znali zastaviti sodobnega delovnega načrta niti č a su primerne organizacijske
oblike. Namesto da bi se posvetili žgočim kulturno političnim vprašanjem
svojega časa in okolja, so pogrevali take starine, kakor je bila Likurgova
zakonodaja; v času, ko je vse javno življenje bolj in bolj računalo s sodelovanjem množic, so predstavljali akademiki zaprt krožek izbrancev z latinskimi psevdonimi in brez vsakega zaledja. Zato je povsem naravno, da ni
imela Akademija tudi nobenih gmotnih sredstev, kar je že samo po sebi resno
oviralo njeno delo. Saj je celo Kranjska kmetijska družba kot favorizirana
državna organizacija lahko delovala samo ob javni podpori, in ko je ta začasno odpadla, je tudi Družba začasno prenehala delovati.
Razmere, v katerih je Družbino delo prvič zastalo, je opisal Bleiweis takole:
»Dne 6. avgusta 1787 je izšel dvorni ukaz, ki pravi: O tej priliki se je premislilo, da je sicer vselej hvalno prizadevanje (za napredek poljedelstva - op. B. ).
Ko pa je odločeno , da se po nekaterih c. k. pokrajinah razpuste enaka društva, če
so do zdaj imela podporo iz katere javne zaloge, in to zategadelj , ker je podoba,
da sad popolnoma ne ustreza stroškom, zaradi česar se je presodilo, da bodo ti
novci drugim državnim potrebam bolj pomagali. Torej se deželnemu glavars tvu
oznanja, da tudi kranjskemu poljedelskemu društvu zadnji dan oktobra letos odpade podpora iz javnih blagajnic. Po tem visocem ukazu se je društveno imenje
v zalogo normalnih učilnic vzelo in knjige so se dale v licejsko knjižnico. Samo
nekaj malega strojev (mašin) se mu je pustilo, ako hoče kakor zasobno društvo
s hvalno iskrenostjo še dalje širiti in izboljševati. Ali gotovo je, da dru štvo od tega
časa ni moglo več delati, ker je bilo brez imenja in brez moči.«I68
Po tem poročilu, ki se gotovo opira na uradne podatke, je izključen sklep,
da bi bila Družba razpuščena, ker da se je ukvarjala z nalogami, ki niso sodile v njeno pristojnost. Pravzaprav Družba niti ni bila formalno razpuš čena,
ampak so ji samo odtegnili javno podporo. Pravi vzrok za to je bila vedno
prazna avstrijska državna blagajna. Spomnimo se, da je prav takrat Jožef II.
razpustil tudi mnogo samostanov in da je začel ravno v navedenem letu 1787
dolgotrajno vojno s Turčijo.
Presenetljivo je Grudnovo soočenje obnovljene Akademije s Kranjsko
kmetijsko družbo v njenem prvem obdobju (Dr. Jožef Gruden, Ob svitu romantike, DiS 1917fXXX, 14-17; uporabljeni viri niso navedeni). Iz Grudnove
stvarne analize dosežkov obeh ustanov bi namreč pričakovali tudi ustrezen
sklep, če nam ne bi avtor sproti dajal vedeti, da njegova sodba ne upošteva
navedenega merila. »Akadem ija je hotela gojiti lepe umetnosti, Kmetijska
družba pa se je ustanovila, da pospešuje koristne umetnosti», podčrtava Gruden in celo zameri bivšemu akademiku Linhartu, da se je kasneje oklenil
Družbe; zameri mu, čeprav domneva, da ga je ravno ona navedla k pisanju
Zgodovine Kranjske. (To domnevo izvaja Gruden iz sklepa Družbe, da se bo
ukvarjala tudi z navedenim vprašanjem. Mišljenje, da je izšla Linhartova
5 Zbornik I.
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Zgodovina ravno iz te pobude, je vsekakor t ud i v časovnem oziru sprejemljivo. Za pisanje navedenega dela b i imel Li nha r t v tem primeru 12 let časa;
omenjeni sklep je bil namreč sprejet 20. junija 1774, Linhart pa je svojo Zgodovino končal 1. maja 1786.) Kljub temu, da Grud en izrecno omenja nekatere pomembne dosežke našega razsvetljenstva, veje iz njegovega pisanja
ža lost za sterilno Akademijo in tožba, da je takrat prevladala v slovenski
književnosti »p rak tič na smer, ki je bila tako močna, da so ji podlegli tudi
duhovi smelej šega umetnostnega poleta«, Odd a h ne si šele pri ugotovitvi, da
je prinesla romantika v to »Bauernlit ter a t u r« (izraz, ki ga navaja Gruden po
čopu), »nove vidike«, Pustimo ob strani Grudnovo ohlapno opredelitev
pojma literature, ki meša raznorodne prvine. Njegovo enostransko vrednotenje racionalizma in romantike v zgodovini slovenske kulture presega zgolj
literarno področje in je toliko bolj čudno, ker ga je zapisal zgodovinar splošne
smeri.
Cas Akademij je minil, postale so neživljenjske, medtem ko so Kmetijske
družbe pospeševale zraven gospodarstva tudi razvoj teoretičnih znanosti. Seveda je šlo pri tem za vse kaj več kakor za vprašanje ali Akademije, ali Kmetijske družbe. V bistvu je šlo marveč za prelom s srednjeveškim stati čnim
pojmovanjem znanosti, ki ga je tudi v Avstriji, čeprav pozno, izsililo življenje
samo.
Poučno je, da je prevzela Akademija v Kopru v 2. polovici XVIII. stoletja poleg
književnih tudi gospodarske panoge ter si ustrezno spremenila ime, Akademija v
Piranu pa se je leta 1777 kratko malo preobrazila v Kmetijsko družbo.t'š' Prav tako
je značilno, da je bila takratna Akdernija arkadijcev v Gorici in kasneje v Trstu
le epizoda; epizodo imenuje isti avtor tudi poskus, da bi leta 1781 v Ljubljani obnovili Akademijo operozov.rv

Od Bleiweisa naprej se rado navaja, da je bila Kranjska kmetijska družba

naslednica obnovljene Akademije operozov in da je prevzela del njenih nalog. F! Ta ohlapna trditev se vzdržuje samo z dejstvom, da je pristopilo h Kmetijski družbi nekaj uglednih članov zamrle Akademije. Ce pomislimo, da je
bila Družba starejša od obnovljene Akademije, pa je gornja trditev pravi
nesmisel. Ce bi bila Akademija življenja zmožna, ne b i usahnila že po nekaj
letih životarjenja in ji naslednice niti ne bi bilo treba. Delo, ki so ga opravljali naši razsvetIjenci v Kmetijski družbi in izven nje, je izhajalo iz časovnih
razmer, ne pa iz programa neke za to i zklj učno pooblaščene organizacije s
takim in takim imenom. Zdi se, da se spravlja Družba v odvisnost od Akademije iz psiholoških vzrokov, namreč iz p r edsodka, da Kmetijska družba
že načelno ni p ri m erna za gojenje duhovne kulture.
Naj še opozorim na naslednjo, razen Linhartove menda najstarej šo sodbo o
obeh organizacijah: »Akadem ija operozov je bila zgolj zasebna družba , ki ji ni posvečala država nobene pozornosti; od visna je bila od svojih članov, njen obstoj
je bil časovno omejen in s lučajen . Kmeti jska družba pa je bila javna organizacija,
ki jo je ustanovila in podpirala država ter je prej emala pomo č od javne up ra ve,
katero pomoč je vračal a v povečanem obsegu delovnemu lj uds tvu.«172

Sklep
Danes n e m or emo več d vomiti, da je omogo čil ali celo sp rožil zače t ke
na rod nega prebujanja predvsem znatno izboljša ni družbeni in gosp odarski
položaj našega kmečkega ljudstva. To velja celo za tiste kulturne p ridobitve,
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ki nimajo na prvi pogled z omenj enim nič skupnega: Za Pohlinovo slovnico,
začetke slove ns kega gl edališča, Linhartovo Zgodovino in podobno. Že v uvodu
se m poudaril, da ta trditev ni nova. Že pred šestdesetim i leti je zapisal I va n
Grafenauer v svoji Slovstveni zgodovini: "Pot do napredka so utrle šele reforme Marije T ere zije in Jo žefa II. - osebno ovsobojenje tlačanov pa je
bilo prvi po goj za boljši razvoj gmotne in du šne kulture našega kmeta, jedra
slovenskega naroda.«
Kljub temu staremu spoznanju pa naletimo v vplivnih kulturno zgodovinskih tekstih novej šega časa na stališča, ki so v tem važnem vprašanju nejasna, si nasprotujejo, ali pa vprašanje sploh prezrejo. Nekaj takih primerov
je bilo tukaj že omenjenih obenem s kvarnimi posledicami za razumevanje
in vrednotenje dosežkov obravnavanega obdobja. Da je kriv takih spodrsljajev napačni ali preveč enostranski pristop k problematiki, pa kažejo tudi nekatera druga dejstva.
Ce navaja Kidrič na koncu svoje Zgodovine slovenskega slovstva, da je
"pr avi vzrok za vznik prerodnega gibanja zgodovi narju težko zajeti« in je.
50
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podvomil v vpliv gospodarskih razmer, potem razumemo, da je bilo to gibanje po njegovem mišljenju »samo literarno in kulturno, za kar je zadostovala maloštevilna četa sodelavcev«. To pa nikakor ne more biti vrhunsko spoznanje takratnih dogodkov. Saj nam upoštevanje njihovih zgolj literarnih
odrazov ne more dati prave podobe tega časa, če prezremo glavne pobude za
njihov nastanek. Tako stališče nam mora zamegliti spoznanje, da so začetki
slovenskega prebujanja »samo na videz omejeni na področje knji ževnosti.e-"
»č eprav je slovensko narodno prebujanje v prvem ča su na videz le plod ozkega
kroga izobražencev, je v resnici plod vsega tega razvoja, v katerem so sodelovali
vsi družbeni sloji v slovenskih pokrajinah.eUš

Kidrič

je torej prezrl vzročno zvezo med družbenim dogajanjem v času
razsvetljenega absolutizma in knjižnim repertoarjem slovenskega razsvetljenstva.
Neupoštevanje dejanskega položaja kažejo tudi naslednje njegove izjave:
»Tudi nove socialne skušnje in možnosti niso med preroditelji vzgojile moža,
ki bi - gibanje za regeneracijo in večje uveljavljanje slovenskega jezika skušal
osloniti na trden temelj, saj delo za jezik podložnega kmeta ter revnega delavca samo ni moglo ustvariti udarne potrebe po izpremembi jezikovne prakse.«
»Stanje je kričalo po človeku, ki bi napisal na svoj ščit organizacijo gospodarskega prerodnega gibanja.«
»Za gospodarske probleme, ki bi morali biti v načrtu preroditeljev enakovreden činitelj prizadevanju za regeneracijo in uveljavljanje jezika , se je zanimal le
izjemoma kdo izmed preroditeljev, kakor npr. Zois - in Sraj.«li5
Tem besedam bomo težko pritegnili, če pomislimo, da na kakršnokoli
organizacijsko delo v gospodarsko korist tlačanskih kmetov izven okvira
družbenega reda v predmarčni Avstriji ni bilo mogoče niti misliti. Rodoljubov, ki so si prizadevali v mejah možnosti za izboljšanje gospodarskega položaja slovenskega kmeta, pa smo imeli takrat še vse kaj več kakor samo
Zoisa in šraja. Saj je spadalo k poglavitnim značilnostim časa ravno gospodarsko (in predvsem na tej podlagi tudi prosvetno) dviganje kmečkega prebivalstva, seveda v mejah, ki jih je dopuščal fevdalni družbeni red. l i 6 Pričakovati v naših skrajno primitivnih razmerah kaj več, bi pomenilo prehitevati čas. Vendar moramo priznati, da so začele kazati pod pritiskom razmer
tudi pri nas večje razumevanje za kmeta državne in deželne oblasti, posebno
s posredovanjem Kmetijskih družb. Opozoril sem na primere, ko so nekateri
predstavniki privilegiranih stanov javno priznavali, da je odvisen gospodarski
napredek države in dežel od socialnega položaja kmetov in da so pri nas celo
javno svetovali zemljiško odvezo že pred francosko julijsko revolucijo. Dovolj pripravljenosti za gospodarsko pomoč kmetu so pokazali tudi preroditelji; seveda so jo mogli nuditi samo v obliki pouka, vendar so to storili v
obilni meri. Zakaj neki so napisali toliko poljudnih gospodarskih spisov v
slovenskem jeziku, če ne predvsem našim »kmetom za potrebo in pomoč «?
Kidrič je videl v njih samo literarni pojav, ne pa tudi družbenih vzrokov za
njihov nastanek.
S stališča naše narodne zgodovine je bistvena pridobitev slovenskega razsvetljenstva v tem, da je takrat začel doživljati naš kmet obenem z začetki
agrarne revolucije tudi prve pojave svoje družbene in duhovne revolucije.
Tako zastavljeno preobrazbo naših množic so začeli sicer kmalu zavirati tokovi preusmerjene avstrijske notranje politike, vendar je niso mogli popol-
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noma zatreti. Za časa razsvetljenstva so doživeli Slovenci drugi narodnostni
zagon po reformaciji, vendar višji in globlji od onega. Reformacija je res
rodila slovensko pismenstvo; ker ni niti najmanj izboljšala usode slovenskih množic, pa bi kmalu izgubila vlogo pospeševalca slovenske kulture, tudi
če bi se bil protestantizem pri nas obdržal. Razmere v času razsvetljenstva
pa so nudile prvo priložnost v naši zgodovini, da se začne razvijati slovenska
narodna individualnost iz edine trdne podlage, iz življenjskih interesov kmeč
kega slovenskega ljudstva. Sele od takrat, ko slovenstva niso več predstavljali samo njegovi redki, če še tako odlični člani, marveč celotno narodno
občestvo, je dobilo prizadevanje Slovencev po lastni »višjl« kulturi pravi pomen. Seveda je bila pot do tega cilja zelo dolga, vendar v obravnavanem času
pravilno usmerjena. V ta čas segajo prvi poskusi za oblikovanje malone vseh
prvin samosvojega duhovnega življenja Slovencev. V ustvarjalnih naporih
slovenskih razsvetljencev so zametki naše sedanje znanosti in umetnosti, ki
ju je napovedovala Zoisova »a kadem ija«, njegov dom kot najvažnejše žarišče slovenskega prerada. Dosedanje navedbe dokazujejo, da je imelo v tem
prizadevanju marsikje vlogo pobudnika tudi naravoslovje.
Ostane nam še, da opozorimo na poudarek naših literarnih zgodovinarjev in slovenistov (največ ravno Franceta Kidriča) o posebnem pomenu prvih
slovenskih spisov s posvetno vsebino za razvoj slovenskega knjižnega jezika,
zlasti še njegovega izrazoslovja. Prej navedeno načelno podcenjevanje truda
za »jezik kmeta in delavca- se v Kidričevem vrednotenju takih konkretnih
primerov spremeni v priznanje, da so ravno preprostim Slovencem namenjeni
spisi iz uporabnega naravoslovja ustvarjali pogoje za »več j e uveljavljanje
slovenskega jezika«.
»Kriterij za presojo intenzitete te dobe mora biti v odgovoru na vprašanje,
katere panoge so poleg cerkvene še gojili in kako so obravnavali jezikovno kulturno
prakso.«
»Ob strokovno poučnem repertoriju v dobi od časov preroda do smrti njegovih
glavnih predstavnikov mora opaziti vsakdo, ki ima smisel za zgodovinski razvoj,
da so kazali nekateri preroditelji povsem novo pojmovanje časa -. Vrsta panog, v
katerih je bil samoslovenski pouk že davno in neobhodno potreben, se posebej in
prvič v slovenskem obravnava: čebelarstvo, babištvo, živinozdravstvo, kmetovanje,
kuharstvo, sadjereja.e
"V nekaterih znanstvenih območjih je začelo slovenski znanstveni jezik rahlo
napovedovati slovensko izrazoslovje sem ter tja v nemških in latinskih strokovnih
delih in pa v posebnih pripravah za slovenski slovar: botani čna , favnistična, astronomska, apotekarska, fužinarska, rudarska in tehnična terminologija ter slovenska
krajevna imena v drugojezični znanstveni knjigi, kakor pri Hacquetu.,
»Se izrazitej ša priprava in navodilo za razmišljanje o izrazih za medicinska,
veterinarska, tehnična in slična predavanja, so bili nekateri učbeniki in pa poljudno
strokovne poučne knjige.«177
Čeprav

se literarni estet nad spisi te vrste ne more navduševati, so imeli
v izjemno težavnem razvijanju slovenskega ljudstva v narod nenadomestljivo
vlogo.
»Glavar je bil (s prevodom Janševega spisa očebelnih roj ih) prvi Slovenec,
ki je hotel s pomočjo slovenske tiskane besede širiti gospodarski pouk.«178
»Pohlin je bil zopet prvi, ki je poklonil slovenskemu kmetu poljedelski, živinorejski, medicinski - pouk v priredbi Beckerjeve knjige . Tej knjigi pa pritiče v razvojni liniji slovenskega slovstva še drugo prvenstvo: bila je prva knjiga s tiskanimi
slovenskimi prispevki iz področja zgodovine in geografije, in sicer slovanskih narodov.«179
»Enu malu besediše« - je prva knjiga, ki vsebuje tudi nazorni pouk v slovenskem jeziku,100
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»Pohlinov prijatelj Fanton je bil tretji Slovenec, ki se je lotil dela za poljudno
znanstveni slovenski repertorij. Njegove Bukuvce od živins kih bolezn i so prva slovenska knjiga iz živinozdravstvene stroke.«181
»Kar je za Kranjsko in Koroško prevedeni Wollstein, to je za St ajersko Malu
besediše, ki se mu pridružuje še Breznikova Večna pratika.«182
»Breznikova Večna pratika je nedvomno prispevala k razmišljanju o potrebi
enotnega slovenskega literarnega jezika.«183
»Velevaž en prispevek za regeneracijo slovenskega knjižnega jezika in za ustvaritev slovenske znanstvene terminologije je izvršil Vodnik v prevodu Babištva. ,,1S1
»Prerodni pomen Makovčevih Vprašanj se odraža predvsem v mestu, ki ga
zavzemajo v prerodni črti pritegovanja novih panog v slovensko obravnavo: Makovec je drugi slovenski inteligent, ki je priredil slovenski poljudno strokovni spis
in prvi, ki ga je dal v tisk.«185

o naših takratnih zdravstvenih delavcih z obravnavane strani je navedel
zdravnik:
»Kot človek je bil Makovec pripadnik Zoisovega kroga, sodeloval je tudi pri
izvedbi županove Micke. Ce se vmislimo v to družbo in čas, mu moramo priznati,
da je bil popoln Slovenec. Njegova slovenska samozavest in borbenost nista nastali
šele iz okolja, niso mu jih vcepili šele drugi preroditelji in tudi lepe oči Detelovih
deklet ne. (Makovec se je poročil z Marijo Detelovo, hčerjo ljubljanskega meščana.)
- Vse to je njegovo slovensko zavest le stopnjevalo in dalo njegovemu javnemu
delovanju konkretno smer. Sredi družbe, ki je bila povečini le jezikovno in literarno
izobražena ter v tem smislu delovna, je našel pot do delovanja za narodovo korist
v svoji stroki. Njegovo prizadevanje za izboljšanje higiene materinstva im a izrazit
nacionalno borben značaj. Saj sam izrecno omenja, da mora biti skrb za izboljšanje babištva usmerjena ne le na Kranjsko, temveč na vse naše kraje, ker želi,
da bi njegovo U šegarstvo koristilo materinstvu »v naši kranjski deželi , v vseh
zraven ležečih slovenskih straneh, v Istri, nekaj v Friavlu, nasploh v vsake m kraju,
v katerem je ta slovenski jezik ta gmejn deželni jezik.«
»Doktor kirurgije in magister porodništva Jan Mato(u)šek je izdal od Vodnika
poslovenjeno Babištvo tudi zato, ker so kirurški kandidati potrebovali nekaka
skripta. Ta knjiga je bila izvrstna; pomnožena s poglavjem o asepsi bi bila še danes
sodobna. Pri tej knjiga sta se našla dva mojstra; avtor je snov dovršeno obdelal,
prevajalec pa jo je podal v živi narodni govorici, tudi kar se tiče strokovnih izrazov.
Ta knjiga je za 1. polovico 19. stoletja popolno in izrecno nadpovprečno delo. V nacionalnem oziru je ta knjiga lapidarna kulturna storitev in to sta njena narodno
zavedna ustvaritelja tudi hotela. Več kakor vsi komentarji nam povesta avtor in
prevajalec v predgovoru: »Kranj ščina bogata je, bogata ino čista na kmetih, pa
bode kmalu še v mestu; saj po predmestjih je že od nekdaj. Imena porodničarskih
stvari so vzeta iz ust naših babic, mater ino učenih zdravnikov; nisva si jih iz prsta
izsesala, toda znana so samim tem, ki v teh rečeh imajo kaj opraviti.«
Matoškovo Babištvo je bilo razprodano v nekaj mesecih; v Ljubljani in Celovcu
je bilo uradno določeni učbenik nekako do leta 1848, v Trstu pa do tedaj, ko se
je na tamkajšnji babiški šoli postopoma uveljavil učbenik Alojzija Valente v izdaji
iz leta 1860.
»V Ljubljani je izšel leta 1798 Vodnikov prevod spisa o koristi cepljenja proti
kozam. Avtor dr. Vinko Kern je postal leto prej v Ljubljani profesor anatomije,
kirurgije in klinike in je zaslovel kot tak po vsej Evropi; med svoje člane so ga
sprejele medicinske akademije v Parizu, Napoliju, Stockholmu, Vilni , Erfurtu in
Erlangenu, odlikovalo ga je pet vladarjev. Njegovo slovenstvo se je kazalo razen
v njegovem rodu tudi v njegovem delu. Dunaju, kjer je tudi deloval, je dal svoj
um, Ljubljani pa um in srce. V prvih letih francoskih vojn je občutil usodno zvezo
med vojno in epidemijo. Hitra in učinkovita uvedba cepljenja proti kozam, kar je
bilo takrat še novo, je v prvi vrsti Kernovo delo. Za francoske uprave je bilo cepljenje obvezno, stroške pa je nosila ilirska uprava. Ravno pri uvedbi vakcinacije
je Kern pokazal, da je naš. Slovenski kraji so dobili cepivo deset let pred drugimi
habsburškirni »Erblandi« in dobili so ga praktično, ne samo v aktih. Trst, Reka,
Gorica, Karlovac in Zadar so prejeli limfo iz Ljubljane, ne z Dunaja.«l86
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Zahteva časa po praktičnem delu, ki se ji ni mogel izogniti skoraj noben
javni delavec, je zbliževala izobražence z množicami. Skupna poteza v duševnih profilih naših prvih preroditeljev je, da so se malone vsi ukvarjali
vsaj tudi z materialnimi potrebami preprostega ljudstva in da so o teh zadevah skoraj po pravilu tudi pisali.
Tako si Linhart ni pomišljal prevesti spisa o boleznih domačih živali, pri čeme r
mu je pomagal liga Zoi s. Niti Kumerdej ni zanemarjal dela za poljudno poučno
slovstvo. Pod njegovim vplivom je izdal Janez Go ličn i k v Celju slo venski prevod
Janševega spisa o čebel ars tvu , sam pa je izdal navodilo za boj proti živins ki kugi.
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Tudi knjižni program našega razsvetljenstva potrjuje, da »[ e sprožila
zanimanje za žive je zik e, za preteklost in sodobno živ l j en j e preprostega ljudstva prav potreba vsakdanjega Življenja«. lB7 Edino te potrebe so tudi določale odnošaje avstrijskih oblasti do slovenskega jezika. Utemeljevanje pravic
slovenščine je zaživelo šele z letom 1848; strpnost do slovenskega jezika v
javnem življenju je bila do takrat omejena na zelo ozke potrebe prakse. Vendar so mogli rodoljubi samo tukaj zastaviti svoje delo. Odkod s o pri čakovali
tudi pogoje za razvoj »viš je« slovenske kulture, se posebno vidi iz Kumerdejevega taktiziranja.
V spomenici Mariji .T er ezij i je zapisal: "Ce bi znali (kranjski kmetje) brati in
pisati, bi jim bilo prav lahko dopovedati voljo deželnega kneza, če bi jo natisnili
v deželnem jeziku. S pomočjo knjig bi jih mogli seznaniti tako z verskimi, kakor
tudi z gospodarskimi nauki.« - Cisto drugače pa je spregovoril na prvi seji obnov·
ljene Akademije: »Gospodj el Prišel je ugoden trenut ek, ko nimamo več vzroka, da
bi se sramovali, če govor imo kranjski!«I88
Zakaj je napočil ta čas ravno takrat in ne že kdaj prej, to je ključno
vprašanje za razumevanje začetkov slovenskega narodnega prebujanja.
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Zusammenjassung

Der Text behandelt die Rolle der Naturwissenschaften in der ersten Phase der
nationalen S elbstbesinnung der Sl owe nen, jener Phase, die von der Mitte des 18.
Iahrhunderts bis zum Sieg der Reaktion in Osterreich nach den beendeten napoleonischen Kriegen wiihrte.
Die erwdhnte Bewegung verliej in der Atmosphiire der europdischen Aufkliirung,
dem erwachten Interesse [iir Geschichte, Ethnographie und fur die Sprachen. der
Volker Europas, und unter dem unmittelbaren Einfluss der tiejgreiienden theresianischen und ioseiinischen Staatsreformen in Osterreich. Von den tetzteren waren
insb esondere [olgende bedeutend:
Der Ubergang von der merkantilistischen zur physiokratischen Wirtschaft
und die Ernennung des Bauernstandes zu einem Pfeiler des Staates; Die
Lockerung der Untertanenbindung der Fronbauern, insbesondere die Auihebung der Leibelgenschait; Die Forderung der Volksbildung unter teilweiser Beriicksichtigung der »Landese-Sprachert in nichtdeutschen Gebieten;
Umfassende Unterstiitzung der naturwissenschaftlichen Disziplinen.
Besondere Bedeutung hatte der erwiihnte Zeitabschnitt fur die Selbstbesinnung
der klein en Volker in der damaligen Monarchie, zu den en besonders die Slowenen
gehiirten. Latente Tendenzen zu nationaler autonomer Kultur konnten nicht durchgesetzt werden, solange diese Moglichkeit auf die Tiitigkeit der Gebildeteri begrenzi
blieb, die in einem kleinen Volk eine zahlenmiissig zu geringe Schicht fur so etwas
darstellen. I n der behandelten Zeit kam es zu einer Umwdlzung, als die Staatsinteressen den Hojapparat zwangen, die in jeder Hinsich t kritische Lage der untersten
Vo lksschichten zu verbessem, also die der Bauern, nach Ausspruch der Physiokraten: .pauvre paysan, pauvre royaume; pauvre royaume, pauvre roi. Parallel mit
der Erleichterung der Lasten des Bauern musste man diesem auch einen Grundunterricht besonders in verschicdcn Wirt schajtszweigen bieten. Dieser Bedarf eriiiinete im
multinationalen Osterreich die sehr wichtige Frage nach der Unterrichtss prache im
Grund schulwesen (das damal s organinsiert wu rde) und bei ausserschulischem Unterricht fur die breite Masse. Wien tendierte zu einer einheitlichen Verwaltungssprache fur den ganzen Staat, und das sollte Deutsch sein. Dabei sollte die deutsche
Unterrichtssprache behilflich sein, schon in den Grundschulen auch der nichtdeutschen, mindestens der »nichtgeschichtlichen« Volker, zu denen vor allem die Slowen en gezdhlt wurden. Eine konsequente Durchfiihrung dieses Prinzips war natiirlich nicht miiglich. Die heimatliebenden Gebildeten besorgten damals der slowenischen Schuljugend mehr Schulbiicher in der Muttersprache, und noch mehr volkstiim liche Texte fUr den Bedarf der erwachsenen Bevblkerung, Nach den dargestellten Zeitverhiiltnissen ist es verstiindlich, dass sich der griissere Teit dieser S ch rijten
mit volkstiimlicher wirtschaftlicher Naturwissenschaft befasste, also mit Landbestellung und Viehzucht, mit Imkerei und Obstbau, aber auch mit Hygiene und
Rechnen.
Eine sehr wichtige Rolle bei de r Enveiterung des allgemeinen Fortschritts auf
der Grundlage der utilitaristischen Naturwissenschaft wurde vom Hoje den Landwirtschaitsgesellsch aften zugewiesen, die in allen osterreichischen Ldndern gegriindet
lVorden waren . Diese waren aber nicht fur die damals noch unireien Bauern bes tim mt,
sondern fur Grossgrundbesitzer, Naturwissenschaft ler und iiberhaupt fu r vornehme
Gebildete. Sie waren ausserdem in ihrer Tiitigkeit nicht auf die Ackertechnik beschriinkt (obwhl sie da am ak tivisten waren), sonde rn spielten lange Zeit die Rolle
de r Init iato ren und Beschleuniger des Fortsch ritts auf nahezu allen Tiitigkeitsgebieten. Die Krainer Land wirtschaitsgesellschaft mit dem Sitz; in Ljubljana widmete sich
gleich nach ih rer Griindung spezifisc hen Problem en des Heim atlandes, auch aut geistigkulturellen. Gebiet en. Sie ermiiglich te die Herausgabe der Geschichte Krain s, die,
wen n auch in deu tscher Spra che ve riasst, vo n slowenischer Heimatliebe durchdr ungen ist un d als das wich tigste Werk der slowe nischen Renaissance in seiner
Anfangsphase gilt, Weit erh in hat diese Gesellschaft ein »dringend notwend iges«
Worte rbuch der slowenischen Spra che vorbereitet, ob wohl es (wa hrscheinlich wegen Unstimmigkeiten der Mitarbeiter) nicht erschienen ist.
Aktive Mitg lieder der Landwirtschaitsgesellscha ft en aui slowenischem Geb iet waren auch Giovanni Scopoli, Bathasar Hacquet und Franz Wulffen, die sich als he rvorragende Naturwissenschaftler der Aera Linne mit ihren Beschreibu ngen von Flora,
Fauna und Gea der slawenischen Landschajten einen Namen machten. Hacquet hat in
seinen Arbeiten wie derh olt den slowenischen Charak ter der beschriebenen Ldnder
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und die Tugenden seiner Bewohner betoni, auf der Landkarte einer seiner wichtigsten S chrif ten Oryctographia carniolica [iihrt er die slowenischen topographischen
Namen an erster ·S telle 'Gn. Die Of fentlich bekundete Zuneigung zu den Slowenen
hat er wahrscheinlich von seinem guten Freund Baron žiga Zois angenommen, der
die zentrale Persiinlich keit der slowenischen Renaissance war und auch sein Mentor
und Miizen. žiga Zois war ein bekannter europdischer Mineraloge und sein Bruder
Karl Botaniker. Zu jen er Zeit wirkte auch der damals grbsste osterreichische Mathematiker Baron Jurij Vega, von Geburt Sohn slowenischer Bauern aus der weiteren Umgebung Ljublianas. Ein etwas iilterer Zeitgenosse des genannten Mannes war
der steirische Slowene žiga Popovič, ein ebenso angesehener Naturwissenschaitler
wie Sprachwissenschaitler-Polyglott; Er war der erste Professor fur deutsche
Sprache an der Wiener Universitiit und einer ihrer wichtigsten Reformer. Auch
Popovič hat in seinen Schriften (vor allem in den Untersuchungen vom Meere)
wiederholt seine slowenische Nationalitiit (er hinterliess ein handschrijtliches Worterbuch der slowenischen Sprache) betont und die weite Verbreitung der Slawen
in Osterreich und in Europa iiberhaupt und ihr Verdienst an der friedlichen Entwicklung der europdischen Kultur als Verteidiger des Kontinents gegen das Eindringen iistlicher Volkerschaiten.
Der Beginn des slowenischen nationalen Erwachens stand also unter dem starken Einfluss der Naturwissenschaften. Zu den I nitiatoren dieser Bewegung gehiirten mehrere bedeutende Naturwissenschajtler, zu ihren Eigentiimlichkeiten gehiiren
auch naturwissenschaftliche S chrii ten und Bem iihungeti um die slowenische naturwis senschaitliche Term inologie. Naturwissenschaftliche Tex te haben das Buchrepertoir de r Slowenen we sen tlich erwe itert, sie beschleun igten die Entwicklung ihrer
Lit eraturspra che, hoben das Vo lk aut ein hiiheres geistiges Lebensniveau und brachten es aut dieser Grundlage zum Na tionalbewusstsein. Damit hat die Nat urwissenschajt zum ersten Bemiihen um die Entwicklung eine r au tonom en slowenischen Kultur einen betriich tlichen Anteil beigetragen.
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