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LINHARTOVI KOMEDIJILINHARTOVI KOMEDIJI
IZ ZOISOVE KNJIIZ ZOISOVE KNJIŽŽNICENICE

*   *   **   *   *
Ponatis prvih izdaj Linhartovih komedijPonatis prvih izdaj Linhartovih komedij

ŽŽupanova Micka  upanova Micka  in in Ta veseli dan ali Ta veseli dan ali 
MatiMatičček se ek se žženi  eni  iz leta 1790iz leta 1790

*   *   **   *   *
MultimedijskaMultimedijska predstavitev: mag. Jure predstavitev: mag. Jure SinobadSinobad



100 let javne knjižnice v Radovljici



V Rokopisni zbirki Narodne in univerzitetne V Rokopisni zbirki Narodne in univerzitetne 
knjiknjižžnice v Ljubljani hranijo v rjavo usnje nice v Ljubljani hranijo v rjavo usnje 

vezani zvezek. Ima dve signaturi, saj se v njem vezani zvezek. Ima dve signaturi, saj se v njem 
skrivata originalna natisa Linhartovih komedij skrivata originalna natisa Linhartovih komedij 
ŽŽupanova Micka upanova Micka (R 10214) in (R 10214) in Ta veseli dan ali Ta veseli dan ali 
MatiMatičček se ek se žženi eni (R 10215). Komediji sta brez (R 10215). Komediji sta brez 

navedbe avtorja iznavedbe avtorja izššli leta 1790 v Ljubljani, prva li leta 1790 v Ljubljani, prva 
je bila natisnjena pri tiskarju Frideriku Egerju, je bila natisnjena pri tiskarju Frideriku Egerju, 

druga pa pri Ignacu druga pa pri Ignacu KleinmayerjuKleinmayerju. . ŽŽlahtna lahtna 
vezava vezava žže na zunaj kae na zunaj kažže, da je bila knjiga e, da je bila knjiga 
nekonekočč del znamenite Zoisove knjidel znamenite Zoisove knjižžnice.nice.



Sprednja platnicaSprednja platnica Zadnja platnicaZadnja platnica

Izvod prvega natisa Linhartovih komedij, ki je bil nekoIzvod prvega natisa Linhartovih komedij, ki je bil nekočč deldel
Zoisove knjiZoisove knjižžnice, danes pa ga hranijo v Rokopisni zbirki NUK.nice, danes pa ga hranijo v Rokopisni zbirki NUK.



SigismundusSigismundus ((ŽŽiga) Zois baron iga) Zois baron 
EdelsteinskiEdelsteinski (1747(1747--1819) je bil sin 1819) je bil sin 
trgovca Michelangela Zoisa (1694trgovca Michelangela Zoisa (1694--
1777), ki so ga trgovski posli iz 1777), ki so ga trgovski posli iz 
Italije pripeljali v Ljubljano. Italije pripeljali v Ljubljano. 
Trgoval je predvsem z Trgoval je predvsem z žželezom in elezom in 
žželeznimi izdelki, pa tudi z drugimi eleznimi izdelki, pa tudi z drugimi 
kovinami in dekovinami in dežželnimi izdelki.     elnimi izdelki.     
Kot izjemno podjeten trgovec s Kot izjemno podjeten trgovec s 
prirojenim  obprirojenim  obččutkom za posel je utkom za posel je 
svojo trgovsko mresvojo trgovsko mrežžo razpredel    o razpredel    
po vsej Evropi. Dobipo vsej Evropi. Dobičček je naek je naččrtno rtno 
vlagal v nakupe nepremivlagal v nakupe nepremiččnin, nin, 
zemljizemljišških posesti in proizvodnih kih posesti in proizvodnih 
obratov, zlasti fuobratov, zlasti fužžin na in na 
Gorenjskem. Zaradi gospodarske Gorenjskem. Zaradi gospodarske 
uspeuspeššnosti in pridobljenih nosti in pridobljenih 
zemljizemljišških posesti mu je dunajska kih posesti mu je dunajska 
cesarska oblast leta 1739 podelila cesarska oblast leta 1739 podelila 
dedno plemstvo, leta 1760 pa tudi dedno plemstvo, leta 1760 pa tudi 
dedno baronstvo. dedno baronstvo. 

Michelangelo ZoisMichelangelo Zois



Michelangelo Zois se je Michelangelo Zois se je 
poroporoččil dvakrat, drugiil dvakrat, drugičč
s Slovenko Ivano s Slovenko Ivano 
Katarino Katarino KappusKappus pl. pl. 
PichelsteinPichelstein (1727(1727--
1798), katere  rod je 1798), katere  rod je 
izhajal iz Kamne Gorice izhajal iz Kamne Gorice 
na Gorenjskem. V na Gorenjskem. V 
zakonu z Ivano se je zakonu z Ivano se je 
rodilo vsaj osem otrok, rodilo vsaj osem otrok, 
od katerih sta poleg od katerih sta poleg 
prvorojenega prvorojenega ŽŽiga za iga za 
slovensko kulturno slovensko kulturno 
zgodovino pomembna zgodovino pomembna 
šše Joe Jožžef Leopold (1748ef Leopold (1748--
1817), ustanovitelj 1817), ustanovitelj 
kranjske linije Zoisov,  kranjske linije Zoisov,  
in botanik Karel Filip in botanik Karel Filip 
Evgen Zois (1756Evgen Zois (1756--
1799). 1799). Karel F. E. ZoisKarel F. E. Zois



ŽŽiga Zois se je rodil 23. iga Zois se je rodil 23. 
novembra 1747 v Trstu. novembra 1747 v Trstu. 
ZaZaččetno izobrazbo je dobil v etno izobrazbo je dobil v 
ooččetovi hietovi hišši, nato pa so ga i, nato pa so ga 
skupaj z mlajskupaj z mlajššima bratoma ima bratoma 
poslali na uposlali na uččni zavod za laini zavod za laiččne ne 
gojence duhovnega semenigojence duhovnega semenišščča  a  
v v ReggioReggio nellnell' ' EmilioEmilio. Tam si je  . Tam si je  
v letih 1761v letih 1761--1765 pridobil 1765 pridobil 
temeljno izobrazbo v jezikih, temeljno izobrazbo v jezikih, 
naravoslovnih in humanistinaravoslovnih in humanističčnih nih 
vedah ter druvedah ter družžabnih veabnih veššččinah. inah. 
Ko je dopolnil osemnajst let, se  Ko je dopolnil osemnajst let, se  
je na oje na oččetovo etovo žželjo vrnil v eljo vrnil v 
Ljubljano, kjer  se je Ljubljano, kjer  se je šše naprej e naprej 
izobraizobražževal v naravoslovju, eval v naravoslovju, 
tehniki in trgovini. Proutehniki in trgovini. Prouččeval je eval je 
naravne pojave in zakonitosti   naravne pojave in zakonitosti   
in se tudi praktiin se tudi praktiččno ukvarjal s no ukvarjal s 
tehnitehnišškimi izumi.kimi izumi.ŽŽiga Zoisiga Zois



Dragi kamen slovenskega Dragi kamen slovenskega 
razsvetljenstva sta brusila   razsvetljenstva sta brusila   
tudi znameniti hidrotehnik      tudi znameniti hidrotehnik      
in konstruktor ljubljanskega in konstruktor ljubljanskega 
prekopa Gabrijel Gruber  prekopa Gabrijel Gruber  
(1740(1740--1805) in Jo1805) in Jožžef ef MaffeiMaffei
de de GlatfortGlatfort (1742(1742-- okok. 1807), . 1807), 
profesor matematike in profesor matematike in 
stavbar. Zois je svoje temeljito stavbar. Zois je svoje temeljito 
izobraizobražževanje leta 1779 evanje leta 1779 
zakljuzaključčil z daljil z daljššim im šštudijskim tudijskim 
potovanjem po Evropi, na potovanjem po Evropi, na 
katerem si je ogledoval katerem si je ogledoval 
tehnolotehnološško napredne ko napredne žželezarne elezarne 
in uspein uspeššne trgovske drune trgovske družžbe ter be ter 
navezoval stike s pomembnimi navezoval stike s pomembnimi 
trgovci in naravoslovci.        trgovci in naravoslovci.        
Kot evropsko razgledan Kot evropsko razgledan 
naravoslovec je bil naravoslovec je bil ččlan lan 
šštevilnih naravoslovnih tevilnih naravoslovnih 
zdruzdružženj po Evropi in na enj po Evropi in na 
Kranjskem. Kranjskem. 

Gabrijel GruberGabrijel Gruber



Zoisov osebni prijatelj in strokovni Zoisov osebni prijatelj in strokovni 
sodelavec je bil znameniti naravoslovec sodelavec je bil znameniti naravoslovec 
Baltazar Hacquet (Baltazar Hacquet (okok. 1739. 1739--1815),           1815),           
ki mu je Zois gmotno podprl tri poskuse ki mu je Zois gmotno podprl tri poskuse 
vzpona na Triglav. vzpona na Triglav. 

Baltazar HacquetBaltazar Hacquet

Na Zoisovo pobudo so Na Zoisovo pobudo so šštirje tirje 
srsrččni moni možžje 26. avgusta 1778 je 26. avgusta 1778 

osvojili vrh Triglava. osvojili vrh Triglava. 



Sam Zois se je najveSam Zois se je največč
ukvarjal z mineralogijo ukvarjal z mineralogijo 
in geologijo, pa tudi in geologijo, pa tudi 
zoologijo in botaniko, zoologijo in botaniko, 
pri kateri je veliko pri kateri je veliko 
pomagal bratu Karlu. pomagal bratu Karlu. 
Zoisova zbirka Zoisova zbirka 
mineralov (mineralov (okok. 5000 . 5000 
kosov) je slovela kot kosov) je slovela kot 
ena najbogatejena najbogatejšših v ih v 
tedanji Evropi in je tedanji Evropi in je 
pozneje postala temelj pozneje postala temelj 
Kranjskega deKranjskega dežželnega elnega 
muzeja v Ljubljani muzeja v Ljubljani 
(dana(današšnji Narodni nji Narodni 
muzej), po lastniku te muzej), po lastniku te 
izjemne zbirke pa so izjemne zbirke pa so 
poimenovali tudi poimenovali tudi 
mineral mineral zoisitzoisit. . zoisitzoisit



Baron Baron ŽŽiga Zois je bil iga Zois je bil 
osrednja osebnost osrednja osebnost 

slovenskega razsvetljenstva slovenskega razsvetljenstva 
v zadnjih desetletjih 18. in v zadnjih desetletjih 18. in 

na zana začčetku 19. stoletja. etku 19. stoletja. 
ČČeprav je bil zaradi bolezni eprav je bil zaradi bolezni 
skoraj 23 let priklenjen na skoraj 23 let priklenjen na 
invalidski voziinvalidski vozičček, ki ga je ek, ki ga je 

sam skonstruiral, nikakor ni sam skonstruiral, nikakor ni 
bil zagrenjen bil zagrenjen ččlovek. Kljub lovek. Kljub 

telesni ohromelosti je bil telesni ohromelosti je bil 
duhovno, duhovno, ččustveno in ustveno in 

drudružžabno izjemno dejaven, abno izjemno dejaven, 
vsestransko razgledan in vsestransko razgledan in 

ustvarjalen moustvarjalen možž. V znanosti . V znanosti 
je poudarjal pomen je poudarjal pomen 

naravoslovja, na podronaravoslovja, na področčju ju 
gospodarstva pa je bil vnet gospodarstva pa je bil vnet 
zagovornik merkantilizma. zagovornik merkantilizma. 

ŽŽiga Zois na voziiga Zois na voziččkuku



PrevidnejPrevidnejšši in bolj konservativen je bil pri drui in bolj konservativen je bil pri družžbenih in politibenih in političčnih nih 
vpravpraššanjih. Reforme fevdalnega reda je sprejemal zadranjih. Reforme fevdalnega reda je sprejemal zadržžano ali celo ano ali celo 
odklonilno, prav tako ni zaupal reformam, ki so jih v odklonilno, prav tako ni zaupal reformam, ki so jih v ččasu svojega asu svojega 

medvladja uvajali Francozi. Znamedvladja uvajali Francozi. Značčilno razsvetljenski je bil tudi Zoisov ilno razsvetljenski je bil tudi Zoisov 
odnos do vere in etiodnos do vere in etiččnih vpranih vpraššanj. Vero je priznaval kot temeljno anj. Vero je priznaval kot temeljno 

vrednoto vrednoto ččlovelovešštva in ji ostal zvest, tva in ji ostal zvest, ččeprav je kot eprav je kot deistdeist dvomil o bodvomil o božžjem jem 
urejanju sveta. Podpiral je jourejanju sveta. Podpiral je jožžefinske reforme, zagovarjal izobraefinske reforme, zagovarjal izobražževanje evanje 
duhovnikov in odklanjal osamo samostanskega duhovnikov in odklanjal osamo samostanskega žživljenja. Naklonjen je ivljenja. Naklonjen je 
bil italijanski kulturi in umetnosti, a je kot sin slovenske matbil italijanski kulturi in umetnosti, a je kot sin slovenske matere odliere odliččno no 
obvladal tudi slovenski jezik. Znanje materinobvladal tudi slovenski jezik. Znanje materinššččine je ine je šše poglobil v e poglobil v ččasu asu 

svojega bivanja med bohinjskimi fusvojega bivanja med bohinjskimi fužžinarji, s katerimi se je lahko inarji, s katerimi se je lahko 
pogovarjal samo v domapogovarjal samo v domaččem jeziku. Naklonjenost do slovenstva in em jeziku. Naklonjenost do slovenstva in 

slovenskega jezika in razsvetljenska miselnost sta Zoisa privedlslovenskega jezika in razsvetljenska miselnost sta Zoisa privedli       i       
med slovenske med slovenske preporoditeljepreporoditelje. . 

SaSašša a ŠŠantl: antl: Slovenski preporod, Slovenski preporod, 19391939



Za slovensko kulturno Za slovensko kulturno 
zgodovino ima zgodovino ima ŽŽiga Zois iga Zois 
neprecenljiv pomen kot neprecenljiv pomen kot 

razsvetljenec, pesnik, razsvetljenec, pesnik, 
prevajalec, mentor in mecen. prevajalec, mentor in mecen. 
V njegovem domu v Ljubljani V njegovem domu v Ljubljani 
so se zbirali slovenski in tuji so se zbirali slovenski in tuji 

intelektualci. Zois je kot intelektualci. Zois je kot 
kultiviran, vsestransko kultiviran, vsestransko 

izobraizobražžen in velikoduen in velikoduššen en 
gostitelj omogogostitelj omogoččil, da je il, da je 

njegovo omizje preraslo v prvi njegovo omizje preraslo v prvi 
pravi slovenski kulturni salon. pravi slovenski kulturni salon. 

Posamezni Posamezni ččlani Zoisovega lani Zoisovega 
omizja so si najprej omizja so si najprej 

prizadevali za razvoj in prizadevali za razvoj in 
napredek v strokah, s katerimi napredek v strokah, s katerimi 

so se ukvarjali, vsi skupaj pa so se ukvarjali, vsi skupaj pa 
so naso naččrtno delovali za vzgojo rtno delovali za vzgojo 

in izobrazbo slovenskega in izobrazbo slovenskega 
ljudstva in razcvet ljudstva in razcvet 

slovenskega jezika in slovstva. slovenskega jezika in slovstva. 

Zoisova hiZoisova hišša na Bregu a na Bregu 
v Ljubljani, 18. stol.v Ljubljani, 18. stol.



Poleg Zoisa so bili najbolj delavni  in nadarjeni Poleg Zoisa so bili najbolj delavni  in nadarjeni ččlani njegovega   lani njegovega   
omizja Jurij Japelj (1744omizja Jurij Japelj (1744--1807), Valentin Vodnik (17581807), Valentin Vodnik (1758--1819),              1819),              

BlaBlažž Kumerdej (1738Kumerdej (1738--1805) in Anton Toma1805) in Anton Tomažž Linhart (1756Linhart (1756--1795). 1795). 

J. JapeljJ. Japelj V. VodnikV. Vodnik

B. KumerdejB. Kumerdej A. T. LinhartA. T. Linhart



Bolj ko je Linhart zorel v slovenski Bolj ko je Linhart zorel v slovenski 
preporodnipreporodni miselnosti, tem bolj se je miselnosti, tem bolj se je 

povezoval s Zoisom in njegovimi napovezoval s Zoisom in njegovimi naččrti. rti. 
Pristno je bil povezan tudi z blejskim Pristno je bil povezan tudi z blejskim 

rojakom Blarojakom Blažžem Kumerdejem, saj ga je em Kumerdejem, saj ga je 
prav ta prav ta okok. 1781 pripeljal v Zoisovo . 1781 pripeljal v Zoisovo 

hihiššo. Ko se je Kumerdej leta 1792 vrnil o. Ko se je Kumerdej leta 1792 vrnil 
v Ljubljano, se je skupaj z Linhartom in v Ljubljano, se je skupaj z Linhartom in 

Zoisom lotil dela za Zoisom lotil dela za prosvetljevanjeprosvetljevanje
slovenskega kmeslovenskega kmeččkega ljudstva. kega ljudstva. 

Omenjena trojica je skupaj z Vodnikom Omenjena trojica je skupaj z Vodnikom 
in Japljem zain Japljem začčela snovati, kako izboljela snovati, kako izboljššati ati 

tip najbolj dostopne ljudske knjige, tip najbolj dostopne ljudske knjige, 
pratiko. Pripravo pratike so zaupali pratiko. Pripravo pratike so zaupali 

Vodniku, Linhart pa je skupaj s Zoisom Vodniku, Linhart pa je skupaj s Zoisom 
presojal in popravljal Vodnikove presojal in popravljal Vodnikove 

prispevke. Sam je prevzel pogajanja za prispevke. Sam je prevzel pogajanja za 
zalozaložžbo in opravil tiskarnibo in opravil tiskarnišško korekturo ko korekturo 
Velike pratikeVelike pratike. Razmi. Razmiššljal je tudi o izdaji ljal je tudi o izdaji 

male pratike, vendar ga je prehitela male pratike, vendar ga je prehitela 
nenadna smrt, nenadna smrt, Malo pratikoMalo pratiko pa je leta pa je leta 

1798 izdal Vodnik.1798 izdal Vodnik.
Naslovna stranNaslovna stran

Velike pratikeVelike pratike, 1795, 1795



Izreden pomen za Izreden pomen za preporodnopreporodno delo delo ččlanov Zoisovega kulturnega in lanov Zoisovega kulturnega in 
znanstvenega kroga je imela bogata knjiznanstvenega kroga je imela bogata knjižžnica njihovega mentorja  nica njihovega mentorja  
in mecena. Baron in mecena. Baron ŽŽiga Zois je iga Zois je žže v mladih letih prie v mladih letih priččel ustvarjati el ustvarjati 

zasebno knjizasebno knjižžnico, v kateri je zbiral redko starejnico, v kateri je zbiral redko starejšše gradivo, pa tudi e gradivo, pa tudi 
pomembnejpomembnejšša soa soččasna humanistiasna humanističčna in naravoslovna dela. Knjige  na in naravoslovna dela. Knjige  

je nabiral in kupoval na svojih potovanjih v tujini, k sistematije nabiral in kupoval na svojih potovanjih v tujini, k sistematiččnemu nemu 
iskanju doloiskanju določčenih tiskov pa je naenih tiskov pa je naččrtno pritegnil tudi nekatere rtno pritegnil tudi nekatere 
knjigarnarje in knjigarnarje in antikvarjeantikvarje iz Ljubljane in od drugod. Zois se je  iz Ljubljane in od drugod. Zois se je  

redno udeleredno udeležževal zapueval zapuššččinskih drainskih dražžb in razprodaj, tudi Japljeve in b in razprodaj, tudi Japljeve in 
Linhartove, s Linhartove, s ččimer je prepreimer je prepreččil, da bi redke in pomembne knjige il, da bi redke in pomembne knjige 
ododššle v tujino. Svoj knjile v tujino. Svoj knjižžni fond je dal veni fond je dal veččkrat popisati ali pa si je krat popisati ali pa si je 

sam izdelal sezname gradiva. V katalogu svoje slavistisam izdelal sezname gradiva. V katalogu svoje slavističčne knjine knjižžnice, nice, 
ki ga je sestavil ki ga je sestavil okok. 1798 in . 1798 in žžal ni najbolj toal ni najbolj toččen, Zois navaja tudi   en, Zois navaja tudi   

15 del iz Linhartove zapu15 del iz Linhartove zapuššččine.ine.



Po svoji opredelitvi za sodelovanje Po svoji opredelitvi za sodelovanje 
v slovenskem v slovenskem preporodnempreporodnem

gibanju je nagibanju je naččrtno in sistematirtno in sistematiččno no 
kupoval literaturo, ki je kupoval literaturo, ki je 

omogoomogoččala prouala prouččevanje slovanske evanje slovanske 
in slovenske zgodovine, in slovenske zgodovine, 

knjiknjižževnosti in jezikoslovja. Pri evnosti in jezikoslovja. Pri 
zbiranju starih in redkih zbiranju starih in redkih 

slovenskih tiskov sta s Zoisom slovenskih tiskov sta s Zoisom 
sodelovala tudi kmesodelovala tudi kmeččka znanca iz ka znanca iz 

blibližžnjih Vodic, njih Vodic, bukovnikabukovnika Anton Anton 
GubancGubanc in Anton in Anton KorbiKorbičč, , 

vsebinsko pa so mu pomagali vsebinsko pa so mu pomagali 
intelektualci iz njegovega kroga, intelektualci iz njegovega kroga, 
predvsem Blapredvsem Blažž Kumerdej, Martin Kumerdej, Martin 

Kuralt, Jernej Kopitar in JoKuralt, Jernej Kopitar in Jožžef ef 
SchoberSchober. Pri zbiranju gradiva za . Pri zbiranju gradiva za 
Zoisovo slavistiZoisovo slavističčno knjino knjižžnico je z nico je z 

veliko vnemo sodeloval tudi veliko vnemo sodeloval tudi 
Linhart, ki mu je zlasti pomagal Linhart, ki mu je zlasti pomagal 

pri iskanju slovanske slovnice pri iskanju slovanske slovnice 
MeletijaMeletija SmotrickegaSmotrickega. . Naslovna stran slovnice Naslovna stran slovnice 

M. M. SmotrickegaSmotrickega, 1619, 1619



Poleg impresivne Poleg impresivne 
zbirke slovanskih zbirke slovanskih 

spisov in rokopisov spisov in rokopisov 
je za slovensko je za slovensko 

kulturno zgodovino kulturno zgodovino 
pomembna tudi pomembna tudi 

zbirka slovenskih zbirka slovenskih 
protestantskih tiskov protestantskih tiskov 

iz 16. stoletja, med iz 16. stoletja, med 
katerimi najdemo katerimi najdemo 
vevečč Dalmatinovih Dalmatinovih 

BiblijBiblij in edini in edini 
ohranjeni izvod ohranjeni izvod 

Trubarjevega Trubarjevega 
RegistraRegistra iz leta 1561. iz leta 1561. 

Naslovna stran Trubarjevega Naslovna stran Trubarjevega 
RegistraRegistra iz leta 1561iz leta 1561



Med srednjeveMed srednjevešškimi kodeksi iz kimi kodeksi iz 
15. stoletja, ki jih danes hranijo 15. stoletja, ki jih danes hranijo 

v Rokopisni zbirki NUK, jih je v Rokopisni zbirki NUK, jih je 
vsaj vsaj ššest zanesljivo iz Zoisove est zanesljivo iz Zoisove 

knjiknjižžnice: nice: PsalteriumPsalterium
germanicumgermanicum (Ms 150), (Ms 150), OfficiumOfficium

sanctorumsanctorum ((glagoliticeglagolitice)) (Ms (Ms 
161), 161), MissaleMissale RomanumRomanum

glagoliticumglagoliticum (i. e. Misal Bartola (i. e. Misal Bartola 
iz iz KrbaveKrbave, t. i. Ljubljanski misal), t. i. Ljubljanski misal)

(Ms 162), (Ms 162), BreviariumBreviarium
glagoliticumglagoliticum,, vol. 1vol. 1 (Ms 163/I), (Ms 163/I), 
BreviariumBreviarium glagoliticumglagoliticum, vol. 2 , vol. 2 

(Ms 163/II) in (Ms 163/II) in MissaleMissale
glagoliticumglagoliticum (Ms 164), zelo (Ms 164), zelo 

verjetno pa tudi verjetno pa tudi ChronicaChronica de la de la 
nobelnobel citacita de de UeniexiaUeniexia (Ms 159).(Ms 159).

Stran izStran iz LjubljanskegaLjubljanskega
misalamisala, , okok. 1425. 1425



Po zaslugi sistematiPo zaslugi sistematiččnega in nega in 
nanaččrtnega dela barona rtnega dela barona ŽŽige ige 

Zoisa je v Ljubljani nastala ena Zoisa je v Ljubljani nastala ena 
najvenajveččjih in najbolje zalojih in najbolje založženih enih 

zasebnih knjizasebnih knjižžnic na nic na 
Slovenskem. V skladu z Slovenskem. V skladu z 

razsvetljenskimi nazori in razsvetljenskimi nazori in 
osebno osebno šširokosrirokosrččnostjo nostjo 

njenega lastnika je bila Zoisova njenega lastnika je bila Zoisova 
knjiknjižžnica vedno na voljo vsem, nica vedno na voljo vsem, 
ki so se v tistem ki so se v tistem ččasu zanimali asu zanimali 

za znanost in kulturo. V Zoisovi za znanost in kulturo. V Zoisovi 
hihišši je slui je služžboval tudi znameniti boval tudi znameniti 

jezikoslovec, publicist in jezikoslovec, publicist in 
bibliotekar Jernej Kopitar bibliotekar Jernej Kopitar 

(1780(1780--1844). Kot Zoisov tajnik, 1844). Kot Zoisov tajnik, 
varuh mineralovaruh mineralošške zbirke in ke zbirke in 

knjiknjižžniniččar (1803ar (1803--1808) je     1808) je     
okok. 1803 izdelal najbolj celovit . 1803 izdelal najbolj celovit 

popis Zoisove knjipopis Zoisove knjižžnice. nice. 

Stran iz popisa Zoisove knjiStran iz popisa Zoisove knjižžnicenice



V Zoisovi sluV Zoisovi služžbi si je bi si je 
Kopitar pridobil temeljito Kopitar pridobil temeljito 

izobrazbo v izobrazbo v 
knjiknjižžniniččarstvu, antiarstvu, antiččni ni 

literaturi in filozofiji, se literaturi in filozofiji, se 
naunauččil modernih jezikov il modernih jezikov 

in napisal svojo in napisal svojo 
znanstveno slovnico. Pri znanstveno slovnico. Pri 
delu je spoznal mnogo delu je spoznal mnogo 

uglednih evropskih uglednih evropskih 
intelektualcev, kar mu je intelektualcev, kar mu je 
pozneje pomagalo, da se pozneje pomagalo, da se 

je zaposlil v dunajski je zaposlil v dunajski 
dvorni knjidvorni knjižžnici in nici in 

ssččasoma napredoval do asoma napredoval do 
prvega kustosa in prvega kustosa in 

dvornega svetnika. dvornega svetnika. 
Jernej KopitarJernej Kopitar



ŽŽiga Zois je umrl 10. novembra 1819 v Ljubljani. Tik pred smrtjo iga Zois je umrl 10. novembra 1819 v Ljubljani. Tik pred smrtjo je je 
vse svoje premovse svoje premožženje prodal ali izroenje prodal ali izroččil svojemu neil svojemu neččaku Karlu aku Karlu 

Sigismundu (1775Sigismundu (1775--1836), ki je dobil v last tudi knji1836), ki je dobil v last tudi knjižžnico, razen nico, razen 
slovanskih spisov in rokopisov. Leta 1820 je ljubljanski gubernislovanskih spisov in rokopisov. Leta 1820 je ljubljanski gubernij j 
sprosprožžil vprail vpraššanje odkupa Zoisove knjianje odkupa Zoisove knjižžnice, ki so jo dali oceniti nice, ki so jo dali oceniti 

knjigarnarju W. H. knjigarnarju W. H. KornuKornu. Ta je avgusta 1821 navedel, da knji. Ta je avgusta 1821 navedel, da knjižžnica nica 
obsega 4109 zvezkov, katerih vrednost je ocenil na 7263 goldinarobsega 4109 zvezkov, katerih vrednost je ocenil na 7263 goldinarjev. jev. 

podeljenapodeljena
6. 9. 17606. 9. 1760

PlemiPlemišškaka
diplomadiploma



Od cenitve je preteklo Od cenitve je preteklo 
ššest let in niest let in ničč se ni se ni 

zgodilo. zgodilo. ŠŠele po 24. ele po 24. 
juliju 1827 je Licejska juliju 1827 je Licejska 
knjiknjižžnica, predhodnica nica, predhodnica 
danadanaššnje nje nacionalkenacionalke, , 

prevzela 3885 zvezkov, prevzela 3885 zvezkov, 
za katere so plaza katere so plaččali ali 

okroglih 7000 okroglih 7000 
goldinarjev. Med temi goldinarjev. Med temi 
zvezki, ki so zvezki, ki so šše danes e danes 

eden od glavnih eden od glavnih 
temeljev in ponos temeljev in ponos 

slovenske nacionalne slovenske nacionalne 
knjiknjižžnice, je tudi nice, je tudi 

knjiknjižžica, ki med svojimi ica, ki med svojimi 
platnicami skriva obe platnicami skriva obe 
prvi izdaji Linhartovih prvi izdaji Linhartovih 
komedij iz leta 1790.komedij iz leta 1790.

Poslopje ljubljanskegaPoslopje ljubljanskega
liceja, zaliceja, začč. 19. stol.. 19. stol.



KnjiKnjižžica, ki meri 16 cm v ica, ki meri 16 cm v 
viviššino in 10 cm v ino in 10 cm v šširino, je irino, je 

vezana v medeno rjavo vezana v medeno rjavo 
mehko telemehko teleččje usnje z je usnje z 

zlatimi okvirji, kar je zlatimi okvirji, kar je 
znaznaččilno za ves Zoisov ilno za ves Zoisov 

knjiknjižžni fond. ni fond. ŽŽiga Zois je iga Zois je 
dal Linhartovi deli vezati v dal Linhartovi deli vezati v 
en zvezek ob koncu 18. ali en zvezek ob koncu 18. ali 

v zav začčetku 19. stoletja. etku 19. stoletja. 
Usnje je napeto prek Usnje je napeto prek 
kartonske osnove, ob kartonske osnove, ob 

robovih in robovih in žžlebovih so v lebovih so v 
platnici vtisnjene okrasne platnici vtisnjene okrasne 

ččrte. Hrbet knjige je rte. Hrbet knjige je 
ozaljozaljššan s sedmimi zlatimi an s sedmimi zlatimi 

ččrtami, ki posnemajo rtami, ki posnemajo 
rebrasto vezavo. rebrasto vezavo. 



Zoisov izvod Linhartovih komedij iz 1790Zoisov izvod Linhartovih komedij iz 1790



Zgoraj, med drugo in tretjo Zgoraj, med drugo in tretjo ččrto, je v zlato obrobljenem pravokotniku, rto, je v zlato obrobljenem pravokotniku, 
ki meri 28 x 15 mm, navpiki meri 28 x 15 mm, navpiččno postavljen zlat napis: / SHUPA / NOVA / no postavljen zlat napis: / SHUPA / NOVA / 

MIZKA / INU  M / za: MIZKA / INU  M / za: ŽŽupanova Micka in M(upanova Micka in M(atiatiččekek se se žženi).eni).
Tik nad napisom se nahaja majhna, skoraj nerazpoznavna ovalna naTik nad napisom se nahaja majhna, skoraj nerazpoznavna ovalna nalepka lepka 

s staro signaturo, drugih napisov ali oznak pa na knjigi ni. s staro signaturo, drugih napisov ali oznak pa na knjigi ni. 



Usnje na platnicah je Usnje na platnicah je 
dodobra obrabljeno, dodobra obrabljeno, 

prav tako modri bralni prav tako modri bralni 
trak, iz trak, iz ččesar lahko esar lahko 

sklepamo, da je bila sklepamo, da je bila 
knjiknjižžica veliko v ica veliko v 

obtoku. Tudi papir, na obtoku. Tudi papir, na 
katerem sta bili konec katerem sta bili konec 
18. stoletja natisnjeni 18. stoletja natisnjeni 
Linhartovi komediji, je Linhartovi komediji, je 

opazno naopazno naččel zob el zob ččasa, asa, 
zato smo morali zato smo morali 

raraččunalniunalnišški posnetek ki posnetek 
izvirnika izvirnika šše dodatno e dodatno 

digitalno obdelati. digitalno obdelati. 

Zadnja stran iz Zadnja stran iz 
Linhartovega Linhartovega MatiMatiččkaka



Izvirnik, ki ga hranijo v Izvirnik, ki ga hranijo v 
Rokopisni zbirki NUK, je poln Rokopisni zbirki NUK, je poln 

oznak oziroma slovnioznak oziroma slovniččnih nih 
popravkov, narejenih z popravkov, narejenih z 

navadnim grafitnim navadnim grafitnim 
svinsvinččnikom. V nanikom. V našši izdaji i izdaji 

omenjenih popravkov ni videti, omenjenih popravkov ni videti, 
saj smo se odlosaj smo se odloččili za grafiili za grafiččno no 
osveosvežžen in en in berljivejberljivejššii ponatis. ponatis. 
Obe komediji imata na drugi Obe komediji imata na drugi 

strani, pod seznamom strani, pod seznamom 
nastopajonastopajoččih oseb, s ih oseb, s 
svinsvinččnikom napisani   nikom napisani   

inventarni inventarni šštevilki: tevilki: 
IN=030002684 IN=030002684 (Micka)(Micka) in in 
ININ=030002685 =030002685 (Mati(Matičček)ek). . 

Seznam nastopajoSeznam nastopajoččih oseb   ih oseb   
v v ŽŽupanovi Mickiupanovi Micki



Za razliko od Za razliko od Micke, Micke, kjer kjer 
najdemo s svinnajdemo s svinččnikom nikom 

pripisan znak za vprapripisan znak za vpraššaj  le aj  le 
na strani 10, je pri na strani 10, je pri MatiMatiččkuku

vse polno korekturnih vse polno korekturnih 
zaznamkov. Pojavljajo se na zaznamkov. Pojavljajo se na 
straneh: 11, 12, 20, 23, 26, straneh: 11, 12, 20, 23, 26, 
31, 36, 38, 39, 40, 41, 61, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 61, 

64, 78, 87, 91, 92, 100, 64, 78, 87, 91, 92, 100, 
107, 113, 133, 135, 137, 107, 113, 133, 135, 137, 

118 (=144), 154 (=145) in 118 (=144), 154 (=145) in 
148. Na nekaterih straneh je 148. Na nekaterih straneh je 

tudi po vetudi po večč popravkov, popravkov, 
skupaj sem jih uspel naskupaj sem jih uspel naššteti teti 

33. Omenjeni popravki 33. Omenjeni popravki 
odpirajo kar nekaj vpraodpirajo kar nekaj vpraššanj, anj, 

ki si vsekakor zasluki si vsekakor zaslužžijo ijo 
temeljitejtemeljitejššo raziskavo. o raziskavo. 

Popravek na 10. strani Popravek na 10. strani ŽŽupanove Mickeupanove Micke



Ljubljanskemu tiskarju Ignacu Ljubljanskemu tiskarju Ignacu 
KleinmayerjuKleinmayerju jo je jo je šškrat nekajkrat krat nekajkrat 

kar dobro zagodel, kar dobro zagodel, šše najbolj na e najbolj na 
straneh 144 in 145. Prvistraneh 144 in 145. Prvičč mu je mu je 

ponagajal ponagajal žže pri e pri paginacijipaginaciji na na 
strani 144, ki je oznastrani 144, ki je označčena s ena s 
šštevilko 118, nato pa tevilko 118, nato pa šše na e na 
naslednji, 145. strani, ki je naslednji, 145. strani, ki je 

oznaoznaččena kot 154. Nesreena kot 154. Nesreččni ni 
stavec je bil v mislih verjetno tudi stavec je bil v mislih verjetno tudi 
sam pri kaksam pri kakššni Neni Nežžki, saj je na isti ki, saj je na isti 

strani zamestrani zameššal al šše e ššteviltevilččenje enje 
prizorov. Namesto prizorov. Namesto ““sedemnajsti sedemnajsti 
nastopnastop”” je napisal je napisal ““ossemnajstiossemnajsti

nastopnastop”” in prvo izdajo in prvo izdajo 
Linhartovega Linhartovega MatiMatiččkaka zakljuzaključčil z il z 

devetnajstim, namesto z devetnajstim, namesto z 
osemnajstim nastopom, kot je osemnajstim nastopom, kot je 

pravilno natisnjeno v naslednjih pravilno natisnjeno v naslednjih 
izdajah.izdajah.

Popravki na 113. strani Popravki na 113. strani 
Linhartovega Linhartovega MatiMatiččkaka



Tiskarske napake na 144. in 145. strani Linhartovega Tiskarske napake na 144. in 145. strani Linhartovega MatiMatiččkaka



Linhartovi priredbi komedij       Linhartovi priredbi komedij       
J. Richterja in P. A. C. de J. Richterja in P. A. C. de 
BeaumarchaisaBeaumarchaisa sta kljub sta kljub 

tiskarskim napakam in tiskarskim napakam in 
slovnislovniččnim pomanjkljivostim nim pomanjkljivostim 

postali temelj slovenski postali temelj slovenski 
dramatiki in gledalidramatiki in gledališščču. Tako ju u. Tako ju 

je je žže leta 1808 ocenil Jernej e leta 1808 ocenil Jernej 
Kopitar, ki je v svoji Kopitar, ki je v svoji GramatikiGramatiki

zapisal, da sta edina vredna zapisal, da sta edina vredna 
spomenika naspomenika našše posvetne e posvetne 

knjiknjižževnosti, pri evnosti, pri ččemer pa je bil emer pa je bil 
zelo kritizelo kritiččen do Linhartovega en do Linhartovega 
jezika. Kljub dejstvu, da je bil jezika. Kljub dejstvu, da je bil 

BeaumarchaisBeaumarchais tisti, ki je ustvaril tisti, ki je ustvaril 
veliko komedijo, Linhart pa jo veliko komedijo, Linhart pa jo 
je samo priredil, je slovenska je samo priredil, je slovenska 

slovstvena zgodovina dolgo slovstvena zgodovina dolgo 
povzdigovala Linharta na rapovzdigovala Linharta na raččun un 

BeaumarchaisaBeaumarchaisa. . 

Naslovna stran prvega natisa Naslovna stran prvega natisa ŽŽupanove Mickeupanove Micke



V novejV novejššem em ččasu je med asu je med 
strokovnjaki prevladalo bolj strokovnjaki prevladalo bolj 

uravnoteuravnotežženo stalieno stališščče, ki e, ki 
Linhartu priznava le zasluge Linhartu priznava le zasluge 

dobrega prevajalcadobrega prevajalca--
prirejevalca, hkrati pa ne prirejevalca, hkrati pa ne 

dvomi o njegovih pionirskih dvomi o njegovih pionirskih 
zaslugah na podrozaslugah na področčjih jih 

dramatike, gledalidramatike, gledališščča in a in 
prebujanja slovenske prebujanja slovenske 
narodne zavesti. Obe narodne zavesti. Obe 

Linhartovi komediji sta Linhartovi komediji sta žže od e od 
svojega nastanka nenehno svojega nastanka nenehno 

pripriččujoujočči v slovenskem i v slovenskem 
kulturnem prostoru in vse kulturnem prostoru in vse 

kakažže, da bo tako ostalo tudi e, da bo tako ostalo tudi 
v prihodnje, ne le ob v prihodnje, ne le ob 

jubilejih. jubilejih. 

Naslovna stran prvega natisa Linhartovega Naslovna stran prvega natisa Linhartovega MatiMatiččkaka



Ob letoOb letoššnjem Linhartovem njem Linhartovem 
jubileju, ki ga obhajamo jubileju, ki ga obhajamo 

hkrati z hkrati z žžlahtno obletnico lahtno obletnico 
nanašše ustanove, smo se v e ustanove, smo se v 

radovljiradovljišški knjiki knjižžnici odlonici odloččili ili 
za ponatis obeh prvih izdaj za ponatis obeh prvih izdaj 

Linhartovih komedij. Linhartovih komedij. 
Oblikovno in vsebinsko Oblikovno in vsebinsko 

smo se naslonili na izvod iz smo se naslonili na izvod iz 
Zoisove knjiZoisove knjižžnice, saj lenice, saj le--ta ta 

poleg zgodbe o poleg zgodbe o 
preporodnihpreporodnih prizadevanjih prizadevanjih 

Zoisa in Linharta Zoisa in Linharta 
pripoveduje tudi zgodbo o pripoveduje tudi zgodbo o 

bogati zgodovini bogati zgodovini 
knjiknjižžniniččarstva na arstva na 

Slovenskem.Slovenskem.
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