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Naslov in temo mi je sugeriral odbor Slavističnega društva. Poročal naj
bi, kaj prinaša Zbrano delo Antona Tomaža Linharta v našo literarno zgo
dovino novega. No, natanko vzeto se knjiga ne bi smela v knjigarniški za
ložbi ravno ponašati z napisom »Zadnja novost«, saj je izšla natanko pred
10 leti. Vsebuje gradivo in razne ugotovitve, ki so bile nekatere med njimi
takrat nove, potem pa so bile mnoge od njih upoštevane v naših Literamih
zgodovinah, ki so izšle po letu 1950, pa tudi v kakem strokovnem članku.
Zato je morala pač téma biti mišljena drugače. Zbirka Zbranih del slovenskih
pesnikov in pisateljev je od takrat, ko je v njej izšel Linhart, narasla že na
67 zvezkov. Vsak od njih je tako bogat, da ga je treba resno študirati.• Ra
zumem torej, da spričo pomanjkanja časa ni mogoče, da bi vsak slavist sprejel
vase res vse bistveno. Pa tudi tisti redki, ki ste se morebiti pretolkli skozi 500
in toliko strani te knjige, ste eno in drugo že pozabili. Zato naj na kratko
obnovim vsebino tega zvezka in opozorim na tisto, kar je važnejšega; vpletal
pa bom tudi tisto, kar je prišlo šele po izidu knjige na dan. Posebno po
zornost bom posvetil Linhartovi miselnosti, ker bo treba, kar smo do danes
pisali o tem, še dopolniti, in o njegovi nemški poeziji, o kateri do danes ni
bila izrečena še nobena sodba, četudi bi bilo to potrebno že glede na sodobne
slovenske literarne pojave.
Linhartovo Zbrano delo I ima naslednje raizdelke: Dramatični spisi
(Zupanova Micka, Veseli dan, Miss Jenny Love), Pesmi (Blumen aus Krain),
Pisma (39 Martinu Kuraltu, po 1 Blažu Kumerdeju in Martinu Urbančiču;
gotovo zelo dragocena korespondenca z lužiškoskrbskim učenjakom Gottliebom Antonom je dokončno izgubljena); sledijo Dostavek (Govor v Akademiji
operosorum, pesem Fantje, en lep cvet je ta). Prevodi nemških tekstov (oskr
bela sva jih s Kreftom), Opombe ter na koncu. Slovarček in Imensko kazalo.
Ko sem sestavljal Opombe, sem mislil, da je prav, če vdelam vanje čim
več gradiva, ki je težko dostopno in seveda v zvezi z besedilom. Tako bi bil
na voljo vsakomur, ki bi hotel raziskovati dalje, vsaj najpotrebnejši aparat.
Zato je v njih že tudi eno in drugo, kar bo služilo za dokumentacijo v mono
grafiji, ki bo zaključila publikacijo po izidu še drugega zvezka.
Večkrat mi zastavljajo vprašanje: Kako, da še ni izšel drugi napovedani
zvezek? — Odgovor je tale: Načelno je že odločeno, da izide Linhartov Ver
such einer Geschichte von Krain und den übrigen Ländern der südlichen
Slaven Oesterreichs v prevodu, ker ne gre za umetniški tekst, marveč za
znanstveni. Ta prevod je v konceptu končan. Težave so drugod. Sam bom v
komentarju z že zbranim gradivom lahko pojasnil, kako je delo nastalo, v
kakšnih okoliščinah je izšlo in kakšen odziv je imelo, ne bom pa mogel ko
mentirati teksta. To čaka zgodovinarja, arheologa, etnografa in lingvista.
Navezan sem torej na tujo pomoč in te, četudi mi je bila obljubljena, ni, ker
so pač ljudje preveč zaposleni, pa tudi mene je nekajkrat zvabila potreba
od Linharta drugam.
Tako Linhartovo leposlovje, še bolj pa pisma so zahtevala mnogo vseh
mogočih pojasnil. Marsikaj od tega "je prišlo do izraza v petih večjih delih, v
katerih ima tudi Linhart svoj primerni prostor: Zgodovina slovenskega slov-

stva (1956), Slodnjakova Geschichte der slowenischen Literatur (1958), Zgo
dovina narodov Jugoslavije II (1959), Cvetko, Odmevi glasbene klasike na
Slovenskem (1955) in Ludvik, Nemško gledališče v Ljubljani do 1790 (1957).
Od študij, ki slonijo na novem gradivu, navajam: Vlado Schmidt, A. Linhart
kot okrožni šolski nadzornik (Zgodovinski časopis 1954)), moj Prispevek h ge
nealogiji in biografiji Antona Tomaža Linharta (Slavistična revija 1954), iz
množice priložnostnih člankov, objavljenih za Linhartovo 200-letnico rojstva,
pa izbiram le naslednje: Koblar, Slovenska dramatika — izročilo Antona To
maža Linharta (zbornik Linhartovo izročilo 1957), Zwitter, Anton Tomaž
Linhart in njegovo zgodovinsko delo (Naša sodobnost 1957), Kralj, O rojstvu
slovenske gledališke literature (tam), in še 2 svoja: Dvestoletnica Linhartovega
rojstva (Gledališki list ljubljanske Drame 1956) in Naš odnos do Linharta v
preteklosti in sedanjosti (Naša sodobnost 1956), v katerem boste našli pregled
in oceno vsega, kar je bilo do 1956. važnejšega napisanega o Linhartu.
In sedaj k stvari!
Od biografskih podatkov najdemo v opombah k Zbranemu delu v glav
nem vse, kar smo do 1950 vedeli o njegovem šolanju, bivanju v Stični, živ
ljenju na Dunaju, vrnitvi v Ljubljano, prizadevanju za ureditev življenjskega
položaja, o njegovi •uradniški karieri, ustanovitvi družine in smrti. K temu
so prišli kasneje nadrobni podatki o njegovem rodu in obrtniškem poreklu, o
njegovih prizadevanjih kot okrožnega šolskega komisarja in o njem kot zgo
dovinarju in skladatelju. V zvezi z njegovo biografijo bo treba vsekakor
globlje osvetliti njegova prva leta v Radovljici in nato dijaška na ljubljanski
jezuitski gimnaziji, ko se je začel v njem vzbujati smisel za leposlovje. Med
dokumentirano izpričanim zaključkom 5. razreda gimnazije (1773) in vstopom
v sitiški samostan (1776) še vedno zija 3-letna časovna vrzel. Očitno je nadaljeval
študije vsaj dve leti na liceju. Toda kje? Kje je prebil leto pred vstopom v
cistercijanski red? Čas od 17. do 20. leta je gotovo tako važen, da bo linhartoslovje težko izhajalo brez vsakršnega podatka o tem. V opombah sem zaradi
pomanjkanja direktnih virov o notranjih razmerah v stiškem samostanu le
s pomočjo silno skromnega materiala (Catalogus Sitticensis) skušal rekon
struirati razmere, zaradi katerih se je Linhart odločil zapustiti samostan in
ki je nanje v korespondenci s Kuraltom reagiral s tako drastičnimi izrazi o
nekaterih svojih bivših sobratih. Najdba žal nepopolnega akta v avstrijskem
drž. arhivu, namreč poročila deželnega glavarja Jožefa Marije Auersperga
cesarici Mariji Tereziji o uspehu preiskave zoper stiškega opata Franca Ks.
Tauffrerja z dne 29. 12. 1778, torej dober mesec po Linhartovem izstopu, zelo
dobro osvetljuje ta spor, in sicer precej drugače, kakor sem si ga predstavljal.
Četudi so morala priti do izraza ideološka trenja, povzročena po vedno moč
nejšem vdiranju splošne protiredovniške miselnositi v Stično, je postalo ne
katerim menihom življenje v samostanu neznosno zaradi osebnih intrig, ki
imajo čisto banalno ozadje: vprašanje prehrane, razpolaganja z osebno last
nino, hišnega reda in redovne discipline.
Problem zase, ki je ostal še danes nerešen, je Linhartov odhod na Dunaj
in vse njegovo tamkajšnje življenje. Kdo mu je ta korak nasvetoval in omo^
gočil? Kdo ga je vzdrževal? Ali je res študiral na univerzi policijske, trgovske
in finančne vede pri Jožefu Sonnenfelsu? Kakšen je bil krog njegovih du
najskih znancev? Ali ni morebiti le kako prišel v stik s člani literarnega
krožka »Wiener Freunde«, ki so prav v tistih letih izdali 2.—4. snopič dunaj
skega Musenahnanacha? Koliko je Linhart, razen nekaterih — in katerih? — ;

