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Janez Sumrada: Rojevanje slovenskega diplomatskega jezika
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Jezikoslovec in zgodovinarJanez Sumrada ima za seboj tudi veiletno izkuSnjo v slovenski diplomaciji.

Dobrih 400 strani obsegajoöo znanstveno monografijo Rojevanje slovenskega diplomotskego jezika: Janez Nepomuk primic in
njegovi Listi skromno podpisuje kot urednik, öepravje vsaj toliko kot urednik tudi njen avtor.

Napisaljije izörpen uvod, prva tri obseZna poglavja,

konkordanöno tabelo in analizo danes redko uporabljanega
besedi5öa ter dodal bibliografske podatke in obseZno kazalo

oseb z njihovimi pomembnejiimi biobibliografskimi podatki,

osebno ugla5en predgovor pa je prispeval Ludvik Karniöar. O

Sumradovi natanönosti priöa tudi pristop: vse navedene
naslove virov in uporabljene citate kot poliglot praviloma
navaja tako v svojem slovenskem prevodu kot v izvirnem
zapisu. Hkrati je Sumradovo roko v Stevilnih opombah in

komentarjih ves ias öutiti tudi v osrednjem delu knjige,
tekstnokritiöni objavi "Listov, pisonih med rimskim in francoskim
cesorskim dvorom".

Tako oznaöeno dopisovanje v slovenskem prevoduJaneza

Nepomuka Primica dobrih 200 let po nastanku, ko s
potrebnimi pojasnili in skrbno izbranim ilustrativnim gradivom
stopa pred javnost, seveda nima veö vloge in pomena, ki bi ga

imelo, ie bi pri5lo v roke veöjemu Stevilu pripadnikov takratne
protinapoleonske opozicije, kot je bilo nairtovano. Kljub Ze

nekaj let prej v Lublanskih novicah objavljenim izvledkom iz

mirovnih pogodb med zmagovitim Napoleonom in poraZeno

Avstrijo ima veljavo prvih pomembnih diplomatskih
dokumentov v slovenSiini.

Gre za na povrSju diplomatsko vljudno, v bistvu pa zelo ostro
in z Napoleonove strani ukazovalno korespondenco med
francoskim dvorom in dvorom papeZa Pija Vll., ki se je konöala

z Bonapartejevim dokonönim padcem leta 1 81 5. Janez
Sumrada je njen nastanek in tajno raz5irjanje po Evropi
postavil v 5irok, za razumevanje celote nujen zgodovinski
okvir. Sestavil ga je z analizo francoske revolucije 1789 in
krvavega jakobinskega terorja, kijije sledil in je bil uperjen
tud! zoper Katoli5ko cerkev in vero. Po vzponu na oblastje
politiko podrejanja Cerkve nadaljeval tudi Napoleon. Papeiki
drZavi je postopoma odvzel veiino ozemelj in lastnine. njeno
moö je omejil s Civilnim zakonikom in dal leta 1809 Pija Vll. z

najo2jimi sodelavci - potem ko ga je imenoval norca, ki ga je
treba zapreti - konfinirati v Franciji, da bi ga laZje nadzoroval.
Cerkveni poglavar z zvestimi kardinali in velikim delom
duhov5tine pa se tudi po ukinitvi papeike drZave ni dal zlomiti.
Ohranjeni dopisi priiajo o njegovem kljubovanju cesarjevim
zahtevam in pritiskom, o iemer sta cerkvena in 5irsa javnost
izvedeli Sele iz tajnih, v jezike evropskih narodov pod francosko
oblastjo prevedenih natisov pisem in komentarjev, ki so se

izmaknili strogemu policijskemu in cenzorskemu nadzoru.
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ö fnjiga Rojevanje slovenskega diplomatskega jezika: Janez Nepomuk
Primic in njegovi Listi je izöla letos pri Mohorjevi zalo7bi v Celovcu. Foto
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,'O zaöetki slovenskega diplomatskega jezika: pogovorz urednikorn monogräfije Rojevanje slovenskega diplomatskega jezikaJanezom Sumrado

V öasu llirskih provinc je bila za razSirjanje teh za Napoleona neugodnih informacij zainteresirana tudi razkosana Avstrija. Prevod iz

nem5öine v sloven5öino so spomladi 1809 zaupali mlademu Janezu Nepomuku Primicu (Sumrada je posebej orisal tudi druZbene

razmere v njegovem tasu), ki je delo opravil v dveh mesecih. Rokopis trstotu, kot je na kratko imenoval tajno diplomatsko

korespondenco, v takratnih politiönih razmerah ni mogel biti natisnjen. "Skoroj pozabljen je obleial med Primiöevimi popirji,"

ugotavlja Sumrada. "öe bi takrot iziel" dodaja, "po bi igrot pri slovenski duhoviöini, z njenim posredovanjem po tudi pri najiiriih plosteh

slovenskego prebivq lstvq, pomembno motivocijsko politiÖno vlogo".

Janez Nepomuk Primic, ki se je uveljavil tudi kot pesnik, zbiralec nareönega slovstvenega gradiva in predvsem prevajalec -
5umrada ga imenuje slovenistiöni entuziast - je bil vsestransko zanimiva, obetavna, nazadnje pa tudi tragiöna osebnost. Z njim je

tesno povezano zanimivo, a malo znano poglavje iz dobri dve stoletji odmaknjene slovenske zgodovine. Primic je namrei v Gradcu

na Stalerskem leta 1810 ustanovil prvo slovensko znanstveno druitvo Societas slovenica, dve leti pozneje pa na tamkajinjem liceju

ie stolico za slovenski jezik, prvo tovrstno znanstveno ustanovo nasploh. öeprav je Primic na njej pouieval le tri semestre, je

zapustila pomembne sledi. lzpolnitev daljnoseZnej5ih nairtov je onemogoöila njegova duievna bolezen, ki jo avtor oznatuje za

blaznost. Po tem zlomu je Primic, uöenec Valentina Vodnika in nekaj öasa - dokler se mu ni zameril - velik upJerneja Kopitarja, v

bediZivotaril 5e deset let. Ob 190. obletnici zaöetka delovanja stolice v Gradcu so mu slovenistiöni nasledniki na proielju nekdanje

jezuitske univerze v Gradcu odkrili spominsko ploSöo.

Knjiga o Primiöevem iasu in delu, zlasti o njegovih doslej malo znanih zaslugah za oblikovanje slovenskega diplomatskega jezika, je

ob tridesetletnici samostojnosti slovenske dr7ave izila v okviru znanstvene zbirke Studia diplomatica Slovenica.
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