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Izvori in tradicija literarne zvrsti vita Christi
v Poljanskem rokopisu
Povzetek: Članek osvetljuje dolgo zgodovinsko ozadje vsebinske in literarne zgrad-

be doslej neznanega rokopisa, ki je bil v slovenskem jeziku napisan v 18. stoletju,
leta 2009 pa je bil odkrit v Poljanski dolini (pri Škofji Loki). Po mestu odkritja je
dobil ime Poljanski rokopis. Dr. France Štukel in dr. Boris Golec sta poskrbela, da
je rokopis prišel v NUK (oznaka NRSS 037), dr. Matija Ogrin pa ga je vključil v prvi
digitalni register neznanih rokopisov slovenskega slovstva iz 17. in 18. stoletja,
ki ga je pripravil v okviru dejavnosti Inštituta za slovensko literaturo in literarne
vede Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Poznobaročni rokopis velikega formata (foliant), nastal v letu
1799 ali kmalu po njem, na več kot 700 straneh opisuje Jezusovo življenje v sto
»postavah« ali poglavjih. Besedilo sodi v zvrst asketične literature in meditacij
iz tradicije besedil vita Christi, ki se je začela z mnogimi razlagami in komentarji
cerkvenih očetov, v srednjem veku pa so jih številni »duhovni revolucionarji« iz
vrst redovnih skupnosti obogatili še s čisto človeškimi predstavami o Jezusovem
življenju v povezavi z drugimi osebami in dogodki, ki jih prinašajo pripovedi v
evangelijih. V obdobju srednjega veka je v Evropi na podlagi štirih evangelijev
nastalo veliko rokopisnih del te zvrsti v verskem in civilnem okolju. Rokopisi te
vrste so nastajali zaradi prepričanja, da je sporočilo evangelijev ljudem treba
približati z nagovorom človekovega naravnega čustvovanja. Namen prispevka je
vsebino in literarne posebnosti Poljanskega rokopisa prikazati na temelju gradiva, ki osvetljuje razvoj biblične hermenevtike od antike do baroka.

Ključne besede: vita Christi, Poljanski rokopis, literarna zgodovina, Sveto pismo, srednji vek, barok

Abstract: Origins and Tradition of the Literary Genre of Vita Christi in the Poljan-

ski Manuscript

The article elucidates the long historical background of the content and literary
structure of the heretofore unknown manuscript, which was written in the Slovenian language in the 18th century and discovered in 2009 in the Poljanska
Dolina (Valley) near Škofja Loka. It was named the Poljanski Manuscript for the
location of its discovery. Dr. France Štukel and Dr. Boris Golec made sure the
manuscript ended up in the collection of the Narodna in Univerzitetna Knjižnica
(NUK, the National and University Library, code NRSS 037); Dr. Matija Ogrin entered it in the first digital register of unknown manuscripts of Slovenian literature
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from the 17th and 18th century, which he had prepared under the auspices of
the Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede (Institute for Slovenian Literature and Literary Sciences) of the Znanstvenoraziskovalni center (ZRC, Center
for Scientific Research) of the Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU,
Slovenian Academy of Sciences and Arts). The late baroque manuscript was
crafted in a large format (folio) in 1799 or soon thereafter; its more than 700
pages describe the life of Jesus in hundred »postavas« or chapters. The text belongs to the genre of ascetic literature and meditations from the tradition of
Vita Christi that began with multiple explanations and commentaries by the
Church Fathers and continued through the Middle Ages, when numerous »spiritual revolutionaries« from religious communities enriched it with purely human
conceptions of the life of Jesus in relation with other personalities and events
that are given in the Gospel accounts. Many manuscripts of this type were written on the basis of the four Gospels in religious and secular milieu in Medieval
Europe. Manuscripts of this type were created out of conviction that the message of the Gospels should be brought closer to the people by appealing to natural human feelings. The article aims to present the content and literary particularities of the Poljanski manuscript on the basis of the material that highlights
the development of biblical hermeneutics from antiquity to baroque.
Key words: Poljanski Manuscript, Slovenian literature, digital register, vita Christi, Gospels, biblical hermeneutics, baroque

1.

Uvod

Za razumevanje razvoja hermenevtike Jezusovega življenja od antike do novejšega
obdobja je bistvenega pomena razumevanje namena evangelistov pri njihovem pisanju o Jezusovem življenju in učenju. Tako kot pisci zgodovinskih besedil Stare zaveze tudi evangelisti niso imeli namena v prvi vrsti natančno opisovati zunanjega
poteka zgodovinskih dogodkov, ampak jim je šlo bolj za stanje duha nastopajočih
oseb, za vprašanje njihovega odnosa do Boga in ljudi. Zato zgodovinske pripovedi
Stare in Nove zaveze niso biografije v sodobnem pomenu besede, temveč večinoma
pripovedi o življenjskih okoliščinah, ki so za nastopajoče osebe pomenile preizkušnjo. Teološke in moralne kriterije prikazovanja njihovega ravnanja predstavlja celotno izročilo razodetja. Zgodbe o Jezusovem življenju in delovanju odražajo vpetost
v celoto Svetega pisma, še zlasti ker Jezus nastopa kot vezni člen med Staro in Novo
zavezo tako, da Stara zaveza predstavlja obljubo, ki se je izpolnila v Novi zavezi.
Vsestranska povezanost med spisi Stare in Nove zaveze je oznanjevalce navdihovala k iskanju različnih načinov duhovnega branja Svetega pisma že v prvi Cerkvi,
zato so že številni cerkveni očetje zapustili številne komentarje in homilije, ki zrcalijo njihovo sposobnost za vživetje v različne življenjske položaje in naravno človeško
čustvovanje. Tako se je v judovstvu in krščanstvu razvila teorija o »štirih pomenih«
svetopisemskih besedil: dobesednem, alegoričnem, moralnem in eshatološkem (de
Lubac 1961; Kamin 1991). Verniki so različne pomene Svetega pisma najbolj vsestransko doživljali v bogoslužju, ki omogoča, da se preteklost, sedanjost in prihodnost
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zlijejo v celostno sedanje doživljanje. Oznanjevalci so v bogoslužju učili osnovne
resnice o Jezusovem življenju, smrti in vstajenju v širšem svetopisemskem kontekstu.
S širjenjem krščanstva pa so nastale tudi potrebe po prevajanju Svetega pisma, ki
so ga tako Judje kot kristjani pripravljali po odlomkih za potrebe bogoslužja.
V srednjem veku je od 11. stoletja dalje nastalo mnogo različic posebne zvrsti
prikazovanja vsebin evangelija, ki se je uveljavila pod imenom vita Christi. V vseh
primerih te zvrsti oznanjevanja je poudarek na Jezusovi človečnosti na eni strani
ter na sočutju Marije in drugih oseb, ki nastopajo v evangelijih, do Jezusovega trpljenja na drugi strani. Razumljivo torej, da so Jezusov pasijon doživljali in prikazovali kot osrednje dejanje Jezusovega življenja. Še posebej poglobljeni pisci pripovedi o Jezusovem življenju so se pojavili med frančiškani, cistercijani, avguštinci, dominikanci, benediktinci in kartuzijani. Največ različic tega žanra so pripisovali sv. Bonaventuri (Walsh 2011, 3–6). Posebno vplivni pisci so bili Psevdobonaventura iz 13. stoletja, kartuzijan Ludolf Saksonski (1300–1377) iz 14. stoletja, v
17. stoletju pa kapucin Martin von Cochem (1630–1712), ki je avtor obsežnega
dela z naslovom Nutzlicher Zusatz Zu dem Leben Christi, Von denen Vier letzten
Dingen, Nemlich: Von dem Tod, Gericht, Höll und Himmelreich. Primerjava med
tem delom in Poljanskim rokopisom kaže, da se besedili v marsičem razlikujeta.
Že Matija Ogrin ugotavlja: »Ohranjeni prvi listi Poljanskega rkp., denimo, se začnejo s poglavjem: Ta peta Postava: Kir je gospud Jesus Christus u Betlehem rojen
biu. Začetek tega poglavja ustreza v Cochemovi obsežni knjigi 54. poglavju: Wie
Maria und Joʃeph nach Bethlehem reiʃete. Snov obeh poglavij in potek pripovedi
se precej ujemata. Toda besedili kot taki se močno razlikujeta.« (2011, 394)
Martin von Cochem je bil znan kot velik erudit, odličen stilist in intimen poznavalec čustvovanja vernih ljudi. Zgoraj omenjeno obsežno delo o štirih poslednjih
stvareh je zgrajeno na bolj ali manj obsežnih citatih in povzetkih iz Svetega pisma
Stare in Nove zaveze, v manjši meri tudi iz del nekaterih cerkvenih očetov (Avguštin, sv. Ciril Jeruzalemski, sv. Krizostom) in srednjeveških teologov (sv. Anzelm, sv.
Tomaž Akvinski), kot celota pa odraža duhovne tokove pisateljevega časa v evropskem religioznem, kulturnem, socialnem in političnem ambientu. Kritična primerjalna analiza izbranih svetopisemskih odlomkov z vsebinskega in retoričnega vidika glede na njihov izvirni kontekst in glede na način njihove uporabe v kontekstu
von Cochemovega dela lahko veliko pove o von Cochemovi usmeritvi in njegovi
natančnosti v navajanju svetopisemskih citatov, primerjava slovenskega prevoda
in priredbe pa omogoča presojo usmeritve slovenskega prevajalca. Slovenski prevod (NRSS 037) citate iz Svetega pisma napoveduje z navedbo svetopisemskega
avtorja, a jih ne označuje z navednicami, prav tako jih tudi ne identificira po poglavjih in vrsticah. Zato bi bilo smiselno po zgledu nekaterih novejših prevodov,
na primer angleškega, prepis besedila opremiti še s temi podatki.

2.

Razvoj literarne zvrsti vita Christi v srednjem veku

Osnovni vir za razvijanje duhovnosti v samostanih je bilo Sveto pismo z vrhom v
evangelijih. Vsi redovi v srednjem veku so prispevali k razvoju tradicije pisanja pri-
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povedi in meditacij o Jezusovem življenju. Tako je nastala razpoznavna zvrst vita
Christi, ki je največji razcvet doživela v 14. stoletju. V letih od 1336 do 1364 je v
Toskani nastalo delo v latinščini z naslovom Meditationes vitae Christi. To delo so
dolga stoletja pripisovali velikemu frančiškanskemu teologu sv. Bonaventuri (1221–
1274) in so ga od renesanse do 19. stoletja vključevali v njegova zbrana dela. Toda
današnje strokovno dognanje, da med Bonaventuro in tem besedilom obstajajo
velike slogovne razlike, je vodilo do sklepa, da je delo napisal frančiškanski brat
Johannes de Caulibus iz San Gimignana. (Stallings-Taney 2000) Nekdanje poimenovanje je tako prešlo v ime »Psevdobonaventura«.
Avtor meditacij je delo napisal za neko redovnico iz frančiškanskega reda kot
pripomoček za njeno duhovno rast. V realistični pripovedi evangeljske zgodbe pisec
z duhovno občutljivostjo in globokim duhovnim navdihom bralko korak za korakom
vodi skozi Jezusovo in Marijino življenje z nazornimi opisi pasijonskega nasilja. Namen je bil bralko nagovoriti k ljubezni do Jezusa in Marije. Delo predstavlja prvo
celostno biografijo o Jezusu in obsega obsežne interpolacije neevangeljskih pripovedi (1997, IX). Omenjeno delo se je pokazalo za najbolj vplivno pobožno besedilo,
napisano v poznem srednjem veku. Kmalu je bilo prevedeno v večino (večjih) evropskih jezikov: angleščino, francoščino, nemščino, irščino, španščino, katalonščino,
švedščino. Ohranilo se je prek dvesto rokopisov (McNamer 2009, 905).
Delo Meditationes vitae Christi nekateri imenujejo »frančiškansko revolucijo«
zaradi premika iz sistematičnega racionalnega pristopa k občutju intimne ljubezni,
sočutja in bolečine ob doživljanju Jezusovega in Marijinega življenja. Sarah McNamer je v svojih raziskavah prišla do sklepa,
»da niti dolgo latinsko besedilo, ki ga je postavil Stallings-Taney, niti katerakoli izmed latinskih ali italijanskih pripovedi, ki so jih strokovnjaki raziskali prej, ne predstavljajo izvirne oblike dela. Vsa ta besedila so spojena
iz didaktičnih interpolacij, razširitev, presenetljivo reakcionarnih popravkov,
ki jih je opravil neki frančiškanski brat (morda Johannes de Caulibus) na
osnovi zgodnejše, živahnejše in bolj radikalne ›inkarnacijske‹ recenzije, ki
jo je izvorno napisal drug avtor – skoraj gotovo, vsaj tako bi rekla, redovnica; verjetno, toda ne nujno, uboga Klara.« (907)
Te ugotovitve McNamerove kažejo predvsem, kako fleksibilni in svobodni so
bili pisci pripovedne zvrsti o Jezusovem življenju skozi stoletja.
Michael Thomas ugotavlja:
»Avtor meditacij je nekdo, ki kaže potek življenjskih slik in se v nekem smislu postavlja poleg njih. Poleg te vloge je hkrati razlagalec in komentator,
ki želi svoji učenki pomagati do naravnanosti, primerni njeni osebnosti v
razmerju do velikih vzornikov.« (1975, 432)
Avtor želi v učenki ustvariti razpoloženje ponižnosti, notranje pripravljenosti na
sprejemanje idealov, ki omogočajo posnemanje Kristusa in Marije iz najbolj notranjega podoživljanja. Namesto abstraktnih priporočil ali zapovedi pisec v učenki prebuja naravno, samostojno psihično in duhovno naravnanost na osebno do-
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življanje vzorov. Navdihuje jo z imaginativno močjo podoživljanja prizorov, ki omogočajo doživeto izkušnjo ob nezavednem primerjanju stanja duha pri vzornikih in
njenega lastnega duhovnega doživljanja. Avtor »kar ne neha predstavljati življenja
Jezusa in njegove matere, pa tudi načina življenja apostolov kot zgleda uboštva,
resničnega, popolnega uboštva«. (434) Doživetje popolnega uboštva in podoživljanje realističnih življenjskih prizorov, kot so življenje svete družine v Nazaretu,
Jezusov prihod v Jeruzalem, njegovo trpljenje v Getsemaniju in med potjo na Golgoto, Marijino trpljenje ob spremljanju sina pod križem, omogočata doživljanje
sočutne ljubezni, ki jo zaznamuje najčistejša izkušnja duhovne harmonije.
Renana Bartal s Hebrejske univerze v Jeruzalemu dodatno osvetljuje razvoj zvrsti Meditationes vitae Christi v svojem članku o iluminiranem rokopisu z začetka
14. stoletja, ki ga hranijo v kolidžu Corpus Christi v Oxfordu (MS 41 0). Bartalovi
se zdi domneva McNamerove, da je avtor izvirne različice ženska (redovnica),
sprejemljiva. Rokopis iz Oxforda je sestavljen tako, da bralce vabi k rekonstrukciji
dogodkov v živih predstavah mentalnih slik, ob pomoči katerih dogodke memorizirajo, interpretirajo in jih na novo aktualizirajo. Za srednjeveški pristop v meditaciji je značilen izraz inventio (domiselnost); domiselnost bralca spodbudi, »da kuje
nove povezave med različnimi prizori in segmenti besedila, ki so vtisnjeni v njegov
razum. Takšne povezave pospešujejo globlje razumevanje teoloških in moralnih
pomenov, ki so vtisnjeni v prizore, s široko paleto pobožnih konotacij«. (2014, 157)
Pri razvoju pripovedne zvrsti vita Christi v 14. stoletju igra zelo pomembno vlogo tudi kartuzijan Ludolf Saksonski (1300–1377), ki je leta 1374 dokončal svoje
osrednje delo Vita Christi, znano tudi kot Speculum vitae Christi (Zrcalo Jezusovega življenja). To delo enciklopedično združuje Jezusovo biografijo, liturgične vire,
patristične komentarje Svetega pisma v obliki homilij, dogmatične in moralne razprave, duhovne napotke, meditacije in molitve. Najpogosteje citirani cerkveni očetje in učitelji v omenjenem delu so Ambrozij, Avguštin, Beda, Bernard, Janez Hrizostom, Gregorij Veliki, Anzelm. Ludolf je v svojem delu združil vse bogastvo pridigarske dejavnosti redovnikov iz prejšnjih stoletij. Izhodišče njegovega obsežnega dela je zaporedno branje svetopisemskih odlomkov.
Vsako poglavje Ludolfovega dela se začenja s svetopisemskim besedilom, ki ga
pisec po potrebi predstavlja z zgodovinskega, geografskega ali pravnega zornega
kota bibličnega konteksta in bralca imaginativno vodi v dogodek. Poglavitni dogodki v Kristusovem življenju so: utelešenje (inkarnacija), rojstvo, obreza, razodetje
(epifanija), darovanje v templju, trpljenje (pasijon), vstajenje, vnebohod, poslanstvo
Svetega Duha (binkošti), Jezusov ponovni prihod v vlogi sodnika. To izhodišče predstavlja dobesedni pomen svetopisemskega besedila. Sledi razlaga besedila z vidika
njegovega moralnega in duhovnega pomena. Pristop je meditativen in vključuje
različne alegorične pomene ter osebne aplikacije, končuje pa ga vabilo bralcu, naj
se vključi v doživljanje skrivnosti, ki jo vsebuje besedilo, in z molitvijo, ki povzema
poglavitne točke vsebin, na široko nanizanih v pripovedi (Walsh 2011, 8).
Ludolf je svoj pristop k branju svetopisemskih besedil dokaj izčrpno razložil v
Prologu k svojemu zelo obsežnemu delu. Njegova razlaga v Prologu nam pomaga
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razumeti, v čem so meje predkritičnega pristopa s stališča sodobne zgodovinskokritične metode v razlaganju Svetega pisma ter kako pisec zrvsti vita Christi to pomanjkljivost nadomešča s svojim moralno-duhovnim pristopom in intenco. Milton
Walsh problem »dobesednega« branja in razlaganja Svetega pisma presoja takole:
»Nekaterim se zdi, da je prisvojitev zgodovinskokritičnega pristopa k bibličnim študijam v dvajsetem stoletju ustvarila tektonski premik, ki odpira
prepad in ločitev od stoletij biblične interpretacije iz prejšnjih dob. Lahko
je pretekle generacije odpraviti kot naivne v sprejemanju bibličnih zgodb
kot dobesedno resničnih, kot obremenjene z vprašanjem, kaj se je ›v resnici‹ zgodilo.« (13)
Kot je razvidno iz Prologa in iz podatkov v celotnem delu Vita Christi, se je Ludolf zavedal pomena informacij o zgodovinskosti bibličnih dogodkov, toda njegov
prvi cilj sega prek »zgodovinske resničnosti« v sedanjo resničnost življenja, kot se
kaže v liturgični aktualizaciji dogodkov, družinskega in družbenega življenja.
Za Ludolfovo predstavitev prizorov iz Jezusovega življenja so med drugim značilne interpolacije njegovih lastnih stavkov v svetopisemsko besedilo, ki ga navaja.
Milton Walsh se sprašuje po razlogih za to prakso in meni:
»Paradoksno, mislim, ker dodatki dajejo besedam svežino in neposrednost, ki
povečuje njihov vpliv. Številni ljudje v njegovih dneh so znali dobršen del evangelijev na pamet; z interpolacijo opisnih besed so stavki postali bolj ›pogovorni‹ in
živi … V prologu nas spodbuja (ali natančneje, avtorji, ki jih združuje, nas spodbujajo), da vidimo, si ustvarimo sliko, si lahko predstavljamo, se postavimo v prizor,
ki je predmet kontemplacije. Iti moramo v času nazaj in dejansko stopiti v zgodbo,
kot poteka. Skozi Vita Christi se Ludolf obrača na naše čute. Vse to z namenom
obogatiti naše branje o Kristusovem življenju, da naredi njegove dogodke kar se
da žive in tridimenzionalne.« (Walsh 2011, 13–14)
Obračanje pozornosti na to, »kar se je zgodilo«, je samo uvod v pomembnejše
vprašanje, »kaj to zame pomeni zdaj«. Ta poglavitni cilj podoživljanja izvirne zgodbe omogoča prehod iz branja v meditacijo, ki pomeni premišljevanje o duhovnem
pomenu Svetega pisma; to pri bralcu povzroča čustveni odziv, da »iz občudovanja
preide v posnemanje«. (14) Posnemanje pomeni notranje prisvajanje Jezusovih
temeljnih vrlin, kot so potrpežljivost, blagost, zvestoba, pokorščina in predvsem
ponižnost. Razpetost Jezusovega življenja med trpljenjem in vstajenjem omogoča
doživljanje mnoštva »žalostnih« in »veselih« skrivnosti v razpetosti med sedanjim
stanjem življenja in obljubo eshatoloških resničnosti.

3.

Vplivi srednjeveške tradicije vita Christi na Ignacija
Lojolskega in literarno ustvarjalnost

Dela zvrsti vita Christi bralca uvajajo v podoživljanje dejanj vzornikov, ki so se na
zunaj izničili, da bi dosegli harmonijo duhovne identitete, in so kot takšna znotraj

Irena Avsenik Nabergoj - Izvori in tradicija literarne zvrsti vita Christi...

591

samostanskega gibanja in življenja – kakor tudi v laičnih krogih – imela izjemen
vpliv. Tu se osredotočamo na vpliv, ki ga je imelo veliko delo Ludolfa Saksonskega
na poznejša stoletja. Vita Christi Ludolfa Saksonskega je od prvotiska leta 1472
dalje doživelo več kot 60 tiskanih izdaj, večinoma v 15. in 16. stoletju. Kmalu je
postalo tako priljubljeno, da so ga imenovali summa evangelica in ga prevedli v
več jezikov: italijanskega (1570), francoskega (Lyon 1487), katalonskega (Valencia
1495), kastiljskega (Alcala), portugalskega (1495). Zelo velik vpliv je imelo na svetega Ignacija Lojolskega, na sveto Terezijo Avilsko, Frančiška Saleškega, Roberta
Bellarmina, Alfonza Liguorijskega in druge. (6–7)
Vpliv na baskovskega teologa Ignacija Lojolskega (1491–1556) je bil verjetno
najbolj daljnosežen. Ignacij je Ludolfovo delo intenzivno prebiral v obdobju okrevanja, ko je sestavljal eno najvplivnejših del na področju duhovnosti, Duhovne vaje
(Raitz von Frentz 1949; Shore 1998). Paul Shore, profesor na ameriški univerzi
Saint Louis, je Ludolfov vpliv na Ignacijeve Duhovne vaje natančneje obdelal v
svoji daljši študiji iz leta 1998, ki jo začenja takole:
»Duhovne vaje sv. Ignacija Lojolskega so kompleksno delo, ki odraža in izpričuje vpliv številnih virov – od osebnih uvidov, ki se ujemajo z avtorjevimi
lastnimi, do splošno sprejetega simbolizma in ikonografije stoletja, v katerem so bile napisane. Po Ignacijevem lastnem priznanju je bil med pisanjem
svojega najvplivnejšega dela pod globokim vplivom številnih pobožnih spisov, s katerimi se je prvič srečal, ko je okreval od ran, ki jih je prejel v bitki
pri Pamploni. Med temi deli je bilo besedilo Vita Jesu Christi Ludolfa Saksonskega, knjiga, ki je danes tako rekoč neznana.« (Shore 1998, 1)
Paul Shore v svojem članku upošteva različnost zgodovinskih, kulturnih in duhovnih okoliščin Ludolfovega in Ignacijevega časa, da lahko bolj utemeljeno izpostavi skupne poteze obeh piscev:
»Onkraj teh površinskih razlik je med obema mogoče zaznati nekaj globokih
povezav. Oba sta svoje srečanje s Kristusom doživela kot osebno izkušnjo, ki je
neposredno vplivala na individualnost brez nasprotovanja zakramentom (ali njihovega izpodrivanja) institucionalne Cerkve, ki je bila obema tako sveta. Oba sta
videla samotno, iskreno občuteno molitev kot ključno sredstvo vzpostavljanja stika z Bogom. In oba sta prepoznavala pomembnost posredovanja svojega razumevanja božjega s sredstvi, ki jih zlahka razumejo osebe vseh ozadij.« (4)
Osnova za iskanje osebnega stika z Bogom je vpogled v svetopisemsko odrešenjsko zgodovino kot celoto, s posebnim poudarkom na evangelijih, ki Staro zavezo predstavljajo kot obljubo, izpolnjeno s prihodom Jezusa Kristusa; njegov prihod pa pomeni polnost časa v sedanjosti in obljubo izpolnitve v eshatoloških časih,
ki jim vsebino daje dogodek Jezusovega vstajenja. Ker je učlovečenje Jezusa Kristusa osrednji dogodek v zgodovini odrešenja, ki vse odnose med Bogom in človekom postavlja na osebno raven, je cilj meditacij in duhovnih vaj lahko le »hoja
za Kristusom«, se pravi posnemanje (imitacija). Ignacij v Ludolfovem delu Vita
Christi ni našel samo vseobsegajočega vpogleda v zgodovino odrešenja, temveč
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tudi nazorno predstavitev posameznih prizorov iz Jezusovega dejanskega življenja.
Ignacij Lojolski je Ludolfovo delo lahko prebiral v kastiljskem prevodu, ki je bil
objavljen leta 1503. Skladno z osrednjim ciljem predstavitve Jezusovega življenja
Ludolf bralca spodbuja, naj uporabi vse svoje čute, da vstopi v prizore evangelija.
To pa je Ignacij Lojolski prevzel kot vodilni cilj v svojih Duhovnih vajah, s poudarkom na svobodi posameznikov pri vstopanju v skrivnosti Jezusovega življenja. Paul
Shore ugotavlja, da je Ignacij občutek za svobodo duha odkril v Ludolfovem delu:
»Pripoved Vita z dinamičnimi, celo teatralnimi kvalitetami predstavlja življenje
svojega subjekta kot potek življenja, ki je napolnjeno z akcijo, in kot poslanstvo, ki
je za človeštvo polno posledic. Za mladega Ignacija, potencialnega blodnega viteza (knight-errant), kot tudi za številne jezuite, ki so prišli za njim, je bil klic k službi,
utelešeni v Vita, lahko odločilen.« (16–17)
Peter Loewen v svojem članku »Portrayals of the Vita Christi in the Medieval
German Marienklage: Signs of Franciscan Exegesis and Rhetoric in Drama and Music« (2008) ugotavlja, da je dolga tradicija pisanja in branja različnih verzij literarne
zvrsti Vita Christi v redovnih skupnostih in zunaj njih dosegala vrhunce svojega neizmernega vpliva v dramatiki in glasbi skozi stoletja srednjega veka in novejše dobe.
Izmed prizorov celostne predstavitve evangeljske zgodbe o Jezusovem življenju je
za gledališke uprizoritve in glasbene stvaritve še posebej sugestiven Jezusov pasijon, še zlasti ker se s tem dogodkom neločljivo povezuje tudi Marijina vloge sočutne
matere, ki objokuje svojega sina. Odtod razvoj vzporednih zvrsti Compassio Mariae
in Planctus Mariae, ki sta se tako razširili, da se je samo v Nemčiji ohranilo približno
75 del z zelo podobno obliko, kar kaže, da so vsi avtorji zajemali iz istih virov. Jezusov pasijon in Marijino žalovanje so verniki najbolj hvaležno podoživljali v liturgičnem obhajanju velikega petka. Loewen ugotavlja: »V njih Devica Marija meditira o
človeški agoniji svojega sina. Vzklika ob strašljivih prizorih njegovega mučenja, izraža svojo željo, da bi trpela in umrla z Jezusom, in pogosto milo prosi svoje občinstvo, naj joka v sočutju do njegove bridkosti in se kesa« (318). Na splošno velja, da
so si avtorji prizadevali za realistične predstavitve Jezusovega pasijona, pri tem pa
so posebno pozornost posvečali tudi Marijinemu žalovanju.
Loewen sicer obravnava predvsem vpliv dela Meditaciones vite Christi Johannesa de Caulibusa, toda njegove ugotovitve veljajo tudi za poznejša vplivna dela
te literarne zvrsti. Nadalje Loewen piše:
»Sestavljalci Marienklagen uporabljajo udomačene metode frančiškanske ljudske eksegeze, ko kombinirajo te lirične pesmi z drugimi, ki občinstvo z močno voljo usmerjajo k subjektom človeške agonije, sočutja in pokore. Sam bi rekel, da so
avtorji sestavljalci Marienklagen ustvarjali svoje drame na temelju starejših ustaljenih besedilnih tradicij Planctus Mariae pod vplivom frančiškanske eksegeze o
pasijonu, zlasti njenega najslavnejšega primera v Meditaciones vite Christi.« (318)
Paul Shore v predstavitvi vplivov Ludolfovega dela Vita Christi na Duhovne vaje
Ignacija Lojolskega smiselno izpostavlja vprašanje metodološkega pristopa v presojanju vpliva starejšega avtorja na novejšega. V opombi 1 pravi: »Način, kako je
bila Vita Christi sporočena Ignaciju, je velikega pomena, ker je bilo mišljeno, da se
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z delom samim sreča ustno. Dodatna kritika virov Duhovnih vaj bo raziskovalcem
pomagala k boljšemu razumevanju vloge ustnega posredovanja (orality) v ustvarjanju tega besedila« (1998, 1). To metodološko vprašanje je kanadski raziskovalec
starih izročil Robert C. Culley skušal ponazoriti na primeru bibličnih psalmov ob
pomoči vzorcev iz srbskega ljudskega izročila. Ker je iz obdobja antike ohranjeno
premalo gradiva, ki je nastajalo spontano ali po naročilu, a se je izgubilo, avtor po
načelu analogije raziskuje folklorno in literarno gradivo, ki je v večji meri ohranjeno iz srednjega veka in novejšega obdobja. Opira se predvsem na raziskovalce
anglosaške kulture in srbske folklore.
Pri presojanju literarne kontinuitete v anglosaškem svetu ugotavlja: »Imamo
podatke, da so bili anglosaški pevci po prehodu iz poganstva v krščanstvo sposobni z le malo prilagoditvami prenesti tradicionalni jezik poganskih časov v krščanske
teme« (Culley 1967, 17). Kolikor večji je obseg gradiva z istimi ali podobnimi temami in literarnimi oblikami, toliko bolj opazne so podobnosti med deli različnih
avtorjev. Religiozni jezik liturgije in meditacije je še posebej podvržen tradiciji, ki
v oblikovanju splošno sprejetih pripovednih in pesniških oblik ustaljenih členov
veroizpovedi dopušča le omejeno svobodo. Zelo pomemben raziskovalec ljudskega izročila Albert B. Lord v svoji knjigi The Singer of Tales posebno pozornost posveča razmerju med konstantnostjo tradicije in inovativnostjo v oblikovanju pomenskih vidikov. Bistvo njegovih ugotovitev je izraženo v formulacijah: »Pesnik
pripovedk je hkrati posredovalec tradicije in individualni ustvarjalec« (2000, 4);
dela različnih časov in krajev vsebujejo »izvirno jedro, ki je bilo modificirano v zaporedju poznejših avtorjev« (10).

4.

Pristop kompilacije in literarne ter retorične
posebnosti Poljanskega rokopisa

Matija Ogrin v svojem članku »Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18.
stoletja« v Slavistični reviji (2011) izpostavlja nekatera pomembna dejstva in
domneve, ki jih primerjalne raziskave o besedilni tradiciji zvrsti vita Christi povsem potrjujejo. Upravičena je njegova kritika dosedanjega omalovaževalnega
odnosa literarne zgodovine do rokopisne, zlasti »nabožne« zapuščine. Ogrin
ugotavlja, »da so imeli rokopisi bogatejše življenje in večjo vlogo v kulturi svojega časa, kakor smo si danes vajeni predstavljati« (387). V predstavitvi Poljanskega rokopisa (str. 394–396) izpostavlja pomembno dejstvo izredno dolge besedilne tradicije zvrsti vita Christi od antike do dobe baroka, v kateri je bil Poljanski rokopis napisan. Ugotovitev, da se besedilo uvršča v zvrst asketične literature iz tradicije besedil vita Christi, ki obsega besedilno tradicijo od pozne
antike naprej, prinaša temeljni metodološki problem v poskusih ugotavljanja,
na katere vire so se opirali avtorji poznejših rokopisov. Avtor članka za Poljanski
rokopis utemeljeno sklepa:
»Avtor Poljanskega rkp. je – če je res prevajal in prirejal po knjigi Martina Cochemskega – zelo svobodno predeloval, povzemal in mestoma celo dodajal vse-
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bino, ki je pri nemškem kapucinu ni zaslediti. Zdi se, da je bil pisec v določeni meri
avtonomen in da je samoniklo priredil to obsežno premišljevalno besedilo.« (394)
Pregled strokovne literature o razvoju literarne zvrsti vita Christi kaže, da so
dejansko kljub trdni tradiciji v temeljnih vsebinah vsi avtorji gradivo starejših del
vendarle v veliki meri prevzemali in prirejali selektivno. Podobnosti in verjetna
večja ali manjša vezanost pisca Poljanskega rokopisa na obsežno delo Martina von
Cochema (1634–1712) kljub temu narekuje nekaj več pozornosti na značilnosti
Cochemovega dela, ki je bilo prvič objavljeno leta 1677, pozneje pa je doživelo
zelo veliko ponatisov in prevodov. Od ponatisov imajo izdajo iz leta 1686 v Kapucinski knjižnici Krško, iz leta 1702 pa v Narodni in univerzitetni knjižnici. Drugače
kot pri Poljanskem rokopisu, ki je »edini doslej znani primer te specifične zvrsti
asketične literature v slovenskem jeziku« (Ogrin 2011, 394), je iz izjemno bogate
zapuščine Cochemove različice mogoče razbrati, kako pomembna in vplivna so
bila starejša dela te zvrsti in kako veliko različic te zvrsti so imeli avtorji na voljo,
če so delovali v kulturnih in duhovnih središčih. Je pa zato toliko teže ugotoviti, na
katere starejše avtorje so se novejši v prvi vrsti opirali.
Pomembno vprašanje je tudi način navajanja svetopisemskih odlomkov, ki so
najpomembnejša vsebinska orientacija knjige Leben Christi in slovenskih priredb.
Knjiga Martina Cochemskega je zgrajena na bolj ali manj obsežnih citatih in povzetkih iz Svetega pisma Stare in Nove zaveze, kot celota pa odraža duhovne tokove pisateljevega časa v evropskem religioznem, kulturnem, socialnem in političnem
ambientu. Kritična primerjalna analiza izbranih svetopisemskih odlomkov z vsebinskega in retoričnega vidika glede na njihov izvirni kontekst in glede na način
njihove uporabe v kontekstu dela Martina Cohemskega lahko veliko pove o njegovi usmeritvi in natančnosti v navajanju svetopisemskih citatov, primerjava slovenskega prevoda in priredbe pa omogoča presojo usmeritve slovenskega prevajalca. Slovenski prevod (NRSS 028) citate iz Svetega pisma napoveduje z navedbo
svetopisemskega avtorja, a jih ne označuje z referencami, prav tako jih tudi ne
identificira po poglavjih in vrsticah.
Pregled svetopisemskih citatov v delu Leben Christi Martina Cochemskega in v
Poljanskem rokopisu kaže, da so citati iz Nove zaveze pogosto dolgi in prevzeti iz
neke izdaje Svetega pisma. Tu in tam pa avtor išče starozavezno tipološko osnovo
za novozavezna besedila; v takšnih primerih starozavezna besedila večinoma prav
tako prevzema iz prevoda, včasih pa jih na kratko povzema skladno s svojim kristološkim razumevanjem razmerja med Staro in Novo zavezo. Pregled citatov in
zapuščine cerkvenih očetov v Poljanskem rokopisu kaže, da je najpogosteje citiran
sv. Bonaventura. Iz tega lahko razberemo, kako močan je bil njegov vpliv vse do
dobe baroka, ko se je na podlagi primerjalnih analiz različic Meditationes vitae
Christi in drugih del sv. Bonaventure uveljavila teza, da tega dela ne kaže pripisovati sv. Bonaventuri. Avtor oziroma prevajalec Poljanskega rokopisa torej črpa iz
Psevdobonaventurove tradicije. Rokopis v navedbah sv. Bonaventure razkriva tradicijo prikazovanja zunanje miline Jezusa in Marije: »Inu koker svet Bonaventura
prau, Mati Boshja je imela enu taku lubesnivu Oblizhje, de katir ja je sagledou,
leta je biu is ena zhista inu sposhtena Lubesen pruti nie ushgan«.

Irena Avsenik Nabergoj - Izvori in tradicija literarne zvrsti vita Christi...

5.

595

Sklep

V dolgi dobi srednjega veka in zgodnjega novega veka so menihi in redovniki frančiškani, cistercijani, avguštinci, dominikanci, benediktinci ter kartuzijani skrbeli za
osebno doživet odnos do Jezusa, Marije in drugih oseb, omenjenih v evangelijih,
z izkustveno aktualizacijo evangeljske zgodbe o Jezusovem življenju v svoji vsakodnevni lectio divina. Tako se je razvila in močno razširila posebna zvrst hermenevtike evangelijev, imenovana vita Christi, ki zaradi premišljevalnega in pripovednega značaja vsebuje mnogo literarnih prvin. Da bi razumeli razvoj te zvrsti v srednjem veku, je treba upoštevati, da znotraj Cerkve, še zlasti v liturgiji ter pri razvijanju duhovnosti v meniških in redovnih skupnostih, evangelijev nikoli niso dojemali kot biografijo v današnjem pomenu besede. Evangeliji so napisani s karizmatičnim duhom ter jih bolj določajo literarne in retorične prvine kakor skrb za
podrobnosti zgodovinske resničnosti.
Druga pomembna značilnost evangelijev je, da so vpeti v celoto teologije, pripovedi in poezije Stare zaveze, ki so jo že cerkveni očetje razlagali izrazito kristocentrično in izkustveno. Cerkveni očetje so v svojih homilijah in komentarjih izrabljali celoten karizmatični potencial evangeljskega oznanila ter zakonitosti človekove duševne in čustvene dojemljivosti. Tako se je začela tradicija vita Christi, za
katero je značilna meditativna usmeritev s prebujanjem človekovega dojemanja
z razumom, čuti in čustvi. Avtorji so sporočilni potencial refleksije ob branju svetopisemskih odlomkov povečali z izrabo tradicionalnih duhovnih pomenov Svetega pisma in s tradicijo imaginativnih duhovnih reprezentacij v realizmu ljudskega
gledališča. Cilj nagovora z moralno in duhovno usmeritvijo, z razvijanjem alegoričnih pomenov in z osebnimi aplikacijami je bil spodbujanje k dojemanju duhovne harmonije s podobami ter k posnemanju in razvijanju najčistejših kreposti, kot
sta sočutje in ljubezen do trpečega Jezusa in njegove matere Marije.
Izjemna priljubljenost nekaterih del zvrsti vita Christi (Psevdobonaventura, Ludolf Saksonski, Martin Cochemski) je odločilno pripomogla, da so se rokopisi in
tiskane izdaje del te vrste hitro širili, povpraševanje po njih pa je pomenilo spodbudo za nove pisce, ki so bili zaradi svoje predanosti redovnemu poslanstvu zavezani tudi tradiciji. Zato je bil njihov cilj veliko bolj ohranjanje tradicije kakor inovacija, čeprav so nekateri avtorji v navedbe svetopisemskega besedila na nekatera
mesta vstavljali tudi besedne zveze in stavke, s katerimi so želeli svetopisemskim
besedam dati svežino in neposreden učinek, ki bi povečal njihov vpliv na dojemanje, čustvovanje in odločanje. Vsako delo te vrste ima kakšne posebnosti v parafraziranju svetopisemskega besedila in interpolacijah. Zaradi velikega obsega zelo
podobnih del, ki so na podlagi trdne tradicije nastajala skozi stoletja, je danes ob
primerjavi med starejšimi in novejšimi deli le do določene mere mogoče ugotoviti, koliko in na katere avtorje so se novejši pisci opirali.
To toliko bolj velja v primerih, ko imamo pred seboj velik obseg podobnih besedil iste tradicije v evropskem obsegu na eni strani in edinstvenost izvoda v našem ozemeljskem in jezikovnem prostoru. Matija Ogrin iz dejstva »raznolikih potreb duhovnega in praktičnega življenja, v verskem kakor tudi civilnem okolju«
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ustrezno izvaja sklep:
»Iz tega smo primorani sklepati, da so bili v dolgi baročni dobi slovenskega slovstva rokopisi temeljna oblika obstoja slovenske literature in slovstva. V rokopisu
so bila besedila napisana, v rokopisu so bila brana med znanci, naučena na pamet
in povedana, v rokopisu so bila izposojena, prepisana in pogosto – izgubljena.
Marsičesa o slovenskih baročnih rokopisih ne vemo; toda eno je gotovo; to, kar
nam je izročeno, so le ostanki ostankov.« (2011, 397)
Za edini doslej znani slovenski rokopis te vrste nimamo nobene možnosti, da
bi ugotovili razmerje odvisnosti in izvirnosti slovenskega avtorja ali prepisovalca
glede podrobnosti. Toliko bolj dragoceno je spoznanje, da v evropskem prostoru
obstaja skoraj nepregledno število besedil, ki pričujejo o izjemni in nesporni aktualnosti ter eksistencialni trdoživosti zvrsti vita Christi v dolgem obdobju od 11.
do 18. stoletja.
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