PROBLEMATIKA RAZISKOVANJA ZGODOVINE
ZASEBNIH KNJIŽNIC – ZANKE IN UGANKE
Problems Arising When Researching the History of
Private Libraries – Traps and Puzzles
Anja Dular
Oddano: 1. 6. 2015 – Sprejeto: 17. 9. 2015
1.01 Izvirni znanstveni članek
1.01 Original Scientific Article
UDK 027.1(497.4)(091)

Izvleček
Pred začetkom raziskovanja zasebne knjižnice, njene vsebine in profila si je treba odgovoriti na
nekaj vprašanj. Ali je knjige zbiral posameznik za svoja raziskovanja oziroma literarna snovanja
ali pa je rasla skozi več rodov? Kateri zgodovinski dokumenti so ohranjeni o knjižnici in ali je
mogoče danes identificirati določene knjige, sklope ali celo celotne fonde nekdanjih bibliotek
v kateri izmed javnih ustanov? Ob raziskovanju več bibliotek, ki so bile nekoč last pomembnih
posameznikov, se lahko pokaže, kako so včasih pavšalne ocene, npr. »vse knjige so danes v muzeju, knjižnici«, zavajajoče in tako se je treba pri raziskavi vrniti k primarnim virom. Problematika
je podprta z rezultati raziskav o nekaterih zgodovinskih zasebnih bibliotekah na Slovenskem.
Ključne besede: zasebne knjižnice, zgodovinski pregledi, kulturna zgodovina, Slovenija

Abstract
Before starting to research a particular private library, its contents and its profile, the following questions should be answered: Are we dealing with books collected by an individual and
intended for his personal research and literary work or are we dealing with a collection systematically built through many generations? Which historical documents about the library are preserved? Is it possible to identify particular books, parts of a collection or even the entire private
collection of books in a particular public institution? The research of many private collections
of famous individuals points out to the fact that the statement “all the books are nowadays in
the museum or in the library” may sometimes be misleading. Thus the primary sources should
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be consulted. The author justifies this problem by results arising from researching some private
history collections in Slovenia.
Keywords: private libraries, research history, cultural history, Slovenia

1

Uvod

Raziskovanje zgodovine knjige in knjižnic se zdi danes samoumevno, vendar je bilo
to področje v zgodovinopisju do pred kratkim precej zapostavljeno. Poleg splošnih
pregledov o razvoju knjige – njenega nastanka ter različnih oblik do elektronske, so tu
predstavitve in analize posameznih tiskanih del, rokopisov, tudi sklopov publikacij, ki
so nekoč stale na policah tega ali onega izobraženca, politika, literarnega ustvarjalca.
Manj pa je obravnav bibliotek posameznikov, ki v družbi niso izstopali, pa vendar te
omogočajo celovitejši vpogled v kulturno in znanstveno dogajanje posamezne dežele
v določenem zgodovinskem trenutku.

2

Zgodovina raziskav

Že na začetku 19. stoletja je Marko Pohlin kritično zapisal nekaj misli o zasebnih
knjižnicah v delu Bibliothecae Carniolicae: »Nezlonamerno lahko ugotovimo, če neka
knjižnica ni postavljena nečemu v prid, ker se večji del mnogoštevilne zbirke knjig le
neznatno uporablja, seveda nima nobene vrednosti. In tisti, ki tako brez poskušnje,
brez spoštovanja, brez koristi zbira knjige, nezgrešljivo kaže znamenje, v katerem je
mogoče spoznati majhnost njegovega duha. Ta manija je toliko večja, če zbirajo takšne
knjige, ki niso niti popolnoma ali same po sebi niti razmeroma koristne, jih hvalijo kot
redkosti in kuriozitete in izpostavljajo občudovanju, jih pa nihče, ki je razumen in moder, ne bere ali ne hrepeni po tem, da bi jih bral. Knjigotržci in starinarji ukanijo podobne strastneže s previsoko ceno. Kdor želi iz svoje knjižnice pridobivati, mora upoštevati
mnogo ozirov, posebno naj pazi na posamezne knjige, katerih se ne najde povsod in ki
so namenjene njegovemu uživanju.« (Pohlin, 2003, str. 324, 437–8) Te ideje še po dvesto letih držijo, obenem pa Pohlinovo razmišljanje ponuja izhodišče, da na slovenskem
prostoru v preteklosti ni bilo malo zbiralcev knjig.

2.1 Nove smernice v raziskovanju
V zadnjih dveh desetletjih se je zanimanje za zgodovino knjige in knjižnic opazno spremenilo. Poleg tega, da je bilo organiziranih nekaj odmevnih simpozijev, imajo raziskovalci več novih združenj – npr. Gesellaschaft für Buchforschung in Österreich (področje
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raziskovanj je nekdanja monarhija), Society for history of autorship, reading and publishing (SHARP). Na novo so zaživele revije, ki prinašajo razprave o zgodovini knjige in
knjižnic – npr. Book History 1, 1998 (Pennsylvania State University); Mitteilungen der
Gesellachaft für Buchforschung in Österreich 1,1999; Histoire et civilisation du livre 1, 2005
(Paris: École Pratique des Hautes Etudes); Bibliologia : an international journal of bibliography, library science, history of typography and the book 1, 2006 (Pisa-Roma: Fabrizio
Serra editore).
Razvoj raziskav zgodovine knjižnic na Slovenskem je sledil smernicam v širšem evropskem prostoru. Zasebne knjižnice omenjata sicer že Avgust Pirjevec v priročniku za
delo knjižničarjev (Pirjevec, 1940, str. 82–84) in Melita Pivec Stele, ki je pisala o tistih
bibliotekah, ki so se začenjale že v srednjem in zgodnjem novem veku (Pivec Stelè,
1971). V novejšem času je bilo objavljenih nekaj preglednih člankov o zgodovini knjižnic v posameznih stoletjih. Maja Žvanut je obravnavala inventarje iz 16., Marko Štuhec
pa iz 17. in 18. stoletja (Žvanut, 1987; Štuhec, 1995, 2009). V sklopu življenja na nekdanjih dvorcih in gradovih na Slovenskem pa so bile predstavljene tudi zasebne knjižnice
(Dular, 2012). Nekaj navedb o takih bibliotekah je zbranih v razstavnem katalogu Skrito
znanje (Vavtar in Oven, 2013). Za tematiko tega članka je bil zanimiv projekt mednarodne razstave o plemiških knjižnicah med letoma 1500 in 1700 Plava krv, crna tinta, pri katerem Slovenija žal ni sodelovala (Kosić, 2005). V njem so Hrvati predstavili
Valvasorjevo biblioteko (Magić, 2005), Madžari pa knjižno zapuščino družine Bánffy, ki
je nekoč živela v Dolnji Lendavi (Monok, 2005). Novejšo znanstveno literaturo o zgodovini knjig in knjižnic na področju nekdanje Habsburške monarhije je zbral Johannes
Frimmel (Frimmel, 2011). Tu niso zajete razprave, ki so omejene le na obravnavo ene ali
nekaj bibliotek na posameznih področjih – v ta sklop bi sodili na primer že Radicsevi
razpravi o Turjaški in Valvasorjevi knjižnici (Radics, 1863, 1910).

3

Viri za zgodovino zasebnih knjižnic

Virov za zgodovino zasebnih knjižnic je relativno veliko, saj so bili nekdanji lastniki pomembni člani družbe in ob njihovi smrti so bili izdelani inventarji premoženja
(Weyrauch, 1985; Pearson 1994). Tudi na Slovenskem so v zapuščinske sezname praviloma vključeni popisi knjižnic (Pivec Stelè, 1971, str. 94). Seveda imajo ti rokopisni
dokumenti tudi precej pomanjkljivosti. Od popisovalcev je namreč odvisno, kako natančno so se lotili dela ter, posledično, ali je knjige mogoče identificirati. Pogosto so
površno opisali drobnejše, nevezane zvezke, problematično je lahko tudi število knjig.
Na take primere sem naletela ob svojih raziskavah.
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Drug vir so tiskani avkcijski katalogi. Ob koncu 18. stoletja je izšel prvi ljubljanski avkcijski katalog ob razprodaji biblioteke škofa Karla Herbersteina. Leta 1788 ga je natisnil
Janez Friederik Eger (Dular, 2002, str. 23). O avkciji Kopitarjeve biblioteke bo več zapisano v nadaljevanju. Tudi ob teh virih pa so očitne nedoslednosti. Za Herbersteinovo
knjižnico so predvidevali, da bo ostala skupaj, torej naj bi jo kupila ena oseba ali ustanova, tako so zabeležili, da publikacije, ki so sestavljene iz različnih tekstov, niso popisane in jih bo dobil tisti, ki bo knjižnico kupil (Dular, 2009a, str. 262). Še manj podatkov
je na primer v tiskanem avkcijskem katalogu Szápáryjevega gradu v Murski Soboti iz
leta 1930. Natančno je popisan ves drobni inventar, tudi kuhinjsko posodje, a knjige
omenjajo na zadnji strani brez navedbe posameznih naslovov.1 Za večino slovenskih
knjižnic pa je značilna druga pot – prehajale so iz rok v roke v okviru ene družine ali z
nakupi, vendar ne z avkcijami, in to že za življenja lastnikov. Torej niso bile vključene ne
v zapuščinske inventarje ne v kakšne druge sezname. Tako je na primer del knjižnice
Breckerfeldov s Starega gradu na Dolenjskem sredi 18. stoletja kupil Jožef Kalasanc
Erberg iz Dola pri Ljubljani.
Redki so popisi zasebnih bibliotek, ki so nastali za časa življenja uporabnikov. Tako sta
bila narejena dva popisa turjaške knjižnice, in sicer leta 1655 in 1668 (Žargi, 2002), naredil ju je Janez Ludvik Schönleben. Drugi seznam je ohranjen v prepisu iz leta 1762, v
njem pa je zabeleženih 3057 naslovov v 6000 do 7000 zvezkih. V drugi polovici 19. stoletja pa je o tej biblioteki pisal tudi Peter Radics (Radics, 1863), kar omogoča proučevanje rasti knjižnice. Omeniti je treba še rokopisni katalog smledniške knjižnice iz leta
1771 in seveda sezname Zoisove biblioteke.
Na tem mestu ne omenjamo kot vira za identifikacijo knjižnega fonda vezave. Čeprav
prav enotna oprema knjig ob obisku bibliotek na človeka naredi najboljši vtis, je za
identifikacijo fondov bibliotek zelo problematična. Če ni drugih elementov, se na
njeni podlagi ne da trditi, da je bila ta ali ona knjiga nekoč v raziskovani knjižnici. Na
Slovenskem je v tem smislu značilna le Zoisova biblioteka, kjer ima precej knjig (ne
vse!) enotno opremo, uveljavil se je celo termin »Zoisova vezava«. Enotno so bile v 18.
stoletju vezane knjige na smledniškem dvorcu, a to so le posamezni primeri.
Nadalje je podatke o nekdanjih zasebnih bibliotekah najti v literaturi, ki obravnava
življenje in delo njihovih nekdanjih lastnikov. Tako v razpravah o Dalmatinu, Trubarju,
Valvasorju, Kopitarju, Zoisu, Turjačanih in drugih so številne opombe o bogastvu na
njihovih knjižnih policah, a le redko so navedeni konkretni naslovi knjig. Zato se teh
del večinoma ne da uporabiti za identifikacijo celotnega inventarja.

1
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Čeprav je to omenjeno šele na koncu, pa so za proučevanje bibliotek eden najpomembnejših virov inventarji javnih knjižnic, kamor so bile z leti zasebne biblioteke
inkorporirane. Na to problematiko opozarjajo tudi raziskovalci iz drugih držav. O italijanskih je na primer pisala Andrea Capaccioni (Capaccioni, 2006). V Sloveniji naj bi bile
tudi osnova za projekt Memoria scripta Sloveniae, ki ga je vodil NUK, a je v zadnjih letih
žal zastal.

4

Nekaj primerov raziskovanja zasebnih knjižnic –
rešenih in nerešenih vprašanj o »celotnem fondu«

Predstavitev posameznih zasebnih knjižnic opozori na različne interpretacije, ki so nastale ob njihovih raziskavah. Knjižnice so bile »živi organizmi«, saj so rasle, a njihovi
»konci« oz. prehodi v to ali ono javno ustanovo praviloma nikoli niso zajeli vsega nekdanjega fonda.

4.1 Valvasorjeva knjižnica
Danes se zdi podatek, da je shranjena knjižnica zgodovinarja, kronista in vsestranskega
znanstvenika Janeza Vajkarda Valvasorja, v Zagrebu, v Metropolitanski knjižnici, skoraj
nepotrebno ponavljati. A vendar ga je šele v drugi polovici 19. stoletja razkril Peter
Radics. Kasneje je objavil monografijo o tem slavnem rojaku iz 17. stoletja. Menil je, da
je imel na Bogenšperku 10.000 knjig (Radics, 1910, str. 98). Leta 1995 je bil objavljen katalog Valvasorjevih knjig, ki so danes v Zagrebu. Opisanih je 2630 naslovov (Bibliotheca
Valvasoriana, 1995). Vladimir Magić pojasnjuje, da so v preteklosti publikacijam prišteli
tudi grafične liste iz zbirke Iconotheca Valvasoriana, teh je okoli 7300, in tako več kot
potrojili število publikacij (Magić, 2005). Žal pa se na napako o velikosti knjižnice še
vedno ni popolnoma pozabilo, ponovno je bila zapisana leta 2004 v publikaciji, ki jo
je izdal Oddelek za bibliotekarstvo in informacijske znanosti ljubljanske Filozofske fakultete (Dolinar, 2004, str. 182). Na podlagi kataloga je bilo mogoče predstaviti časovni
razpon publikacij, jih tematsko razdeliti ter ne nazadnje opozoriti na knjige, ki jih ni
prebiral le lastnik, ampak tudi člani družine (Dular, 2002a).
V Arhivu Republike Slovenije hranijo nekaj inventarjev, iz katerih je razvidno, da je nekaj knjig iz bogate knjižnice vendarle ostalo v Sloveniji (Reisp, 1983, str. 271). Ti seznami, ki so bili v zadnjem času objavljeni (Žižek, Weigl, 2004; Potočnik, 2013), kažejo,
da je treba relativizirati tudi splošno sprejeto trditev, da so vse knjige iz Valvasorjeve
knjižnice danes v Zagrebu.
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4.2 Knjižnica Auerspergov
Druga pomembna knjižnica, ki je imela korenine že v srednjem veku, a so jo nekdanji
lastniki dopolnjevali več stoletij, je Auerspergova oz. turjaška knjižnica. Od 17. stoletja
je bila v njihovem ljubljanskem dvorcu. Janez Ludvik Schönleben jo je popisal dvakrat,
in sicer leta 1655 in 1668, slednji seznam je ohranjen v prepisu iz leta 1762, navaja 3057
naslovov v 6000 do 7000 zvezkih. Zadnji popisovalec knjižnice Peter Radics je leta 1863
v biblioteki naštel le 200 naslovov več (Radics, 1863). Torej ji v zadnjem stoletju niso več
posvečali toliko pozornosti. Schönleben je knjige razdelil po tedanjem principu delitve
znanosti, tako da je bilo največ knjig s področja zgodovine, sledijo pravo in politične
vede ter teologija, manj pa je bilo knjig s področja filozofije, medicine, tehniških ved
in leposlovja (Žargi, 2002). A tudi v njej so bile knjige namenjene družinskim članom,
npr. moderen učbenik za učenje branja in slovnice – Louis Couvay, Methodus nova et
acurata docendi, ac ediscendi primam Despauterii gramatices partem de generibus.
Dolgo je veljala teza, da so knjige shranjene v Kongresni knjižnici v Washingtonu
(Gspan in Badalić, 1957, str. 37), a tja je v prvi polovici 20. stoletja prišlo le nekaj publikacij in dragocenih rokopisov (Fagini, 1999). Lastniki so biblioteko po ljubljanskem
potresu leta 1895 preselili v Spodnjo Avstrijo, pozneje pa v Urugvaj, za večino je bila
zadnja skupna predstavitev na dražbah pri avkcijski hiši Sotheby. Park Bernet & Co. v
Londonu leta 1982 in 1983.2 Osem pomembnih publikacij, ki so nekoč stale na policah
turjaške knjižnice, je tedaj kupila Britanska knjižnica v Londonu (Bircher, 1995), usoda
večine pa ni znana. Žal ne vemo ni znano niti to, kje je danes Dalmatinov prevod Biblije,
ki je potoval z družino vse od 16. stoletja in končal pri Sothebyju leta 1982.

4.3 Knjižnica Anastasiusa Grüna
Druga veja Auerspergov je imela obsežno biblioteko na Šrajbarskem Turnu pri Krškem.
Na tem mestu je treba opozoriti, da je biblioteka napačno poimenovana le po njenem
zadnjem lastniku, pesniku Anastasiusu Grünu oz. Zelencu, kot so ga hudomušno poimenovali. Res jo je v 19. stoletju dopolnil tudi s starejšimi tiski, a ni zanemarljiv delež,
ki ga je podedoval, saj sta imela knjižnici tako njegov oče Aleksander kot ded Rihard
Jožef. Čeprav naj bi po volilu prišla v celoti v tedanji Deželni, danes Narodni muzej
Slovenije, je jasno, da zapustnikova volja ni bila v celoti izpolnjena. Leta 1910, več kot
2
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Catalogue of valuable printed books and atlases of the fifteenth to seventeenth century formed in the
seventeenth century by a Continental nobleman: The Proprty of Senhor German Mailhos and Senhora
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trideset let po Grünovi smrti, so jo prepeljali v Ljubljano. Kasneje se je izkazalo, da ni
bila v celoti ohranjena skupaj in je del njenega gradiva prešel v Lenarčičevo biblioteko
na Verdu pri Vrhniki. O vsebini turnske biblioteke je bilo več napisanega na drugem
mestu in le na podlagi dela fonda, ki je danes v Narodnem muzeju Slovenije, zato je
v članku povzetih samo nekaj ugotovitev. Zbirka je zanimiva z jezikovnega stališča.
Večina knjig – leposlovnih in strokovnih, je pisana v nemščini in latinščini. Med sodobnimi jeziki je večje število publikacij v francoščini, nekaj v italijanščini, madžarščini
in hrvaščini, slovenski deli sta le dve. Knjige so bile po vsebini povezane s poklicnim
delom in osebnimi interesi zadnjega lastnika Antona Auersperga – Anastasiusa Grüna.
Tako so bile na Šrajbarskem turnu publikacije s področja prava, politike in vojaških ved.
Aktualne so razprave o reformah šolstva, ekonomije – tudi s praktičnimi nasveti o obdelovanju polj in gojenju novih vrst rastlin in živali ter o urejanju vrtov. Ob široki paleti
potopisov, geografskih orisov, turističnih zemljevidov raznih dežel, mest, pokrajin in
pohodniških poti je razvidno, da jih niso sistematično zbirali, ampak so v knjižnici pristali, potem ko so jih prinesli s potovanj. Na Turnu so bile temeljne filozofske študije izpod peres evropskih mislecev novega veka. Dela s področja upodabljajočih umetnosti
so predvsem opisi občasnih in stalnih razstav v galerijah in muzejih v raznih evropskih
mestih. Veliko je leposlovja, posebno mesto pa ima ljudsko slovstvo oziroma narodno
blago. Večje število publikacij je vezano na Kranjsko in Štajersko.
Verjetno bi bila slika popolnejša, če bo pregledan in predstavljen tudi fond Lenarčičeve
knjižnice, ki je danes v Narodni in univerzitetni knjižnici. Po predvidevanjih je v tem
fondu poleg knjig iz 19. stoletja precej dragocenosti iz starejših obdobij (Dular, 2009).

4.4 Erbergova knjižnica
Jožef Kalasanc Erberg je konec 18. stoletja pridobil posestvo Dol pri Ljubljani. Grad
so krasila dela pomembnih evropskih slikarjev, imel je stare francoske rokopise in beneške inkunabule, a težišče njegovega zanimanja so bila dela, povezana s Kranjsko. V
arhivu se je ohranil katalog dolskih karniolik – kranjskih tiskov, ki ga je sestavil Miha
Kastelic – Ex Catalogo librorum ad Bibliothecam specialem Carnioliae spectantium in
Biblioth. Lustalensi existentium in obsega 44 strani, pa tudi starejši seznami knjižnic,
ki so jih imeli na svojih posestvih člani te plemiške družine v 17. in 18. stoletju (Umek,
1991). O vsebini fonda knjižnic družine Erberg v sredini 18. stoletja je izčrpno pisal Marko Štuhec (Štuhec, 2009). Zadnje poročilo o stanju dolske knjižnice je iz leta
1822, torej ni znana njena vsebina ob koncu življenja barona Jožefa Kalasanca (1843).
Erbergova biblioteka je bila po smrti lastnika deloma podarjena deloma odkupljena
in velik del je danes vključen v knjižnico Narodnega muzeja Slovenije. Leta 1880 je namreč Deželni odbor Kranjske namenil 10.000 goldinarjev za odkup Erbergove k njižnice
(Kidrič, 1925–1932, str. 166). Ob predaji niso naredili seznamov, vendar so bile že prej
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vse knjige označene z Erbergovim žigom – grbom, torej neke vrste ekslibrisom. Med
smrtjo zadnjega lastnika in prehodom v javno ustanovo je preteklo skoraj 40 let. Kaj
se je s knjigami dogajalo v tem času, ni znano, prav tako pa še ni narejena primerjava
med zadnjim popisom Erbergove knjižnice in današnjimi knjigami, ki so v Narodnem
muzeju Slovenije. Vsekakor pa so najdragocenejše prišle drugam. Dogodki iz julija
2014 so še sveži: iluminirani rokopis – Misal iz 15. stoletja, označen z lastniškim znakom
Erbergove biblioteke, je Londonska hiša Christie‘s prodala za 1,36 milijona evrov. To je
le drobec iz bogate zbirke z Dola, ki je shranjen zunaj meja Slovenije.

4.5 Knjižnica z gradu Smlednik
S knjižnico z gradu Smlednik je bilo nekoliko drugače. Na gradu Smlednik je bila do
konca druge svetovne vojne. Njen fond je znan po popisu iz leta 1771. Tedaj je bilo na
njenih policah 428 knjig, do 1790. so v katalog vpisali še 38 publikacij. Največ del je
s področja zgodovine, prava, leposlovja, teologije, ekonomije, filozofije in medicine.
Jeziki publikacij pa si sledijo takole – latinščina, nemščina, francoščina in italijanščina.
Knjižnico so kasnejši lastniki Lazariniji v 19. in 20. stoletju še dopolnjevali, a konkretnih
podatkov o tem ni (Dular, 1986). Vprašanje pa je, kje so knjige danes. Iz fonda, ki ga
je Narodni muzej Slovenije prejel prek Federalnega zbirnega centra leta 1946, je bilo
identificiranih le okoli 40 publikacij, ki so bile na grajskih policah v 18. stoletju.

4.6 Kopitarjeva knjižnica – Pot nekaterih knjig
V literaturi je večkrat zapisano, da je Kopitarjevo knjižnico kot celoto po volji sorodnikov dobila nekdanja Licejska, kasneje deželna Študijska knjižnica oz. danes Narodna
in univerzitetna knjižnica v Ljubljani za vsoto 1400 goldinarjev. Da niso vse knjige
iz avkcijskega kataloga prispele v Ljubljano, sta že leta 1880 ugotavljala Josip Marn
(Marn, 1880) in v najnovejšem času Walter Lukan (Lukan, 2000). Pa vendar velja na
tem mestu še enkrat osvetliti nekaj dejstev, povezanih z avkcijskim katalogom knjižnice. Na Dunaju je kmalu po lastnikovi smrti izšel Verzeichniss der in die Verlassenschaft
des Herrn Bartholom. Kopitar … gehörigen wertvollen Bücher und Handschriften : grossentheils sprachwissenschaftlich, vorzüglich in allen slawischen Sprachen, welche den
1845, Vormittags in den gewöhnlichen Lizitations-Stunden … öffentlich versteigert werden. – Wien: zu haben à kr. bei Jakob Bader … und Matth. Kuppitsch …, 1845.
Vprašati se je treba, ali imamo pred seboj pravi avkcijski katalog? V njem manjka bistveni
element – knjige nimajo izklicnih cen. Ključno vlogo pri podaji je imel soizdajatelj avkcijskega kataloga Kopitarjeve knjižnice – Dunajčan Matthäus Kuppitsch, in izpuščeni podatek – izklicna cena za posamezne knjige – najverjetneje ni naključen. Argumenti za tako
ravnanje so lahko različni. Kaj hitro bi se ugotovilo, da je bila vrednost popisovalcev zapu24
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ščine občutno prenizka. Odpirajo pa se tudi druge možnosti za tako ravnanje, na primer
dogovor o prodaji ali drugačni usodi posameznih knjig že pred predvideno avkcijo. Prav
ta se zdi celo najverjetnejša. Torej so morale knjige iz avkcijskega kataloga Kopitarjeve
knjižnice, ki jih danes ni v Ljubljani, najti mesto v kakšni drugi evropski biblioteki.
Zanimivo je, da je prodaja Kopitarjeve knjižnice sovpadala s pomembnimi organizacijskimi spremembami v knjižnici Britanskega muzeja. Posebno mesto v njeni zgodovini
ima bibliotekar Antonio Panizzi, ki je prav v tem času začel sistematično zbirati knjige
in periodiko v različnih evropskih jezikih, tudi v skandinavskih, slovanskih in preostalih
vzhodnoevropskih jezikih. Pri teh velikopoteznih načrtih je zanj veliko antikvarnega
gradiva in sodobnih evropskih tiskov kupoval predvsem berlinski antikvar Adolf Asher.
Za zgodbo o Kopitarju so na tem mestu najpomembnejši podatki o usodi biblioteke
dunajskega knjigotržca Matthäusa Kuppitscha, ki je bil že prej omenjen kot eden izmed avkcionarjev Kopitarjeve knjižnice. Še pred smrtjo (1849) jo je namreč prodal in
Asher je konec leta 1845 zanjo plačal 17.500 goldinarjev.
Obstajajo podatki, da sta si knjižnico na Dunaju ogledala skupaj s Panizzijem. Za marec
1846 je Asher pripravljal tudi avkcijo v nemškem Halleju. Datum avkcije pa ne pomeni,
da so začele knjige iz znamenite dunajske biblioteke prihajati v Britanski muzej šele
leta 1846. Asher je namreč tiskane pole avkcijskega kataloga še pred izidom pošiljal
Panizziju, ki je na podlagi teh seznamov prvi, še pred uradno razprodajo, izbiral gradivo. Med 7750 naslovi naj bi se Panizzi odločil za nakup vsaj dveh tretjin. V zbirki so bili
predvsem leposlovje, protestantski tiski iz 16. stoletja, literatura, namenjena najširšim
slojem prebivalstva, in zbirke ljudskih pesmi. Prav tako je Britanski muzej kupil 35 od
50 rokopisov iz nekdanje Kuppitscheve knjižnice.
Zelo verjetno je del Kopitarjeve knjižnice, ki ga danes ni v ljubljanski Narodni in univerzitetni knjižnici, sprva ostal na Dunaju v okviru Kuppitscheve privatne biblioteke, ob
njeni prodaji pa je po posredovanju berlinskega židovskega knjigotržca Adolfa Asherja
prišel v londonski Britanski muzej in je danes v Britanski knjižnici. Poleg prodaje avkcionarjeve knjižnice se da hipotezo podkrepiti z datumi akcesije in računi, ohranjenimi
v Londonu (Dular, 2011).3

4.7 Knjižnica Miroslava Premrouja
Leta 1871 se je v Gorici rodil Miroslav Premrou. V Slovenskem biografskem leksikonu so
ga označili kot »zbiralca arhivalnega gradiva«, v Primorskem biografskem leksikonu pa
kot zgodovinarja. Na Dunaju in v Gradcu je študiral pravo in nato opravljal notarski
3

Na tem mestu niso ponovljeni citati literature, ki so bili uporabljeni za zgornjo interpretacijo.
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poklic v več primorskih krajih. Leta 1916 je zaradi rahle kapi odšel v Rim. Tam se mu je
zdravje hitro povrnilo, a se je na Primorsko – najprej v Trst in nato v Gorico, vrnil šele
leta 1924. V desetletju, ki ga je prebil v prestolnici Italije, je delal v arhivih – zlasti vatikanskih. Našel in objavil je številne dokumente, povezane s slovensko, hrvaško in srbsko zgodovino. Umrl je leta 1944. Knjige, zbirke dokumentov in zemljevidov je zapustil
Narodnemu muzeju Slovenije (Lukman, 1952; Marušič, 1986) in kljub vojnemu času je
bilo volilo izpeljano. Advokat iz Gorice je 19. marca 1944 obvestil muzej o Premroujevi
smrti (8. marca) in volilu po oporoki iz leta 1932. Postopek je stekel. 3. aprila je general Rupnik zapisal, da bo gradivo takoj po transportu predano naslovniku. V muzejskem arhivu je ohranjen tudi dokument o prevozu. 17 zabojev z oznako »vojaška roba
(knjige)« je po nalogu osebnega tajnika generala Rupnika prepeljala Špedicija Turk iz
Ljubljane 22. aprila 1944.4
V knjižnici so nato naredili seznam, ki obsega nekaj več kot 2000 enot. Fond je v diplomski nalogi predstavila Barbara Rogač. Posebej se je osredotočila na dela, ki so
povezana s politično in cerkveno zgodovino držav srednje in južne Evrope (Rogač,
1997). V knjižnici je deset publikacij iz 16. stoletja, kar je glede na to, da hranijo v
Narodnem muzeju Slovenije le 135 knjig iz tega časa, precejšen delež. Maja Žvanut
je sicer zapisala, da je Premroujev legat knjig in zemljevidov povezan le na temo odnosov med Italijani in Slovenci in drugimi Južnimi Slovani, posebej italijanskimi ozemeljskimi zahtevami med prvo svetovno vojno in po njej. Knjige iz 16. stoletja pa po
njenem mnenju nimajo povezave s slovensko kulturno preteklostjo (Žvanut, 1988,
str. 24–26). Res so to predvsem objave antičnih avtorjev in dela, povezana s katoliško
cerkvijo, a že dejstvo, da so bila nekoč v knjižnici slovenskega rojaka, jih povezuje s
slovensko kulturo.
Miroslav Premrou je imel torej ob smrti okoli 2000 knjig, kar pomeni relativno veliko zasebno knjižnico. Vendar se je izkazalo, da to ni niti polovica del, ki so bila nekoč
njegova last. Leta 1926 je namreč jugoslovansko zunanje ministrstvo v Rimu odkupilo del njegovih knjig ter jih predalo Univerzitetni knjižnici v Beogradu. O tem je leta
1988 pisal Stanija Gligorijević (Gligorijević, 1988). Fond je postavljen kot corpus separatum (oznaka PB2), v njem je 1345 del v okoli 3000 zvezkih. Večinoma so to redkosti
iz obdobja med 16. in 18. stoletjem, pa tudi dve inkunabuli. Knjige so pisane v latinščini, italijanščini, francoščini, grščini in nekaterih drugih jezikih. Po vsebini pa obravnavajo renesanso, obdobje reformacije ter zgodovino narodov na prostoru nekdanje
Jugoslavije (Posebna biblioteka Miroslava Premrua). Že leta 1966 sta Radmila Nikolić
in Ljiljana Milačić izdelali »Katalog posebne biblioteke Miroslava Premrua«, ki pa je
žal ostal v rokopisu. Širša javnost je izvedela več o tem delu Premroujeve knjižnice
4
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šele ob razstavi Stampa rarissima: stare i retke knjige štampane u Italiji u XV i XVI veku,
ki so jo pripravili leta 2005. Največ knjig na njej je bilo prav iz omenjene biblioteke
(Filipović in Stojiljković, 2005, str. 7). Danes so podatki o delu Premroujeve knjižnice
tudi na spletni strani Univerzitetne biblioteke »Svetozar Marković«.5

5

Namesto zaključka – problematika raziskav in
interpretacij zasebnih knjižnic

Navedene zgodbe nedvoumno kažejo, kako težko je določiti že sam fond zasebnih
knjižnic – obseg, usodo, čeprav se v literaturi pogosto uporabljajo oznake, da je v celoti shranjen v tej ali oni javni ustanovi. Skoraj bi si upali trditi, da takega primera ni.
Večkrat so imele posamezne knjige drugačno pot. Tu je govora o prodaji, odtujitvi ali
pa preprosto le o uporabniku, ki knjige ni vrnil lastniku. Zavedati se je namreč treba,
da zasebne knjižnice v preteklosti niso uporabljali le lastniki, ampak širša družina in
znanci. V Sloveniji so s tega stališča najbolj znane Auerspergova, Erbergova in Zoisova
biblioteka. Pri raziskavah pa je nedvomno treba upoštevati tudi čas med zapustnikovo
smrtjo in prenosom knjižnega gradiva v javno ustanovo, kjer je shranjeno. V nekaj letih
ali celo desetletjih, kar so pokazali primeri, se lahko marsikaj porazgubi.
Danes so znani fondi zasebnih knjižnic predvsem kot deli javnih ustanov. Te pa so tudi
ob njihovih prevzemih delale selekcije in tako včasih zameglile karakter nekdanjih bibliotek. Tak primer je knjižnica Anastasiusa Grüna; v tistem delu, ki je prišel v Narodni
muzej Slovenije, so izdvojili in pustili brez obdelave razne revije, namenjene nežnejšemu spolu. Po eni strani je to razumljivo, saj teh publikacij ni prebiral lastnik, ampak
njegova soproga. S kulturnozgodovinskega stališča pa je zanimivo vedeti, da je brala
francoske in nemške modne časopise.
Knjižno gradivo pa ima še dodatno lastnost. Težko je obvladati vse stroke, ki so zastopane v neki zbirki. Tako raziskovalec nehote poudari ta ali oni segment, mu nameni več
pozornosti, morda celo izpusti pomembno knjigo, ki je drugemu ključ za poznavanje
stroke. Torej obravnave zasebnih knjižnic niso nikoli zaključene. Gradiva za raziskovanje tega segmenta kulturne zgodovine je torej veliko. Poudariti je treba tudi, da je vse
premalo upoštevano tudi pri interpretaciji kulturnega nivoja prebivalstva. Če je nekdo
v 18. stoletju bral angleško revijo Spectator, imeli so jo na Smledniku, najbrž ni bil le
povprečno izobražen podeželski plemič. Če so kupovali knjige, mladinske časopise otrokom, so poskrbeli za njihov osebnostni razvoj. Če so dame brale tuje modne revije
5

V pripravi je članek, kjer bodo predstavljene publikacije iz obeh delov Premroujeve knjižnice in tako bo
mogoč vpogled v njen celotni fond.
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in izrisovale kroje, so sledile smernicam po svetu in s tem zanikale provincialnost naše
dežele, in še bi se dalo naštevati. Torej se raziskava neke knjižnice ne more nikoli zaključiti, kar je tudi poseben čar.

6

Povzetek

Predstavljenih je bilo nekaj zasebnih knjižnic s slovenskega prostora. Nekateri so pokazali, kako težko je določiti že sam fond zasebnih knjižnic – obseg, usodo, čeprav se
v literaturi pogosto uporabljajo oznake, da je v celoti shranjen v tej ali oni javni ustanovi. Skoraj bi si upali trditi, da takega primera ni. Večkrat so imele posamezne knjige
drugačno pot. Tu je govora o prodaji, odtujitvi ali pa preprosto le o uporabniku, ki
knjige ni vrnil lastniku. Zavedati se je namreč treba, da zasebne knjižnice v preteklosti
niso uporabljali le lastniki, ampak širša družina in znanci. S slovenskega prostora so s
tega stališča najbolj znane Auerspergova, Erbergova in Zoisova biblioteka.
Pri raziskavah je nedvomno treba upoštevati tudi čas med zapustnikovo smrtjo in prenosom knjižnega gradiva v javno ustanovo, kjer je danes shranjeno. V nekaj letih ali
celo desetletjih, kar so pokazali primeri, se lahko marsikaj porazgubi.
Večina Valvasorjevih knjig je danes v Zagrebu, a nekaj jih je kljub vsemu ostalo v
Sloveniji, saj jih je uporabljal vse do smrti. Usoda Turjaške knjižnice se je zaključila šele leta 1983, ko je bila razprodana v Londonu, in prav ta del kaže, katera dela
je družina najbolj cenila. Ali ni pomenljivo, da je z njimi prepotoval pol sveta tudi
Dalmatinov prevod Svetega pisma? Dolga obdobja med zapustnikovo smrtjo – Erberg
in Anastasius Grün – so se odrazila tudi na fondih biblioteke, marsikaj se je porazgubilo. Nekatera dela iz nekdanje Kopitarjeve knjižnice so danes v Londonu, za to sta
poskrbela bibliofilski avkcionar in premeteni knjigotržec. Najdragocenejše knjige iz
Premroujeve knjižnice so v Beogradu, kar je verjetno posledica centralizirane oblasti
v nekdanji Jugoslaviji.
Danes so fondi zasebnih knjižnic poznani predvsem kot deli javnih ustanov. Te pa so
tudi ob njihovih prevzemih delale selekcije in tako včasih zameglile karakter nekdanjih
bibliotek. Tak primer je knjižnica Anastasiusa Grüna; v delu, ki je prišel v Narodni muzej Slovenije, so izdvojili in pustili brez obdelave razne revije, namenjene nežnejšemu
spolu. Po eni strani je to razumljivo, saj teh publikacij ni prebiral lastnik, ampak njegova
soproga. S kulturnozgodovinskega stališča pa je zanimivo vedeti, da je brala francoske
in nemške modne časopise.
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Knjižno gradivo pa ima še dodatno lastnost. Težko je obvladati vse stroke, ki so zastopane v neki zbirki. Tako raziskovalec nehote poudari ta ali oni segment, mu nameni več
pozornosti, morda celo izpusti pomembno knjigo, ki je drugemu ključ za poznavanje
stroke. Torej obravnave zasebnih knjižnic niso nikoli zaključene. In gradiva za raziskovanje tega segmenta slovenske kulturne zgodovine je veliko. Poudariti pa je treba tudi,
da je vse premalo upoštevano tudi pri interpretaciji kulturnega nivoja prebivalstva.
Če je nekdo v 18. stoletju bral angleško revijo Spectator, najbrž ni bil le povprečno izobražen podeželski plemič. Če so kupovali knjige in mladinske časopise otrokom, so
poskrbeli za njihov osebnostni razvoj. Če so dame brale tuje modne revije in izrisovale
kroje, so sledile smernicam po svetu in s tem zanikale provincialnost naše dežele, in
še bi se dalo naštevati. Torej se raziskava neke knjižnice nikoli ne zaključi, kar je tudi
poseben čar.
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