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@e v patristiki in nato v srednjem veku so nastali temeljni spisi eshatologije kot nauku o
koncu ~asa in sveta ter o zadnjem cilju ~loveka. Te teme so nadalje razvili zgodnjenovove{ki
avtorji, zlasti baro~ni, med njimi kapucin Martin Cochemski. Njegovi spisi o poslednjih
stvareh so bili med Slovenci baro~ne dobe tako priljubljeni, da sta nastala najmanj dva med
seboj neodvisna prevoda v sloven{~ino v ve~ verzijah. Njih obstoj se je mogel opirati le na
rokopisno kulturo in so literarni vedi ostali neznani. V prispevku predstavljamo slovenske
rokopise o poslednjih stvareh: smrt, sodba, pekel, nebe{ko kraljestvo. Obse`nej{i rokopisi
zdru`ujejo vse {tiri glavne teme. Posami~na poglavja z eshatolo{kimi temami pa so slovenski
pisci po svojem izboru prepisali tudi v drugo rokopisno preoddajo baro~ne dobe.
slovenska knji`evnost, barok, rokopisi, eshatologija, poslednje stvari, Martin von Cochem
The themes of the fundamental eschatological writings by the Church fathers were later
developed by medieval and early modern writers. One highly successful 17th century writer
was Capuchin Friar Martin of Cochem. His book on the four last things was so widely
beloved that among Slovene readers in the Baroque period, at least two different Slovene
translations were prepared and these survived in a number of versions. Their existence relied
exclusively on manuscript culture and remained unknown to literary historians. In the paper,
an outline is given of the Slovene manuscripts on the four last things: death, judgement, hell
and heaven. Some extensive manuscripts survived that contain the entire book of Friar
Martin. Several fragments and chapters of this eschatological text are also transmitted
through secondary textual tradition.
Slovene literature, Baroque, manuscripts, eschatology, four last things, Martin of Cochem

Eshatolo{ka tradicija quattuor novissima
V kr{~anski teologiji so vse od ~asov prve Cerkve mo~no odmevale Jezusove
besede iz evangelijev o koncu ~asov, izra`ene zlasti v njegovem zadnjem govoru na
Oljski gori (Mt 24; Mr 13). Te besede so dale nov pomen tradicionalnim starozaveznim temam o koncu dni ali ~asov in prihodu mesije. Na teh izhodi{~ih se je `e
v obdobju patristike razvila in v srednjem veku nadaljevala kompleksna teolo{ka
misel o poslednjih stvareh, s katerimi se izte~eta eksistenca ~loveka kakor tudi ~as in
obstoj sveta v celem – eshatologija. Izraz poslednje stvari je dobesedni prevod gr{kega
samostalnika ta eshata. Prevedli bi ga lahko tudi »poslednji dogodki ali poslednji ~asi,
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pri ~emer izraz poslednji lahko pojmujemo kot mejo in vrh, konec in dopolnitev. Torej
ne gre samo za stvari in dogodke, ki so ~asovno zadnji, na koncu, temve~ pomenijo
le-ti cilj na{ega `ivljenja in vrh odre{enja« (Sor~ 1997: 12). V kr{~anski eshatologiji
so s prihodom Jezusa Kristusa nastopili poslednji ~asi. Kristus je poslednji, ho
eshatos, k njemu se usmerja vsaka eksistenca in vse vesoljstvo. »Tak je ne samo kot
sodnik ob koncu ~asov, ampak `e kot u~love~eni, kri`ani in vstali« (prav tam).
Teme, ki jih obravnava eshatologija, se zdru`ujejo med drugim v {tiri sklope
dogajanja, od katerih bo vsak ~lovek do`ivel tri: svojo smrt, (posebno ali osebno)
sodbo, pekel ali nebe{ko kraljestvo. Teolo{ka literatura jih je obravnavala kot individualno ali osebno (personalno) eshatologijo. Poleg teh obsega teologija tudi nauk
o poslednjih re~eh celotnega ~love{tva, njegove zgodovine in sveta kot celote,
tj. splo{no ali skupnostno (komunitarno, tudi kozmi~no ali univerzalno) eshatologijo.
Njene glavne teme so Kristusov ponovni prihod (prihod v slavi), vstajenje mrtvih,
vesoljna sodba in konec sveta (Sor~ 1997: 13). Te teme so obravnavali {tevilni
teolo{ki pisci, kakor sv. Klemen Aleksandrijski, Tertulijan, Origen, sv. Justin,
sv. Irenej Lyonski, sv. Avgu{tin idr. v pozni antiki, v srednjem veku pa med drugimi
Dionysius Carthusianus, Gerardus de Vliederhoven in {tevilni drugi.
Na tem izjemno obse`nem spekulativnem ozadju, ki ga sestavljajo desetine temeljnih teolo{kih del in verjetno stotine njihovih poznej{ih predelav ter raznih besedilnih
apropriacij zgodnjega novega veka, je baro~na doba razvila eshatolo{ke teme
v intenzivno teolo{ko-literarno govorico o quattuor novissima. Kot poprej se tudi
v baro~nih delih o {tirih poslednjih stvareh individualna ali osebna eshatologija
mo~no prepleta z univerzalno. O quattuor novissima so pisali {tevilni avtorji, med
katerimi je posebno ve{~e zdru`eval teologijo in literarno naracijo kapucinski pater
Martin Cochemski (1634–1712) iz renske redovne province.1 Komaj si je mogo~e
misliti, da so bile knjige tega kapucinskega pisatelja `e v njegovem ~asu tako izjemno
priljubljene in raz{irjene, da je v letih med 1666 in 1740, torej v ~asu njegovega
`ivljenja in tri desetletja po smrti, iz{lo ve~ kot 450 izdaj njegovih del, do 20. stoletja
pa precej nad 1.500 izdaj (Meid 2009: 779). Odli~na spretnost Cochemskega kot
pisatelja je bila, da je zmogel teologijo in spekulativne prvine nekanoni~nih izro~il
zdru`iti ter ob tem preoblikovati v `ivo, razgibano literarno pripoved, kjer »dajejo
{tevilne retori~ne figure in medbesedilne figure ter sledenje baro~ni poetiki besedilu
nedvomno literarni zna~aj,« saj pripovedne in meditativne prvine besedila vzpostavljajo »do`ivljajski, imaginarni svet« (@ejn 2017: 178), kjer se povezujejo svetopisemska in apokrifna izro~ila, dogma in legenda, teolo{ka razlaga in umetni{ko-do`ivljajska
ubeseditev. S svojimi literarno-oblikovalnimi sredstvi, npr. z imitacijo bibli~nih stilemov »avtor prikazuje in poudarja trpljenje in ~ustveno do`ivljanje ter pri naslovniku
dosega intenzivnej{e sov`ivetje v notranji, ~ustveni svet protagonistov« (@ejn 2017:
189), zato je njegova proza delovala na stotiso~e bralcev nevsiljivo prepri~ljivo in
do`ivljajsko intenzivno.
1

Nem{ko ime Martin von Cochem je po kapucinski tradiciji redovnih imen sestavljeno iz redovni{kega
imena in prilastka, ki ga daje redovnikov rojstni kraj, zato slovenimo Martin Cochemski, tako kakor Janez
Svetokri{ki ipd.
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2

Martin Cochemski in slovenska preoddaja baro~ne asketike
Nakazane literarne kvalitete, psiholo{ka prepri~ljivost in duhovna kredibilnost so
zna~ilne za vsa Cochemova dela, med katerimi je najbolj znano impozantno delo Das
Grosse Leben Christi v dveh knjigah, ki skupaj obsegata okrog 1.500 velikih strani
3
v dveh stolpcih. To delo lahko imenujemo veliki tekst baro~ne asketike ali literature
duhovne izgradnje – in prav to besedilo v {tevilnih izdajah je bilo vir, po katerem je
neznani slovenski pisec, verjetno kapucin, sredi 18. stoletja priredil rokopis Jezusovo
`ivljenje v sto postavah (NRSS Ms 028) ali kak{en njegov protograf, ~e je obstajal,
nato pa iz te tradicije Poljanski rokopis (NRSS Ms 023) in nekatere druge, fragmentarno ohranjene rokopise o Jezusovem `ivljenju.
Renski kapucin je svoje veliko besedilo o Jezusovem `ivljenju pregledoval, popravljal in dopolnil v ve~ izdajah; leta 1689 je iz{la `e peta izdaja te velike knjige, ki je
4
pozneje, kot je videti, avtor ni ve~ spreminjal. Pa~ pa ji je `e okrog leta 1700 dodal
novo, precej obse`no delo o poslednjih stvareh, tako da obsega v izdaji iz leta 1712
(septembra tega leta je avtor umrl) celotna sestavljena knjiga o Jezusovem `ivljenju
s tem dodatkom vred kar 1.600 velikih strani. Naslov tega dela je: Nutzlicher Zusatz zu
dem Leben Christi, von denen Vier letzten Dingen: Nemlich von dem Tod, Gericht,
5
Höll, und Himmelreich. In prav to je besedilo, ki so ga na{i baro~ni pisci prevajali ter
nam njegove priredbe zapustili v doslej neznanih rokopisih o {tirih poslednjih stvareh.
Preden se jim posvetimo, naj {e poudarimo, da je pater Martin v uvodu k temu
spisu o poslednjih stvareh razlo`il, zakaj ga je namenoma uvrstil prav v knjigo o
Jezusovem `ivljenju kot njen tretji, sklepni del: kakor je knjigo za~el z uvodnimi
poglavji o Bogu in stvarjenju sveta ter starozaveznimi predpodobami o prihodu
Odre{enika, tako jo `eli tudi skleniti s spisom, ki prikazuje, kako bo Jezus ob koncu
~asov »ustvarjene re~i deloma uni~il, deloma prenovil, in kaj bo v ve~nosti storil
s svojimi izvoljenimi, kaj s svojimi sovra`niki,« s ~imer bo knjiga o Jezusovem `ivljenju in delovanju popolnej{a, bralca pa bodo nagovorile {tevilne stvari, ki zadevajo
njegovo lastno `ivljenje ob smrti in po nji – saj Jezusovega `ivljenja, trpljenja in
6
vstajenja »ni mogo~e lo~evati« od poslednjih stvari ~loveka. Tako je evidentno, zakaj
2
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6

Preoddaja (nem. Textüberlieferung, angl. Textual transmission) je pojem iz filologije in eden temeljnih
konceptov tekstne kritike. Pomeni, prvi~: skupino rokopisov, v katerih je dolo~eno besedilo ohranjeno in
posredovano bodisi v celoti ali fragmentarno; drugi~: proces posredovanja besedila s prepisovanjem iz
enega rokopisa (ali ve~ rokopisov) v nov rokopis. Preoddajna zgodovina je zato temeljna naloga znanstvenokriti~ne izdaje besedila. Prim. Jäger 1998: 34, 35, 39 ss.
Samo drugi del tega obse`nega besedila obsega v eni od izdaj s konca 17. stoletja (prim. Cochem 1696)
skoraj 900 strani.
Prim. datacijo uvodnih cenzurnih besedil iz let 1682 in pozneje ter avtorjev uvod v izdajah Cochem 1712,
Cochem 1759 idr., ki je datiran povsod enako: leta 1689. Iz prvih vrstic uvoda je razumeti, da je leta 1689
avtor delo `e peti~ predelal in izdal.
V izdaji Cochem 1712 je to sklepni del (prbl. 200 str.) knjige; delo o poslednjih {tirih stvareh je navedeno
tudi v dolgem glavnem naslovu na krovni strani izdaje, kar je dokaz, da je bilo dejansko vklju~eno
v izdajo Cochem 1712; vendar pa je paginirano od 1 naprej, kar spet pomeni, da je bilo natisnjeno `e
poprej in se je lahko prodajalo tudi samostojno.
Prim. avtorjev uvod v dodani spis o poslednjih stvareh Nutzlicher Zusatz zu dem Leben Christi, von denen
Vier letzten Dingen (Cochem 1712: 2).
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so vezali oba dela Cochemove knjige o Jezusu in dodani spis o poslednjih stvareh
skupaj, vse tri v isto knjigo. Kot bomo pokazali, je ta notranja, vsebinska povezava
vplivala tudi na `ivljenje rokopisov. Vsekakor pa je treba imeti v mislih, da je vita
Christi kot zvrst asketi~nih besedil ter njeno obse`no besedilno zaledje srednjega veka
(prim. Avsenik Nabergoj 2016) pogosto prepletena ali se vsaj dotika z zvrstjo eshatolo{kih besedil starej{ih dob, saj so o obeh velikih temah ve~krat pisali isti pisci in celo
v okviru istega besedila.
Na Slovenskem je bil veliki tekst patra Martina Cochemskega preveden, predelan
in posredovan v {tevilnih rokopisih. Mnogi od njih so propadli, {e vedno pa je
ohranjena presenetljivo obse`na rokopisna preoddaja, odkrita v zadnjih letih:
– NRSS Ms 023. Poljanski rokopis je bil kot glavni, najobse`nej{i ohranjeni nosilec
preoddaje iz let okrog 1800 `e ve~krat predstavljen.
– NRSS Ms 028. Jezusovo `ivljenje v sto postavah iz srede 18. stoletja, le fragmentarno ohranjen, je predloga, s katere je bil Poljanski rokopis prepisan.7
– NRSS Ms 111. Jezusovo `ivljenje in trpljenje je rokopis, datiran leta 1807, ki se je
ohranil v zapu{~ini bukovnika Matije Nagli~a, vendar gotovo ni njegovo delo.
Sestavljajo ga tri besedila, prevzeta ali predelana iz ob{irne slovenske baro~ne
besedilne tradicije o Jezusovem `ivljenju. Prvih 14 poglavij (str. 1–132) povzema
Jezusovo `ivljenje od za~etka njegovega javnega delovanja do zadnje ve~erje in
odhoda na Oljsko goro. Na str. 132 se nepri~akovano za~enja poglavje Od nebeshkiga vesela, ki ni del pasijonskega izro~ila, temve~ izvira iz meditativnih
besedil o {tirih poslednjih stvareh, obsega str. 132–149. Na str. 149 se za~enja tretje
besedilo s podrobnej{im opisom Jezusovega pasijona, poglavja so {teta na novo:
Ta pervi Capitel od tega verta Gethsemani. Snov besedila s strani 118–132 se
v tretjem besedilu delno ponovi; evangeljska vsebina je enaka, vendar gre
vsekakor za dve razli~ni besedili.8 To pa najverjetneje pomeni le, da sta prvo in
tretje besedilo v tem rokopisu prepisana iz dveh razli~nih vej besedilne tradicije –
torej iz rokopisov, ki so ali sta predstavljala vsaj dve predelavi oz. prevodni
priredbi izro~ila o Jezusovem trpljenju.
Ta rokopis je odli~en primer, ki pri~uje, kako raznolika in kompleksna je bila
rokopisna preoddaja slovenskih besedil zvrsti vita Christi in kako globoko je segla v
19. stoletje, vsaj v dobo, ki jo po zunanjih znakih {tejemo za razsvetljensko, kmalu
zatem pa za romanti~no. Glede na fragmentarno naravo vseh treh besedil v rokopisni
knjigi je verjetno treba sklepati, da so to prepisi starej{ih, morda le delno ohranjenih
rokopisnih tekstov. Vsekakor pa drugo besedilo v Ms 111 – poglavje Od nebeshkiga
vesela – dokazuje, da sta se obe veliki zvrsti asketike, vita Christi in eshatolo{ke
meditacije o poslednjih stvareh, tudi v slovenskih rokopisih prepletali in dotikali.

7

Podrobnej{a tekstolo{ka raziskava je odkrila, da je pisec Poljanskega rokopisa uporabljal tudi neki drug
vir poleg Ms 028, verjetno rokopis, ki se ni ohranil (Ogrin, @ejn 2016: 131).
8 Opis rokopisa je povzet po Registru slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja, Ms 111.
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Slovenski rokopisi o poslednjih stvareh
Vsi doslej znani slovenski rokopisi z eshatolo{ko vsebino so prevodi oz. priredbe
spisa p. Martina Cochemskega in so glede na temo, ki je bila ena izjemno priljubljenih
v baro~ni dobi, razmeroma pozni. Nastali so {ele ob izteku 18. stoletja in celo
v 19. stoletju. To ne pomeni nujno, da so tako pozno nastala tudi besedila, ki so v teh
rokopisih ohranjena. Kakor pri Poljanskem rokopisu se lahko tudi za katerega od
rokopisov o poslednjih stvareh izka`e, da je le poznej{i, zadnji ohranjeni ~len v dalj{i
besedilni tradiciji eshatolo{kih tekstov.
Ohranjeno tekstno tradicijo ali preoddajo sestavljata dve skupini rokopisov. Prvo,
najpomembnej{o skupino predstavljajo trije rokopisi, izmed katerih vsak vsebuje
celotno vsebino besedila Cochemskega o poslednjih {tirih stvareh ~loveka; pomembno je, da je vsak rokopis ob nastanku zajel celotno besedilo, ~eravno nas ta besedilna
tradicija ni dosegla brez po{kodb, zato seveda ta ali oni list manjka. Drugo skupino
sestavljajo fragmentarni rokopisi, kakr{en je zgoraj omenjeni Ms 111, ki vsebujejo le
dolo~ene odlomke spisa o poslednjih stvareh; ti fragmentarni zapisi celotno podobo
preoddaje bistveno dopolnijo, vendar jo tudi zapletejo, zato jih bom obravnaval na
drugem mestu. Prvo skupino je mo~ kratko predstaviti tako:9
– NRSS Ms 034. Smrt, sodpa, peku, nebesku kralestu je morda najstarej{i od ohranjenih rokopisov in je tudi edini datiran; dokon~an je bil 25 dan Juniusa u lejtu en
1793. Na 160 straneh folianta vsebuje vse besedilo Cochemove knjige, razpored
poglavij ustreza nem{kemu izvirniku. Na ustreznem mestu manjka le sklep 4. poglavja in celotno 5. poglavje prvega dela – o smrti.10 Zdi se, da je prav zato druga
roka na koncu rokopisa za~ela pisati manjkajo~i Ta peti Kapitel Od tega schrahu
biana tega vrtelna, od katerega sta se ohranili le strani 160 in 161, nadaljevanje je
izgubljeno. Dejstvo, da je druga roka za~ela prepisovati manjkajo~e peto poglavje,
mo~no okrepi hipotezo, da je poprej obstajala skupna predloga, iz katere sta
prepisovali tako prva kakor druga roka. Ta predloga bi utegnila biti po izvoru
koro{ka, saj je v rokopisu Ms 034 zaslediti nekatere koro{ke oblike, kakor veliku
drujeh, lubesniva Nebesta, ki se menjavajo s prevladujo~imi kranjskimi.
– NRSS Ms 119. Knjiga o {tirih poslednjih re~eh – je morda nekoliko mlaj{i rokopis
kakor Ms 034, vendar `al precej po{kodovan. Zapisan je bil na ve~ kot 400 straneh,
zdaj je ohranjenih prbl. 385, nekateri listi le fragmentarno. Na za~etku manjka
prvo poglavje o smrti, ve~ ohranjenih listov je zelo po{kodovanih, delno odtrganih,
na koncu manjka tretje poglavje o nebesih.
– NRSS Ms 037. Bukve od {tirih poslednjih re~i je naslov 520 strani obse`nega
rokopisa, ki je nekoliko mlaj{i, gotovo iz prve polovice 19. stoletja. Na za~etku
manjka osem strani, tj. pol prvega poglavja o smrti, nekaj tudi na koncu. Pravopis
je {e precej neregularen, mestoma se pojavlja sch za glas {, pogosto ;s za glas z,
9
10

Opisi naslednjih rokopisov so povzeti po Registru slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja.
Kjer bi moralo biti peto poglavje, je brez zveze z glavnim tekstom vstavljen odlomek [embiljinega
prerokovanja (prim. fol. 4v–5r). Ni izklju~eno, da so zaradi vstavljanja te pole (dveh listov) v rokopis
izpadli listi s petim poglavjem; vendar je paginacija kodeksa od 1 do 161 izvirna in nepretrgana, ve~idel
pravilna.
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Slika 1: Primerjava odlomka iz rokopisov Ms 034 in Ms 119

tudi za s; pojavlja se tudi zna~ilni baro~ni ÿ, vendar redkeje, ta znak in skupino sch
je razumeti kot posledico prepisovanja s starej{e predloge. Pisarskih pomot prakti~no ni.
Kar zadeva razmerje do nem{kega Cochemovega besedila, nam primerjava poka`e, da je prevod v rokopisu Ms 037 bistveno bolj zvest izvirniku in zato mnogo
obse`nej{i, medtem ko je besedilo Ms 034 precej bolj strnjeno, ne gre toliko za prevod
kakor za priredbo: ve~ji deli, tudi celi odstavki izvirnika so povzeti v en kompleksen
stavek ali sploh izpu{~eni; retori~no nagovarjanje bralca kot slogovno sredstvo, ki ga
ima tudi Cochemski, slovenski pisec uporablja mnogo pogosteje in druga~e. Gradnja
stavka je v Ms 034 bolj skladna, urejena in zato besedilo bolj berljivo, vendar vsebuje
nekaj ve~ germanizmov, medtem ko se Ms 037 izra`a z bolj slovenskim besedjem,
toda mestoma s skladenjskimi napakami.
Ta rokopisna besedila kar vabijo, da bi s strojno podprto kolacijo11 vseh treh
ugotovili morebitno geneti~no, torej vzro~no bli`ino ali oddaljenost med njimi. Ta
naloga je prihranjena za znanstvenokriti~no izdajo, tu pa `elimo vsaj za prikaz
problema in metode predstaviti primerjavo verzij kraj{ega odlomka. Za primerjavo
smo izbrali odlomek iz poglavja Ta 2. Capitel od gore ustaienia teh mertuih sa sodni
dan, ki je eden izmed najlep{ih, literarno oblikovanih delov te baro~ne mojstrovine.
Kolacijo treh verzij12 odlomka o vstajenju teles zveli~anih ljudi smo naredili s programom Juxta.13
11

Kolacija je sopostavitev dveh ali ve~ verzij istega besedila ter njihova natan~na primerjava od ~rke do
~rke. Je temeljni postopek tekstne kritike. Pomensko se prekriva ali dopolnjuje s pojmom recenzija. Prim.
Ogrin, @ejn: 2016: 125–126; Jäger 1998: 35.
12 Primerjavo odlomka iz rokopisov Ms 034 in Ms 119 prika`emo s sliko, primerjavo med Ms 34 in Ms 37
pa v nadaljevanju opi{emo.
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Slika prikazuje podrobno vzporedno primerjavo verzij iz rokopisov Ms 034 in
Ms 119 na ravni znaka. Primerjava poka`e, da se besedili najbolj razlikujeta na ravni
pravopisa in oblikoslovnih zna~ilnosti, ki so pri Ms 034 povezane verjetno z vplivom
knji`ne norme, pri Ms 037 pa bolj z vplivom gorenjskega govornega jezika. Tako
opazimo npr. spremembe, ki ka`ejo izrazit samoglasni{ki upad: isvelizhaniga >
isuelizhanga; u taki lepoti > u tak lepot; bo to Telo shivo ratalo > bo to telo shuo ratalu
(`vo) ipd.
Tekstolo{ka podobnost obeh besedil bi navajala k misli, da je Ms 119 nemara
prepis ali gorenjska redakcija besedila iz Ms 034. Vendar je treba biti pri tem
previden. Ms 119 vsebuje ne le drobne nare~ne odklone od Ms 034, ki sodijo na raven
akcidentalij, marve~ tudi bistveno bolj pomembne leksikalne in skladenjske odmike,
ki sodijo med t. i. tekstnokriti~ne substancialije. Oglejmo si tale stavek, kjer du{a
govori svojemu telesu:
Ms 034: porezhe ta dusha is serza se resve;selim tebe supet goro v;seti, inu u tebe iete
Ms 119: porezhe ta du;ha is ;erza ;e resueselim de u tebi supet goru;tanem, tebe goruset in u tebe ÿte

Prva pomembna sprememba v Ms 119 je dodatek de u tebi supet goru;tanem;
druga pa je le pisna, toda zaradi tedaj `e starinskega ÿ pomenljiva: u tebe iete > u tebe
ÿte. Vsaka v svojem redu sta ti spremembi tak{ni, da vzbujata dvom, ali sta nastali kot
posledica neposrednega prepisovanja iz rokopisa Ms 034 v rokopis Ms 119. Kolacija
odkrije precej podobnih primerov in {ele njihova natan~na evidenca bi podala zanesljivo podobo o razmerju med rokopisoma; tu jih ni mo~ dalje obravnavati, postavimo lahko le delovno hipotezo.
Razmerje med tema rokopisoma je verjetno bolj kompleksno: zdi se, da sta v neki
geneti~ni povezavi, toda ne tako, da bi Ms 119 sledil iz Ms 034, marve~ tako, da oba
izvirata iz skupne besedilne tradicije. Na drugem mestu bomo sku{ali pokazati, ali
nista oba rokopisa nastala kot medsebojno neodvisni redakciji istega protografa –
starej{ega rokopisa, iz katerega sta zajemala vsak po svoje.
^e algoritem programa Juxta prikazuje medsebojno oddaljenost teh dveh besedil z
indeksom 0,65, pa je ta razlika bistveno ve~ja med Ms 034 in Ms 037, kjer Juxta ka`e
kolacijo z indeksom oddaljenosti 1,08. Rokopis Ms 037 je namre~ besedilno celovit in
skladen z nem{kim izvirnikom – in skoraj gotovo ni geneti~no povezan z Ms 034. Pa~
pa v nekem svojem stavku skriva zagonetno napotilo na {ir{i besedilni kontekst,
namre~: De pa nobene Britko;sti, ino Teshave, ni;so vezhi, koker ;mertne Teshave,
toko vidmo, nad Chri;stu;sam nashem Odreshenikam, ino to ;em tudi, jest u temo
Capittelno, od, negove Smerti prou na tanko popi;sou. Ker so izvirni spis o poslednjih
stvareh ~loveka izdajali `e kmalu po letu 1700 skupaj z velikim tekstom o Jezusovem
`ivljenju, je mo`no, da se tudi slovenski pisec rokopisa Ms 037 v tem stavku sklicuje
na poglavje v rokopisnem, `al neznanem prevodu ob{irnega Jezusovega `ivljenja. To
13

Juxta je enostavno, toda zmogljivo ekdoti~no orodje za primerjavo verzij besedila, prosto je dostopno kot
samostojen program, razvijalci pa ga dalje razvijajo kot javni spletni servis Juxta commons. Ve~ o programu v Ogrin, @ejn 2016.
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je tembolj verjetno, ker je pater Martin ta stavek zapisal tako, da so knjigo o poslednjih stvareh lahko prodajali tudi lo~eno od knjige o Jezusovem `ivljenju: ich hab es in
dem Leben Christi, im Capitel von ;einem Tod ausführlich be;chriben.14 Slovenski
pisec pa opusti referenco na naslov knjige, govori le o poglavju, to pa je smiselno
zlasti, ~e je tedaj pisal obse`nej{i rokopis v ve~ zvezkih, ki je omenjeno poglavje tudi
dejansko vseboval.

Slika 2: Detajl rokopisa Ms 034, folij 2v z za~etkom poglavja o preizku{njah v trenutku smrti

Sklenemo lahko, da je eshatolo{ka tematika ~lovekovih poslednjih {tirih stvari, kot
jo je literarno in psiholo{ko pronicljivo opisal pater Martin Cochem, Slovence zelo
privla~ila `e v baro~ni dobi, toda izpri~ano {e tudi v ~asu, ki ga uveljavljeno zgodovinopisje prikazuje kot dobo razsvetljenstva in romanti~nih idej. Eshatolo{ka besedila
so namre~ slovenskim bralcem nudila globoko eksistencialno do`ivetje skrajnih meja,
mo`nosti in stopnjevanja njihovega bitja: podo`ivljajo~e in imaginarno ob~uteno
dojetje lastne smrtnosti, njene tesnobe in groze, pa tudi njenega preseganja v mo~i
ve~nega bivanja, ki ga ~loveku podeljuje Kristus. V tem so rokopisi o {tirih poslednjih
stvareh ~loveka nedvomno delovali kot edinstvena ter nenadomestljiva literarna ter
duhovna besedila. Poleg gru~e manj{ih, fragmentarnih rokopisov s posameznimi
odlomki je zato nastala v sloven{~ini tudi plejada obse`nih rokopisnih prevodov ali
predelav tega besedila. Z gotovostjo je bilo mo~ izpri~ati vsaj dva med seboj
neodvisna prevoda (Ms 034 in 037). Eden od njiju pa je o~itno obstajal tudi v ve~
verzijah, ki so besedilno preoddajo slovenskega eshatolo{kega slovstva pomno`ili in v
njej odpirajo nova tekstnokriti~na in filolo{ka vpra{anja.
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