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Prispevek je posvečen primerjavi dveh odlomkov koroškega bukovniškega slovstva, napisanih
v nadnarečni substandardni slovenščini 18. in 19. stoletja. V Duhovni brambi gre za tekste
apokrifnih molitev, žegnov in evangelijev, nastalih na osnovi različic nemških in slovenskih
predlog 17. in prve polovice 18. stoletja. Knjižica zajema praznoverje in pragmatično
krščanstvo, saj se drug ob drugem pojavljajo na eni strani žegni zoper coprnije, na drugi strani
pa Kristusove besede ob umiranju na križu. Duhovna bramba je bila namenjena predvsem
popotnikom in romarjem, ki naj bi jih obvarovala pred nesrečami, nevarnostmi in sovražnikom.
Koroška Duhouna branua je prvi obširni vzorec natisnjenega koroškega bukovniškega jezika
po Kolomonovem žegnu iz sredine 18. stoletja. Anonimna knjižica, datirana v Kölnu leta 1740,
je bila po izsledkih Ivana Grafenauerja (1943) prvič natisnjena šele v letu 1747. Poleg tega tiska
so doslej znane še tri poznejše izdaje Duhovne brambe: dve koroški (1810 in 1820) in ena
štajerska (ok. 1835). Letnice nastanka teh tiskov je na osnovi temeljitega študija jezikovnih
značilnosti in analize nemških predlog uspel datirati Ivan Grafenauer (1943). Med podeželskim
ljudstvom je poleg natisnjenih knjižic krožila še vrsta rokopisnih različic, v katerih se pojavljajo
daljše in krajše priredbe besedilnih odlomkov, ki jih najdemo tudi v omenjenih tiskih.
Osnovi za pričujočo primerjalno raziskavo sta drugi natis koroške različice Duhoune branue iz
leta 1810 in avtograf Andreja Schusterja - Drabosnjaka (1768–1825) z naslovom: Molitoune
bvkvize sasakidanje potriebe od Andreja Drabosnjaka, ki so verjetno nastale okoli leta 1815.
Gre za prvih 95 strani koroške Duhoune branue: ta odlomek apokrifne knjižice se namreč
vsebinsko opazno pokriva z odlomkom iz rokopisnih Molitounih bvkviz sasakidanje potriebe
od Andreja Drabosnjaka. Omenjena vsebina se v Drabosnjakovem rokopisu namreč pojavlja
na straneh 35 do 154 z naslovom: Duhouna Vahta te Dushe inu Telesa. Za razliko od natisnjene
Duhovne branue v rokopisni različici ni zajet sklop Spet An liep inu tude probieran sveti
Shegen, na vodi inu na susham s krajšo razlago in ponovno natisnjenim Evangelijem sv.
Johanasa na I. postavi na 1. versi, ki se v tisku 1810 pojavlja na straneh 55–64. Približno 90
odstotkov celotnega gradiva se zdi primerljivih, načeloma pa velja opozoriti, da so
Drabosnjakova besedila krajša.
Jezikovno besedili ne izkazujeta enotnosti. Poimenovanje koroški nadnarečni substandard ne
vključuje pojma enotnosti jezikovnega sistema, pa tudi ne kakšne leksikalne in pisne norme.
Gre za tradicijo prepisovanja in jezikovnega preoblikovanja v različnih časih nastalih obrazcev,
v katerih se zrcalijo koroško-gorenjske jezikovne značilnosti, pa tudi kontinuirana povezanost
s slovensko protestantiko. Razlike med besedili so na vseh jezikovnih ravninah precejšnje.
Natisnjena Duhouna branua ima predvsem zaradi zvestobe nemški predlogi mnogo zapleteno
zloženih povedi s komaj razvozljivo vsebino. Za Drabosnjakovo rokopisno različico, ki je
parafraziranje vsebin prvega dela natisnjene Duhoune branue, pa je značilna usmerjenost h
govorjenemu tipu jezika, kar bo ponazorjeno s primeri. Vsebinske razlike, kamor spadajo tudi
razlike med naslovi odlomkov in dolžini obeh besedil, ne omogočajo zanesljive trditve, da je
bila Drabosnjakova predloga prav različica Duhoune branue iz leta 1810. Videti pa je, da je
prirejevalec Andrej Schuster - Drabosnjak besedilo po svoje jezikovno prilagajal in ga približal
bralcu ali uporabniku.
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Viri
[Duhovna bramba, 1810]: Duhouna Branua, prad duhounah - inu shuotnah Nauarno∫tah sakobart per
∫abe no∫siti. U’ katirei ∫o mozhni Shegni inu Shebranje, katiri ∫o od ∫ama Boga osnanuani, od te Zirkle,
inu S. S. Ozhetou ∫torjeni, inu od Papa/ha Urbana VIII. unkadani, skus S. Kolmana poterdnjeni bli. K’
troshtenji u∫ah teh, kiri na vodi, inu na semli raishajo, da bojo ∫kus to muzh te Branue prad u∫uni
navarno∫tami obuaruani. Is nemshkiga u to suoven∫ko Spraho ∫prabernjana, inu udrukan’ u’ Köln u’ tam
lete 1740.
[Schuster Drabosnjak, Andrej, rkp.; HML]: Duhouna Vahta te Dushe inu Telesa. je doro persabe nositi
tukei notre so mozhni Szegni inu Molitve kateri so od sama boga osnanjani inu od tezierkle inu od S.S:
Ozhjakov storjani inu od Papesha Urbana VIII. Vendei dani noi skves Kolemona Poterjani bli.
Hpomvezhi vsah ti∫tah kateri posviete raishajo de bojo skves te∫to mvezh pred vsjem hudjem
unavarno∫tah obarvani. Tu je udrukano v Keleranje vtam lete 1740 [rokopisni vir]. [Opomba: Del iz
Drabosnjakove rokopisne knjižice z naslovom Molitoune bvkvize sasakidanje potriebe od Andreja
Drabosnjaka. H. M. L].
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