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Naslov:

William Golding: Rites of Passage (1980) 

slovenski prevod Obredi ob prehodu (1985).

Obred(i)

Prehod(i), prelom(i)



Ivan Hribar

Politik, gospodarstvenik, diplomat, kulturni 
delavec. 

Trzin, 19. 9. 1851 – Ljubljana, 18. 4. 1941



„Ljuba žena in Ti, nad vse draga mi Zlatica, odpustita mi. Udarec 
je prehud, omagal sem pod njim. Črno izdajstvo Hrvatov me je 
potrlo in strlo. Kako lepo in srečno smo živeli v Jugoslaviji skupaj! 
Rasla je naša moč in veljava, večal se je naš politični ugled in 
naša kultura. Tudi gospodarsko smo polagoma sicer, a stalno 
napredovali. Sedaj pa naenkrat tak nepopisen polom! In po 
izdajstvu! Genij Slovanstva še živi in trdno vero imam, da tega 
izdajstva ne bo pustil nekaznovanega. Moja visoka starost pa mi 
ne daje upanja, da se tega dočakam. Zato se strnem z 
Vesoljstvom, čegar neizrekljivo mal delec sem.“

Hribarjevo poslovilno pismo:



Je jezik res živ organizem?

»Takšen, kakršen je, se naš jezik ne sklada z nobenim narečjem, ne 
preteklim ne sedanjim, je pa kljub temu živ organizem.« 

»Jezik je živ organizem, zato se nenehno spreminja. Besede se 
rode, žive in odmirajo.« (n. m., 67).

(Bajec idr., Slovenska slovnica 1956, 9 in 67)



Korpus Gigafida (http://www.gigafida.net)



Jezik Ljudje

Jezikovna skupnost



Koliko in v čem se je slovenska jezikovna skupnost po l. 1918 spremenila?

Politično razdeljena …

Simbolno močneje povezana (zavedajoč se notranje različnosti) …

Izgublja iluzije o južnoslovanskem sobivanju …

Po l. 1918 postaja slovenska jezikovna skupnost v vsej negotovosti vse bolj 
gotova



Matija Majar Ziljski  (1809-1892)

(So)avtor programa Zedinjena Slovenija (1848)

Avtor priročnika Pravila, kako izobraževati ilirsko narečje i u 
obče slavenski jezik (1848)







Radoslav Razlag (1826-1880)

Almanah Zvezdice (1851)

»Užeži Vilo! serdce moje ognjem živim ćutenja
domorodnoga, da se sagriju grudi bratje moje vse na 
široko, kuda majka Slava svoje sinke broji,« je prvi 
stavek prve Zvezdice.

»Budi mi pozdravljen mili jezik materinski. Budi po 
zasluženju uvék cénjen i štovan kano božji dar kojega
valja hraniti i braniti, čuvati i krasiti, kako to zahtéva 
napredujuća sila naroda slavjanska.«



1848 (1861) do 1918 

Konsolidacija slovenske jezikovne in narodne skupnosti

Postopen razvoj temeljev jezikovne in kulturne infrastrukture

Dvom o možosti samostojne slovenske poti …

Novoilirsko gibanje

Anketa revije Veda 1913



»Kakor ste videli, sem smatral jugoslovanski problem za to, kar je: namreč za 
izključno političen problem. Za problem razkosanega plemena, ki se v življenju 
človeštva ne more uveljaviti, dokler se ne združi v celoto. To je vse! Kakšno 
jugoslovansko vprašanje v kulturnem ali celo jezikovnem smislu zame sploh ne 
eksistira. Morda je kdaj eksistiralo; toda rešeno je bilo takrat, ko se je 
jugoslovansko pleme razcepilo v četvero narodov s četverim, čisto samostojnim 
kulturnim življenjem.« 

»Ostane še stvar, ob kateri človek ne ve, če bi se zasmejal, ali razjokal. To je 
jugoslovansko jezikovno vprašanje, ki ga niso bili postavili avstrijski diplomatje, 
mojstri v neumnosti, temveč navdušeni ljudje, ki nobenega jezika ne znajo. 
Posledice tega vprašanja že trdo občutimo — naši listi pišejo tako zanikrno 
slovenščino, da se zgražajo ob nji že upokojeni poštni uradniki. Jaz spoštujem 
radikalnost, ki je bila od nekdaj lepa čednost mladine. Ali če ta radikalnost 
zahteva, da pade slovenščina /…/ tedaj hvaležno odklanjamo to radikalnost.«

Ivan Cankar, predavanje Slovenci in Jugoslovani, 12. 5. 1913 v Ljubljani



Po 1918

1. Država Slovencev, Hrvatov in Srbov - Kraljevina Srbov, Hrvatov in 
Slovencev – Kraljevina Jugoslavija

2. Slovenci v Italiji (Rapalska pogodba 1920)

3. Slovenci v Avstriji (Plebiscit 10. 10. 1920)

4. Slovenci na Madžarskem (Trianonska pogodba)

5. Slovenci po svetu



»Prišla je prva Jugoslavija in z njo upravičeno upanje, da je narodu 
zagotovljen obstanek. Začetek je bil resnično lep: slovenski uradni jezik, 
slovenske šole, slovenska univerza, dobre učne knjige, ustaljen 
pravopis, nesluten razmah lepe knjige. A kmalu je čudna zaslepljenost 
jela poniževati slovenski jezik v narečje in ga trpati z neslovenskimi 
besedami. Uspela ni, kako bi neki! A jezik je pri tem trpel škodo, narod 
pa trošil moči za nepotreben boj.«

(Bajc idr., Slovenska slovnica 1956: 4)



Nova (postopna) izkušnja:

Statusna podrejenost slovenščine slovanskemu jeziku 

Vidovdanska ustava (1921): 



Ivan Prijatelj: 

Borba za individualnost slovenskega književnega jezika 1848-1857 
(1924/25)

Anton Breznik:

O časnikarski slovenščini (1933)
Jezik naših pripovednikov (1934-36)

Fran Petre:

Poskus ilirizma pri Slovencih (1939) 



2018?

Slovenska jezikovna skupnost: 

Gotovost v negotovosti

Množična večjezičnost …


