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F. Ramovš, prvo predavanje 3. 12. 1919, 
Slovenski narod, 25. 12. 1919, 252, 4 (Ivan Ko-)

• »In napočil je dan 3. decembra 1919, zgodovinski dan za vse 
Slovence, za vso Jugoslavijo, ki ga je naklonila velika doba našemu 
malemu narodu, da nam je ustvarila v naši svobodi tudi naše 
ognjišče znanosti, vede in kulture, dan, ko je naša akademska 
omladina, zbrana v deželni zbornici poslušala od 9. do 10. 
dopoldne prvo predavanje v pravkar ustvarjeni slovenski univerzi. 

• Z obrazov nam je sijala svečanost, ko smo drhtajočim srcem 
pričakovali prve besede svojega predavatelja na svoji univerzi. 
Tišina je vladala v dvorani, oznanjujoč veliki praznik, ko je vstopil 
vseuč. prof. dr. Fr. Ramovš.

• Prijazen mladeniški obraz, živih oči, v katerega so včrtale izrazite 
poteze pravo podobo učenjaka-slavista Slovenca, nam je zasijal 
nasproti. Stopil je za kateder in izpregovoril: 

dlib.si



Ramovšev nagovor 3. 12. 1919

• »Z današnjim dnem, ko pričakujemo novo dobo, novo življenje, ko 
ustvarjamo slovensko univerzo, naj vas iskreno pozdravim kot prve 
slušatelje naše almae matris. S tem svetim trenutkom stopa naš narod v 
zgodovino, ki je ne izbriše nihče nikoli več. 

• Naš glavni predmet bo historična gramatika slovenskega jezika. Obširno je 
to polje in ni še obdelano! Mnogo imamo odličnih slavistov, ki so si pridobili 
častnih zaslug na tem polju. Imena: Kopitar, Miklošič, Štrekelj, Škrabec in 
Oblak naj nam ostanejo vedno v častnem spominu in izgovarjali jih bomo 
na tem svetem prostoru z največjim spoštovanjem vedno in vsekdar. –
Drugi kulturni narodi imajo svojo historično gramatiko, mi je nimamo še. 
Nacijonalna dolžnost nas, Slovencev pa je, da jo sestavimo sami!« Baza za 
to je starocerkv. slov. gramatika. Posameznik ne zmore tako velikega in 
težkega dela. More to storiti akademija znanosti, more pa tudi skromni 
seminar. Zato vas pozivljam, da sodelujete po svojih skromnih močeh.«

• 3. december, sovpadajoč s Prešernovim rojstnim dnem, 
• se šteje za rojstni dan Univerze v Ljubljani in je dan Univerze v Ljubljani.
• https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/slavnostna-akademija-ob-90-letnici-univerze-v-ljubljani; 

http://www.ff.uni-lj.si/100letFF.

https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/slavnostna-akademija-ob-90-letnici-univerze-v-ljubljani
http://www.ff.uni-lj.si/100letFF.


F. Ramovš, prvo predavanje 3. 12. 1919, 
od 9. do 10. ure

• V zbornici Kranjskega deželnega dvorca 

• na Kongresnem trgu 

• v slovenskem jeziku,

• s temo iz zgodovinske slovnice slovenskega jezika.  

• Iz prispevka Prvi dih slovenske univerze, 

• avtor Ivan Ko– (Kolar?, tedaj vpisani študent), 

• objavljen v Prilogi Slovenskega naroda (25. 12. 1919) -

• referenco mi je posredovala V. Smole 

• po najdbi v. bibl. D. Samca (SAZU). 

• Z uvodnim citatom iz Cankarjeve Bele krizanteme in 

• sklepnim iz črtice Nedelja iz Podob iz sanj.





Vsebina 

• Prikaz znanstvene in strokovne dejavnosti 

• genialnega jezikoslovca, slavista, slovenista, akademika prof. dr. 
Frana Ramovša (1890–1952)

• v prvi polovici njegovega intenzivnega prekratkega ustvarjalnega 
življenja 

• do ustanovitve slovenske univerze leta 1919,

• zlasti z mislimi poznavalcev njegovega izjemnega jezikoslovnega 
opusa,  

• sodobnikov in dopisovalcev ter 

• skozi lastne misli in samospoznavo (razvidne iz pisem). 

• Njegova organizacijska vloga pri ustanovitvi slovenske univerze. 



Uvodne misli o velikem jezikoslovcu

• Kratka predstavitev jezikoslovju in zgodovini slovenskega jezika 
posvečeno razgibano in nemilo, »trdo« življenje ter

• izjemno, predano, neutrudno delo univerzitetnega profesorja 
akademika Frana (Franca, Franceta) Ramovša, 

• slavista, slovenista, (primerjalnega) jezikoslovca – zgodovinarja in 
dialektologa slovenskega jezika (Logar 1991: 13–14), 

• ki se je vsaj pri 45 letih v svetu uvrščal med največje slaviste (Bezlaj 
1950: 225), 

• največje slovenske znanstvenike – jezikoslovce (Logar 1961: 65), 
• «najpomembnejše slov. jezikoslovce«, s katerim »se je začela v 

proučevanju slovenskega jezika nova doba« (Logar 1996: 78), 
• »nadpovprečnih znanstvenih kvalitet in velikega človeka« (Bezlaj 

1940: 458), 
• leta 1918 je bil »/n/ajmlajši med temi pionirji, toda tudi 

najpomembnejši« (Bezlaj 1940: 454), 
• »utemeljitelj/a/ moderne slovenistike zaradi pionirskega prispevka k 

razlagi razvoja slovenskega jezika« (Šivic Dular: SAZU),



• Ramovš v pismih iz časa 1. svetovne vojne večkrat omenja 
Nahtigalu: 

• »Trdi časi, težka bremena (18. pismo, Kamnik, 16. 10. 1917 
(Nahtigal 1954: 22); 

• »Čas je trd, človek ničla« (22. pismo, Kamnik, 29. 11. 1917 
(prav tam: 31).



Tine Logar 1961: 65 

• »človeka izrednih kvalitet, 
• osebnost, v kateri so se harmonično združile 

lastnosti 
• velikega in široko razgledanega znanstvenika –

jezikoslovca, 
• izvrstnega predavatelja in
• pedagoga, 
• neutrudnega organizatorja znanstvenega dela 

ter
• toplega in nesebičnega prijatelja in tovariša«.



Vloga Frana Ramovša pri ustanovitvi prve 
slovenske univerze in akademije

• Ramovš je zaslužno vpet v pionirsko organizacijsko delo za 
ustanovitev dveh znanstvenih ustanov: 

• bil je »gibalna moč – slovenske univerze (Slodnjak 1952: 2), ki je 
1919/20 zaživela s petimi fakultetami:

• Filozofsko, Pravno, Tehniško, Teološko in nepopolno dveletno 
Medicinsko fakulteto, 

• bil 2 leti poslovodja univerze in požrtvovalno skrbel za organizacijo 
dela in sprejem kadrov, 

• v št. l. 1926/27 je bil 8. dekan filozofske fakultete in 

• 1934/35 14. rektor, a je zaradi zavrnjene vloge za ustanovitev 
akademije predčasno odstopil,



Vloga Frana Ramovša pri ustanovitvi prve 
slovenske univerze in akademije

• »in duša Slovenske akademije« (prav tam), 

• 7. 10. 1938 po njegovem dolgoletnem neutrudnem 
prizadevanju za ustanovitev,

• bil je njen ustanovni in redni član v filozofsko-
filološko-zgodovinskem razredu,

• načelnik prvega razreda (1939–1940), 

• glavni tajnik (1942–1950) in 

• nato do smrti predsednik (Kolarič: SBL, Šivic Dular: 
SAZU idr.). 





Življenje in jezikoslovno delo do leta 1919
Otroštvo in šolanje pred študijem (1890–1910)

• Rojen je bil 14. septembra 1890 v Ljubljani

• kot tretji od sedmih otrok, 

• očetu Francu, strojevodji južne železnice, po rodu iz Šimnovčeve hiše iz 
Suhadol pri Komendi, 

• in materi Mariji, rojeni Tomšič, Bitenčevi iz Tacna (Šolar 1950: 441). 

• Od 4. leta preživljal otroštvo v Borovnici, 

• vsrkaval dolenjske narečne posebnosti ob domačih gorenjskih,  

• končal 4 razrede osnovne šole (1897–1901), 

• v Ljubljani 5. razred in II. državno gimnazijo (1902–1910), 

• se že poglabljal v primerjalno jezikoslovje in 

• študiral sanskrt po Fickovi praktični slovnici (Bezlaj 1940: 45, Šolar 1950: 442), 

• »sam predelal Brugmannovo Kratko gramatiko indoevropskih jezikov«, ki mu 
je »odprla vrata v študij primerjalnega jezikoslovja« in jo sprejemal 
primerjalno-kritično (Logar 1991: 13). 



Študijsko obdobje (1910–1914)

• V št. l. 1910/11 je vpisal študij jezikoslovja (filologije) na filozofski fakulteti 
dunajske univerze,

• tj. »predavanja romanske, germanske, primerjalne indoevropske in splošne 
lingvistike, šele kasneje dodatno tudi slavistiko« (Šolar 1950: 442), 

• individualno študiral litavščino, arheologijo in etnologijo (Nahtigal 1954: 28, 
op. 13), in si pridobil temeljito jezikoslovno izobrazbo 

• pri romanistih W. Mayer-Lübkeju, E. Richter, 

• pri anglistu K. Luicku splošno fonetiko, 

• pri germanistih P. Kretschmerju indoevropsko primerjalno slovnico, 

• J. Seemullerju gotsko slovnico, 

• Jellineku srvnem. slovnico, 

• Junku staronordijske runske napise, 

• slavistiko pri Čehu V. Vondráku, ki je nasledil hrvaškega slavista V. Jagića, s 
katerim je bil v znanstvenih stikih, 

• pri njegovem zetu M. Rešetarju stare hrvaške slovnice idr. 



Študijsko obdobje (1910–1914)

• Profesorji »so bili presenečeni ob znanju in zrelosti novega slušatelja« (Šolar: 
442–3). 

• V dunajski knjižnici je izpisoval Trubarjeva dela za vsa poglavja historične 
slovnice (Šolar: 443). 

• V l. 1911–1914 je študij iz zdravstvenih ozirov nadaljeval na filozofski fakulteti 
Univerze Karla Franca v Gradcu:

• pri R. Meringerju primerjalno slovnico ide. jezikov, 

• se seznanil z upokojenim romanistom H. Schuchardtom, 

• pri germanistu K. Zwierzini srednjevisoko nemščino, 

• A. Zaunerju romansko slovnico in 

• W. Schmidtu prazgodovino, 

• slavistika mu ni nudila novih tem (Kolarič: SBL, Bezlaj 1940, Šolar 1950). 

• Študij je samostojno večdisciplinarno razširjal in poglabljal,

• spoznaval neindoevropske jezike, indonezijske, oceanske (Rotar 1989).



Pripovedniška epizoda

• Prijatelj Ivan Cankar ga je spodbudil k literarnemu delu: 
• pod psevdonimom Julij Dub je v Ljubljanskem zvonu objavil 
• 2 pripovedi:
• Božanstvena ljubezen s podnaslovom »japonska tragedija« 

(1910) s pretresljivo zgodbo o prostovoljni smrti Girvonde
in mladeniča v jezeru zaradi prepovedane ljubezni in 

• Pripovedka o Mehiti (1912) – ganljiva pripoved o lepi 
kraljevi hčerki Mehiti, zaprti v grad, in ljubezni do kraljevega 
vojščaka Sime, ki ju okrutni kralj kaznuje s smrtjo, a gavrani
in kače zaradi pesmi harfe ne pokončajo njenega trupla.

• Pismo z 2. 11. 1929 Želmíri Gašparíkovi: omeni, da je 
• »l. 1912 nekaj pismenega zagrešil« (Rotar 1989: 133).



Članstvo v Indoevropskem Združenju 

(1913)(Indogermanische Gesellschaft)



Študijsko obdobje (1910–1914)

• Že med študijem l. 1911 je postal Meringerjev pomožni asistent. 

• Že v 2. letniku (1912) je dokončal doktorsko disertacijo o razvoju 
praslovanskih polglasnikov ъ in ь v slovenščini: 

• Die gemeinslavischen reduzierten Vokale im Slovenischen,

• jo lahko zagovarjal šele v 8. semestru in bil 11. 7. 1914 promoviran za doktorja 
filozofije. 

• 1913 je nameraval oditi v Krakov k slavistu Kazimierzu Nitschu in prim. 
jezikoslovcu Janu Rozwadowskemu, 

• zaradi Meringerjeve ponudbe pomoči pri habilitiranju je ostal v Gradcu, 

• pripravljal in že 1914 končal habilitacijsko delo (Nahtigal 1954: 11),

• v katerem je opisal in klasificiral pojave slovenske moderne vokalne redukcije 
(Bezlaj 1940: 455) in ga oddal v tisk za Murkovo zbirko Slavica,

• za objavo se je zavzel V. Jagić in je izšlo v Arhivu für slavische Philologie (1918, 
1920, 37, 123–74, 289–330) kot 1. poglavje Slovenische Studien. 





Imenovanje za doktorja filozofije v Gradcu 11. 
julija 1914



Habilitacijsko delo

• »Habilitacija je bila izvršena 8. januarja 1918 s kolokvijem in poskusnim 
predavanjem (v glavnem razlago slovenskih imen Beneške Slovenije).« 
(Nahtigal 1954: 10).

• Objava s prevodom v slovenščino v Zbrana dela, Prva knjiga pri SAZU (1971).
• V habilitacijskem delu je zajel celotno zasnovo zgodovinske slovnice in 
• izčrpal 30 protestantskih virov, od teh 23 Trubarjevih in Hrenova Evangelia

inu Lystuui (1612), 
• za naslednja stoletja jezikoslovne obravnave Alasia, Stapletona, Skalarja, 

Kastelčeve Bratovske bukvice, Rogerija, Japlja, Ravnikarja idr. 
• pokazal razvoj glasoslovnih pojavov, 
• primerjalno s slovnicami in uvodoma poudaril:
• »Te Slovenske študije naj bodo pripravljalno delo za prihodnjo historično 

gramatiko slovenskega jezika, ki sem jo namenil pisati.« (1971: 278) 
(Kolarič: SBL, Šolar 1950: 443, Logar 1991: 13–4 idr.). 

• Med drugim je ugotovil pri Trubarju glasovne vplive gorenjskega narečja in
• jih pri variantnih refleksih (ei, e) za psl. ě že pred Riglerjem razložil kot vpliv 

ljubljanščine.



Vojno obdobje (1914-1918)

• Med študijem in med vojno je ves svoj prosti čas vztrajno namenil 
svojemu znanstvenemu cilju. 

• Od 21. 6. 1915 (Nahtigal 1954: 10) »politično osumljen« (Bezlaj 
1950: 455) in 

• kljub slabemu zdravju mobiliziran (Šolar 1950: 443),

• po bridkih vojaških izkušnjah na soški fronti pri Krnu 

• se je celo leto 1916 zdravil na Dunaju in v zdraviliščih, 

• se deloma opomogel,

• moral do 11. 9. 1918 opravljati vojaško pisarniško delo v Kamniku 
in Ljubljani. 

• 12. 7. 1917 se je poročil s profesorico Albo Zalar. 



Vojno obdobje (1914-1918)

• 21. 3. 1918 je bil imenovan za privatnega docenta v 
Gradcu, 

• 11. 9. 1918 je nastopil docenturo v Gradcu. 

• Iz pisma Nahtigalu (Kamnik, 15. VI. 1917) je razvidno, 

• da se je mislil habilitirati v Gradcu za primerjalno 
jezikoslovje, 

• a je bil primoran izbrati slovansko (Nahtigal 1954: 18).

• Tik pred koncem vojne je bil predlagan za izrednega 
profesorja v Černovicah v Ukrajini (Kolarič: SBL, 
Nahtigal 1955: 99, 234: 43. in 48. pismo (14. 9. in 28. 
11. 1918.



Ramovševa vloga pri rojstvu slovenske univerze v 
Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev

• Ramovš, 28-letni habilitirani doktor, 

• privatni docent v Gradcu, 

• je ob nastanku južnoslovanske skupnosti postal tajnik Vseučiliške 
komisije pri pokrajinski vladi v Ljubljani (na prvi seji 5. 12. 1918),

• bil med njenimi prvimi štirimi ustanovitelji in profesorji 
matičarji, 

• ki so od 18. 9. 1919 tvorili Univerzitetni svet. 

• 31. 8. 1919 je bil v Beogradu med prvimi in najmlajši (Jakopin 
1972: 351) imenovan za rednega profesorja na filozofski fakulteti 
ljubljanske univerze. 



Imenovanje „pravnog docenta“ na Univerzi v Gradcu za rednega 
profesorja na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, 31. avgusta 1919 

(SAZU, R 46) 



Ramovševa vloga pri rojstvu slovenske univerze 
v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev

• Prvi profesorski kolegij filozofske fakultete so sestavljali: 

• na stolici za matematiko dr. Josip Plemelj, redni profesor černoviške univerze, 

• dr. Rajko Nahtigal za splošno jugoslovansko filologijo, redni profesor graške 
univerze, 

• za slovenski jezik Fran Ramovš, privatni docent graške univerze, 

• za zgodovino slovanskih literatur novejše dobe s posebnim ozirom na slovensko 
literaturo Ivan Prijatelj, kustos Dvorne knjižnice na Dunaju (Ciperle 2009: 35).

• Novico, da je regent Aleksander Karađorđević, ki je 23. 7. 1919 podpisal Zakon o 
Univerzi Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani, 

• 31. 8. »podpisal ukaz, s katerim stopi v veljavo zakon o ustanovitvi vseučilišča 
v Ljubljani in s katerim se imenujejo prvi profesorji na vseučilišču, 

• ki imajo obenem tudi nalogo, da stavijo predloge glede nadaljnih imenovanj«, 

• seznam imen rednih profesorjev vseh fakultet je objavil Slovenski narod (2. 9. 
1919, 52, št. 204, str. 1) pod naslovom Slovensko vseučilišče v Ljubljani.



Ramovševa vloga pri rojstvu slovenske univerze 
v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev

• V Seminarju za slovansko filologijo je zasedel katedro za slovenski 
jezik (Logar 1961: 65) in bil nastavljen za fonetiko in zgodovino 
slovenskega jezika (Šivic Dular: SAZU), 

• prva leta do prihoda prof. dr. K. Oštirja tudi za indoevropsko 
jezikoslovje. 

• Grdina (1992: 245, op. 33) omenja Ramovševo zasnovo oblikovanja 33 
stolic na filozofski fakulteti, med njimi štirih za slavistiko.

• 50. pismo Nahtigalu (21. 12. 1918) o pogovoru s Kidričem in 
Prijateljem, da bi sestavil spomenico o slavističnih stolicah za 
zagrebško vseučilišče: 

• za splošno slovansko filologijo (1. slovničarski del, Nahtigal, 2. 
literatura, Prijatelj), 3. za slovenski jezik (Ramovš), imel je tekmeca v F. 
Ilešiču, 

• 4. za slovensko literaturo (Kidrič), v Ljubljani bi predvidel celo dve za 
slovensko literaturo (še za I. Grafenauerja) (Nahtigal 1955: 241–2).



Znanstveno delo v času od leta 1913 do 1918

• L. 1913 je njegov prvi prispevek Slovarski doneski iz Trubarjevih 
del (ČZN X, 1913, 144–51) posvečen leksiki in etimologiji 

• prvaka slovenskega knjižnega jezika in razlagi 44 leksikalnih 
posebnosti, ki jih Pleteršnik nima, 

• in z njim tudi zaključil: Iz Trubarjevega leksikona, Drugi Trubarjev 
zbornik, 1952: 117–8, 

• dva leksema (avštrija in plumbart) je na novo razložil.

• Plumbart drugače razloži še v razpravi Sprachliche Miszellen aus
dem Slovenischen (AslPh XXXVI, 1916), 

• tudi zaradi Pintarjeve kritike v LZ XXXIV (1914: 245–7): 

• ne več iz Blumenfahrt, ampak *rumbart (Romfahrt), 1952 pa iz 
Jubileumfahrt).



Znanstveno delo v času od leta 1913 do 1918

• V letih 1913–1918 je objavil 16 del (Bizjak 1990: 283), 
• v različnih slovenskih (Časopis za zgodovino in narodopisje, Slovan, Ljubljanski 

zvon, Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino), 
• avstrijskih (AslPh), hrvaških (Nastavni vjesnik) in 
• čeških publikacijah (Slavia, Časopis pro moderní filologii).
• Med njimi je 6 razprav, 
• najpomembnejše habilitacijsko delo Slovenische Studien (AslPh 1918, 1920, 

123–74, 289–330) in Delo revizije za Dalmatinovo biblijo, napisana že 1914 
(ČJKZ I 1918), 

• tudi pripravljalna dela za zgodovinsko slovnico. 
• Obravnavajo etimologijo (Sprachliche Miszellen aus dem Slovenischen

[Jezikovni drobci iz slovenščine] (AslPh 1916), 
• razlago imena Neuroi pri Herodotu (Časopis pro moderní filologii IV, 1914/15), 
• glasoslovje (Donesek k boju »l« ali »u« (Slovan 1914); 
• dialektologijo (od začetkov) (Nahtigal 1954: 10): Zur slovenischen 

Dialektforschung [O slovenskem narečjeslovju] (AslPh 1914) o nekaterih 
pojavih gorenjskega konzonantizma. 



Znanstveno delo v času od leta 1913 do 1918

• Spremljal je objave drugih domačih in tujih jezikoslovcev in se kritično odzival 
nanje – iz tega časa je 8 ocen: 

• pravorečni: večinoma pohvalna ocena Izreke v poeziji A. Breznika, 

• kritika članka iz LMS za leto 1912 Izgovor slovenskega knjižnega jezika F. Ilešiča v 
zvezi z izgovorom -ł v Nastavnem vjesniku (Zagreb, 1913, XXI, 227–9, 766–71), 

• imenoslovni: nemška krajevna imena v Furlaniji R. Merkha (LZ 1917); 

• ocenil je Breznikova začetna poglavja iz srednješolske slovnice (Slovan 1915), 

• Škrabčeve Jezikoslovne spise I. zvezek, kritično tudi glede na Tominškovo kritiko 
(LZ 1917), 

• Nahtigalovo Vprašanje o enotnem albanskem knjižnem jeziku (LZ 1918), 

• ocena prispevkov iz 1. in 2. snopiča ČJKZ 1918 ( (LZ 1918), 

• v ČJKZ 1918 pa predstavil slovenistiko v Jagićevem Archivu für slavische
Philologie,

• z M. Rešetarjem napravil bibliografski pregled Jagićevega dela v zadnjem 
desetletju (ČJKZ 1918). 



Objave leta 1919

• 3.4.1 Znanstveno delo
• Že pred vojno je pripravil mnoge razprave, ki jih je dokončal med njo in 

objavil po njej. 
• Poleg habilitacijskega dela Slovenische Studien (izšlo v AslPh 1920) je 

objavil samo v Ljubljanskem zvonu 10 prispevkov z različno tematiko: 
• imenoslovna članka: krajevno ime Grosuplje in rodbinsko ime slovenskih 

Kraigherjev (Listki),
• ocene izšlih knjig in člankov: Die altslawische Besiedlung des Oberen

Mühlviertels F. Stroha (Linz 1914), 
• Naš jezik J. Glonarja (1919), 
• Die protestantische Kirchenordnung der Slowenen F. Kidriča, 
• Sclavenica M. Premroua in
• Južnoslovansko-italijansko sporno vprašanje v luči nekih znanstvenih 

podatkov R. Nahtigala (1919), 
• kritični odziv na spomenico akademskega senata graške univerze Die

Südgrenze der deutschen Steiermark ter 
• spominski članek ob smrti o. Stanislava Škrabca. 



Objave leta 1920

V ČJKZ je objavil 6 člankov 
z etimološko (brižinski v uzmazi glede na staroindijsko sama),
eden še v Slovenskem pravniku (Izvor slovenske besede kazen), 
fonetično (Zanimiv primer prehodnega y v slovenščini), 
oblikoslovno (Opazke k slovanskim tvorbam pronominalnega 
debla *qwo-, K zgodovini slovenske konjugacije), 
zgodovinsko-dialektološko: Zanimiv koroško-slovenski rokopis iz 
17. stol. s prepisi protestantskih besedil in Kolomonovega žegna,
leksikološko vsebino: Donesek k slovenskim starožitnostim. 
Tedaj je nastala tudi rokopisna opalografsko razmnožena izdaja 
Historična gramatika slovenskega jezika I–III, Vokalizem, 
razen ǝ, zložnega l in r,
izpod peresa njegovih slušateljev.





Zasnova slovenske historične slovnice

• Ramovš v prvem izdanem (II.) delu slovnice, Konzonantizmu (1924), 

• navaja zapis V. Vondráka v primerjalni slovanski slovnici 

• o potrebi po slovenski zgodovinski slovnici kot narodni nalogi. 

• »Historična gramatika ima podati in pojasniti celoten razvoj 
jezikovih glasov, oblik in njihovih zvez v govorne enote.« (Ramovš 
1924: [I]). 

• Ramovš je zanjo načrtoval 7 oddelkov v samostojnih knjigah: 

• I. Uvodna in splošna poglavja: 
– nastanek individualnosti SJ; 

– zgodovina slovenske slovnice (SAZU, R 46/V-13), 

– grafike (oboje v rokopisu, objavi v ZD I, 1971: 213–50, 251–7),

– jezikovni viri, predmetna literatura, opis glasov; 



Zasnova slovenske historične slovnice

• II. Konzonantizem; 

• III. Vokalizem; 

• IV. Akcent; 

• V. Oblikoslovje; 

• VI. Sintaksa; 

• VII. Dialektologija z dodatkom: zgodovina 
slovenskega knjižnega jezika 

• (Ramovš 1924: II). 



Zasnova slovenske historične slovnice

• Predstavi tudi postopek večletnega zbiranja gradiva iz vseh 
jezikovnih spomenikov in »vseh živečih narečij«, da bi ugotovil 
razvojne stopnje: 

• »da sem iz vsakega vira izčrpaval gradivo za vsa gramatična 
poglavja obenem, s čimer mi je podan celoten razvojni 
pregled, ki je tudi za presojanje posameznih pojavov 
neobhodno potreben.« (Ramovš 1924: II).

• V ta namen je že med počitnicami 1913 na potovanju po 
Nemčiji in na Danskem izpisoval jezikovno gradivo iz 
slovenskih protestantskih tiskov, 

• po slovenskih krajih je zbiral narečno gradivo, 
• sprva objavljal številne daljše in krajše razprave (Bezlaj 1940: 

455, Dolinar 2001: 11) in 
• načrt uresničeval v nadaljnjem obdobju. 



Teoretična opredelitev

• Izhajal je iz mladogramatične šole, 

• ki jezik pojmuje kot »živ organizem, ki se neprestano giblje in 
razvija« (Bezlaj 1940: 455),

• ga razširil na substitucijsko metodo pri obravnavi konzonantizma, 
slovanskih krajevnih imen, prevzetih v bavarščino (Orožen 1994: 
317), 

• za določanje razvojnih stopenj v glasoslovju (Ahačič 2015) oz. 

• se ni omejeval na določeno teorijo in bil odprt za nove poglede na 
jezik:

• »ni oblikoval bistveno novih metod […] Pri vseh različnih panogah 
in metodah v jezikoslovju je iskal sredstev, ki bi mu pomagala 
uresničiti njegov načrt.« (Bezlaj 1950: 231); 



Teoretična opredelitev

• »v priznanju njegove znanstvene odprtosti, zvestobi 
jezikovnim dejstvom in razvojni dinamiki znanosti« Lenček
(1994: 201), 

• »kot izoblikovana osebnost, izhajajoč iz teoretično-
metodoloških okvirov graške šole, indoevropeistov 
Meringerja in Schuchardta, našel samostojno raziskovalno 
pot v slovenistiko« (Orožen: 1994: 315), 

• po vsebinskem obsegu in zgodovinskorazvojni razlagi 
posamičnih jezikovnih dejstev ostajal mladogramatik (prav 
tam: 316). 



Teoretična opredelitev

• Gvozdanović (1994: 140) ugotavlja, da 
»/p/odrobna analiza Ramovševih del kaže 
aspekte strukturalistične metodologije že prej 
kot v delih Trubetzkoja in Jakobsona.«,

• v relativni kronologiji sprememb, 

• v narečni variaciji v Slovenskih študijah,

• le da je razlago glasovnih sprememb omejeval 
na fonetične dejavnike in ni izhajal iz 
predstave o razločevalnih lastnostih. 



France Bezlaj, Franc Ramovš. 
Ljubljanski zvon, 1940, 456. 

• „Rajnki češki slavist Weingart mi je nekoč dejal, 
da se mu zdi Ramovševa gramatika nekaj tako 
senzacionalnega kakor razvozlanje hieroglifov.“ 

• (1890-1939)
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Weingart en.wikipedia.org.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Weingart


Univerzitetni profesor

• Iz študentskih zapiskov njegovih predavanj iz Historične gramatike 
slovenskega jezika (1920) 

• spoznamo vsebino njegovih začetnih predavanj 
• z obravnavo razvoja slovenskega vokalizma
• (samoglasnikov ę in ǫ, o, e, ě, y, i, u) 
• s primerjalnojezikovno potrditvijo in referencami od Miklošiča, 

Valjavca, Škrabca, Oblaka, Štreklja, Nahtigala do Breznika, tujih 
slavistov Jagića, Bernekerja, Brandta, Brocha, Brugmanna, 
Gebauerja, Paula, Pedersena, Schatza, Schmellerja, Vondráka, idr., 

• gradivo je črpal iz starejših besedil, enako kot za Slovenske študije: 
Brižinskih spomenikov, Trubarja, Krelja, Dalmatina, Tulščaka, 
Znojilška, Megiserja, Hrena, Sommaripe, Skalarja, Stapletona, 
Svetokriškega, Rogerija, Pohlina, Japlja, koroške Duhoune branue
(1740), Ravnikarja, Prešerna, Pleteršnika idr., 

• upošteval lastnoimenske vire, 
• iz mnogih govorov od Rezije do Prekmurja,od Roža do Bele krajine.



Univerzitetni profesor

• Grdina po arhivskih zapisih navaja (1992: 246): 
• »Ramovš je začel s historično slovnico slovenskega jezika 

(glasoslovje in nato oblikoslovje), 
• nakar se je posvečal še slovenskemu vokalizmu, 

konzonantizmu, akcentu, splošni fonetiki in posebej 
intenzivno dialektologiji. 

• V seminarju je obravnaval Brižinske spomenike, tekste iz 
katoliške (Svetokriški, Hipolit, Rogerij, Basar) in 
protestantske (Trubar) dobe, moderna slovenska 
narečna besedila in slovenski književni jezik.« 

• Ramovš je sam za graško profesuro leta 1918 pripravljal 
predavanje Uvod v zgodovino slovenskega jezika (pismo 
44, Ljubljana 10. 10. 1918, Nahtigal 1955: 100) in 

• Študije na področju slovenske dialektologije (pismo 47, 
19. 11. 1918, prav tam: 104).



Univerzitetni profesor

• Za š. l. 1929/30 V. Novak (1991: 207) za Uvod v slovensko historično 
gramatiko omenja seznam obvezne literature na seminarskih vratih: 
Leskienova stcsl. slovnica, Brochova Slawische Phonetik, Jespersenova
Lehrbuch der Phonetik; 

• zajel je pregled pravopisa in pisave od Trubarja dalje, oznake vseh slovnic in 
razčlenitev uvodov, tudi pregled razprav Valjavca, Škrabca, Oblaka idr. 

• Pri Slovenski dialektologiji je začel z orisom zahodnih dialektov od 
rezijanskega do notranjskega, 

• a pri izpitih sistematičnega znanja ni zahteval, 
• le osnovno poznavanje iz fonetike ali morfologije pri interpretaciji starega 

besedila.
• Pri Historični gramatiki je dve leti sistematično predaval o vokalizmu (pozneje 

zajeto v Kratki zgodovini slovenskega jezika (1936)), 
• ker je za konzonantizem obstajala knjiga, 
• je nadaljeval z oblikoslovjem, vzporedno predaval akcent v srbskohrvatskem

in slovenskem jeziku. 
• Seminarja sta bila Interpretacija modernih (natisnjen koroški narečni tekst) in 
• historičnih dialektičnih tekstov (Trubar: Ena kratka Poſtilla (1558)). 



Univerzitetni profesor

• F. Jakopin (1991: 51) za študij po 2. svetovni vojni navaja

• ciklična predavanja iz slovenske zgodovinske slovnice in 
fonetike, najbolj se spominja predavanja o naglasu, oprto na N. 
van Wijka (1923), 

• ki je strnjeno izšlo v članku Relativna kronologija slovenskih 
akcentskih pojavov (1950).

• Različni viri poudarjajo njegova živa, zgoščena in prosta 
predavanja 

• skoraj brez pomoči listkov na četrtinki pole (po ustnem pričevanju 
J. Zora (Grdina 1992: 246)), 



Univerzitetni profesor

• Novak (1991: 207) poudarja njegovo »glasovno, 
oblikovno in vsebinsko osvajajoče, dovršeno 
govorjenje […] je iz njegovega pogleda in glasu 
izžarevala napeta povezava z nami«,

• Jakopin (1991: 14–5) omenja »živ/o/ eleganco/o/«, »v 
hoji in kretnjah sploh je bil v žlahtnem pomenu 
gosposki, ves čar njegove osebnosti pa se je izražal v 
besedi«, ki jo označuje »jezikovna naturnost«, 
»izrazn/a/ popolnost«. 

• V predavanjih je zvenel knjižni jezik s patino 
ljubljanščine, v seminarju se ji je še bolj približal.



Znanstveni stiki, osebnost in delo skozi dopisovanje 
s sodobniki

• V zapuščini SAZU je (sin jo je predal SAZU ob 20-letnici smrti), 

• »1170 pisemskih enot 259 dopisnikov« v 14 jezikih (Koblar-
Horetzky 1985: III). 

• Iz leta 1919 je ohranjenih 50 pisem:

• začel se je dopisovati s F. Kidričem (od 7. 1., ohranjena Kidričeva)  
in 

• A. Belićem (le nedatirano 1919 glede nastavitve P. Bizillija na prosto 
mesto za zgodovino na ljubljanski univerzi), ki je v znanstvenih 
stvareh zelo cenil prav Ramovševo mnenje (Rotar 1990: [7]).

• Med imeni dopisnikov so še npr.: F. Drašler, L. Hauptman, K. 
Hinterlechner, F. Ilešič, V. Jagić, A. Kaspret, I. Kasumović, V. Kušar, R. 
Meringer, M. Murko, K. Oštir, N. Preobraženskij, I. Prijatelj, O. 
Schiessel, P. Skok, F. Veber, B. Zarnik.

•



Znanstveni stiki, osebnost in delo skozi dopisovanje 
s sodobniki

• Iz pisem razberemo njegovo razmišljanje o strokovnih 
temah,

• dogajanja in občutenje v družbeno-politično nemirnem 
času, 

• ki so krojila tudi njegovo življenjsko in poklicno usodo. 

• Dopisovanje s svojim graškim profesorjem R. 
Nahtigalom od 1913, ko je Nahtigal prišel v Gradec,

• do 1919, ko je bil nastavljen v Ljubljani, 

• s katerim je stkal pristne stike učenca do učitelja in nato 
prijatelja.



Znanstveni stiki, osebnost in delo skozi dopisovanje 
s sodobniki

• Nahtigal je v Gradcu prevzel vodenje zadev o Ramovševi 
habilitaciji,

• kar je bil sprva osrednji predmet, 

• nato oprostitev iz vojske,

• sodelovanje pri izdajanju prvega znanstvenega Časopisa za 
jezik, književnost in zgodovino (1918–28), za katerega je 
Ramovš iskal naročnike in podpornike, 

• po vojni priprave na univerzo in organizacija znanstveno-
kulturnega dela: knjižnica, univerza, akademija, avtonomija. 

• Pogosto omenjana imena so I. Grafenauer, A. Breznik, I. 
Prijatelj, S. Škrabec, V. Jagić idr.



Ljubljana, 26. 12. 1930, Pisma Želmíri Gašparíkovi, Rotar 
1989: 142/14

• Ali vrag vedi, kakšen temperament je v meni: 
• eno mi je jasno, da sem prebrzo živel, v vsakem 

pogledu,
• s 15 leti sem bil že pravi fant, 
• s 27 docent (če prav sem 4 leta služil na fronti in v 

armadi, 
• z 29. ordinarij
• in zato ni čudno, če sem pri 40 že Metuzalem. 
• Jaz mislim, da je najbolje, da grem že v penzijo in da
• postanem »ein alter Bierbruder« recimo pri Fleku v 

Pragi.



Ljubljana, 29. 12. 1937, Pisma Želmíri Gašparíkovi, Rotar 
1989: 168/40

• Včasih se je umaknil v samoto, da se je »duševno 
odklopil iz vse okolice« in pomodroval s sebi 
lastnim črnim humorjem (Rotar 1989: 168/40, 29. 
12. 1937): 

• Rad sem sam, čisto sam; nisem obupan, ne, ali 
mir človeku dobro dé. V miru človek šele postaja 
človek, če ima oči in dušo za vse in če ga je 
življenje že ubilo. Ni mi žal, kar je bilo, je, kot da 
ni bilo. Kaj bo, je malenkostno vprašanje. 



Pogled v nadaljnje objave in znanstvene dosežke

• Usmeritev k skoraj neraziskani slovenski jezikoslovni zgodovini (Bezlaj 1950: 
225–7), 

• četudi ni zaobšel aktualnih potreb knjižnega jezika in njegove norme. 

• Njegova bibliografija zajema okoli 200 enot, med njimi 8 knjig. 

• Zgodovinsko slovnico je večinoma uresničil, izdal pa le dva predvidena dela: 

• leta 1924 II. Konzonantizem;

• velik del raziskav je usmeril v slovenska narečja, 

• zato se upravičeno imenuje »utemeljitelj slov. dialektologije (Stražišar): 

• razmejuje jih na Dialektološki karti (1931), ki je izšla v manjši izdaji leta 1935, 

• in opiše v VII. delu Dialekti (1935), 

• ki jo Logar (1991: 15) imenuje »zlata knjiga slovenistike«.





• Med počitnicami je v treh tednih napisal Kratko zgodovino 
slovenskega jezika I (1936), ki pomeni 

• »/v/išek Ramovševe ustvarjalne moči […] /v/ zgoščenih, strnjenih 
potezah riše samostojni razvoj slovenščine od najstarejših časov 
do današnjih narečij. Z natančnimi glasovnimi analizami sledi 
razvoj posameznih glasov iz roda v rod« (Bezlaj 1950: 232–3). 

• Začetnik je tudi pri izdajah starih slovenskih rokopisov: 

• z M. Kosom sta objavila Brižinske spomenike (1937), 

• z jezikovnimi dokazi je potrdil njihovo slovenskost. 

• Prezgodnja smrt mu je preprečila objavo ostalih delov (vokalizma, 
naglasa),

• Morfologijo slovenskega jezika (V.), ki so jo po predavanjih 

• (1947–9) priredili študenti P. Merkù, B. Pogorelec in M. Sovre,

• je še uspel pregledati.

• Za skladnjo pa je menil, da stanje raziskav še ne omogoča 
sintetičnega prikaza (Bezlaj 1950: 235) oz. se mu je zdela preveč 
shematična za obravnavo. 



Strokovnoorganizacijsko delo

• Kot ena največjih avtoritet za vprašanja slovenskega knjižnega jezika 
(Kolarič: SBL) se je pridružil A. Brezniku pri Slovenskem pravopisu iz leta 
1935 (šolski izdaji 1937 in 1938), 

• skrbel predvsem za pravorečje, 
• bil vodja pravopisne komisije izdaje SAZU iz leta 1950 (Logar 1996: 78), 

za katerega je prejel Prešernovo nagrado.
• Soustanovitelj (1920), tajnik (od 1921) Društva za humanistične vede in 

urednik Razprav (1923–30); 
• soustanovitelj (od 1917) in glavni urednik Časopisa za slovenski jezik, 

književnost in zgodovino (1918–28), 
• sourednik Južnoslovanskega filologa (1921–50),
• Razprav SAZU prvega razreda I–II (1943–4), Razprav SAZU drugega 

razreda I (1950),
• urednik Letopisa SAZU (I–III (1938–1950)), 
• Slavistične revije (1950–2).



Snovalec jezikoslovnega programa pri SAZU 

• Po vojni je od leta 1945 kot predstojnik Inštituta za 
slovenski jezik SAZU zasnoval program s celostnim 
zbiranjem jezikovnega gradiva in izdelavo temeljnih 
jezikoslovnih del, kot so 

• pravopisni in pravorečni slovar, 
• slovar knjižnega jezika, 
• opisna in zgodovinska slovnica, 
• etimološki in historično-onomastični slovar,
• lingvistični atlas, 
• zbornik narečnih besedil, 
• arhiv dialektov, 
• topografski slovar,
• slovar slovenskih priimkov. 



Snovalec jezikoslovnega programa pri SAZU 

• Del se je uresničil: Slovenska slovnica (1947, 1956), 

• SSKJ 1–5 (1970–1991), SSKJ2 (2014), 

• Slovar slovenskih priimkov (1974), 

• Etimološki slovar slovenskega jezika 1–5 (1976–2009), 
Slovenski etimološki slovar (M. Snoj 1997, 2003, 2016), 
Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen (M. 
Snoj), 

• Slovenski pravopis (2001), 

• del pa še nastaja: Slovenski lingvistični atlas 1–2, 

• zgodovinski slovar oz. 

• se razrašča v vedno nove slovarske zbirke.



Trajnost Ramovševega imena v novih medijih

• S po njem poimenovanim inštitutom za 
slovenski jezik ZRC SAZU od leta 1986 in

• slovarskim portalom Fran (www. fran.si) od 
leta 2014, ki trenutno obsega 37 slovarjev, 
atlas in dve svetovalnici, 

• z nastajajočim Frančkom pa sega na področje 
vsestopenjskega izobraževanja, 

• sta Ramovševo ime in duh trajno prisotna tudi 
med pišočimi in učečimi se Slovenci in tujci.











Priznanja za Ramovševo izjemno jezikoslovno 
delo v mednarodnih krogih 

• Dopisni član akademij in znanstvenih ustanov:  

• School of Slavonic and East European Studies na Univerzi v 
Londonu 1925, 

• JAZU v Zagrebu 1926, 

• Srpske akademije nauka v Beogradu in 

• Slovanskega ústava v Pragi 1929, 

• Královské české společnosti nauk v Pragi in

• Polske akademie umiejętności v Krakovu 1935,

• Modern Linguistic Association of America 1948 (Kolarič: SBL, 
Geržinič 1954: 91; Šolar 1950: 445).

• 1929 je bil nagrajen s Karađorđevo zvezdo in redom Svetega 
Save 3. stopnje (SAZU, R 46). 



Prešernova nagrada za leto 1950

• Fran Ramovš za znanstveno in znanstveno 
organizacijsko delo pri Slovenskem pravopisu
(Fran Ramovš, Oton Župančič, Anton Bajec, Rudolf 
Kolarič, Mirko Rupel, Matej Šmalc, Jakob 
Šolar. Slovenski pravopis. 1950.

• Jakob Šolar, Rudolf Kolarič, Anton Bajec, Mirko Rupel, Matej 
Šmalc za znanstveno delo pri Slovenskem pravopisu.



Doprsni kip Borisa Kalina na terasi pred NUK 



Tovariš, 3. 10. 1952,  
VIII/40 (SAZU, R 46)



http://www.najdigrob.si/slovenski-grobovi/70/fran-
ramovs#gallery-5, 
Sekcija A, zid L/36

http://www.najdigrob.si/slovenski-grobovi/70/fran-ramovs#gallery-5


Sklep

• Ramovš je kljub uničujočim posledicam prve svetovne vojne 
na njegovo zdravstveno stanje 

• ustvaril jezikoslovni opus, 
• ki je ohranjen v zavesti slavistov in jezikoslovcev vsega sveta 

in 
• mimo katerega ne more noben raziskovalec zgodovine 

slovanskih jezikov. 
• Njegov znanstveni sintetični prispevek k zgodovini 

slovenskega jezika in 
• diplomatski organizacijski k slovenski znanosti, 
• visokemu šolstvu in kulturi ostaja nepresežen in 
• zapisan na najvišjem mestu v zgodovini slovenistike.



Ramovš, Ljubljanski zvon 1919, 39/2 

• Drugič pa predmet slavističnega študija še nikdar 
ni bilo ”mrtvo truplo”, marveč polno življenje 
živega jezika. Seveda, kdor je le zdaleč poslušal 
govore o zgodovini jezika, o njegovih narečjih, 
naglaševanju itd., pa se v predmet ni hotel 
poglobiti, za tega je bil predmet mrtev. Ta ni čutil 
biti žil jezikovega življenja, predmeta vsakega 
jezikoslovja in to zato ne, ker je bil sam ”mrtev”, 

t. j. ker ni hotel ali mogel vzbuditi v v [!] sebi 
”srca” – zanimanja za predmet.« 


