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O Škrabcu danes na spletu …
O slavi, vrednoti in lepoti slovenskega 
jezika: 

„Bil je vnet zagovornik materinega jezika, 
tujke pa je neusmiljeno preganjal. Prepričan 
je bil, da Slovenci svoj jezik in sebe premalo 
cenimo. Z vsem srcem je veroval: “Naša 
slovenščina je eden najlepših jezikov na 
svetu.”“
https://www.franciskani.si/?page_id=5
1

2. zadetek na Googlu

 „Krstno ime Anton je zamenjal z 
imenom Stanislav. Mašniško 
posvečenje je prejel leta 1867. Dve 
leti je bil suplent na ugledni 
frančiškanski gimnaziji v Novem 
mestu, kjer je poučeval 
slovenščino, grščino in nemščino, 
nato pa je od leta 1869 do 1872 v 
Gradcu študiral klasično in 
slovansko jezikoslovje ter leta 1876
opravil profesorski izpit. Že od leta 
1873 je bil nastavljen na 
Kostanjevico pri Gorici, kjer je 
poučeval na interni frančiškanski 
gimnaziji in tam ostal skoraj 43 let, 
vse do leta 1915, ko se je zaradi 
bližine soške fronte med prvo 
svetovno vojno moral umakniti v 
Ljubljano, kjer je 6. oktobra leta 
1918 tudi umrl.“

 https://sl.wikipedia.org/wiki/Stanisla
v_%C5%A0krabec
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Anton Škrabec iz Hrovače … 

Oče Stanislav Škrabec

Slika iz leta 1910, splet

Škrabčeva domačija v Hrovači
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krab%C4%8Deva_doma%C

4%8Dij

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krab%C4%8Deva_doma%C4%8Dij
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krab%C4%8Deva_doma%C4%8Dij


… oče Stanislav Škrabec – frančiškan 

http://www.samostan-kostanjevica.si/sl/nas-%C5%BEelite-obiskati%3F

http://kraji.eu/slovenija/ljubljana_cerkev_marijinega_oznanjenja/s

lo

O glasu in naglasu našega jezika v pisavi in izreki (1870, 

NM)

http://www.samostan-kostanjevica.si/sl/nas-%C5%BEelite-obiskati?
http://kraji.eu/slovenija/ljubljana_cerkev_marijinega_oznanjenja/slo


Škrabec „predvčeraj“ (glej v slovarjih, www.fran.si) …

„/…/ profesor v Ribnici pri Gorici (!) (Enciklopedija leksikografskog zavoda 1964: 299)“

http://www.fran.si/


Škrabec včeraj …

 Breznikova in Toporišičeva (Škrabčeva) dediščina



Knjižna izdaja Škrabčevega dela …

o. Niko Žvokelj
https://www.franciskani.si/?page_id=67

dr. Jože Toporišič
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEe_Topori%C5%A1i%C4%8D#/media/File:Jo%C5%BEe_topori%C5%A1i%C4

%8D.jpg



Škrabec danes …

Vir: splet, wikipedija, http://skrabcevi-dnevi.zrc-sazu.si/Program.aspx

Pranečak Janez 

Škrabec

http://skrabcevi-dnevi.zrc-sazu.si/Domov.aspx
http://skrabcevi-dnevi.zrc-sazu.si/Domov.aspx


Škrabčevo jezikoslovno delo … za prihodnost …

 http://www.samostan-

kostanjevica.si/sites/default/files/jd_2-besedilo.pdf

 1. zadetek v Sloveniji na Googlu pod Jezikoslovna dela 1 

…

http://www.samostan-kostanjevica.si/sites/default/files/jd_2-besedilo.pdf


Škrabčevo delo … in življenje …

 duhovnik (https://www.franciskani.si/?page_id=51) 
 1867 posvečen v duhovnika

 1867-1869 poučuje slovenščino, nemščino in grščino

 1869-1872 v Gradcu študiral klasično in slovansko 
jezikoslovje, 1876 opravil profesorski izpit. 

 Od leta 1873 nastavljen na Kostanjevico pri Gorici, 
kjer je poučeval na interni frančiškanski gimnaziji in 
tam ostal skoraj 43 let, vse do novembra 1915, ko se 
je zaradi bližine Soške fronte med prvo svetovno 
vojno moral umakniti v Ljubljano, kjer je 6. oktobra 
1918 umrl.

 Na Kostanjevici poučeval slovenščino, hrvaščino, 
nemščino, latinščino in grščino. 

https://www.franciskani.si/?page_id=51


Škrabčevo jezikoslovno delo … iz preteklosti za 

sedanjost

 fonetika in standardizacija slovenskega jezika

 1870 O glasu in naglasu 

 „Po Matiju Čopu in Jerneju Kopitarju je na 

Slovenskem nastalo pravorečno brezvladje. Vsak 

pisec se je skliceval na svoje narečje. V drugi polovici 

19. stoletja se je v deželnem zboru v Ljubljani začelo 

govoriti slovensko, vendar so govorili vsak v svojem 

narečju. „ https://www.franciskani.si/?page_id=51

https://www.franciskani.si/?page_id=51


Škrabčevo jezikoslovno delo … za sedanjost

 govorjeni (niti pisni) jezik konec 19. stoletja ni bil povsem 
standardiziran … 

 razprave oz. mnenja o parlamentarnem (tj. deželnem jeziku) v 
Novicah (Svetec, Cegnar idr.) 60-a in 70-a leta

 Načelo: „beri, kot je zapisano“ – problem elkanja

Škrabec spregovoril:

 Škrabec fonetik – opisoval govor (Škrabec „strukturalist“)

 o govoru in ne branju

 slovenščina kot samostojni in samosvoj jezik – standardiziranje
slovenščine

 združevalno načelo slovenskega jezika – pomen slovenskega 
šolstva (Škrabec poučeval in pisal razprave)

 splošnost slovenskega knjižnega jezika – proti ekskulizivizmu (proti 
„salonskemu“)



Škrabec fonetik in pravorečnik

Iskal ustrezno razmerje med pisavo in izreko

Odlični fonetični opisi

 »Poudarek ali naglas imenujemo navadno z 
nekolikim povzdignjenjem sklenjeno ojačanje glasu 
pri izgovarjanju keterega zloga v besedi ali ketere
besede v stavku.« (Cvetje 13, 1894; cit. po Škrabec 
1994b: 168).

Že takrat opisoval:

 »s svojim epohalnim /tj. Breznikov izraz/ spisom O 
glasu in naglasu našega jezika v pisavi in izreki 
uvedel obdobje slovenskega jezikoslovja, ki ga v 
polni meri zna ceniti šele sodobni jezikoslovni 
strukturalizem: Škrabec je namreč nekak njegov 
predhodnik.« (Toporišič, (1970), 1987: 69)



Standardiziranje slovenščine

»Da je dialektična izreka na Štajerskem, Koroškem itd. različna od 
dialektične izreke na Kranjskem, komu ni znano? Ali izobraženim 
mej nami je potrebna edinstvena, /…/ ‘književna izreka’; in ta izreka 
ne sme biti neorganska zmes raznih dialektičnih izrek /. …/ Zato pa 
nikaker ne mislim, da mora v vsem le kranjščina odločati, dasiravno
je res, da splošno nihče ne more podreti, kar je vedel vže Stanko 
Vraz: ‘Krain war von jeher in slovenicis die tonangebende Provinz.’ 
Le to je resnica, mora podlaga biti ‘književni’ le ena izreka, in, da ta 
ne more biti rezijanska ali prekmurska.« (Zakaj ginemo?, Škrabec 
1994a: 202

 proti dodatnemu reduciranju samoglasnikov, ki je napaka oz. 
»prenaglost« (Škrabec 1994b: 8), poudarja pa POLGLASNIK kot 
poseben fonem

„/T/isti samoglasnik, ki je pri nas najbolj zaničevan, tako da 
še svoje čerke nima, polglasnik“ – po Škrabcu posebna 
črka (neuspešen)



Splošnost in sprejemljivost slovenskega 

knjižnega jezika

 Sprejemljivost za čim širšo skupnost – realni opis 

jezika

»Po moji misli je prava knjižna izreka naše slovenščine prav 

ta, ki se sliši v neprisiljenem govorjenju izobraženih 

Slovencev v zasebnem občevanju.« (Škrabec (1995: 49))

izvor v ZASEBNEM (OSEBNEM) – ontološkem!

 Neekskluzivizem

O prestižu, „salonih“, celo ironično pravi: 

»Da bo naša „slovenska" gospoda kedaj do kaj takega 

prikobacala, to je zelo malo verjetno, smešno torej pri 

nas govoriti o „salonih".« (Škrabec 1995: 52).



Združevalno načelo jezika – pomen 

slovenskega šolstva

 »edinosten olikan zborni ali govorni jezik«, pravilna 

»izreka literaturnega jezika«, 

 posebej potrebno označiti »/…/ v učnih knjigah –

gramatikah in besednjakih –, da bi po njih občna 

postala vsej narodni inteligenciji.« (Cvetje 1880/8; 

cit. po Škrabec, JD 1, 1994: 38–39)



Pomen slovenskega šolstva

»Verjemite mi, g. doktor, meni ni za salone, meni je za 

šole in za cerkve; te in njih potrebe poznam nekoliko, 

salonov pa nič.« (Škrabec 1995 (JD 3): 48).

 Škrabca moti (po Čar 1995):

 napačna vzgoja v šolah

 poleg »teoretičnih« zmot – le šest samoglasnikov, 

 otroke namesto različnih glasov (in s tem tudi naglasa) učijo 

zlogovati, torej brati pravzaprav brez naglasa oz. z več naglasi –

míslítí, vérújété

1903 – O učenju naše knjižne slovenščine v začetnih in v 

višjih učiliščih (Škrabec 1995: 35–58)



Škrabec od včeraj za danes in jutri

 Mnogi njegovi jezikoslovni predlogi neuspešni (npr. 
zapleten samoglasniški sistem, Jezikoslovna dela 4, 
zapis polglasnika), vendar misel, tj. usmeritev je bila 
uspešna.

 Slovenščina kot enakopraven jezik – že konec 19. 
stoletja (zato: kodifikacija KJ)

 Skromnost in potrpežljivost, a natančnost, 
znanstvenost pri jezikoslovnem opisovanju (Cvetje z 
vertov sv. Frančiška)!

 Natančni fonetični opisi slovenščine (npr. fonema /l/)

Pomemben zgodovinski kontekst – minilo je 

več kot 100 let od Škrabčevih razprav!



»Škrabec zgled pravega znanstvenika, ki 

govori le s treznimi argumenti resnice in 

morda prav zaradi tega ostaja v svoji dobi 

manj priznan, kot zasluži.« (Toporišič 1987: 

95) 

Škrabec IMA DANES  primerno mesto v slovenskem 

jezikoslovju.



Hvala za pozornost in priporočam 

branje Škrabčevih jezikoslovnih del

54. SSJLK, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 6. 7. 2018


