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Kako svoje jezike spoštujejo veliki narodi?

Kateri so veliki narodi?

Ali Slovenke in Slovenci ni(s)o velik narod?

Je treba: kdo jo mora spoštovati?

Kaj pomeni spoštovati jezik?



Slovenska jezikovna skupnost

V zadnjih 100 letih se je:

- okrepila
- denacionalizirala
- diverzificirala
- globalizirala

- mitizirala; mistificirala?



Kdor dozori, je:

zrel (SSKJ)

https://fran.si/iskanje?View=1&Query=zrel&hs=1


1. ki v rasti, razvoju doseže stopnjo, primerno za spravilo, razmnoževanje//pri 
katerem so končani procesi, potrebni za dosego ustrezne kakovosti //pri 
katerem so značilni elementi razviti v polni meri

2. telesno in duševno polno razvit//v določenem pogledu polno razvit sploh

3. ki je v srednjem obdobju življenja//značilen za ljudi v srednjem obdobju

4. ki je v obdobju največje izurjenosti, najboljših dosežkov//ki izraža, kaže veliko 
dovršenost, izurjenost

5. življenjsko razgledan in čustveno uravnovešen//ki izraža, kaže veliko modrost, 
premišljenost

6. glede na telesno, duševno razvitost sposoben za kaj// glede na doraslost, 
razvitost primeren za kaj//ki ima ustrezne pozitivne ali negativne lastnosti za kaj



1. ki v rasti, razvoju doseže stopnjo, primerno za spravilo, razmnoževanje//pri 
katerem so končani procesi, potrebni za dosego ustrezne kakovosti //pri 
katerem so značilni elementi razviti v polni meri

2. telesno in duševno polno razvit//v določenem pogledu polno razvit sploh

3. ki je v srednjem obdobju življenja//značilen za ljudi v srednjem obdobju

4. ki je v obdobju največje izurjenosti, najboljših dosežkov//ki izraža, kaže veliko 
dovršenost, izurjenost

5. življenjsko razgledan in čustveno uravnovešen//ki izraža, kaže veliko modrost, 
premišljenost

6. glede na telesno, duševno razvitost sposoben za kaj// glede na doraslost, 
razvitost primeren za kaj//ki ima ustrezne pozitivne ali negativne lastnosti za 
kaj



1. ki v rasti, razvoju doseže stopnjo, primerno za spravilo, razmnoževanje;

pri katerem so končani procesi, potrebni za dosego ustrezne kakovosti;

pri katerem so značilni elementi razviti v polni meri.

M. Stabej: Slovenska jezikovna skupnost 1918: Obredi ob prehodu
Besedilo. Predavanje.

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2018/05/54-SSJLK_Stabej.pdf
http://videolectures.net/ssjlk2018_stabej_jezikovna_skupnost/


Jezikovna skupnost

- homogenost?

- občutek pripadnosti?

Zrelost jezikovne skupnosti: 

- odsotnost (nepotrebnega) strahu

- smiselna odgovornost

- potrebna previdnost



Jezikovni strah

Strah pred izgubo lastnega jezika Nastajanje enojezičnih nacionalnih skupnosti

Strah 1:        enojezičnostne elite in enojezično ljudstvo 

Strah 2:        enojezičnostne elite in večjezično ljudstvo



Vrednota

1.    Visoka simbolna vrednost maternega jezika

2.    Visoka simbolna vrednost javne enojezične situacije (kot ideala) 



Naše načelo ali princip tedaj o srednjih in višjih šolah je: Popolno znanje tako maternega, 
kakor nemškega jezika, ter zahtevamo, na temelju prave paritetičnosti (enakosti), takošno
osnovo omenjenih naših šol, da se bo mogel izrečeni naš namen popolnoma doseči. Kar pa se 
tiče ljudskih šol, moramo, glede na njih namen in naravno pravo, zahtevati to, da mladina 
naša si ne zgubiva časa z vbijanjem jalovih nemških besed, (ker se nemškega jezika naučiti ne 
more), ampak da v pervih treh razredih se uči vse nauke, ki jih za življenje potrebuje, v 
domačem slovenskem in nji dobro razumljivem jeziku; ali, da ob kratkem rečemo: ljudsko šolo 
terjamo na narodni podlagi, ker sicer jenja biti ljudska šola (Volksschule) slovenskega naroda.

Janez Bleiweis: Naš program, Novice 1861 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-XPQ2U9TP

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-XPQ2U9TP


/o slovenskem »srednjem sloju, polinteligenci in meščanstvu«/:

To živi navadno odtrgano od prirode, prav tako pa ni dovolj notranje prebujeno, da bi 
moglo živeti pomembno in samostojno notranje življenje. Odtujeno je naravi, a prav tako 
duhu. Zato ne prejema njegova narodna zavest in vest podkrepitve ne od enega ne od 
drugega. To je sloj, ki se najlaže potujči. Njegov najvišji pojem je korist; kjer jo sluti, tam je 
voljan zatajiti svojo narodnost, za katero ga je prav tako lahko navdušiti, kakor jo lahko tudi 
izda.

Josip Vidmar: Kulturni problem slovenstva, 1932.



Elita ljudstvu ne zaupa



Narod ni močan takrat, ko ne more skočiti iz svoje kože, ker ima svoj izvirni jezik za varno 
obrambno obliko, pač pa je močan takrat, ko mu postane jezik suveren in tako rekoč 
osvajalen izraz, ki z njim popolnoma sproščeno občuje s svetom. Vsak narod se mora prej ali 
slej tako poistiti s svojim jezikom, da mu postane nezamenljiv in kongenialen izraz, njegova 
najintimnejša resnica, njegova narava.

Kocbek, Misli o jeziku, 1963 (1985: 238)



Slovenščina se more ponašati z odlikami, ki jih marsikak drug narod nima: čista je, naravno 
izvirna, jasno pomenska, glagolsko močna, elegantna in melodiozna, nagnjena v rahlo 
vzornost in vendar odprta za oblikovanje resnice v vseh stvarnih položajih.

Pač pa je videti, da je Slovenec kot izraževalec jezika precej zaostal za svojo besedo in 
govorico. /…/ Slovenec ni kongenialen svojemu jeziku. Slovenski človek se ne izraža tako, 
kakor ga k temu vabi njegov razviti, razčlenjeni in prožni jezik. Ugotovitev je še globlja: 
slovenski človek se svojega razvitega jezika ne poslužuje tako, kakor ga k temu vabi njegova 
zahtevna in razčlenjena stvarnost, družbena in moralna. (Oboje v istem delu, 239)



enojezičnost

dvojezičnost



večjezičnost

enojezičnost



Smiselna jezikovna odgovornost je govorčevo razumevanje ter zavedanje 
družbenega in jezikovnega učinka posameznega sporazumevalnega dejanja 
– in ozaveščena jezikovna praksa v skladu s tem razumevanjem ter 
zavedanjem. 

Potrebna jezikovna previdnost je pravzaprav samo zrcalna podoba 
odgovornosti: biti dovolj previden, da z jezikom ne raniš sočloveka in da 
usodno ne raniš jezika; in ne biti preveč previden, da ne onemiš. 



Zdrava jezikovna samozavest slovenske jezikovne skupnosti? 

Vsesplošno dojemanje posameznikov in posameznic, da sta slovenščina in 
slovenska jezikovna skupnost vitalni pojavnosti, vitalni predvsem v svoji 
polni raznovrstnosti. Tako pojmovanje vitalnosti omogoča večjo jezikovno 
svobodo posameznika in posameznice glede jezikovnih izbir pri različnih 
vsakdanjih komunikacijskih praksah – in s tem de facto večjo pripadnost 
jezikovni skupnosti. 

Druga plat jezikovne samozavesti:

pripravljenost upoštevanja tujih in uveljavljanja lastnih jezikovnih pravic. 
Predpogoj za to seveda je seznanjenost posameznikov in posameznic z 
lastnimi pravicami in pravicami drugih. 



ZRELOST

govorke in govorci (pooblaščene) ustanove

politične in upravne strokovne



ZRELOST govork in govorcev

jezikovna opremljenost jezikovna ozaveščenost

jezikovna zmožnost



Je slovenska jezikovna skupnost danes življenjsko razgledana in čustveno 
uravnovešena? Ali kaže in izraža veliko modrost, premišljenost?

Hm …



večjezičnost

nove
enojezičnostiEnojezičnost
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2019—2119?



DODATEK: KAKO JE MOGOČE?



Vladi RS
Državnemu zboru RS
Ustavnemu sodišču RS
Slovenski javnosti

KAKO JE MOGOČE?

Spodaj podpisani redni, izredni in dopisni članice in člani V. razreda za umetnosti ter II. razreda za filološke in 
literarne vede Slovenske akademije znanosti in umetnosti izražamo osuplost spričo zanemarjanja skrbi za 
ohranitev in razvoj slovenščine v Republiki Sloveniji.

Prav nevarnost, ki je grozila jeziku, je bila temeljna motivacija za eno izmed največjih dejanj v zgodovini 
slovenskega naroda – razglasitev samostojnosti Republike Slovenije. Zato je toliko bolj osupljivo in nesprejemljivo 
nespoštovanje ustavne in zakonske vloge slovenščine v javnem, izobraževalnem in znanstvenem življenju. V tem 
smislu odločno podpiramo izjave Komisije za slovenski jezik v javnosti pri SAZU.

Naj opozorimo le na nekaj najbolj kričečih primerov. 



Kako je mogoče, da je jezikovna krajina na Slovenskem onesnažena z nepreglednim številom angleških napisov? 

Kako je mogoče, da Ministrstvo za kulturo RS ter Inšpektorat za kulturo in medije tolerirata dejstvo, da operacijska 
sistema multinacionalke Apple, ki sta se uveljavila tudi na slovenskem trgu, ne podpirata slovenščine? Kako je 
mogoče, da se ob protestih kulturnih in znanstvenih ustanov državni uradniki cinično sprenevedajo, da zakon ne 
ščiti slovenščine pri osebnih računalnikih in »pametnih telefonih«, češ da ne gre za javne, ampak za zasebne 
naprave? Kako je mogoče, da pri urejanju tega problema Slovenija ne sledi zgledu Slovaške in sosednje Hrvaške, ki 
sta to zlahka uredili? Kako je mogoče, da Vlada RS ne zahteva od korporacije Apple spoštovanja slovenske 
zakonodaje na ozemlju suverene Republike Slovenije?

Kako je mogoče, da uprave slovenskih univerz s podporo velikega dela naravoslovcev in dela družboslovcev 
vztrajno in zavratno poskušajo uveljaviti angleščino kot učni jezik? Seveda ni s tem nič narobe, če gre za tuje 
študent(k)e, je pa nesprejemljivo, če gre za slovenske študent(k)e.

Kako je mogoče, da je v Sloveniji v zadnjih desetletjih dramatično upadlo znanje vseh drugih jezikov, ki smo jih 
nekoč odlično obvladali, in celo jezikov sosednjih dežel? Angleščina je današnja svetovna lingua franca, kar pa ne 
bi smel biti razlog za zanemarjanje drugih jezikov, revna računalniška angleščina pa prav gotovo ne bi smela izrivati 
slovenščine. 



Kako je mogoče, da predlog novega Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti prinaša šokantno 
poslabšanje položaja slovenščine? Peta alineja 43. člena namreč dopušča, da »ne glede na zakon, ki ureja javno 
rabo slovenščine, se lahko deli razpisnih postopkov ali prijav na razpis, pri ocenjevanju katerih sodelujejo tuji 
strokovnjaki, izvajajo v tujem jeziku«. Državni aparat Republike Slovenije na ta način angleščini ne samo de 
facto,temveč tudi de iure priznava popoln primat, slovenščino pa poriva v jezikovni rezervat. 

Kako je mogoče, da Republika Slovenija tako mačehovsko ravna s slovenščino? Od Vlade RS in od vseh državnih 
organov, ki so zadolženi za razvoj in zaščito slovenskega jezika, zahtevamo takojšnje ukrepanje. Pozivamo javnost, 
da se aktivno angažira pri skrbi za ohranitev in razvoj slovenščine na vseh področjih življenja. 

(28. maja 2019; dostopno mdr. na https://www.pravapeticija.com/kako_je_mogoce)

Boris A. Novak

https://www.pravapeticija.com/kako_je_mogoce


Kako je mogoče? Kako bo mogoče?

https://www.delo.si/kultura/razno/kako-je-mogoce-189661.html

