


















• Kmetijske in rokodelske novice, 1844:
• »Nektéri Slovenci ne razločijo, kakor je potréba, 

teh dveh besedi: narodno in nerodno. Narodno 
je nekaj lepiga, kar je jednimu ali drugimu 
narodu lastniga, zato se reče: národnost: 
Nationalität. Nerodno je pa nekaj malovredniga. 
Ungeschicklichkeit. Gerdo bi bilo, ako bi mi te 
dve clo različne besede razločiti ne znali. Zato v 
glavo si jo zarežimo!« 



• Kmetijske in rokodelske novice, 1851: 
• »Bral sim jim nekaj iz eniga lista 'Novic', kjer je s pohvalo slovenska 

národnost v misel vzeta. Vsi se začnejo smejati in pravijo: No, tako 
je to hvale vredno, če smo Slovenci štorklasti in nerodni! Tudi mene 
je smeh posilil. Marsikdo je še kako smešno od nerodnosti perstavil, 
kakor si lahko sam misliš. Na to sim jim ob kratkim rekel: Kaj je 
nerodnost in neroden, to že veste; národnost in národen ali narodski 
je pa vse kaj druziga. Narodnost ali narodovnost je zapopadek ali 
obsežek vsih posebnost in lastnost, šeg in navad, ktere se per 
kakim narodu sploh najdejo in ga od druzih narodov večidel ločijo. 
Tako ima slovenski národ, tako ima nemški národ, tako ima 
francoski národ svoje posebne šege, navade, lastnosti ali z eno 
besedo svojo národnost, ktera ga od druzih narodov razločniga 
dela.«









Slovenec = slava + venec



• »Jaz sem najprej Slovenec in potem šele človek, 
je s plamtečimi očmi vzkliknil Kopitar. In tako je 
pri vseh zavednih narodih. Zgodovina uči to na 
vsaki strani. Ko bi ne bilo tako, bi ne bilo toliko 
krvi teklo v različnih plemenskih bojih. Brez mož, 
ki se ne ustrašijo ne nevarnosti in ne 
odgovornosti, brez takih mož se ni še nikdar nič 
znamenitega izvršilo. Vsaka stran povestnice je 
polna pota in krvi onih mož, v katerih je bila 
poosebljena za historično rešitev dozorela 
misel.« 
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