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NASLOV 

 

Slovenski črkopisi  

 

 

IZVLEČEK 

 

V diplomskem delu so predstavljeni vsi slovenski ĉrkopisi. Bohoriĉica je bila prvi slovenski 

knjiţni ĉrkopis in se je uporabljala od sredine 16. stoletja do sredine 19. stoletja. V povezavi z 

njo so opisane vse variante, katere so razvili najpomembnejši pisci ter z njimi v bohoriĉico 

prinesli pomembne spremembe. V nadaljevanju sta predstavljena ĉrkopisa, ki sta se za krajši 

ĉas uporabljala v zaĉetku 19. stoletja, metelĉica in dajnĉica. V zvezi z njima je opisana tudi 

abecedna vojna. V njej je potekal boj med bohoriĉico in njenimi privrţenci ter novima 

ĉrkopisoma, predvsem metelĉico, s katerima so nekateri ţeleli nadomestiti stari ĉrkopis. Dalje 

bo predstavljen slovenski ĉrkopis, gajica, katerega uporabljamo še danes. Pri vseh ĉrkopisih in 

njihovih variantah so predstavljene prednosti, ki so jih prinesli, in tudi pomanjkljivosti, zaradi 

katerih so nove variante (pri bohoriĉici) in nato novi ĉrkopisi nastajali. Pri gajici so opisani 

problemi, povezani z njo, ki so nastali predvsem zaradi tega, ker se je razvila v okviru 

ilirskega gibanja. 
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Sebastijan Krelj, Adam Bohoriĉ, Jurij Dalmatin, Marko Pohlin, Jernej Kopitar, slovnica, 

dajnĉica, Peter Dajnko, metelĉica, Franc Serafin Metelko, abecedna vojna, Matija Ĉop, gajica, 
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TITLE 

 

Slovenian alphabets 

 

 

ABSTRACT 

 

In the thesis are presented all of the slovenian alphabets. Bohoriĉica was the first slovenian 

alphabet and was used since the middle of the 16th until the middle of 19th century. In 

conection with it are described all of its variants which the most important writers developed 

and with them brang important changes in the bohoriĉica alphabet. Moreover are presented 

the two alphabets which were used for a short time in the 19th century, dajnĉica and 

metelĉica. In conection with them is described the alphabet war. During its course took place 

the fight between bohoriĉica and its followers and the two new alphabets – mainly metelĉica – 

with which some want to substitute the old alphabet. Afterward is presented slovenian 

alphabet – gajica – which is used still today. In conection with all of the alphabets and their 

variants are presented the advantages which they brang and also their disadvantages because 

of which the new variants and alphabets developed. Linked with gajica are described the 

issues which arised because the alphabet was developed in the Illirian movement. 

 

 

Key words: alphabet, variant, letter, phoneme, consonant set, bohoriĉica, Primoţ Trubar, 

Sebastijan Krelj, Adam Bohoriĉ, Marko Pohlin, Jernej Kopitar, grammar, dajnĉica, Peter 

Dajnko, metelĉica, Franc Serafin Metelko, alphabet war, Matija Ĉop, gajica, Ljudevit Gaj, 
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1 UVOD 

 

Leta 1555 je nastopil za nas Slovence pomemben trenutek, saj je protestantski pisec Primoţ 

Trubar za slovenski jezik uvedel latinico. Prvi izdaji Abecednika in Katekizma, ki ju je izdal 

leta 1550, je napisal v gotici. V drugi izdaji Abecednika pa je Trubar za naš jezik priredil 

latinsko abecedo, ki jo je prevzel iz nemšĉine, tako da je veĉĉrkja
1
 za šumnike pisal kot 

dvoĉrkja
2
 in dvoĉrkje za fonem [h] z eno ĉrko. Ĉrkopis, ki ga je Trubar uvedel, ni bil brez 

pomanjkljivosti, zato so se za njim zvrstili mnogi, ki so uvedli v prvi slovenski ĉrkopis razne 

reforme. Eden izmed njih je bil Sebastijan Krelj, znan zlasti po tem, da je uvedel razlikovanje 

med ĉrkama u in v. Pomembno vlogo sta odigrala tudi Adam Bohoriĉ, ki je prvi ĉrkopis opisal 

v svoji slovnici in po katerem je bohoriĉica dobila svoje ime, ter Jurij Dalmatin, ki je s svojim 

prevodom Biblije bohoriĉico uvedel v prakso. Pomembna predstavnika sta bila tudi Marko 

Pohlin, ki je s svojimi reformami v 18. stoletju skušal bohoriĉico najbolj spremeniti, vendar 

drugi njegovim spremembam niso sledili, ter Jernej Kopitar. Njegova ideja je bila razviti nov 

ĉrkopis, v katerem bi imel vsak fonem svojo ĉrko. Nanj sta se pri svojih ĉrkopisih oprla Peter 

Dajnko in Franc Serafin Metelko. Za njuna ĉrkopisa je bilo znaĉilno, da sta bila sestavljena iz 

latinskih in cirilskih ĉrk, zaradi ĉesar sta bila v javnosti slabo sprejeta. Bohoriĉica se je tako 

uporabljala skoraj tri stoletja, dokler je ni leta 1848 dokonĉno nadomestila gajica. Ta ĉrkopis, 

ki ga pri nas uporabljamo še danes, je razvil Ljudevit Gaj za hrvaške potrebe, vendar smo ga 

kljub nekaterim problemom in nasprotnikom sprejeli tudi Slovenci. 

 

1.1 Glavni cilji diplomskega dela 

 

V diplomskem delu bom predstavila vse slovenske ĉrkopise, od bohoriĉice do gajice, ki jo 

uporabljamo še danes. Opisala bom razloge za njihov nastanek, njihove prednosti in 

pomanjkljivosti. Osredotoĉila se bom na razlike med njimi, še posebej pri variantah 

bohoriĉice, ki so jih uvedli najpomembnejši pisci. Pri dajnĉici in metelĉici bom opisala ĉrke, 

ki sta jih Dajnko in Metelko uvedla v primerjavi z bohoriĉico, ter navedla razloge, zakaj 

ĉrkopisa nista uspela nadomestiti bohoriĉice. V sklopu tega se bom ustavila tudi pri abecedni 

vojni, opisala njen potek in glavne razloge, zakaj je do nje sploh prišlo. V istem poglavju bom 

                                                 
1
 Pisna znamenja za foneme, ki so sestavljena iz veĉ pisnih enot, v delu oznaĉujem z izrazom veĉĉrkje ali znak, 

medtem ko za znamenja, ki imajo le eno pisno enoto, uporabljam izraz ĉrka. 
2
 Izraz dvoĉrkje zaznamuje znamenje, ki je sestavljeno iz dveh pisnih enot. 
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predstavila tudi glavne toĉke, s katerimi se je glavni nasprotnik metelĉice, Matija Ĉop, podal 

v boj proti novim ĉrkopisom. V zadnjem poglavju bom predstavila ĉrkopis gajico. Ustavila se 

bom pri okolišĉinah njenega nastanka, kjer bom nekaj besed spregovorila tudi o ilirskem 

gibanju in hrvaškem ĉrkopisu. Pri samem opisu gajice pa bom spregovorila tudi o ĉeškem 

ĉrkopisu, saj se je Gaj pri razvoju gajice naslonil prav nanj. Za konec bom slovensko varianto 

gajice primerjala s tisto, katero so sprejeli Hrvati, ter opisala razlike med njima. 

 

1.2 Zgradba diplomskega dela 

 

Diplomsko delo sestavlja pet glavnih poglavij – vsako se ukvarja z enim ĉrkopisom, razen 

tistega o abecedni vojni –, ki si sledijo glede na ĉasovni potek. Prvo poglavje o bohoriĉici je 

razdeljeno na dve podpoglavji: v prvem je opisan razvoj bohoriĉice v 16. stoletju, kjer se 

dotaknem vsakega posameznika, ki je v ĉrkopis vnesel nove spremembe (od Trubarja do 

Dalmatina), v drugem pa razvoj bohoriĉice od 17. stoletja naprej. Natanĉneje se ustavim v 18. 

stoletju, kjer predstavim Pohlinove ĉrkopisne reforme, zakljuĉim pa z Jernejem Kopitarjem in 

njegovo idejo o novem ĉrkopisu. Sledi drugo poglavje, kjer je predstavljen prvi ĉrkopis, s 

katerim so nekateri ţeleli nadomestiti bohoriĉico: dajnĉica. Tu se ustavim pri razlogih in 

okolišĉinah njenega nastanka ter ĉrkopis opišem. Podobna je zgradba tretjega poglavja, kjer je 

predstavljena metelĉica. Sledi poglavje, v katerem opišem abecedno vojno; njen potek in 

glavne toĉke Ĉopovega nasprotovanja novim ĉrkopisom. Peto poglavje je sestavljeno iz dveh 

podpoglavij. V prvem opišem okolišĉine, v katerih je gajica nastala, ter probleme, ki so jo 

spremljali. V drugem podpoglavju predstavim ĉrkopis, kakršnega poznamo in uporabljamo še 

danes, ustavim pa se tudi pri ĉeškem ĉrkopisu, saj je ta odigral pomembno vlogo pri nastanku 

hrvaške in slovenske variante gajice. 

 

1.3 Metode in način zbiranja gradiva 

 

Pri izdelavi diplomskega dela sem si pomagala z literaturo, pisano na to temo, pri ĉemer sem 

podala glavne ugotovitve, ki so v tej literaturi navedene. Pri opisu ter primerjanju posameznih 

variant in ĉrkopisov sem se oprla tudi na besedila posameznikov, ki so v doloĉenem ĉrkopisu 

pisali ter preverila, kako so posamezne ĉrke dejansko zapisovali. Opis ĉrk sem tako 

podkrepila s primerom. Pri opisu sem se osredotoĉila na male ĉrke; velike sem omenjala le v 

primeru, ko so bile te drugaĉne od malih ĉrk. Ĉeprav je naslov diplomskega dela Slovenski 
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ĉrkopisi, sem se dotaknila tudi hrvaškega in ĉeškega ĉrkopisa, saj sta bila oba povezana z 

nastankom ĉrkopisa, katerega uporabljamo Slovenci danes.          
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2 BOHORIČICA 

 

Bohoriĉica je prvi slovenski ĉrkopis. Uporabljalo se ga je od sredine 16. skoraj do sredine 19. 

stoletja. Temelje je bohoriĉici postavil Primoţ Trubar, ki je nemško pisavo prilagodil našemu 

jeziku. Razlog, zakaj se ĉrkopis imenuje bohoriĉica, najdemo pri Adamu Bohoriĉu, ki je 

pisavo opisal v svoji slovnici Proste zimske urice iz leta 1584. Ĉrkopis je v prakso uvedel 

Jurij Dalmatin istega leta, in sicer v svojem prevodu Biblije.  

 

2.1 Bohoričica v 16. stoletju 

 

V nadaljevanju bom predstavila razvoj bohoriĉice v 16. stoletju in opisala njene variante, ki 

so jih skušali uveljaviti posamezniki. Zaĉela bom pri varianti, ki jo je uporabljal Primoţ 

Trubar, saj je prav on »namesto nemških dvo-, tro- in štiriĉrkij uvedel eno- oz. dvoĉrkja«. 

(Toporišiĉ, 1984, 271) Nadaljevala bom s primerjavo variant bohoriĉice, ki so jih uporabljali 

Sebastijan Krelj, Adam Bohoriĉ in Jurij Dalmatin. Opisala bom razlike med posameznimi 

variantami, pri ĉemer se bom oprla na literaturo, hkrati pa si bom pomagala s primerjanjem 

besedil navedenih posameznikov. Pri primerjanju bom navajala le razlike med malimi ĉrkami; 

velike ĉrke bom omenjala le v primeru, ĉe se bodo te razlikovale od malih. 

 

2.1.1 Primoţ Trubar 

 

Trubar je bohoriĉico sestavil tako, da je nemško pisavo priredil slovenskemu jeziku, pri 

ĉemer, gledano danes, je imela pisava nemalo pomanjkljivosti. Do teh je prišlo, ker je Trubar 

pisavo, prilagojeno nekemu drugemu jeziku, skušal prilagoditi slovenšĉini, ki se precej 

razlikuje od nemšĉine. Nikakor pa ne gre zanikati, da je Trubar s svojim ĉrkopisom naredil 

pomemben korak. Skozi opis pisave, ki jo je v svojih delih uporabljal Trubar, bom predstavila 

prednosti in slabosti njegovega ĉrkopisa. Pri opisu se bom oprla tudi na primere iz 

Trubarjevega Testamenta iz leta 1581/1582. 

 

Primoţ Trubar je bil celo ţivljenje navajen pisati v nemšĉini, zato v zapisu ni loĉeval med 

siĉnikoma [s] in [z] ter med šumnikoma [š] in [ţ], saj nemški jezik v zapisu teh glasov ne 

loĉuje. 

2.1.1.1 Fonem [s] je zapisoval z naslednjimi znaki: s, ſ, ſſ (skuſi, ſpremlen, ie piſſanu). Po 

Toporišiĉevem mnenju je siĉnik s ĉrko s skušal pisati le v izglasju, z znakom ſſ pa ga je pisal 
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le med dvema samoglasnikoma. Kakor v nadaljevanju poudarja Toporišiĉ, se Trubar tega 

naĉina ni drţal dosledno, kar je razvidno tudi v primeru, ki ga najdemo v Testamentu (skuſi), 

kjer je fonem [s] zapisan s ĉrko s tudi v vzglasju. Toporišiĉ sam navaja tudi primer piſati, kjer 

je [s] med dvema samoglasnikoma napisan le z enim ſ.  

Fonem [z] je zapisoval z enakimi ĉrkami kot [s]; poleg ĉrk s in ſ je v tujkah uporabljal tudi 

ĉrko z (Ieſus, sludi, Nazaret). (Toporišiĉ, 1984, 273) 

Ĉe je šlo za veliko zaĉetnico, je Trubar tako [s] kot [z] vedno zapisoval s ĉrko S (Sakai, 

Satan). 

 

2.1.1.2 Z enakimi znaki je zapisoval šumnike, le da jim je, po nemškem zgledu, dodal še h. 

Fonem [š] je zapisoval z znaki sh, ſh, ſsh, ſſh, fonem [ţ] z znaki sh, ſh, ſsh, ſch. V besedilu 

najdemo primera shtirideſſeti in pokashe, iz katerih je razvidno, da šumnika v zapisu ni 

loĉeval. 

Toporišiĉ omenja, da je po letu 1555 Trubar v svojih besedilih zaĉenjal razlikovati med 

obema šumnikoma v zapisu. Medtem ko naj bi do leta 1550 »zaradi gotice, uporabljal 

predvsem dolgi s«, naj bi [š] po tem letu pisal »skoraj izkljuĉno le s sh«. (Toporišiĉ, 1984, 

273) Vendar glede na preglednici v Slovarju jezika slovenskih protestantskih piscev 16. 

stoletja (dalje Slovar) ter v Fonološkem sistemu knjiţnega jezika slovenskih protestantov 

(dalje Fonološki sistem) lahko vidimo, da je Trubar v Testamentu iz leta 1557 fonem [š] 

zapisoval z znaki sh, ſh, ſsh in ſſh, za fonem [ţ] pa je uporabljal skoraj enake znake: sh, ſh, ſsh 

in ſch. Bistvene razlike med zapisovanjem obeh šumnikov ni niti v Testamentu iz leta 1582, 

kjer Trubar tako za [š] kot za [ţ] uporablja sh, medtem ko fonem [š] ponekod zapisuje tudi z 

znakom ſsh. (Merše, 2001, 38 ter Merše in drugi, 1996, 250) Toporišiĉ v nadaljevanju dodaja, 

da je pred soglasnikom t šumnik zapisoval po nemškem zgledu le s siĉnikom, ter navaja 

primera ſtuke in ſtalti. (Toporišiĉ, 1984, 273) Vendar se tega Trubar ni drţal dosledno; v 

Testamentu tako najdemo primer shtirideſſeti. 

Ĉe je šlo za veliko zaĉetnico, je tako fonem [š] kot [ţ] pisal kot Sh. 

 

S primerjanjem posameznih primerov med seboj je vidno, da se Trubar ni drţal enotnih 

znakov za posamezne foneme. Ne le, da se znaki za siĉnika in šumnika ne razlikujejo, za isti 

fonem je uporabljal veĉ znakov.  

Razlog za to navaja Ahaĉiĉ v svojem delu Zgodovina misli o jeziku in knjiţevnosti na 

Slovenskem: protestantizem. Pri Trubarju za izgovor šumnikov, pa tudi drugih fonemov, ni bil 
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glavnega pomena zapis, temveĉ je menil, da jih je »treba brati po 'naĉinu in šegi našega 

jezika'«. (Ahaĉiĉ, 2007, 228) 

 

2.1.1.3 Tudi soglasniškega sklopa [šĉ] ni pisal dosledno z doloĉenim znakom, temveĉ ga je 

zapisoval z znakoma szh ali ſzh. V Testamentu najdemo primer puszhauo. Toporišiĉ dodaja, 

da je fonem [š] je v sklopu veĉinoma zapisoval s siĉnikom, redko tudi kot ſhzh ter navaja 

primer odpuſhzhane. (Toporišiĉ, 1984, 273) Vendar iz preglednice v Fonološkem sistemu 

takšnega zapisa soglasniškega sklopa ne najdemo, najdemo pa zapis z veĉĉrkjem shzh. (Merše 

in drugi, 1996, 250) 

 

2.1.1.4 Za fonem [c] je uporabljal ĉrko z, pred sprednjimi samoglasniki pa je »pod vplivom 

latinšĉine uporabljal tudi c«. Toporišiĉ navaja primere z obema variantama: buquice, klyzati.  

Tu velja omeniti, da je Trubar s ĉrko c v nekaterih primerih zapisoval tudi fonem [k] 

(Capernaum), vendar je v nekaterih drugih primerih ta fonem pisal tudi s ĉrko k (kruh). 

(Toporišiĉ, 1984, 273) 

 

2.1.1.5 Za fonem [ĉ] je uporabljal zh (zhlouik). 

 

2.1.1.6 Trubar v svojem ĉrkopisu ni razlikoval med [i] in [j]. Toporišiĉ omenja, da je fonem 

[j] v veĉini primerov pisal z i, ponekod pa tudi z y. V Testamentu tako najdemo primera Ieſus 

in stoy. Tudi za samoglasnik [i] ni uporabljal enotnega zapisa, v istem besedilu ga najdemo 

zapisanega z i (inu) in z y (Syn).  

Toporišiĉ v svojem delu omenja, da je ĉrko y vĉasih uporabljal za zaznamovanje naglasa, na 

primer ko je hotel loĉiti mesto naglasa ali naglašenost in nenaglašenost. Poleg tega je z y 

»zaznamoval prevzetost besede ali morda sploh imenitnost«, kot na primer v besedi Mylhoſt.  

(Toporišiĉ, 1984, 275) Poleg tega je s ĉrko y zaznamoval tudi sklop [ij], kar lahko vidimo v 

preglednici v Fonološkem sistemu. (Merše in drugi, 1996, 249) 

Ko je šlo za veliko zaĉetnico, je tako [i] kot [j] pisal s ĉrko I (Iskushnauez, Ieſus). 

 

2.1.1.7 Soglasniški sklop [ij] je Trubar po Toporišiĉevih opaţanjih zapisoval le z i (Toporišiĉ, 

1984, 275), vendar – kakor sem omenila zgoraj –, je sklop zapisoval tudi s ĉrko y. (Merše in 

drugi, 1996, 249)  
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2.1.1.8 Kakor med siĉnikoma, šumnikoma ter med [i] in [j] Trubar v zapisu ni razlikoval niti 

med fonemoma [u] in [v]. V besedilu najdemo tako primera zhlouik in verh, iz katerih je 

razvidno, da je soglasnik [v] zapisoval tako s ĉrko u kot z v. Enako je veljalo tudi za 

samoglasnik [u], saj najdemo tudi zanj primere, kjer ga je zapisoval lahko z v (vdariš) ali z u 

(ſepuſti). 

 

Trubar je o zapisu ĉrke v pisal v svojih delih, o ĉemer govori Ahaĉiĉ v svojem delu Zgodovina 

misli o jeziku in knjiţevnosti na Slovenskem: protestantizem in pri tem poudarja, da je 

Trubarjev opis ĉrke v pomenil, »da jo mora bralec brati kot soglasnik, na kar je bilo treba 

opozoriti zaradi nerazlikovanja med u in v v latinski (pa tudi nemški) pisavi.« V nadaljevanju 

Ahaĉiĉ pravi, da je »mnogo verjetneje, da je zgolj spretno opisal soglasniški izgovor tedanje 

dvojice ĉrk u/v (s poudarkom, da ne gre za f).« (Ahaĉiĉ, 2007: 226–227) 

Toporišiĉ o zapisu ĉrk u in v trdi, da je Trubar leta 1550 fonem [v] zapisoval s ĉrko u povsod, 

razen pred soglasnikom, ali ko je pisal z veliko zaĉetnico, kjer ga je zapisoval z v (vſaki, 

Vero). Leta 1555 je Trubar pisal fonem [v] s ĉrko v tudi v vzglasju pred samoglasnikom 

(vidite). (Toporišiĉ, 1984, 275) 

 

2.1.1.9 Za mehkonebni pripornik [h] sam Trubar v svojih delih poudari, naj se izgovarja kot 

nemški ch. Ne gre torej »za pridih (kakor denimo v nemšĉini), ampak je njen izgovor oster«. 

(Ahaĉiĉ, 2007, 227) Nemško dvoĉrkje ch je Trubar zapisoval s ĉrko h; ta je torej zaznamovala 

enak fonem, kakršnega zaznamuje danes. 

 

2.1.1.10 V besedah, ki vsebujejo soglasniška sklopa [lj] in [nj], je Trubar namesto mehĉanih ľ 

in ń pisal ĉrki l in n. Njune mehĉanosti ni zaznamoval z j, temveĉ s preglasom. To pomeni, da 

je v primeru, ko se je za takšnim mehĉanim soglasnikom nahajal a, ta prešel v e. (Toporišiĉ, 

1984, 274) 

 

2.1.1.11 Glede zapisovanja polglasnika oziroma upadlega samoglasnika Toporišiĉ ugotavlja, 

da je bilo pri Trubarju precej nedoslednosti. Pisal ga je lahko z i (zhlouik), z e (kerſt), z u 

(hdobrumu), z a (vedan) ali z o (cerkou). (Toporišiĉ, 1984, 275) 

  

V prispevku Fonološki sistem je navedena ugotovitev, da je »nadnareĉnost Trubarjevega 

modela knjiţnega jezika jasno vidna«, saj je primerjanje razvrstitvenih pravil glasovnih in 
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pisnih dvojnic z realnimi koliĉinskimi razmerji pokazalo, da je obstajala v protestantskem 

knjiţnem jeziku velika sistemska trdnost. (Merše in drugi, 1996, 240)  

Toporišiĉ poudarja, da je najveĉja prednost Trubarjevega ĉrkopisa, da je iz nemške pisave za 

slovenski jezik priredil dvoĉrkja za šumnike in eno ĉrko za mehkonebni pripornik [h].
3
 

Vendar pa je hkrati mnenja, da je imel Trubarjev ĉrkopis veliko pomanjkljivosti, denimo to, 

da v zapisu ni loĉeval med siĉnikoma [s] in [z], med [u] in [v] ter med [i] in [j]. To je 

spodbujalo k temu, da so ga mnogi ţeleli izboljšati, sĉasoma pa tudi zamenjati z drugimi 

ĉrkopisi, ki bi ustrezali naĉelu 'vsaka ĉrka naj ima svoj glas'. (Toporišiĉ, 1984, 276)  

Razlog, zakaj je imela pisava, ki jo je uvedel Trubar, nemalo pomanjkljivosti in ni ustrezala 

temu naĉelu, je ĉrkovni vzorec, ki ga je Trubar vzel iz nekega glasovno razliĉnega jezika, 

kakor sem omenila ţe zgoraj. Vsekakor pa so ţe spremembe, ki jih je v Trubarjev ĉrkopis 

uvedel Krelj, za njim pa tudi drugi, kazale na to, da »je zavest o fonemskem sestavu 

slovenskega jezika naglo dozorevala«. (Merše in drugi, 1996, 241) 

 

2.1.2 Sebastijan Krelj 

 

V nadaljevanju sledi opis variante, kakršno je v svojih besedilih uporabljal Krelj. Pri tem bom 

njegov ĉrkopis primerjala s Trubarjevim. Pri opisu sprememb se bom opirala na literaturo in 

jih podkrepila s primeri iz Kreljeve Postile iz leta 1567. 

 

Po Ahaĉiĉevem mnenju je Kreljev koncept ĉrkopisa teoretiĉno nasproten od Trubarjevega; 

medtem ko je bila pri Trubarju pomembnejša estetika ĉrkopisa, je bil pri Krelju v ospredju 

»zapis, ki bi bil fonološko doslednejši«. Trubarju je bila pri ĉrkopisu torej pomembna njegova 

enostavnost, estetskost, da je imel posamezen glas ĉim manj ĉrk ter da je bil ĉrkopis ĉim bolj 

podoben znanim pisavam: latinski, nemški in italijanski. (Ahaĉiĉ, 2007, 229)  

Pri Krelju je viden vpliv cirilske pisave, kar bomo videli v nadaljevanju. Kakor pravi 

Pogorelĉeva je ravno zato, ker je dobro poznal glagolske in cirilske spise, obţaloval, da je 

Trubar uvedel latinsko, in ne cirilsko pisavo. Pogorelĉeva dodaja, da ravno zaradi tega, ker 

Krelj ni izhajal iz središĉa, ni mogel veliko vplivati na knjiţni jezik, katerega je uvedel v 

svojih besedilih Trubar. (Pogorelec, 1967, 79) Ne gre pa zanikati, da je Krelj posegel v 

ĉrkopis in Trubarjevi varianti prinesel nekaj izboljšal, kar bomo videli iz primerjave, ki sledi. 

 

                                                 
3
 V nemškem jeziku fonem [h] zapisujejo z dvoĉrkjem ch. 
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2.1.2.1 Krelj je v primerjavi s Trubarjem loĉeval med siĉnikoma. Fonem [s] je zapisoval s ſ ali 

ſſ (Poſtila), fonem [z] pa s ĉrko s ali ſ (Iesik). (Toporišiĉ, 1984, 278) S ĉrko s je torej zapisoval 

zveneĉi siĉnik [z], s ĉrko ſ pa nezveneĉi siĉnik [s], razen v primeru, ko je bil ta napisan z 

veliko zaĉetnico (Syn). 

 

2.1.2.2 Uvedel je tudi loĉevanje med šumnikoma. Fonem [š] je zapisoval z dvoĉrkjem ſh 

(nembſhki), fonem [ţ] pa s sh (dershi). Poleg tega pa v Postili najdemo tudi primer puhſtabi, 

kjer je [š] zapisan po nemškem zgledu s siĉnikom, enako kot je to zapisoval tudi Trubar.  

Pred t, k in p je torej [š] zapisoval z dolgim s, o ĉemer piše Rigler v svojem delu Zaĉetki 

slovenskega knjiţnega jezika, ki dodaja primere, kateri pa kaţejo na to, da je veĉina teh 

prevzeta iz nemšĉine ali pa so latinskega izvora. V pojasnilo temu Rigler dodaja, da so 

slovenski protestantski pisci besede tujega izvora zapisovali drugaĉe kot slovenske besede. 

Razlike med šumnikoma, ki jo je uvedel Krelj, drugi niso takoj posnemali. (Toporišiĉ, 1984, 

278) 

 

2.1.2.3 Soglasniški sklop [šĉ] je Krelj zapisoval z znakom ſch (Kranſchino); za fonem [š] v 

sklopu je tako kot Trubar uporabljal siĉnik, za [ĉ] pa dvoĉrkje ch.  

 

2.1.2.4 Ponekod je torej fonem [ĉ] zapisoval s ch (Churilſko), ponekod pa je uporabljal, enako 

kot Trubar, tudi zh (zharke). Dvoĉrkje ch se ni uveljavilo. (Toporišiĉ, 1984, 278) 

 

2.1.2.5 Naslednja razlika s Trubarjevim ĉrkopisom je bilo Kreljevo loĉevanje med [u] in [v]. 

Ta razlika naj bi bila vpeljana pod vplivom cirilske oziroma glagolske pisave. To je, po 

mnenju mnogih, najveĉja prednost Kreljevega ĉrkopisa. Loĉevanje je upošteval tudi Bohoriĉ, 

vendar pa velja poudariti, da ĉrk ni uporabljal enako kot Krelj. (Toporišiĉ, 1984, 279) O tem 

bom podrobneje govorila v naslednjem poglavju. 

 

2.1.2.6 V nasprotju s Trubarjem Krelj soglasniških sklopov [lj] in [nj] ni oznaĉeval s 

preglasom, temveĉ ju je v zapisu zaznamoval, ĉeprav nekoliko nedosledno. Mehĉanost teh 

dveh soglasnikov je v nekaterih primerih zaznamoval z i, ki je soglasniku sledil (bulie), ali pa 

s posebnim znamenjem, ki ga je nadpisal »nad a, e, u (tudi o)« (Lüdy). (Toporišiĉ, 1984, 280) 

 

2.1.2.7 Polglasnik je Krelj zaznamoval s krativcem, vendar Toporišiĉ ugotavlja, da se tega ni 

drţal dosledno; takšnega oznaĉevanja se je drţal le, ko je bil polglasnik obstojen. Ko je šlo za 
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neobstojen polglasnik, je lahko uporabil krativec, ostrivec ali pa polglasnika sploh ni 

zaznamoval. Pri zapisovanju tega glasu pa pri Krelju naletimo na še eno nedoslednost: 

ponekod ga je zapisoval s ĉrko e, drugod z a (dershi, zharke). (Toporišiĉ, 1984, 281)  

 

Omeniti velja tudi, da kakor Trubar tudi Krelj ni loĉeval med [i] in [j]. V Postili najdemo oba 

glasova zapisana z i, na primer v besedi Iesik. Po Škrabĉevem mnenju razlikovanja med tema 

dvema glasovoma ni uvedel, ker v cirilici, na katero se je pri svojem ĉrkopisu naslanjal, »ni 

našel posebne ĉerke za glas j«. (Toporišiĉ, 1984, 280) 

 

Pomembne spremembe, ki jih je Krelj uvedel v primerjavi s Trubarjevim ĉrkopisom, so bolj 

dosledno razlikovanje siĉnikov in šumnikov v zapisu in razlikovanje med fonemoma [u] in 

[v], kar je zagotovo najveĉja prednost Kreljevega ĉrkopisa. To so upoštevali tudi drugi 

protestantski pisci za njim. Skušal je uvesti tudi dvoĉrkje ch za zapisovanje fonema [ĉ] in 

poseben naĉin zaznamovanja mehĉanih [ľ] in [ń] (Lüdy), kar pa se ni uveljavilo.  

 

 

2.1.3 Adam Bohoriĉ 

 

V tem poglavju bom predstavila ĉrkopis, tako kot ga je Bohoriĉ predstavil v svoji slovnici, 

nato pa se bom osredotoĉila na razlike glede na Trubarjev in Kreljev ĉrkopis. 

 

Bohoriĉ je svoj ĉrkopis opisal v svoji slovnici z naslovom Proste zimske urice leta 1584, pri 

kateri se je zgledoval po Melanchthonovi latinski slovnici.  

 

 

Slika 1: Bohoriĉeva slovnica 

(Vir: http://www.google.si/images) 

 

Slovnico se je odloĉil napisati potem, ko je bilo sklenjeno, da se sestavi t. i. revizijska 

komisija. Naloga te je bila, da pregleda celoten pravopis prvega prevoda Biblije (ki ga je 

napisal Jurij Dalmatin). Bohoriĉa so prosili, naj svoja opaţanja iz pregleda prevoda sestavi v 
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pravila, ta pa je to razširil v slovnico, ki je bila izdana istega leta kot sam prevod. V tej 

slovnici je nato Bohoriĉ predstavil ĉrkopis, ki so ga po njem poimenovali bohoriĉica, in sicer 

v ĉetrti preglednici. Ĉrke te pisave je poimenoval »kranjske«. Razdelil jih je na tri skupine. 

V prvo je uvrstil enojne ĉrke, katerih je bilo 25: 

A a    B b    C c    D d    E e    F f    G g    H h    I i    K k   L l   M m   N n   O o 

[a]     [b]     [c]     [d]      [e]     [f]     [g]     [h]   [i]/[j]  [k]    [l]    [m]     [n]    [o] 

 

P p   Q q   R r  S ſ    S s   T t   V u   V v   X x   Y Y   Z z 

[p]    [ku]  [r]   [s]    [z]    [t]    [u]    [v]    [ks]     [i]    [c] 

 

V drugo je uvrstil tista znamenja, ki so bila sestavljena iz veĉ ĉrk. To so bili šumniki, ki jih je 

bilo treba pisati z dvema ĉrkama po nemškem zgledu: 

ſh   sh   zh 

[š]  [ţ]  [ĉ] 

 

Na koncu je dodal še znamenje ſhzh za soglasniški sklop [šĉ]. 

(Bohoriĉ, 1987, 49) 

 

V nadaljevanju bom opisala posebnosti nekaterih ĉrk, pri ĉemer se bom oprla na Bohoriĉevo 

slovnico. Poleg bom navedla tudi Bohoriĉeve zglede. 

 

Za ĉrko c Bohoriĉ pravi, naj se uporablja tako v kranjskih, to pomeni slovenskih, kot v 

latinskih besedah. V slovenskih se piše pred samoglasnikoma e in i (Cerkov) in se bere kot 

fonem [c]. V latinskih in drugih tujih besedah se izgovarja tako, kot jo izgovarjajo v jeziku, iz 

katerega izvira; na primer v primeru Chriſtus kot fonem [k]. 

Ĉrka f (Fabian) se piše za fonem [f], razen pri tujkah, kjer ga je treba pisati kot ph (Ephraim). 

Ĉrka h naj se bere kakor nemški ch ali grški χ. 

Za ĉrko i Bohoriĉ pravi, da se izgovarja kot samoglasnik [i], v nekaterih primerih pa tudi kot 

soglasnik [j]. 

Ĉrka l naj se izgovarja kot fonem [l] (Lia), vĉasih pa se izgovarja, kot da je podvojena, 

posebej na koncu besede (debel). 

Ĉrka q se izgovarja kot sklop [ku] in se uporablja le pri tujkah (quitinga). 

Ĉrka ſ se uporablja za fonem [s] (ſabla), ĉrka s pa za fonem [z] (sima). 

Ĉrka x se uporablja le v tujkah. 
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Ĉrka y se uporablja v tujkah, v slovenskih besedah pa se uporablja kot naglašeni [i]. 

Za ĉrko z Bohoriĉ pravi, da se pred vsemi samoglasniki izgovarja kot fonem [c]. 

(Bohoriĉ, 1987, 50–51) 

 

Glede na opis fonemov, ki ga Bohoriĉ podaja v svoji slovnici, je razvidno, da kakih posebnih 

sprememb v primerjavi s Trubarjem in Kreljem ni vnesel. 

 

2.1.3.1 Bohoriĉ je siĉnika, v primerjavi s Trubarjem, v zapisu razlikoval, z izjemo v primerih, 

ko je [s] stal med dvema samoglasnikoma; v tem primeru ga je zapisoval z dvema dolgima s 

(beſſeda). Ĉe je šlo za veliko zaĉetnico, je oba pisal s ĉrko S. 

  

2.1.3.2 Toporišiĉ ugotavlja, da je bil Bohoriĉ pri razlikovanju še najbolj dosleden pri 

šumnikih [š] in [ţ] (ſhala, shaba). (Toporišiĉ, 1984, 289) 

 

2.1.3.3 Razlika s Trubarjem in Kreljem je v zapisu soglasniškega sklopa [šĉ], za katerega 

Bohoriĉ pravi, naj se zapisuje z znakom ſhzh, ĉeprav Toporišiĉ poudarja, da se je nato v 

Bibliji sklop zapisoval kot ſzh.
4
 (Toporišič, 1984, 289–290) 

 

2.1.3.4 Bohoriĉ ni upošteval znaka ch za fonem [ĉ], ki ga je skušal uvesti Krelj, temveĉ je 

uporabljal zh po Trubarjevem zgledu.  

 

2.1.3.5 Enako je Trubarja upošteval tudi pri zapisovanju fonema [c], ki ga je s ĉrko c 

zapisoval pred e in i (otroci, sonce), s ĉrko z pa pred ostalimi samoglasniki. Toporišiĉ 

poudarja, da je pri tem opisu Bohoriĉ pozabil na primere, ko je glas v izglasju, kot je na 

primer v besedi krivez. Tudi v takšnih primerih je uporabljal ĉrko z. (Toporišiĉ, 1984, 290) 

 

2.1.3.6 Kakor sem ţe omenila, je Bohoriĉ po Kreljevem zgledu upošteval razlikovanje med 

glasovoma [u] in [v], vendar na nekoliko drugaĉen naĉin. Fonem [v] je sicer zapisoval s ĉrko 

v, razen v primerih, ko je ta stal za samoglasnikom in hkrati na koncu besede (kakou) ali pred 

soglasnikom (ponoulenje). V teh poloţajih je [v] zapisoval s ĉrko u. (Toporišiĉ, 1984, 290) 

Ĉe je šlo za veliko zaĉetnico, je oba fonema zapisoval s ĉrko V. 

 

                                                 
4
 Eden izmed razlogov, zakaj pisci znamenja za soglasniški sklop [šĉ] niso pisali kot ſhzh, je bil, da pride do 

glasu [š] le zaradi prilikovanja, v osnovi pa je to fonem [s], zato so ga zapisovali kot ſzh. (Toporišiĉ, 1984, 289) 
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2.1.3.7 Ĉeprav je Bohoriĉ v svoji slovnici ne omenja, Toporišiĉ poudarja, da je fonem [j] 

dosledno pisal s ĉrko j (ſvojo), razen v primerih, ko se je glas nahajal med dvema 

samoglasnikoma, od katerih je bil prvi i (golufie), kjer ga ni zapisoval. (Toporišiĉ, 1984, 291) 

V primerjavi s Trubarjem in Kreljem je Bohoriĉ torej razlikoval tudi med [i] in [j], kar je 

upošteval tudi Dalmatin v Bibliji. Ĉe je šlo za veliko zaĉetnico, je tako [i] kot [j] zapisoval z I. 

 

2.1.3.8 Glede zapisovanja sklopov [lj] in [nj] Toporišiĉ ugotavlja, da je pri zapisu prvega 

Bohoriĉ bolj nedosleden; zapisuje ga kot lj, jl, jlj ali pa sploh ne (semlja, krajl, vojlja, 

lubezen). Drugega veĉinoma zapisuje, in sicer z nj, jn ali jnj (vdjanju, majn, kamejnja). 

(Toporišiĉ, 1984, 291) V preglednici v Fonološkem sistemu poleg znakov, ki jih navaja 

Toporišiĉ, najdemo za sklop [lj] tudi dvoĉrkje ll, za sklop [nj] pa je navedeno, da ga je 

Bohoriĉ zapisoval tudi samo z n. Iz preglednice torej ni razvidno, da bi Bohoriĉ sklop [nj] bolj 

dosledno zaznamoval (da ga ni pisal le z n). Za oba sklopa so navedene enake kombinacije: jl 

: jn; lj : nj; jlj : jnj. Poleg teh je glede na preglednico Bohoriĉ sklopa zapisoval tudi z l 

oziroma n, [lj] pa obĉasno tudi z ll. (Merše in drugi, 1996, 249–250)    

 

2.1.3.9 Polglasnik veĉinoma zapisuje z è (kokèr), v nekaterih primerih pa tudi z a (lubesan). 

(Toporišiĉ, 1984, 292) 

 

Najveĉja pridobitev Bohoriĉevega ĉrkopisa je razlikovanje med ĉrkama i in j. Pomembna 

pridobitev je tudi zapis fonema [v] s ĉrko v ter zapis soglasniškega sklopa [šĉ] s ſhzh (ĉeprav 

se to ni uporabljalo v praksi). Vse spremembe, ki jih je Bohoriĉ uvedel, so bile sprejete. 

 

2.1.4 Jurij Dalmatin 

 

Dalmatin je bohoriĉico uvedel v prakso, ko je leta 1584 izdal prvi slovenski prevod Biblije. 

Pri zapisu je upošteval pravila, ki jih je Bohoriĉ doloĉil v svojem delu, vendar vsega ni 

upošteval dosledno. Kar je upošteval in ĉesar ni, bom v nadaljevanju predstavila, tako da bom 

razlike podkrepila s primeri iz Dalmatinovega prevoda Biblije iz leta 1584. 

 

2.1.4.1 Upošteval je loĉevanje v zapisu med siĉnikoma in šumnikoma. Za fonem [s] Toporišiĉ 

dodaja, da ga je sicer pisal dosledno s ĉrko ſ, razen na koncu besede, ko ga je zapisoval s 

kratkim s (Iesus), ter med dvema samoglasnikoma, ko ga je zapisoval z znakom ſſ ali ſs 

(noſsili, shtirideſſet). (Toporišiĉ, 1984, 284) V preglednici v Slovarju so pri Dalmatinu v 
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Bibliji pri fonemu [s] navedene enake ĉrke, kot jih navaja Toporišiĉ, seveda pa iz same 

preglednice ni razvidno, v kakšnih primerih je katero uporabljal. (Merše in Novak, 2001, 38) 

Kakor ostali pisci je tudi Dalmatin veliko zaĉetnico zapisoval s ĉrko S (Stojy). 

 

2.1.4.2 Za šumnika Toporišiĉ poudarja, da ju v zapisu Dalmatin dolgo ni razloĉeval. O tem 

naj bi pisali ţe Kopitar, Škrabec in Ramovš, ki so si zastavili vprašanje, zakaj »ni obenem z 

razlikovanjem s : z uvedeno tudi razlikovanje š : ţ«. Razloĉevati ju je priĉel v Bibliji 

(iſkuſhan, Boshji). (Toporišiĉ, 1984, 288–289)  

 

2.1.4.3 Bohoriĉa je upošteval pri zapisovanju fonema [c], ki ga je s ĉrko c zapisoval pred e, i 

in y, s ĉrko z pa v drugih poloţajih (sence, hlapci, Cypresh; priateliza, hlapzom, ſtudenéz 

itd.)
5
. (Toporišiĉ, 1984, 284) 

 

2.1.4.4 Dosledno je Dalmatin zapisoval fonem [j] s ĉrko j (Stojy), z izjemo velikih zaĉetnic, 

kjer ga je pisal z I (Iest). (Toporišiĉ, 1984, 285) 

 

2.1.4.5 Upošteval je tudi loĉevanje med fonemoma [u] in [v], ki ga je uvedel Krelj, vendar 

kakor Bohoriĉ na nekoliko drugaĉen naĉin. Soglasnik [v] je sicer zapisoval z v, razen v 

primerih, ko je ta stal za samoglasnikom in hkrati na koncu besede (shiu), ali vĉasih, ko je stal 

pred soglasnikom. Toporišiĉ navaja primer postaulen, ampak tudi satovje. (Toporišiĉ, 1984, 

286) 

  

2.1.4.6 Toporišiĉ navaja, da Dalmatin Bohoriĉu ni sledil pri zapisovanju soglasniškega sklopa 

[šĉ], za katerega je Bohoriĉ v svoji slovnici uvedel znak ſhzh, Dalmatin pa ga je v svojem 

prevodu pisal ſzh (puſzhavo). (Toporišiĉ, 1984, 289) Glede na preglednico v Slovarju je 

Bohoriĉ v svoji slovnici iz leta 1584 za soglasniški sklop [šĉ] uporabljal tako veĉĉrkje ſhzh 

kot ſzh, Dalmatin pa je enako uporabljal ſzh, ponekod pa še szh. (Merše in Novak, 2001, 38) 

Oba sta torej ponekod za zapis sklopa [šĉ] uporabljala enako veĉĉrkje. 

 

2.1.4.7 Toporišiĉ ugotavlja, da je Dalmatin Trubarjevemu zgledu sledil tudi pri zapisovanju 

sklopa [lj], saj ga je prav tako zapisoval z l. Za sklop [nj] Toporišiĉ ugotavlja, da ga je 

zapisoval z dvoĉrkjem nj (k'njemu), redko tudi z jn ali y ((po)shajneo, nymi)
6
, navaja pa tudi 

                                                 
5
 Primeri so vzeti iz Toporišiĉevega prispevka. 

6
 Primeri so vzeti iz Toporišiĉevega prispevka. 
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Ramovševe ugotovitve. Ta pravi, da je Dalmatin v prevodu [nj] pisal z nj, jn in n. (Toporišiĉ, 

1984, 286–287) V preglednici v Fonološkem sistemu dvoĉrkje jn za [nj] ni navedeno, 

navedeno pa je, da je Dalmatin v prevodu sklop zapisoval tudi kot jnj. (Merše in drugi, 1996, 

250)  

 

2.1.4.8 Glede zapisovanja polglasnika Toporišiĉ ugotavlja, da ga je veĉinoma pisal z è (vèrsi 

'vrzi'), redkeje pa tudi z e, à, a, ò in i. (Toporišiĉ, 1984, 288) 

 

Pozneje je prišlo v bohoriĉici še do nekaterih sprememb, predvsem pri fonemu [s]. V novejši 

bohoriĉici se je ta fonem pri malih tiskanih ĉrkah še vedno zapisoval kot ſ, medtem ko se je 

pri velikih ĉrkah zapisoval kot Ş, kar je uvedel Paglovec. Kot s se je zapisoval v primerih, ko 

mu je sledila ĉrka z visoko zaĉetno ĉrto (f, h, k, l in t), kot na primer v besedah skala ali slap. 

(Enciklopedija Slovenije 1, 1987, 303) 

V prispevku Fonološki sistem je navedena ugotovitev Martine Oroţen, da je »Trubarjev 

knjiţnojezikovni model glede glasovja bolj fonološki, Kreljev etimološki, zgodovinsko 

razvojno pravilen, Dalmatinov pa kompromis med enim in drugim«. Najveĉje nedoslednosti 

se pri protestantskih piscih kaţejo pri zapisovanju siĉnikov in šumnikov. Še najbolj oĉitne so 

pri Trubarju, najmanj pa v Dalmatinovem prevodu Biblije, »verjetno tudi po zaslugi revizijske 

komisije«. (Merše in drugi, 1996, 240–241) 

 

2.2 Bohoričica od 17. do 19. stoletja 

 

V 17. in tudi 18. stoletju so se stvari glede ĉrkopisa protestantskih piscev zaĉele spreminjati. 

Pisci besedil se v tem obdobju ne ozirajo veliko na ĉrkopis drug drugega, pravzaprav 

pravopisa drugih velikokrat niti ne poznajo. V pisavi prihaja do velikih razlik, kar je še najbolj 

posledica glasoslovnega pojava, do katerega je v 17. stoletju prišlo: moderne vokalne 

redukcije, ki je na jezik posameznih pokrajin v Sloveniji razliĉno vplivala. Zaradi tega se je 

jezik v besedilih, ki so nastajala v tem obdobju, precej oddaljil od knjiţnega jezika 

protestantskih piscev, osnova katerega je bila dolenjšĉina. (Toporišiĉ, 1978, 14) 

Ĉrkopis, kakršnega je v svoji slovnici opisal Bohoriĉ, tako v tem obdobju nima velikega 

vpliva na pisce. Tradicionalna bohoriĉica se je ohranila zaradi ponatiskovanja izdaj 

Evangelijev in listov. (Enciklopedija Slovenije 1, 1987, 303) 
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Medtem ko so se v 16. stoletju pisci v pravopisu zgledovali najprej po Trubarju (nekaj tudi po 

Krelju), z izdajo njegove slovnice pa po Bohoriĉu, tega od 17. stoletja naprej ni veĉ. Poleg 

dolenjšĉine, ki je kot jezik med protestanti prevladovala, se zaĉne uveljavljati gorenjšĉina, 

poleg te pa tudi štajeršĉina, prlešĉina in prekmuršĉina.  

 

V 18. stoletju je neenotnost tako v jeziku kot pisavi še veĉja. Pisci se ne ozirajo veĉ na 

osrednje slovensko knjiţno izroĉilo ter se zaĉnejo v nasprotju s protestantskimi pisci bolj 

nagibati k naĉelu 'piši, kakor govoriš', kar jezik in pisavo med pokrajinami še bolj oddalji od 

osrednjega dela Slovenije, pa tudi eno od druge. V drugi polovici 18. stoletja se na Kranjskem 

nasproti tradicionalni uveljavi t. i. pohlinovska smer, poimenovana po Marku Pohlinu, ki je 

pomemben za razvoj slovenskega ĉrkopisa v 18. stoletju. (Toporišiĉ, 1978, 14) 

 

 

2.2.1 Marko Pohlin 

 

Marko Pohlin je bil preroditelj, naboţni pisec, jezikoslovec, literarni zgodovinar in prevajalec. 

Leta 1768 je izdal prvo izdajo nemško pisane slovnice Kraynska grammatika, leta 1783 pa je 

izdal še drugo, predelano izdajo.  

 

Slika 2: Pohlinova Kraynska grammatika 

(Vir: http://www.google.com/images) 

 

V prepriĉanju, da jezik v »krajnskih bukvah« ni pravilen, je v svoji slovnici ţelel prodreti s 

»pravili«, ki jih je našel v sodobnejšem, »boljšem« jeziku. V dvesto let dolgem razvoju jezika 

je prišlo do velikih sprememb med tradicionalnim pisnim in sodobnim govorjenim jezikom, 

veĉina glasovnih sprememb je nastala predvsem kot posledica vokalne redukcije, ĉemur so 

sledile soglasniške premene in prehod ł v dvoustniĉni ṷ. To je Pohlina gnalo, da se je v svoji 

slovnici odloĉil predstaviti »novo, sinhroniĉno knjiţno podlago«, s ĉimer se je seveda moral 

lotiti tudi ĉrkopisne in pravopisne reforme. (Oroţen, 1971, 250–251)  

http://www.google.com/images
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V uvodu svoje slovnice Pohlin nagovarja bralce, naj se ne sramujejo svojega jezika, saj ima 

»kranjšĉina« veliko vrednot, ĉeprav ji jih drugi narodi ne ţelijo priznati. To skuša na zanimiv 

naĉin dokazati s primerom besede Buh ('bog'). Za to besedico pravi, da se v njej kaţe 

izraznost kranjskih besed, in jo razdeli na posamezne ĉrke. Za ĉrko b pravi, da je to prvi 

soglasnik in zato asociira na Boga, ki je zaĉetnik vsega; za u, ki se pri sklanjatvi spremeni v o, 

pravi, da spominja na skrivnost naše vere; ĉrka h, ki se izgovarja s pridihom, pa naj bi ravno 

zaradi tega predstavljala svetega Duha. (Pohlin, 2003, 204) O Pohlinovem nagovoru v uvodu 

piše Pogorelĉeva v svojem prispevku, in sicer o delu, kjer Pohlin svojim bralcem pravi, da 

najverjetneje marsikaj, kar je v svoji slovnici na novo napisal, marsikomu ne bo všeĉ. Njegov 

namen pa je, da spodbudi druge, da stvari popravijo in izboljšajo. K temu Pogorelĉeva dodaja, 

da je Pohlinu ta namen tudi uspel, saj se je po izidu njegove slovnice (ter drugih njegovih del) 

»razmahnila ţivahna jezikovna polemika, ki je rodila konec 18. stoletja in v zaĉetku 19. 

stoletja prvo splošnejšo in veljavnejšo jezikovno normo«. (Pogorelec, 1967, 95) 

Glede pravopisnih in ĉrkovnih reform, ki jih je skušal Pohlin uvesti, so mnogi mnenja, da je v 

nekaterih pogledih zgrešil. Kljub temu da sam Pohlin v svojem uvodu v slovnici poudari, da 

se glede nareĉja in izgovorjave ni opiral na nobeno pokrajino, pa je za izhodišĉe svojega 

knjiţnega jezika doloĉil ljubljanski govor, katerega je edino poznal. Pri tem se ni oziral na 

»bogato kranjsko knjiţnojezikovno tradicijo«. (Rajh, 1998, 23) V povezavi s tem je v jeziku, 

ki ga je opisal v svoji slovnici zelo upošteval vokalno redukcijo, katera je bila znaĉilna za 

tedanji ljubljanski govor. (Pogorelec, 1967, 96) 

S tem v zvezi je nato uveljavil tudi veliko, po mnenju mnogih nepotrebnih, sprememb na 

podroĉju ĉrkopisa, s katerimi se je oddaljil od pravil, ki jih je Bohoriĉ doloĉil v svoji slovnici. 

Vendar pa Pogorelĉeva o Pohlinovi slovnici meni, da je veliko boljša od Bohoriĉeve (katere 

Pohlin ni upošteval) in da izboljšave, ki jih je Pohlin v njej uvedel, niso dovolj znane. 

Nadaljuje, da je bil Pohlin prvi, ki je skušal postaviti »sistem slovenskega knjiţnega jezika v 

pravilih in sklanjatvenih obrazcih«. Pogorelĉeva k temu dodaja, da je sicer Pohlin v svoji 

slovnici zamenjal ĉrke za siĉnike in šumnike ter celo dodal nekatere nove ĉrke, in sicer q, w, 

x, y in ę, ter podvojene soglasnike ll in mm. Te spremembe so zaradi nasprotovanja tedanjih 

pomembnih jezikovnih strokovnjakov, kot sta bila Gutsman in Popoviĉ (pa tudi drugih), 

naletele na neodobravanja. (Pogorelec, 1967, 96) V nadaljevanju bom te spremembe opisala, 

pri ĉemer bom primerjala Pohlinovo Kraynsko grammatiko z Bohoriĉevo slovnico, opirala pa 

se bom tudi na avtorje, ki so o tem ţe pisali v svojih delih. 
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Oroţen v svojem prispevku poudarja, da je bil Pohlin prvi, ki je skušal opisati glasove glede 

»na mesto artikulacije in slušni vtis«. (Oroţen, 1971, 251) V prvem poglavju tretjega dela 

slovnice, kjer Pohlin govori o pravopisu in ĉrkah, glasove razdeli na skupine glede na to, kako 

naj se jih izgovarja. V prvo skupino uvrsti goltnike (a, é, h, k, ó), ki se izgovarjajo tako, da se 

njihov »glas oblikuje v goltu«. Drugo skupino sestavljajo nebniki (è, ę, g, i, ò, q, u), »katerih 

ton teĉe po nebu, preden se zasliši«. V tretjo skupino Pohlin uvrsti zobnike (c, d, t, z), pri 

izgovorjavi katerih se »jezik zadene ob zobe«. Sledi skupina, ki se imenuje ustniĉniki (b, f, m, 

p, w, y), zato ker pri izgovoru stisnemo ustnice. Zadnja skupina so jeziĉniki (l, n, r, s, x), za 

katere pravi, da »jih ne bi bilo mogoĉe slišati, ĉe ne bi privzdignili jezika«. (Pohlin, 2003, 

290) 

Poleg te novosti je glasovno in znakovno vrednost tako soglasnikov kot samoglasnikov 

»ugotavljal na podlagi pomenskih opozicij«, na primer Buh – puh. (Oroţen, 1971, 251)  

Pohlin v nadaljevanju svoje slovnice razloţi vsako ĉrko posebej. Predstavila bom opis tistih, 

pri katerih se opis razlikuje od Bohoriĉevega. 

  

2.2.1.1 Za ĉrko f pravi, da se mora z njo »po kranjsko« pisati tudi ph v tujih besedah (Efraim), 

medtem ko Bohoriĉ pravi, naj se v tujkah ohranja prvotni zapis (Ephraim), sicer pa jo oba 

zapisujeta enako. 

 

2.2.1.2 Ĉrki za siĉnika [s] in [z] je Pohlin v svoji slovnici zamenjal. V nasprotju z Bohoriĉem 

in ostalimi protestantskimi pisci Pohlin pravi, naj se fonem [s] zapisuje s ĉrko s (sonze), 

fonem [z] s ĉrko ſ (ſadeti).  

Glede zapisa fonema [s] Honzak Jahiĉ ugotavlja, da ga je zapisoval s ĉrko s v vseh poloţajih, 

razen v poloţaju pred soglasnikom, kjer je še vedno uporabljal ĉrko ſ (meiſtu), ali pa je 

svetoval uporabo obeh ĉrk kot pravilno (zhednost, zhednoſt). (Honzak Jahiĉ, 2003, 336) 

Kriţajeva pa glede zapisovanja siĉnikov pride do novih ugotovitev. S pomoĉjo raziskovalnega 

korpusa, za katerega je uporabila odlomek iz Pohlinovega dela Kmetam za potrebo inu 

pomoĉ, ugotovi, da Pohlin v zapisu ni vedno sledil svojim pravilom. V navedenem odlomku 

Pohlin fonema [s] ni povsod pisal s ĉrko s, temveĉ ga je v 17,3 % pisal s ĉrko ſ, predvsem 

pred ĉrko t (prepuſtil) in v nekaterih primerih tudi pred ĉrko p (ſpati). Še veĉja nedoslednost je 

v odlomku ugotovljena pri zapisu fonema [z], ki ga Pohlin sicer piše s ĉrko ſ, v 22,8 % pa s 

ĉrko s, in sicer vedno na koncu besede (zhes) in tudi pred nezveneĉim nezvoĉnikom 

(ressvitlenu). (Križaj, 1983, 292) 
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2.2.1.3 Tudi ĉrki za šumnika [š] in [ţ] je v svoji slovnici Pohlin zamenjal; za fonem [š] pravi, 

naj se zapisuje z znakom sh (shallam), fonem [ţ] pa z znakom ſh (ſhaba), torej tudi tu 

obratno, kot so šumnika zapisovali protestantski pisci. 

Za fonem [š] Kriţajeva ugotavlja, da ga je Pohlin zapisoval dosledno s sh, medtem ko je pri 

zapisu šumnika [ţ] v 4,5 % ohranil zapis s sh predvsem na koncu besede (desh) ali pred 

nezveneĉim nezvoĉnikom (teshka). (Kriţaj, 1983, 292) 

 

2.2.1.4 V skladu z zamenjavo znakov za zveneĉi in nezveneĉi šumnik Pohlin za soglasniški 

sklop [šĉ] pravi, naj se zapisuje kot shzh (vejshzha). 

V nasprotju s svojim pravilom v slovnici pa sklop [šĉ] Pohlin v odlomku besedila, ki ga je 

analizirala Kriţajeva, dosledno zapisuje s sh, kar je po mnenju Kriţajeve posledica znaĉilnosti 

ljubljanskega govora, kjer soglasniška skupina [šĉ] prehaja v [š] (npr. pušava namesto 

pušĉava). (Kriţaj, 1983, 292–293)   

 

2.2.1.5 Pohlin jasno doloĉi ĉrki i in j; za prvo pravi, da je samoglasnik, za drugo, da je 

soglasnik, medtem ko Bohoriĉ v svoji slovnici pravi, da [i] »vĉasih postane soglasnik, kar se 

bo še videlo«. (Bohoriĉ, 1987, 50) 

Kriţajeva v Pohlinovem odlomku ugotavlja, da Pohlin v zapisu fonema [i] ni tako dosleden; v 

5,1 % ga zapisuje s ĉrko y, in sicer tedaj, ko je glas naglašen (ozhy). (Kriţaj, 1983, 293) 

 

2.2.1.6 S ĉrko y pa Pohlin poleg fonema [i] zapisuje tudi sklop [ij], in sicer vedno v poloţaju 

pred samoglasnikom (pyana). (Kriţaj, 1983, 293) 

  

2.2.1.7 Za ĉrko l Pohlin pravi, da se ponekod v izgovoru spremeni v [u], vendar da se je ne 

sme ves ĉas pisati kot ĉrko u. Pri tem ima v mislih švapanje, saj v nadaljevanju navaja primere 

Shpeva ('Špela'), kobivo ('kobilo') itd. Pri pravilu se tudi tu oddalji od Bohoriĉa, ki za ĉrko l 

pravi, da jo je vĉasih treba izgovoriti »debelo«. 

 

2.2.1.8 Zapisovanje fonemov [v] in [u]  

Za ĉrko v Pohlin poudarja, da jo je treba brati kot [v] (vert) in ne kot glas [f] (fert).  

Glede samoglasnika [u] Honzak Jahiĉ ugotavlja, da ga Pohlin v vzglasju zapisuje z u (usak), 

medtem ko fonem v izglasju in pred soglasniki zapisuje s ĉrko v (lov, ſdravje). (Honzak Jahiĉ, 

2003, 337) 
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2.2.1.9 Zapisovanje soglasniških sklopov [lj] in [nj]  

Glede na podatke, ki jih navaja Honzak Jahiĉ (2003, 338), Pohlin sklop [lj] zapisuje ali s ĉrko 

l ali z dvoĉrkjem jl (Lublana, pojle). Iz tega lahko sklepamo, da je v ljubljanskem govoru, ki 

ga je Pohlin govoril, glas otrdel, v doloĉenih primerih pa je prišlo do premeta. Enako zapisuje 

tudi [nj], torej z n ali jn (pero gnu, kojn), kar nakazuje, da je tudi pri tem sklopu prišlo do 

enakega pojava.  

Kriţajeva navaja nekoliko drugaĉne podatke. Sklop [lj] Pohlin v odlomku dosledno zapisuje z 

l. Sklop [nj] pa v nasprotju s podatki, ki jih navaja Honzak Jahiĉ, kar v 76,2 % zapisuje z nj 

(njega), medtem ko ga v izglasju zapisuje predvsem kot jn (semejn), v 9,5 % pa kot n 

(svinak). (Kriţaj, 1983, 294) Drţi, da se Kriţajeva opira le na odlomek iz ene izmed 

Pohlinovih knjig, vendar pa je odstotek zapisovanja sklopa [nj] kot nj tako velik, da lahko 

sklepamo, da ga je tako pisal tudi v drugih delih. 

 

 

2.2.1.10 Pohlin je bil prvi, ki je »skušal ugotoviti in zaznamovati vokalne kvalitete« za e in o. 

(Oroţen, 1971, 251) Za samoglasnik [e] Pohlin pravi, da je »dveh vrst«, pri ĉemer je prva trda 

(Herr), druga pa mehka (jèst 'jesti'). Ta se oznaĉuje s ĉrko è.  

Kriţajeva pri zapisovanju teh dveh fonemov navaja naslednje ugotovitve: ozki [e] Pohlin v 

polovici primerov zaznamuje s ĉrko e, v drugi polovici s t. i. repkovnim ę. Dodaja, da je bil 

pri zapisu zelo nenatanĉen, saj je v isti besedi zapisal fonem z obema variantama (nasrezha : 

nasręzha). Široki [e] veĉinoma zapisuje z e (ena), v 8,7 % pa s ĉrko ê (rêzhi). (Kriţaj, 1983, 

295) 

Tudi pri samoglasniku [o] Pohlin loĉi dva razliĉna fonema. Enega zaznamuje s ĉrko ó; za tega 

pravi, da »se izgovarja z odprtimi usti […], na koncu je enak dvema oo« (Ozha, gredó). 

Drugega zaznamuje z ò; zanj pravi, da se izgovarja z napol zaprtimi usti (otshem).  

Kriţajeva glede zapisa ô ugotavlja, da oba zapisuje s ĉrko o, le v redkih primerih ozki [o] 

zapisuje s ĉrko ô (vodô). (Kriţaj, 1983, 295) 

 

2.2.1.11 Poleg vseh naštetih sprememb, ki jih je Pohlin uvedel v primerjavi s ĉrkopisom, 

kakršnega so uporabljali protestanti, je uvedel tudi nove ĉrke, in sicer ĉrko q za soglasniški 

sklop [kv] (buqve), ĉrko w, s katero je ponekod zapisoval fonem [b], ĉrko x ter ţe omenjeni t. 

i. repkovni ę. (Pogorelec, 1967, 95) O zapisovanju fonema [b] s ĉrko w piše tudi Kriţajeva v 

svojem prispevku, in sicer navaja naslednje podatke: v analiziranem besedilu je v 96 % Pohlin 
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fonem [b] zapisoval s ĉrko b, le v 4 % pa s ĉrko w. (Kriţaj, 1979, 294) Kot zanimivost naj 

dodam podatek, da se je s ĉrko w v nemški pisavi lahko zapisovalo poleg fonema [v] tudi 

fonem [b], s ĉimer nam je lahko malce laţje razumljivo, od kod Pohlinu ta ĉrka. (Pogorelec, 

1998, 9) 

 

Pohlin je ţelel s posegi v ĉrkopis doseĉi dvoje, in sicer nosilcem jezika olajšati prehod iz 

govorjenega v pisni jezik ter »preseĉi recepcijske teţave«. (Honzak Jahiĉ, 2003, 336) Glede 

na primerjavo s pravili, ki jih je v svoji slovnici uvedel Adam Bohoriĉ in so veljala do tedaj, 

je Pohlin na podroĉju ĉrkopisa uvedel kar nekaj sprememb. Vendar javnost, predvsem 

pomembni jezikovni strokovnjaki teh sprememb niso sprejeli. Še najbolj nepotrebna se jim je 

zdela zamenjava ĉrk za siĉnika in šumnika. Ker so Pohlinovim spremembam ţe takoj 

nasprotovali Gutsman, Popoviĉ in drugi, teh pozneje ni upošteval niti Kopitar v svoji slovnici 

iz leta 1808/1809, o ĉemer bom govorila v naslednjem poglavju. 

Rajh v svojem prispevku navaja zanimivo primerjavo med Pohlinom in Dajnkom, o katerem 

bom natanĉneje govorila v nadaljevanju. Podobnosti vidi v njunem prerodnem programu, saj 

sta oba izdala ogromno število del, pa tudi v njunih knjiţnojezikovnih usmeritvah ter reformi, 

ki sta jo skušala uvesti na podroĉju ĉrkopisa. Tako kot je Dajnko za svoj knjiţni jezik, kot 

bomo videli v nadaljevanju, izbral govor vzhodne Štajerske, je Pohlin izbral kot podlago 

ljubljanski govor. Prav tako sta oba za svoj jezik, ki sta ga skušala (neuspešno) uvesti, 

doloĉila nekatere nove ĉrke, katere pa se niso uveljavile. (Rajh, 1998, 23) Tu velja dodati, da 

je Dajnko uvedel nekatere spremembe, ki so se v nasprotju s Pohlinovimi, uveljavile pozneje 

v gajici.  

 

Marko Pohlin je s svojo slovnico skušal uveljaviti nov knjiţni jezik, ki je temeljil na 

ljubljanskem govoru, ter spremembe v bohoriĉici. Niĉ od tega tedanji strokovnjaki niso ţeleli 

sprejeti. Kakor pravi Pogorelĉeva, je bila na nekaterih podroĉjih samega jezika Pohlinova 

slovnica nerazumljena in so bile nekatere izboljšave premalo upoštevane. Vendar pa nikakor 

ne moremo zanikati, da Pohlinove spremembe, ki jih je uvedel v bohoriĉico, niso bile 

nepotrebne. Z njimi ni rešil niti problema pisanja fonemov z eno samo ĉrko niti problema, ki 

je povezan s tem, da je vsak fonem zaznamovan s svojo ĉrko, kar sta bila glavna problema, 

povezana z bohoriĉico.   
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2.2.2 Jernej Kopitar 

 

Jernej Kopitar je pripadnik generacije, ki je sledila Pohlinovi. Pomemben je zaradi svoje ideje 

o nastanku novega, enotnejšega slovenskega knjiţnega jezika in ĉrkopisa. V tem poglavju 

bom predstavila njegovo slovnico in z njo povezane ideje o ĉrkopisu ter tudi o jeziku, saj je 

oboje pri Kopitarju zelo povezano. Omenjala ga bom tudi v poglavju o abecedni vojni, kjer je 

odigral pomembno vlogo v boju za slovenski ĉrkopis. 

Leta 1808/1809 je Kopitar izdal svojo slovnico Grammatik der Slawischen Sprache in Krain, 

Kärnten und Steyenmark in v njej izrazil svojo ţeljo po enotnem knjiţnem jeziku in ĉrkopisu, 

katera pa ni ţelel doloĉiti le za slovensko podroĉje, temveĉ ju je razširil tudi na druge 

slovanske narode, kot so na primer Hrvati, Srbi, Rusi, Ĉehi, Poljaki in tako dalje.  

 

Slika 3: Kopitarjeva slovnica 

(Vir: http://img.rtvslo.si/upload/Kultura/knjige/kopitar_show.jpg) 

 

Lenĉek v prispevku v Kopitarjevem zborniku govori o zanimivi misli, ki jo je Kopitar razvil v 

svoji slovnici in ki govori o tem, kako so vsi slovanski jeziki med seboj nareĉja. Primerja jih z 

nareĉji, kot so tedaj obstajala v Italiji in Franciji. Za zgled je vzel Grĉijo, kjer se nareĉja niso 

le govorila, temveĉ tudi pisala, in izdelal slovansko verzijo modela grških nareĉij. Grĉijo si je 

izbral z razlogom, saj je menil, da je jezik Slovanov gršĉini podoben v tem, da gre pri obeh za 

jezik »nareĉnega tipa«. Treba je poudariti, da Kopitar ni bil prvi pobudnik te ideje v Evropi, 

bil pa je prvi med Slovani. Grški model je v Evropi v 18. stoletju ţe obstajal; veliko sodobnih 

jezikov, med njimi tudi nemšĉina, se je primerjalo s klasiĉno gršĉino. Model grških nareĉij so 

Slovani prevzeli prav od Nemcev ter ga »prilagodili  

svojim potrebam«. (Lenĉek, 1996, 15)  

Kopitar je v svoji slovanski verziji modela grških nareĉij razlikoval med ureditvijo enotnega 

knjiţnega jezika in med ureditvijo enotnega ĉrkopisa za vse slovanske narode. Razliko med 

http://img.rtvslo.si/upload/Kultura/knjige/kopitar_show.jpg
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jezikom Slovanov in grškim jezikom je Kopitar videl v tem, da »slovanska knjiţna nareĉja še 

nimajo skupnega pravopisa«. (Lenĉek, 1996, 15)  

Enotnost je torej ţelel doseĉi v pisavi, ki bi bila skupna za »vse zahodne ali vsaj za vse juţne 

Slovane«, medtem ko naj bi norma knjiţnega jezika »temeljila na 'organskem' razvoju 

obstojeĉih pisanih nareĉij«. To naj bi pomenilo, da bi se enoten knjiţni jezik Slovanov zaĉel 

izoblikovati postopoma in šele po tem, ko bi bil vzpostavljen enoten ĉrkopis za vsa 

»slovanska nareĉja«. (Lenĉek, 1996, 61) 

Razvoj slovenskega knjiţnega jezika se je v Kopitarjevem ĉasu še bolj oddaljil od pisne 

tradicije kot pri Pohlinu. »Knjiţna slovenšĉina je temeljila na dolenjskem nareĉju 16. stoletja, 

njen pravopis pa je bil etimološki.« Lenĉek poudarja, da je bil glasovni sistem v 16. stoletju 

»nekoliko gorenjsko obarvan« in tako poslediĉno bliţji neosrednjim slovenskim nareĉjem. 

(Lenĉek, 1996, 91)  

Kopitar je poleg ideje o slovanski verziji modela grških nareĉij razvil tudi naĉela, po katerih 

naj bi se knjiţna slovenšĉina zgledovala po ljudskem jeziku namesto po jeziku »šolanih 

izbrancev«, namesto po pisni tradiciji iz 16. stoletja naj bi se pravopis zgledoval po »govoru 

sedanjosti«, namesto tevtonskega naĉina zapisovanja fonemov, ki je obstajal v bohoriĉici, pa 

naj bi se vsak fonem zapisoval s svojo ĉrko. (Lenĉek, 1996, 59)  

Lenĉek v svojem prispevku v Kopitarjevem zborniku govori o še eni zanimivosti 

Kopitarjevega slovanskega modela. Gre za »motivno izhodišĉe s tezo«, ki pravi, da je prva 

slovanska abeceda prišla iz Grĉije: Ciril, ki je bil Grk po rodu, je namreĉ »za slovanske 

glasove uporabil 'grške ĉrke', tako da je v grškem 'duhu abecede' sestavil modelen ĉrkopis s 

po eno ĉrko za vsak razloĉevalen glas«. Lenĉek poudarja, da pobudnik tega motiva sicer ni bil 

Kopitar sam, kar je Kopitar k temu motivu doprinesel je bilo njegovo prepriĉanje, da se bo 

pojavil »latinski« Ciril, ki bo za vse Slovane uvedel enoten ĉrkopis in jih tako »popeljal iz 

pisne zmede«. Na eni strani se iz Kopitarjevega dopisovanja s ĉeškim slavistom Dobrovskim 

kaţe njegovo prepriĉanje, da bo to prav Dobrovskỳ, saj ga v pismih nagovarja, naj za Slovane 

sestavi enotno abecedo, »ki bi eleganco latinice zdruţevala z enostavnostjo cirilice«. Na drugi 

strani pa se je Kopitar poigraval z idejo, da bi bil »latinski« Ciril prav on sam. V pismu, 

namenjenem Zoisu, Kopitar namreĉ navaja: »Zhe me sa Zirilla vsamejo?« (Lenĉek, 1996, 16) 

V svojo slovnico je Kopitar tako uvrstil, glede ĉrkopisa zelo pomembno, poglavje Izboljšani 

Bohoriĉ, kjer je Bohoriĉa dopolnil pri »pravoreĉnih doloĉitvah slovenskih knjiţnih fonemov«. 

Tu velja poudariti, da ni upošteval novosti, ki jih je vpeljal Pohlin v svoji Kraynski 

grammatiki. Razlog je bil omenjen ţe v poglavju o Pohlinu: njegove spremembe na podroĉju 
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ĉrkopisa so po izdaji Kraynske grammatike zavrnili ţe tedanji strokovnjaki, na primer 

Gutsman in Popoviĉ. Kopitar je tako zavrnil zapisovanje fonema [s] s ĉrko s, prav tako pa ni 

upošteval zapisovanja ozkega [e] z repkovnim ę. (Oroţen, 2003, 390) 

V tem poglavju je Kopitar razloţil, zakaj bohoriĉica ni primerna izbira za enoten ĉrkopis za 

Slovence ter za vse juţnoslovanske narode. Bohoriĉica po njegovem mnenju latinske ĉrke 

uporablja za zaznamovanje nelatinskih glasovnih vrednosti, kakor na primer ĉrko s za fonem 

[z] ali ĉrko z za fonem [c]. Poleg tega so v bohoriĉici z latinskimi ĉrkami zaznamovani tudi 

tisti glasovi, ki jih sama latinica ne pozna, in sicer na t. i. tevtonski ali zahodnoevropski naĉin 

z veĉĉrkji. Takšni so na primer šumniki in soglasniški sklopi [šĉ], [lj] in [nj]. Slabost 

bohoriĉice je videl tudi v tem, da »ni mogla zaznamovati enoĉrkovno in brez dodatnih 

loĉevalnih znamenj ozkih in širokih e-jev in o-jev, in seveda tudi ne polglasnika«. (Toporišiĉ, 

1981, 390) 

Kopitar je ţelel uvesti nov ĉrkopis, ki bi bil boljši od do tedaj uveljavljene bohoriĉice zaradi 

tega, ker bi imel vsak fonem svojo ĉrko oziroma ker bi vsaka ĉrka zaznamovala svoj fonem. 

To pomeni, da se šumniki ne bi veĉ zapisovali z veĉĉrkji, temveĉ bi imel vsak fonem eno 

ĉrko. Glede pisave slovanskih narodov je videl pri grško-slovanski cirilici prednost v tem, da 

ima za vsak glas svojo posebno ĉrko, po drugi strani pa je menil, da je prednost latinice v tem, 

da povezuje Slovane z zahodno Evropo. Ker je torej videl doloĉene prednosti tako v cirilski 

kot v latinski pisavi, je menil, da je idealna rešitev za ĉrkopis v tem, da se latinsko pisavo 

dopolni s ĉrkami iz cirilice. V tej ideji mu je sledil Peter Dajnko s svojo dajnĉico, še bolj pa 

Franc Serafin Metelko s svojo metelĉico, o katerih bom govorila v nadaljevanju.  

Kopitar je v svoji slovnici doloĉil kot Pohlin osem samoglasnikov, osem zvoĉnikov in 14 

nezvoĉnikov. Kvaliteto in kvantiteto samoglasnikov je oznaĉeval s krativcem in ostrivcem, 

polglasnik pa je zapisoval z e, è ali i (bóben, vèrt, pétik). Med zvoĉnike je uvrstil tudi 

palatalna [ľ] in [ń], »ki ju je predvidel zaradi izroĉila in zaradi gorenjskega nareĉja, v katerem 

imata pomensko razloĉevalno vlogo,« in ki ju je dosledno zapisoval z dvoĉrkjem (zhévelj, 

oginj). S svojim glasoslovnim sistemom se je Kopitar zelo pribliţal današnjemu 

glasoslovnemu sistemu; od današnjega se je loĉeval po tem, da je vkljuĉeval tudi palatalna [ľ] 

in [ń], ter po tem, da ni imel nezvoĉnika [dţ]. (Oroţen, 2003, 390) 

Kopitarjeve ideje o novem ĉrkopisu sta poskušala uresniĉiti Dajnko in Metelko s svojima 

pisavama, vendar oba neuspešno. Glavna nasprotnika ideji o novem ĉrkopisu sta bila Prešeren 
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in Ĉop, ki sta se s Kopitarjem zapletla v ĉrkarsko pravdo. V nadaljevanju bom govorila o 

Dajnkovem in Metelkovem ĉrkopisu, nato pa o abecedni vojni, v kateri je sicer Kopitar 

izpadel kot poraţenec, vendar pa velja poudariti, da so se nekatere njegove ideje obdrţale in 

uresniĉile pri gajici.  
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3 DAJNČICA 

 

V tem poglavju bo predstavljen ĉrkopis dajnĉica. Predstavljeni bodo razlogi za nastanek tega 

ĉrkopisa in tudi razlogi, zaradi katerih se je ĉrkopis prenehal uporabljati. Pri opisu same 

pisave se bom osredotoĉila na razlike v primerjavi z bohoriĉico. 

 

3.1 Okoliščine nastanka dajnčice in problemi, povezani z njo 

 

Za nastanek pisave dajnĉice je zasluţen vzhodnoštajerski poljudnostrokovni pisatelj in 

jezikoslovec Peter Dajnko. Tudi on je v zaĉetku svoja dela objavljal v bohoriĉici, vendar pa se 

v jeziku ni opiral na osrednjeslovenski oziroma kranjski knjiţni jezik, temveĉ je pisal v 

štajerskem knjiţnem jeziku. Veliko si je dopisoval z Jernejem Kopitarjem, ki je imel ţeljo 

uvesti spremembe v do tedaj obstojeĉi slovenski ĉrkopis. To ţeljo je Kopitar prenesel tudi na 

Dajnka in ta je razvil svojo pisavo, ki se je po njem poimenovala dajnĉica. Uvedel jo je leta 

1824, ko jo je predstavil v svoji normativni slovnici vzhodnoštajerskega knjiţnega jezika 

Lehrbuch der windischen Sprache oziroma Uĉbenik slovenskega jezika. (Dajnkovo berilo, 

1998, 177) Slovnico je napisal po zgledu slovnice ĉeškega slavista Dobrovskega. (Štrekelj, 

1922, 15)  

Po tem delu je zaĉel izdajati tudi mnoga druga dela, napisana v dajnĉici, s katerimi je skušal 

dajnĉico »razširiti v širši štajerski oz. slovenski prostor«. To je Dajnko poskušal z izdajo dveh 

dvojeziĉnih priredb Machnerjeve zaĉetnice Abecedna knixica (Abecedna knjiţica); prvo je 

izdal leta 1831, drugo leta 1833. Veĉina del, ki jih je izdal v dajnĉici, so bila sicer le priredbe 

in prevodi nemških predlog. Najpomembnejša Dajnkova dela so njegova slovnica 

pokrajinskega knjiţnega jezika, zbirka Posvetne pesmi in poljudnostrokovni ĉebelarski 

priroĉnik Ĉelarstvo. (Dajnkovo berilo, 1998, 178) 

 

Ob primerjavi do tedaj rabljene bohoriĉice in na novo nastale dajnĉice se pokaţe nekaj 

prednosti, ki jih je prinesla nova pisava. Predvsem je to zapisovanje posameznih fonemov le z 

eno ĉrko. V primerjavi z bohoriĉico je v dajnĉici zapisovanje siĉnikov in šumnikov enotno, 

poleg tega se zapis teh ĉrk v dajnĉici razlikuje od zapisa v stari pisavi; ĉrka z zaznamuje 

fonem [z], ĉrka s fonem [s], ĉrka c pa fonem [c]. Tu lahko vidimo razlog, zakaj sploh potreba 

po novi pisavi, ko pa se je bohoriĉica do leta 1824, ko je bila dajnĉica uvedena, uporabljala ţe 

slaba tri stoletja. Vendar razloge za nastanek dajnĉice lahko išĉemo tudi drugod. Kakor pravi 
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v svojem prispevku Rajh, lahko enega izmed dejavnikov, ki so vplivali na razvoj dajnĉice in 

vzhodnoštajerskega knjiţnega jezika, išĉemo v geografsko-druţbenih okolišĉinah. (Dajnkov 

zbornik, 1998: 18) Oroţen pravi, da v ĉasu, ko se je dajnĉica oblikovala, knjiţni jezik pri nas 

še ni obstajal, obstajali so pokrajinski jeziki: kranjski, koroški in štajerski. (Oroţen, 1973, 

130) Rajh pa poudarja, da je bil poloţaj jezika, ki se je oblikoval na štajerski pokrajini, 

nekoliko drugaĉen od ostalih. Štajerska pokrajina je bila stoletja loĉena od ostalih slovenskih 

pokrajin. K temu poloţaju so pripomogli tako zemljepisni dejavniki kot upravno-politiĉne in 

cerkvene razmejitve. Loĉenost te pokrajine od ostalih se je odraţala v posebnem jeziku, na 

katerega »osrednjeslovenski protestantizem s svojim slovstvom in knjiţnim jezikom tod 

oĉitno ni širil svojega vpliva«. (Rajh, 1998, 18) Zaradi teh istih razlogov pa se je dajnĉica 

uporabljala le na Štajerskem in so jo mnogi zavraĉali. 

 

Leta 1831 je bila dajnĉica uvedena v šole, kjer so jo uporabljali vse do leta 1838. Do leta 1834 

je bilo v tem ĉrkopisu natisnjenih okrog 50 000 knjig. O nasprotovanju dajnĉici piše v svojem 

prispevku Rajh. Povod nasprotovanju je dal prevod na novo predpisane Machnerjeve 

ljudskošolske zaĉetnice, ki ga je pripravil Dajnko. Prevod je ţelel izdati v razliĉici štajerskega 

knjiţnega jezika, napisanega v dajnĉici ter s tem uveljaviti svoj ĉrkopis in jezik. Njegov 

poskus pa je naletel na velik odpor. Nekateri so trdili, da Dajnkov ĉrkopis dela razdor med 

Slovani in Dajnka oznaĉili za separatista. Ti so zagovarjali bohoriĉico. Med temi je bil Anton 

Murko, ki je v svoji slovnici, napisani v bohoriĉici, dajnĉico zavrnil. Murko je zagovarjal 

bohoriĉico in kljub temu, da je bil tudi sam Štajerec, osrednji tip knjiţnega jezika. Kakor 

pravi Rajh, je Murko dajnĉico zavrnil argumentirano in s tem pridobil na svojo stran, tj. na 

stran bohoriĉice, »tudi nekatere pristaše novih pisav«. Rajh kot pomembnega nasprotnika 

omenja tudi Slomška, ki se je sprva zavzel za metelĉico, ki naj bi po njegovem mnenju 

natanĉneje oznaĉevala slovenske glasove kot Dajnkov ĉrkopis. Na strani metelĉice je bil tudi 

dekan iz Vidma, Jurij Aliĉ, ki je priporoĉal, naj bo prevod zapisan v metelĉici. Kljub odporu, 

ki se je na eni strani zavzemal za staro pisavo bohoriĉico, na drugi za metelĉico, je Dajnko 

svoj prevod izdal v dajnĉici, in sicer je to storil »pod pretvezo«, kakor je to v svojem delu 

oznaĉil Rajh: »Pod pretvezo, da se je lavantinska škofija za celjsko okroţje odloĉila v prid 

njegove zaĉetnice, je v svojo podporo zaĉel z zbiranjem podpisov duhovnikov in uĉiteljev ter 

jih skupaj z naštevanjem 'ekonomskih' in 'medicinskih' neprimernosti metelĉice dostavil 

graškemu guberniju.« S tem je dosegel, da je bil njegov prevod dovoljen; izšel je leta 1831. K 

ukinitvi Dajnkovega ĉrkopisa je pripomogel Slomšek, »ki je dosegel, da se je lavantinski 

ordinariat uradno odpovedal vsem novim ĉrkopisom, s tem pa neposredno pospešil odloĉitev 
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graškega gubernija«. Ta je leta 1838 prepovedal uporabo dajnĉice v šolah in zahteval 

ponovno tiskanje uĉbenikov v bohoriĉici. Dajnkov ĉrkopis je bil uradno ukinjen leta 1839. 

(Rajh, 1998, 15–16)  

Ne glede na to, da je bila dajnĉica ukinjena, pa je Rajh mnenja, da je Dajnko z njo »nakazal 

pravilno smer ĉrkopisne reforme, ki je vodila do gajice«. (Rajh, 1998, 25) V ĉrkopisu, ki je 

nadomestil bohoriĉico, so se namreĉ uveljavile enake ĉrke za siĉnike, kot jih je v svoji pisavi 

uvedel Dajnko. 

 

K nastanku dajnĉice je pripomoglo dejstvo, da bohoriĉica vsekakor ni bila brez 

pomanjkljivosti, o katerih sem pisala v prejšnjem poglavju. Poleg tega je na nastanek 

Dajnkovega ĉrkopisa vplival tudi poloţaj štajerske pokrajine, v kateri se je razvil jezik, ki se 

je od osrednjega precej razlikoval. Vendar pa je bil to hkrati tudi vzrok za nesprejemanje 

dajnĉice kot novega kranjskega ĉrkopisa. Tako kot jim je bil tuj štajerski knjiţni jezik, ki ga je 

skušal uveljaviti Dajnko, tako jim je bil tuj tudi novi ĉrkopis, za katerega se je zdelo, da je 

primeren samo za jezik, ki so ga poznali prebivalci štajerske pokrajine. V ĉasu svojega 

obstoja se je dajnĉica uporabljala le na obmoĉju Štajerske, zaradi nesprejemanja in zavraĉanja 

pa se je ĉrkopis leta 1839 prenehal uporabljati.   
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3.2 Opis dajnčice 

 

Dajnko je svoj ĉrkopis sestavil tako, da je latinske ĉrke dopolnil s ĉrkami iz cirilice, pomagal 

pa si je tudi s ĉeškim ĉrkopisom, o katerem bo nekaj veĉ govora v poglavju o gajici. Pri njem 

tako ne naletimo le na vpliv ĉeškega slavista Dobrovskega, po zgledu katerega je svojo 

slovnico napisal, ampak tudi vpliv ĉeške pisave, katero je pri sestavljanju svojega ĉrkopisa 

upošteval Ljudevit Gaj.  

Spodaj si lahko ogledamo abecedo, kot je bila videti, zatem pa sledi opis posebnosti 

Dajnkovih ĉrk, še posebej tistih, ki jih je uvedel na novo v primerjavi z bohoriĉico. 

 

à á â    b    c   ч    d    è é ê    f    g    h    ì í î    

 [a]    [b]  [c]  [ĉ] [d]    [e]     [f]  [g] [h]    [i]    

 

j    k    l    m    n    ò ó ô    p    r    s    8     

[j] [k] [l]  [m]  [n]    [o]    [p]  [r]  [s]  [š]   

 

t    ù ú û    v    z    x    ŋ/nj    ỳ ý ŷ/ù ú û     

[t]   [u]     [v]  [z]  [ţ]  [nj]          [ü] 

 

Dajnkov namen je bil z novo pisavo zamenjati dotedanji ĉrkopis, zato velja opisati razlike, ki 

jih je uvedla dajnĉica v primerjavi z bohoriĉico. Pri primerjavi se bom oprla na Dajnkovo 

naboţno besedilo Kmet Izidor s'svojimi otroki ino lydmi, ki je bilo kot zelo avtentiĉen natis 

objavljeno v Dajnkovem berilu. (1998, 51) Latiniĉno pisavo je Dajnko dopolnil s ĉrkami iz 

cirilice, zaradi ĉesar so mnogi nasprotovali njegovemu ĉrkopisu. Vendar pa ne moremo 

zanikati, da je bilo zapisovanje ĉrk v dajnĉici veliko enotnejše kot v bohoriĉici, predvsem pri 

siĉnikih in šumnikih.  

 

3.2.1 Soglasniki 

 

Kar je po mnenju Marine Oroţen pomembno glede soglasnikov pri dajnĉici, je, kar je Dajnko 

napisal o izgovoru fonemov [l] in [v]. Ko se l nahaja na koncu besede, Dajnko pravi, naj se 

izgovarja kot [l]. Glede fonema [v] pravi, da naj se pred soglasnikom in na koncu besede 

izgovarja kot fonem [f].  
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Dajnko v svojem delu spregovori tudi o soglasniških skupinah, in sicer o priliĉenju zveneĉih 

soglasnikov nezveneĉim ter o nezveneĉem izgovoru zveneĉih soglasnikov na koncu besede. 

(Oroţen, 1973, 137) 

 

V nadaljevanju bom opisala ĉrke, ki jih je Dajnko na novo uvedel v svoj ĉrkopis in z njimi 

nadomestil nekatere ĉrke iz bohoriĉice. 

 

3.2.1.1 Za siĉnike je prevzel ĉrke iz ĉeškega ĉrkopisa, katere je pozneje uvedel tudi Gaj v 

gajico. Ĉrki ſ in s, ki sta v bohoriĉici zaznamovali tako fonem [s] kot [z], je nadomestil s 

ĉrkama s in z. V besedilu najdemo primer zlostjo, iz katerega je jasno razvidno, da fonema v 

zapisu loĉuje. S tem se je oddaljil od protestantskih piscev, ki so zagovarjali naĉelo, naj vsak 

bere glasove, kakor jih je sam navajen izgovarjati.  

Za fonem [c] je uporabljal ĉrko c, ki jo je ponekod uporabljal ţe Krelj (hlapcom).  

 

3.2.1.2 Šumnike je zapisoval s posebnimi ĉrkami. Za šumnik [š] je uporabil črko 8 (star8i), ki 

je podobna Pohlinovemu znamenju za fonem [z]; šumnik [ž] je zapisoval s črko x (poboxni), 

ki jo je prevzel iz dalmatinščine in hrvaščine; fonem [č] je pisal s črko ч (navyчil), ki jo je 

nekoliko spremenjeno prevzel iz cirilice. (Štrekelj, 1922, 40–41) 

 

Ĉrke za siĉnike in šumnike je najverjetneje uvedel v skladu s »Kopitarjevo pobudo v zvezi z 

enoĉrknim zapisovanjem slovenskih fonemov«. (Dajnkov zbornik, 1998, 14) Kakor sam 

Dajnko pove v besedilu Predgovor od nekih lastnosti slovenskega jezîka: »Da vsaki jezik má 

svoje lastne gláse, so tydi vsakemi, чi ga kdo kratko ino prav písati чé, ino xelí, da bi ga drygi 

dobro razuméli, lastne pismence (besedne znamle) potrebne.« (Dajnkovo berilo, 1998, 82) Po 

njegovem mnenju so črke za posamezne glasove bistvenega pomena za pravilno branje.   

 

3.2.1.3 Kakor sem omenila ţe zgoraj, je uvedel tudi ĉrko y, ki jo je prevzel iz latinskega 

ipsilona (Štrekelj, 1922, 41), in sicer za fonem [ü] (vyчen), ki je bil znaĉilen za 

vzhodnoštajersko nareĉje in katerega bohoriĉica ni imela, saj v osrednjeslovenskem knjiţnem 

jeziku tega glasu niso poznali. To ĉrko je uporabljal do leta 1828, nato pa jo je po nasvetu 

Dobrovskega izloĉil iz svojega ĉrkopisa ter jo pisal preprosto z u. 

 

3.2.1.4 Tako kot y je do leta 1828 uporabljal tudi ĉrko ŋ (sejaŋe) za soglasniški sklop [nj], 

pozneje pa je uporabljal dvoĉrkje nj. 
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3.2.1.5 V zapisu je ločeval tudi fonema [u] in [v] (razumel, vyчen) ter fonema [i] in [j] (Izidor, 

Jezus), kar sta že v bohoričici uvedla Krelj in Dalmatin. 

 

3.2.2 Samoglasniki 

 

Poleg zapisovanja vsakega fonema z eno ĉrko je bil pri Dajnku pomemben tudi napredek v 

glasoslovju. Po mnenju Marine Oroţen je pri Dajnku pomembno, kar je povedal v svoji 

slovnici glede samoglasnikov. (Oroţen, 1973, 136) Samoglasnike je oznaĉeval drugaĉe kot 

Trubar, Krelj, Bohoriĉ in Dalmatin. Njihov izgovor in zapisovanje Dajnko opisuje tako: 

»Polek tega 8e v'braŋi pazko mej, da á, é, í, ó, ú, ý na dugo, â, ê, î, ô, û, ŷ bole kratko, à, è, ì, 

ò, ù, ỳ pà vseli jako hitro izgovorí8 […]«. (Dajnkovo berilo, 1998, 83) Z ostrivcem je 

oznaĉeval tiste samoglasnike, ki naj bi se izgovarjali dolgo, s strešico tiste, ki naj bi se 

izgovarjali kratko, s krativcem pa tiste, ki naj bi se hitro izgovarjali. Samoglasnike je torej 

razlikoval po kvantiteti, vendar pa Oroţnova poudarja, da se »njihova razvrstitev s sodobno 

knjiţno ne ujema«. (Oroţen, 1973, 136)  

Glede polglasnika Oroţnova ugotavlja, da ga »ni prepoznal, ĉeprav se je sooĉal s pojavom 

njegovega izpada«, na primer v primeru zavec – zavca. (Oroţen, 1973, 136)  

 

Abeceda, ki jo je sestavil Dajnko, je štela 27 ĉrk. Poleg ĉrk za foneme, ki jih poznamo danes, 

je imela tudi ĉrko y za fonem [ü], ki ga je poznal le štajerski jezik, ter ĉrko ŋ za soglasniški 

sklop [nj]. Dajnko je v primerjavi z bohoriĉico nekatere ĉrke nadomestil oziroma dopolnil, pri 

ĉemer si je pomagal s ĉeško in cirilsko pisavo. To se veliki veĉini ni zdela primerna rešitev, 

saj so dajnĉici mnogi nasprotovali ter prepreĉili, da bi nadomestila bohoriĉico.     
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4 METELČICA 

 

V tem poglavju bo predstavljen še drugi ĉrkopis, ki naj bi nadomestil bohoriĉico: metelĉica. 

Predstavljeni bodo razlogi, ki so spodbudili nastanek ĉrkopisa, in tudi razlogi, zakaj metelĉica 

ni bila sprejeta kot novi kranjski ĉrkopis. Metelĉico bom opisala ter jo primerjala z bohoriĉico 

in dajnĉico.  

 

Spodaj si lahko ogledamo besedilo v metelĉici: 

 

 

Slika 4: Besedilo v metelĉici 

(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Metelĉica) 

 

4.1 Okoliščine nastanka metelčice in problemi, povezani z njo 

 

Leto za tem, ko je Dajnko uvedel svoj ĉrkopis, je slovniĉar in naboţni pisatelj Franc Serafin 

Metelko izdal svojo slovnico  Lehrgebäude der slowenischen Sprache im Königreiche Illyrien 

und in den benachbartn Provinzen (1825), v kateri je predstavil svoj ĉrkopis, metelĉico. V 

tistem obdobju je uĉil slovenšĉino na ljubljanskem liceju, pri ĉemer si je sicer pomagal s 

slovnico Jerneja Kopitarja, ki pa ni bila primerna zaradi svoje preobseţne znanstvene 

didaktiĉnosti. Svojo slovnico je zato napisal predvsem iz praktiĉnih potreb. Pri njej se je oprl, 

kakor pred njim Dajnko, na ĉeško slovnico Dobrovskega ter na Kopitarjevo slovnico. 

Metelkova slovnica je obveljala za eno najboljših slovenskih slovnic. Napisana je v nemšĉini. 

(Stabej, 2001, 162) 

 

Metelko se je »z idejo novega ĉrkopisa« ukvarjal ţe od leta 1817. (Leksikon, 1996, 297) 

Oblikoval ga je na pobudo slovniĉarjev, ki niso bili zadovoljni z bohoriĉico kot tedanjo 
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slovensko pisavo. Med temi sta bila ţe zgoraj omenjena Jernej Kopitar in Dobrovskỳ. 

(Enciklopedija Slovenije 7, 1987)  

Po izdaji svoje slovnice je Metelko leta 1830 izdal tudi krajšo verzijo slovnice za uĉitelje in 

uĉiteljske pomoĉnike. (Štrekelj, 1922, 16) V svojem ĉrkopisu je poleg šolskih pisal tudi 

naboţna besedila. V nasprotju z dajnĉico raba metelĉice ni bila omejena le na eno pokrajino, 

temveĉ se je kakor bohoriĉica uporabljala v osrednjeslovenskem prostoru. Do leta 1833 se je 

njegov ĉrkopis uporabljal tudi v šolah, vendar pa velja pri tem omeniti nekaj podatkov, ki jih 

v svojem prispevku navaja Steska o uporabi metelĉice v šolah. Edini knjigi, ki jih je Metelko 

napisal oziroma poslovenil v svojem ĉrkopisu, sta »Številstvo« I. del in Abecednik. V 

metelĉici so bile natisnjene tudi nekatere druge knjige, vendar nobena od teh ni bila primerna 

za šolsko rabo. Iz pregleda knjig, natisnjenih v metelĉici, ki ga navaja Steska, je razvidno, da 

je njihovo število precej manjše od števila natisnjenih v bohoriĉici. Prvi in skoraj edini šolski 

nadzornik, kateremu je bil novi ĉrkopis všeĉ, je bil kanonik Staniĉ, ki je sestavil tabelo za 

ĉrkovanje z novo abecedo. Velika veĉina ostalih, ki so v delovali v šolstvu, je bila mnenja, da 

je nova pisava v primerjavi s staro precej slabša. (Steska, 1905, 24) 

 

Posamezniki, ki so bili na strani metelĉice, so se po Metelku poimenovali metelkovci. Med 

temi so bili Janez Zalokar, Franĉišek Jelovšek, Joţef Burger, Blaţ Potoĉnik in tudi Kopitar. 

Vsi so jo tudi uporabljali. (Steska, 1905, 1) V razpravah, kateri ĉrkopis je boljši, ki so 

potekale tudi izven šolskega podroĉja, je Burger svetoval, naj se uporabljata oba ĉrkopisa, 

dokler se ne obe strani dogovorita o pisavi, ki bi ustrezala vsem. Vendar pa Steska na to 

pripominja, da bi bilo to nesmiselno: »V eni in isti knjigi naj bosta dva ĉrkopisa!« (Steska, 

1905, 28) 

 

Glavna nasprotnika metelĉice, ki sta si prizadevala za ohranitev bohoriĉice kot edinega 

kranjskega ĉrkopisa, sta bila Matija Ĉop in France Prešeren. Njuni privrţenci so se po 

Prešernu imenovali prešernovci. O tem bom natanĉneje pisala v poglavju o abecedni vojni. Tu 

ţelim predvsem predstaviti razloge, zakaj metelĉica ni bila sprejeta kot nov ĉrkopis. Metelkov 

ĉrkopis so mnogi zavraĉali zaradi njene oblike in neestetskosti cirilskih ĉrk, ki jih je Metelko 

uvedel, ĉeprav je bila Ĉopu glede na njegove besede oblika drugotnega pomena. Poglavitno se 

mu je zdelo to, »ali so pravilna naĉela, po katerih se jim
7
 je zdelo, da se je treba ravnati pri 

doloĉanju novega kranjskega ĉrkopisa«. (Ĉop, 1983, 128) Glavna naĉela so bila, naj se piše, 

                                                 
7
 S tem Ĉop misli na privrţence novega ĉrkopisa, ki bi nadomestil bohoriĉico. 
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kot se govori, ter da se vsak poseben glas zaznamuje s posebnim znamenjem in vsak enojni z 

enojnim znamenjem. Naglasnih znamenj naj bi se ne uporabljalo za »prilagajanje glasov«, 

temveĉ samo za oznaĉevanje naglasa. Podlaga kranjskega ĉrkopisa naj bi bil latinski ĉrkopis, 

tako da »ĉrka v latinskem zaznamuje isti glas v kranjskem, kot ga izraţa v latinskem«. Za 

glasove, ki jih v latinšĉini ni, naj bi se dodale posebne ĉrke. Ta naĉela naj bi po Ĉopu 

upošteval Metelko in njegovi privrţenci. (Ĉop, 1983, 18)  

Ĉe imamo poleg teh pravil v mislih abecedo v metelĉici (ki si jo lahko ogledamo pri opisu 

metelĉice), vidimo, da se je Metelko delno teh pravil drţal: uvedel je enojna znamenja, 

podlaga njegove abecede je bila še vedno latinica, za tiste foneme, ki jih latinica ni poznala, 

pa je uvedel dodatne ĉrke, pri ĉemer se je oprl na cirilico.   

Na nedoslednosti pri upoštevanju teh naĉel pa opozarja Ĉop, in sicer glede pravila, ki govori o 

uporabi naglasnih znamenj. Ĉop pravi, da Metelko loĉuje »trojni e: namreĉ en odprti in dva 

zaprta, od katerih je eden kakor 'stopljen ie ali je' (lϵd), drug 'nekako tak kot ej' (sϵme).« Po 

Ĉopovem mnenju bi moral Metelko, glede na pravilo o zapisovanju enojnih glasov z enojnim 

znamenjem, ta dva glasova v zapisu loĉevati. Pri tem obsodi Metelkov naĉin razlikovanja 

glasu [ej] z znamenjem, ki doloĉa dolţino ('), saj pravilo o naglasnih znamenjih jasno pravi, 

da naj se jih ne uporablja za prilagajanje glasov. Ĉop tu opozori na neupoštevanje dveh pravil 

in pravi, da bi moral Metelko uvesti še veliko veĉ novih znamenj, ĉe bi ţelel upoštevati 

naĉelo, naj se piše tako, kot se govori. (Ĉop, 1983, 129) 

Glede tega, koliko je imel Ĉop pri tem prav, bom podrobneje pisala v naslednjem poglavju. 

 

Ĉopa so, poleg zgoraj omenjenega neupoštevanja naĉel, motile tudi ĉrke, s katerimi je 

Metelko nadomestil dvo- in troĉrkja v bohoriĉici. Še najbolj ga je motilo zapisovanje 

polglasnika, ker naj bi s to ĉrko zapisoval tudi kratke naglašene in nenaglašene i-je in u-je.  

(Toporišiĉ, 2008, 321)  

 

Nedoslednosti med pravili in dejansko prakso najdemo tako v bohoriĉici kot tudi v metelĉici, 

razlika pa je vsekakor v naĉelu, kateremu so sledili protestantski pisci, ter v naĉelu, ki so ga 

skušali uveljaviti zagovorniki nove pisave. Ţe Trubar je v svojih delih poudarjal, da 

poglavitnega pomena ni sam zapis, temveĉ da naj vsak bere posamezen glas, kakor ga je 

navajen govoriti v svojem nareĉju oziroma govoru. Temu so sledili tudi ostali protestantski 

pisci, zato je prihajalo v zapisih v bohoriĉici do raznih nedoslednosti, posamezniki pa so 

razvili tudi svoje lastne variante bohoriĉice. Naĉelo, ki so ga skušali uvesti z novo pisavo, pa 

pravi, naj se piše tako, kot se govori, ĉesar pa ni mogoĉe izpolniti iz preprostega razloga, da se 
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v razliĉnih nareĉjih posamezen glas izgovarja drugaĉe. Metelko je ţelel uvesti ĉrke ne le za 

posamezne foneme, temveĉ tudi za razliĉice posameznih fonemov – na primer, ko je uvedel 

razliĉni ĉrki za grlni in mehkonebni pripornik –, ki pa se v pokrajinah v Sloveniji razlikujejo. 

To je bil eden izmed razlogov, zakaj njegov ĉrkopis ni bil primeren kot nov kranjski ĉrkopis. 

Pogorelĉeva navaja v svojem prispevku še drugi razlog, in sicer to, da se Metelko pri 

oblikovanju svoje pisave ni oziral na osrednjeslovenski knjiţni jezik, ko je uvedel ĉrko za 

polglasnik, s katero pa je zaznamoval tudi vse kratke naglašene in nenaglašene i-je in u-je. 

(Pogorelec, 1998, 39) O tem bom nekoliko natanĉneje govorila v nadaljevanju.  

 

Leta 1833 je bilo tiskanje šolskih knjig v metelĉici prepovedano. Gubernij je ukazal, naj se 

vse slovenske in nemško-slovenske knjige ponovno tiskajo le v bohoriĉici. Zadnja knjiga, 

natisnjena v Metelkovem ĉrkopisu, je bila izdana leta 1835. (Steska, 1905, 37–38) 

Za nesprejetje te pisave je pripomoglo to, da je niso sprejeli Korošci in Štajerci, na Kranjskem 

pa ĉbeliĉarji in višji cerkveni krogi. Eden glavnih razlogov za zavraĉanje so bile ĉrke iz 

cirilice, ki naj bi bile neestetske. Glavni nasprotnik je bil vsekakor Matija Ĉop. Vsi ti razlogi 

so pripeljali do tega, da so leta 1833 metelĉico uradno prepovedali. (Enciklopedija Slovenije 

7, 1987) Kljub temu jo je Metelko pri svojem profesorskem delu uporabljal do konca 

ţivljenja, medtem ko je Dajnko z uveljavitvijo gajice svoj ĉrkopis opustil. (Stabej, 2001, 162) 

 

4.2 Opis metelčice 

 

Kakor za dajnĉico je tudi za metelĉico veljalo, da je imel vsak glas svojo ĉrko. Kakor Dajnko 

je torej tudi Metelko dvo- in troĉrkja iz bohoriĉice zamenjal z enojnimi znaki, pri ĉemer je 

latinsko pisavo dopolnil s ĉrkami iz cirilice. Medtem ko je Dajnko ĉrke iz cirilice prevzel le za 

soglasnike, pa je Metelko uvedel cirilske ĉrke tudi za samoglasnike. Vseh ĉrk v njegovi 

abecedi je bilo 32. Ogledamo si jih lahko spodaj. 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

a     b    η    ч    d         є           e           f    g        h                  

[a]  [b]  [c]  [č]  [d]  ozki [e]  široki [e]  [f]  [g]  grlni [h]  mehkonebni [h]    

 

 

[i]  [j]   [k]  [l]  [lj]  [m]  [n]  [nj]   ozki [o]  široki [o]            

 

щ    

[p]  [r]  [s]  [š]  [t]  [u] [v]  [z]   [ţ]  [šĉ] 

 

Medtem ko je Dajnko v primerjavi z bohoriĉico uvedel osem novih ĉrk, jih je Metelko 

dvanajst, ĉeprav je »Kopitar zahteval samo devet novih ĉrk«. (Ĉop, 1983, 128) Metelko se je 

pri oblikovanju svojega ĉrkopisa zgledoval po naĉelih, ki jih je predstavil Kopitar v svoji 

slovnici, vendar vsega ni upošteval tako, kot si je to zamišljal Kopitar. Poslediĉno niti Kopitar 

ni bil ĉisto zadovoljen z Metelkovim izborom ĉrk, o ĉemer bom natanĉneje pisala v 

naslednjem poglavju o abecedni vojni. 

Na spodnji sliki si lahko ogledamo del iz Metelkove slovnice. V prvem stolpcu je navedena 

abeceda v metelĉici, v drugem abeceda v bohoriĉici. 

 

Slika 5: Metelkova slovnica 

(Vir: http://biofiz.mf.uni-lj.si/~peterlin/ljt/isjt98/Image1.gif) 
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V nadaljevanju sledi opis ĉrk, ki jih je Metelko uvedel na novo v primerjavi z bohoriĉico. Pri 

opisu se bom opirala na literaturo, kar bom podkrepila še s primeri, ki jih najdemo v besedilu, 

ki si ga lahko ogledamo na zaĉetku poglavja, Ţaba in vol.  

 

 

4.2.1 Soglasniki 

 

4.2.1.1 Siĉnike je zapisoval z naslednjimi ĉrkami: fonem [c] je zapisoval s ĉrko η (  

'tovarišice'), ki jo je nekoliko spremenjeno prevzel iz cirilice. Sičnik [z] je zapisoval s cirilsko 

črko ʒ (poʒna), sičnik [s] pa kakor Dajnko s črko s (spϵt). 

 

4.2.1.2 Šumnike je zapisoval z naslednjimi črkami: fonem [č] z enako črko kot Dajnko, s 

cirilsko črko ч (ʒaчne 'začne'); fonem [š] s črko  ( ); fonem [ž] je zapisoval s črko  

( ) – po tej črki so nasprotniki nove pisave Metelkov črkopis imenovali 'žabica'.  

(Štrekelj, 1922, 42)  

 

4.2.1.3 Posebno pri metelčici v primerjavi z dajnčico je to, da je imela za soglasniški sklop 

[šč] le eno črko, in sicer črko щ. Črko je Metelko, podobno kot v cirilici, sestavil iz črk  in 

ч. (Štrekelj, 1922, 41) 

 

4.2.1.4 Tudi za sklopa [lj] in [nj] je Metelko uvedel po eno ĉrko: sklop [lj] je zapisoval s ĉrko 

, sklop [nj] s ĉrko ŋ (ŋemu). 

 

4.2.1.5 V zapisu je loĉeval tudi med grlnim in mehkonebnim pripornikom [h]. Prvega je 

zapisoval s ĉrko  ( ᴤvatᴤ), drugega z navadno črko h. 

   

4.2.2 Samoglasniki 

 

Kakor smo lahko videli zgoraj iz zgornjega je Metelko v zapisu razlikoval tudi med ozkim in 

širokim [e], ki ju je zapisoval s ĉrkama ϵ (spϵt) in e (enáka), ter med ozkim in širokim [o], ki 

ju je zapisoval s ĉrkama o ( ) in  ( ), ki jo je nekoliko spremenjeno prevzel iz cirilice. 

Prav tako iz cirilice je nekoliko prirejeno prevzel ĉrko ᴤ za polglasnik, vendar pa je z njo 

zapisoval tudi »vse kratke naglašene in nenaglašene i-je in u-je« (Toporišiĉ, 2008, 321), kot 

lahko vidimo v primerih inᴤ in alᴤ v besedilu zgoraj. (Štrekelj, 1922, 42) 
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V primerjavi z bohoriĉico je Metelko uvedel precej veĉ razlik kakor Dajnko v svojem 

ĉrkopisu. Uvedel je popolnoma nove ĉrke za siĉnike in šumnike. Enojne ĉrke je uvedel tudi za 

soglasniške sklope [šĉ], [lj] in [nj]. V zapisu pa je razlikoval tudi med ozkim in širokim [e] in 

[o] ter med dvema pripornikoma [h]. Nov je bil tudi znak za polglasnik. V primerjavi z 

dajnĉico je bil to precej bolj zapleten ĉrkopis, saj je vseboval veliko veĉ novih ĉrk, katerih 

ljudje niso bili navajeni. Kljub temu je imela metelĉica veliko veĉjo vlogo v abecedni vojni in 

precej veĉje moţnosti pri nadomestitvi bohoriĉice. Vendar ji kombinacija latinskih in cirilskih 

ĉrk nikakor ni naredila usluge, tako da je po prepovedi metelĉico uporabljal le še njen 

ustanovitelj pri svojem profesorskem delu.  



39 

 

5 ABECEDNA VOJNA 

 

Abecedna vojna ali ĉrkarska pravda ni bila le »vojna« na podroĉju ĉrkopisa, temveĉ tudi na 

podroĉju jezikoslovja in literature, vendar pa se bom v nadaljevanju osredotoĉila le na tisti 

del, ki se je dotikal boja za ĉrkopis. 

 

5.1 Potek 

 

»Vojna« je potekala med 1831. in 1833. letom. To je bil boj med zagovorniki bohoriĉice, ki 

so se imenovali za prešernovce, in zagovorniki nove pisave, metelkovci. Od kod imena ni 

teţko uganiti; prvi so si nadeli ime po najveĉjem nasprotniku metelĉice, takoj za Matijo 

Ĉopom, Francetu Prešernu, drugi po ustanovitelju novega ĉrkopisa, Francu Serafinu Metelku. 

Na strani metelĉice je bil Jernej Kopitar, ki je bil pobudnik za nastanek nove pisave in ki je v 

svoji slovnici leta 1808/1809 pisal o novem slovenskem ĉrkopisu, v katerem naj bi imel vsak 

fonem svojo ĉrko. Na njegovo pobudo sta Franc Serafin Metelko in Peter Dajnko uvedla vsak 

svojo pisavo, o katerih je bilo govora v prejšnjih poglavjih. Novi pisavi sta se uprla ţe 

omenjena France Prešeren in Matija Ĉop, poleg njiju pa še Jakob Zupan in Anton Murko. 

Metelĉica in dajnĉica sta se jim zdeli nepraktiĉni in estetsko neskladni. (Enciklopedija 

Slovenije 1, 1987) 

 

Spori med prešernovci in metelkovci so se zaĉeli ţe prej, vendar so sprva potekali na bolj 

zasebni ravni: v šolah, društvih, zasebnih spisih in tako dalje. Pravi spor pa se je zaĉel leta 

1831, ko je Metelko izdal svojo slovnico v novi, šolski izdaji. Od tega trenutka dalje so 

postajali nasprotniki metelĉice vedno bolj glasni in niso odnehali, dokler ni bohoriĉica 

dokonĉno zmagala. Vse skupaj naj bi zaĉel Zalokar s svojim prispevkom v Charintiji, ĉemur 

je odgovoril Burger, eden izmed najveĉjih zagovornikov metelĉice. V boj se je vmešal tudi 

Prešeren, ko je leta 1832 izdal svoj znani sonet z naslovom Kaša, v kateri se norĉuje iz 

Metelkovega ĉrkopisa. (Enciklopedija Slovenije 1, 1987) Pesem si lahko preberemo spodaj. 

 

 

Al prav ſe piſhe ka a ali kaſha, 

Se shola novo-zherkarjov ſerdita 

S' moshmi prepira ſtariga kopíta; 
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Kdo njih pa pravo terdi, to ſe prasha. 

Po pameti je taka ſodba naſha: 

Zhe je od kaſhe ka a bolj'ga shita, 

In boljſh' obdelana in bolj polita, 

Naj ſe ne piſhe kaſha, ampak ka a. 

Zhe pa po zherki boljſhi jéd ne bode, 

In savolj zherke ne terpi nizh ſhkode, 

Obhaja taka miſel, naſ Slovenze, 

De pravdajo ſe ti moshjé mor'biti, 

Sa kar ſo ſe nekdanji Abderiti 

V' ſhlovezhi pravdi od oſlove ſenze. 

(Ĉop, 1983, 112) 

 

Na Štajerskem je bil glavni nasprotnik Anton Murko, na Koroškem Urban Jarnik, na 

Kranjskem pa je k zmagi bohoriĉice najbolj pripomogla Kranjska ĉbelica, ki je med letoma 

1830 in 1833 izdala štiri knjige, vse napisane v starem kranjskem ĉrkopisu. Glavni nasprotnik 

metelĉice je bil vsekakor Matija Ĉop, ki je ĉrkarsko pravdo tudi vodil. (Fekonja, 1891: 670) 

Leta 1833 je v ĉrkarsko pravdo posegel s svojim spisom Slowenischer ABC-Krieg, ki je v 

nadaljevanjih izhajal v listu Illyrisches Blatt. Za tem se je ponovno oglasil Prešeren s svojim 

satiriĉnim ciklom Litarärisch Scherze in A. W. von Schlegel's Manier ter s tem dosegel, da je 

bila uporaba metelĉice v šolah prepovedana. Istega leta je Ĉop vse svoje spise objavil pod 

skupnim imenom Nuovo discaccamento di lettere inutili oziroma Novi izgon nepotrebnih ĉrk.  

(Enciklopedija Slovenije 1, 1987) 

S svojimi prispevki je Ĉop poskrbel, da je pokazal najveĉje slabosti ne le Metelkovega 

ĉrkopisa, temveĉ tudi naĉel, katerim sta Metelko in Kopitar sledila pri razvoju novega 

ĉrkopisa. Danes lahko na to gledamo nekoliko drugaĉe. Še posebej zanimiv je na to temo 

pisan Toporišiĉev prispevek, v katerem avtor prikaţe, zakaj Ĉopova nasprotovanja niso bila 

utemeljena. Glavni razlog za to je bilo Ĉopovo nepravilno razumevanje samih naĉel, o ĉemer 

bom govorila v nadaljevanju. 
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5.2 Matija Čop – glavni nasprotnik metelčice 

 

Ĉeprav sta v zaĉetku 19. stoletja nastala po Kopitarjevi ideji dva nova ĉrkopisa, je igrala 

glavno vlogo v abecedni vojni, seveda poleg bohoriĉice, metelĉica, Dajnkov ĉrkopis pa je bil 

nekako spregledan. Ko danes beremo o abecedni vojni, je v literaturi skoraj povsod omenjena 

le metelĉica. Odgovor, zakaj je temu tako, lahko išĉemo v dejstvu, da se je dajnĉica 

uporabljala le na Štajerskem, medtem ko se je v metelĉici pisalo v osrednji Sloveniji.  

Tudi Ĉop v svojem prispevku o abecedni vojni poudari, da »tukaj ne govorimo o vojski med 

privrţenci in nasprotniki nove štajerske abecede«, saj se mu zdi Dajnkova reforma ĉrkopisa 

»v vseh pogledih manj pomembna kakor reforma gospoda Metelka«. (Ĉop, 1983, 153) Ĉeprav 

je torej dajnĉica pripomogla k reformi ĉrkopisa (kakor smo v poglavju o dajnĉici videli je 

Dajnko za siĉnike uvedel ĉrke, kakršne poznamo danes), v bistvu nikoli ni imela prave 

moţnosti za zamenjavo bohoriĉice.   

 

Čop v svojem prispevku omenja načela, po katerih naj bi se Metelko pri sestavljanju svojega 

črkopisa ravnal. O tem sem pisala že v prejšnjem poglavju, a jih bom tukaj natančneje 

povzela, saj je Čop ta načela razbral »iz pisanja predvsem Kopitarja (in to ne samo njegove 

slovnice) […], pa tudi Metelka«, ter prav na podlagi teh načel skušal dokazati, da je ideja o 

novem črkopisu napačna. (Čop, 1983, 128) Kakor pravi Toporišič v svojem prispevku: »Čopu 

se vsa ta načela zdijo ovrgljiva, in dokazovanje te njegove misli je osnovni predmet njegovega 

pisanja v Abecedni vojni.« (Toporišič, 1991, 456–457) 

 

Načela so naslednja: 

1. Piši, kakor govoriš. 

2. Vsak poseben (osnovni) glas zaznamuj s posebnim znamenjem in 

3. vsak enojen glas z enojnim znamenjem. 

4. Ne uporabljaj akcentov, ki nakazujejo samo naglas, za prilagajanje glasov. 

5. Novemu kranjskemu črkopisu vzemi za podlago latinski črkopis, vendar tako, da ista 

črka v latinskem zaznamuje isti glas v kranjskem, kot ga izraža v latinskem; za 

posebne glasove kranjščine si pa izmisli nova znamenja, prilegajoča se k drugim 

črkam. 

6. Nova abeceda naj bo taka, da bo uporabna tudi za vsa druga slovanska narečja, in sicer 

z analogno pomnožitvijo znamenj, kjer bodo potrebna, in z opustitvijo odvečnih. 

(Čop, 1983, 128) 
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Toporišič ugotavlja, da je Čop prvo načelo najverjetneje razumel dobesedno. Čop v svojem 

prispevku pravi: »Da bi torej mogli pisati, kakor govorimo, je gospod Metelko vpeljal v 

kranjsko abecedo vse polno novih znamenj, vendar bi jih moral vpeljati še veliko več, če bi 

naj to načelo vzeli po črki.« (Čop, 1983, 129) Čop je načelo torej razumel na način, »da je 

treba zapisovati vse odtenke fizične narave glasov, pa tudi vse glasove danega jezika v vsej 

njegovi narečni pisanosti« (Toporišič, 1991, 457), kar pa je tistemu, ki pozna raznolikost 

slovenskih narečij, jasno, da ni mogoče. Toporišič poudarja, da je Kopitar s tem načelom 

mislil nekaj drugega, in sicer »kolikor fonemov, toliko črk«, kar je Metelko v svoji pisavi 

upošteval, z izjemo pri črkah za medmetni [h], za soglasniški sklop [šč] in za naglašeni jat. 

(Toporišič, 1991, 457) Poleg tega je Toporišič mnenja, da je to načelo mogoče uresničiti, če 

upoštevamo, da gre za foneme in ne za vse fonemske različice, poleg tega pa je treba tu 

upoštevati foneme nekega ožjega območja, ne pa celotnega jezikovnega območja, kakor je to 

razumel Čop. (Toporišič, 1991, 265) Tu velja poudariti, da se je Metelko pri tem nekoliko 

oddaljil od ideje, ki jo je Kopitar zasnoval, saj je v metelčico uvedel črke tudi za nekatere 

fonemske različice, na primer za grlni pripornik, katerega je zapisoval s črko . 

   

Čop je bil v nasprotju z zagovorniki nove pisave »za načelo, po katerem je v abecedi bolje 

imeti manj črk, kakor je v jeziku fonemov«, poleg tega pa je menil, da je mogoče določene 

foneme pisati tudi z dvema črkama. Tako kot bi torej lahko zapisovali mehčana [ľ] in [ń] z 

dvema črkama, lj in nj, Čop ni videl razloga, zakaj ne bi mogli enako zapisovati tudi 

šumnikov, kot je do tedaj veljalo v bohoričici, torej s ſh, sh in zh. Problem bi se pri takšnem 

zapisovanju utegnil pojaviti le v primeru, ko se ſh ne bi izgovarjalo kot fonem [š], temveč bi 

šlo za dva različna fonema, [s] in [h], kakor denimo v besedi shod. Za takšne primere je Čop 

ponudil rešitev, da bi se fonema ločila z vezajem (ſ-hod), vendar pa Toporišič za to rešitev 

meni, da ni primerna. Čopova ideja pa je obveljala pri zapisovanju dvočrkja lj in nj, 

»preostala soglasniška dvočrkja pa so se odpravila z gajico«. (Toporišič, 1991, 460)     

  

Toporišič v svojem prispevku pravi, da se mu tudi vsa druga načela, po katerih naj bi se 

ravnali metelkovci, zdijo dobra. Glede drugega načela meni, da ga Čop prav tako 

najverjetneje ni razumel pravilno, saj tudi tu niso mišljene vse variante fonemov. Pravi, da je 

načelo »dobro, in v glavnem vsak fonem tudi ima svojo črko«.  

Tretje načelo se mu zdi uresničljivo, kar po njegovem mnenju dokazuje Kopitar-Vukova 

rešitev za srbščino, vendar pa ni nujno, da to sprejmejo vsi jeziki. 
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Strinja se tudi s četrtim načelom, naj se s krativcem zaznamuje le mesto naglasa in kračino 

nosilca tega naglasa, ne pa le polglasnosti, saj potem ni mogoče vedno zaznamovati mesta 

naglasa.  

Peto načelo je po njegovem mnenju za slovenski jezik dobro, saj »preprečuje npr. rabo črke s 

za glas bodisi s bodisi z, kakor je to v nemščini«. (Toporišič, 1991, 459) 

 

Čop je pri metelčici najbolj nasprotoval temu, da se uvajajo nove črke v latinsko abecedo, kar 

je po Toporišičevem mnenju edino, kar se mu zdi pri njegovi kritiki metelčice utemeljenega. 

(Toporišič, 1991, 455) Kakor sem ţe omenila, je bil razlog za dopolnitev latinske pisave s 

cirilskimi ĉrkami v tem, da latinska abeceda nima ĉrk za doloĉene glasove, ki jih pozna 

slovenski jezik. Ĉop se z dopolnitvijo latinske abecede s cirilskimi ĉrkami ni strinjal. 

Predvsem so se mu zdele odveĉ ĉrke ч, ϵ,  in ᴤ.  

 

Toporišič ugotavlja, da v prispevku o abecedni vojni prihaja do protislovij v Čopovih trditvah. 

Na eni strani poudarja, da ga oblika črk ne moti, ko pravi: »Nam pa se zdi oblika manj 

pomembna; to je namreč mogoče izboljšati.« (Čop, 1983, 128) Skozi svoj prispevek pa se 

nato večkrat dotakne oblike črk pri Metelku. Ko govori o črki za fonem [c], pravi, da so 

morali zaradi črke, ki jo je uvedel Metelko, »vreči iz našega črkopisa dve od najlepših rimskih 

pismenk«. (Čop, 1983, 137) Ko govori o črkah za šumnike, meni, da so veliko lepše črke iz 

bohoričice in da je pri tem treba gledati, da je »črka za pišočega udobna in za oko beročega 

prijetna«. (Čop, 1983, 139)  

Kot sem omenila že v poglavju o metelčici glede oblike črk, ki jih je Metelko uvedel, ni bil 

zadovoljen niti Kopitar, kar omenja Čop, ko pravi, da »se zdi prej omenjenima učenima 

Kranjcema (vsaj gospodu Kopitarju) graje vredna predvsem oblika Metelkovih črk«. (Čop, 

1983, 128) 

 

Med črkami za samoglasnike je Čopa najbolj motila črka ᴤ, s katero Metelko ni zaznamoval le 

polglasnika, ampak tudi vse kratke naglašene in nenaglašene i-je in u-je. Čop je bil mnenja, da 

v nobenem izmed slovenskih narečij ne izgovarjajo toliko polglasnikov, kot to zgleda v 

knjigah, ki so napisane v metelčici. Namesto črke ᴤ je predlagal, da bi polglasnik zapisovali z 

e, pred n in nj pa z i. Tukaj omenja tudi prednost Dajnkovega ĉrkopisa, in sicer njegovo 

zapisovanje besede kruh, ki jo zapisuje kot kryh, kar po Ĉopovem mnenju zveni veliko bolje 

kot Metelkov krᴤh. (Čop, 1983, 134)  

Povezano s tem je zanimivo mnenje Pogorelčeve, kar sem omenjala zgoraj, ki pravi, da je do 

nasprotovanja tej pisavi prišlo predvsem zato, ker se je metelčica oddaljila od temeljnega 
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načela knjižnega jezika. Za tedanji knjižni jezik je namreč veljalo, da ni upošteval krnitve 

samoglasnikov, ki se je pojavljala v pogovornem jeziku. Metelko pa je s tem, ko je uvedel 

črko ᴤ za polglasnik, povzroĉil, da je njegova pisava »kazala na narečno, to je kranjsko 

samoglasniško krnitev« in s tem »zmotila tako vajeni vidni kot verjetno tudi slušni vtis 

knjižnega jezika«. (Pogorelec, 1998, 39) 

 

Kakor sem navedla že v poglavju o metelčici, je Metelko za samoglasnik [e] ločeval med 

ozkim ϵ in širokim e. Enako je v zapisu loĉeval tudi samoglasnik [o]; ozkega je zapisoval s 

ĉrko o, širokega s ĉrko . Toporišiĉ navaja, da je Ĉop pravilno opazil, da Metelko neenotno 

uporablja ĉrke za nenaglašena e in o; s ĉrko e piše široki samoglasnik, s ĉrko o pa ozki, in pri 

tem dodaja, da naj bi bila »kakovost enako zaznamovana pri naglašenih in nenaglašenih 

samoglasnikih«. (Toporišiĉ, 1991, 459)  

Ĉop se strinja, da bi se v pisavi moralo loĉevati razliĉna e-ja in o-ja, saj se s tem prepreĉi, da 

pride pri branju do dvoumnosti, ne strinja pa se s tem, da bi se to moralo loĉevati z razliĉnimi 

ĉrkami. Mnenja je, da bi samoglasnika lahko loĉevali s strešico, »ki je v naši pisavi ţe tako 

razliĉno uporabljena«. Bralca v nadaljevanju nagovori z vprašanjem, ali se bodo strešice v 

besedilu kaj slabše razloĉile kot ĉrki, ki ju doloĉa Metelko. (Ĉop, 1983, 132)   

Z istim vprašanjem se na bralca obrne tudi glede ĉrk, ki jih za zapisovanje šumnikov 

priporoĉa Ĉelakovsky, ĉ, š in ţ. Ĉop meni, da ko se te ĉeške ĉrke za šumnike primerja s 

ĉrkami ч,  in  po predlogi Metelka, odloĉitev ni niĉ kaj teţka; kljub temu pa poudari, da ni 

potrebe, da bi ĉeške ĉrke vpeljali namesto ĉrk, ki jih doloĉa bohoriĉica. (Ĉop, 1983, 132) 

 

Pri Metelkovem zapisovanju soglasnikov se Ĉopu zdi odveĉ, da uporablja dve razliĉni ĉrki za 

fonem [h]. Razlog za uvedbo dveh razliĉnih znamenj Ĉop vidi prviĉ v tem, da se v 

»kranjšĉini« uporabljata dva razliĉna pridihnjena glasova; mehki [h], kot ga imamo v 

medmetu haha, in moĉnejši [h], ki se uporablja v vseh drugih besedah. Ker gre torej za dva 

razliĉna glasova, je Metelko po pravilu, naj se vsak posamezen glas zapisuje s svojo ĉrko, 

uvedel dve znamenji. Ĉop meni, da bi se lahko moĉnejši [h] kot v cirilici zapisoval s ĉrko x 

(xaxa), po drugi strani pa se mehki [h] poleg medmetov izgovarja le »v eni sami pravi besedi« 

(hozhem) in je zato le redko izgovorjen, zaradi tega pa Ĉop ne vidi potrebe, da bi ga morali 

zapisovati s posebno ĉrko. (Ĉop, 1983, 136)  

Tukaj gre v bistvu za fonemske razliĉice in ne za dva razliĉna fonema, zato ima Ĉop v bistvu 

prav. Kakor sem omenila ţe zgoraj, Metelko nekaterih Kopitarjevih naĉel ni upošteval in jih 

je priredil po svoje. Tako je bilo tudi pri zapisovanju pripornika z dvema razliĉnima ĉrkama.  
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Tudi Metelkove izbire za fonem [c] ( ) Ĉop ne podpira: »Pri vsem skupaj pa nam je 

pravzaprav malo mar, kako so utegnili Rimljani izgovarjati pismenko C.« Po njegovem 

mnenju bi se morali zgledovati po drugih Slovanih, na primer po Poljakih, ki za fonem [c] 

uporabljajo ĉrko z, in ne razume, zakaj bi morali imeti v »kranjski« pisavi za ta glas posebno 

znamenje. Ĉop nadaljuje, da bi bilo priĉakovati, da bi ĉrko z pustili v abecedi, vsaj da bi z njo 

zaznamovali fonem [s], »ker ta ĉrka oznaĉuje tak glas ne samo v veĉini slovanskih jezikov, 

temveĉ je tudi v latinšĉini izraţala vsaj podoben glas.« (Ĉop, 1983, 137–138) 

Matija Ĉop torej ni zaman danes znan kot najveĉji nasprotnik nove pisave. Kljub temu, da 

danes na to lahko gledamo nekoliko drugaĉe, je Ĉop za tisti ĉas svoja nasprotovanja izrazil 

utemeljeno ter tako dosegel, da se je metelĉica leta 1833 prepovedala. Metelkovci so bili 

verjetno premalo številni, da bi preglasili prešernovce, kombinacija latinskih in cirilskih ĉrk, 

ki jih je Metelko uvedel v svoj ĉrkopis, pa ni bila dobra izbira. Poleg teh je bil povsem 

verjetno eden izmed razlogov tudi ta, katerega navaja Pogorelĉeva, in sicer, da se je Metelko s 

svojo pisavo (in predvsem z uveljavitvijo ĉrke za polglasnik) oddaljil od slovenskega 

knjiţnega jezika. Spet se je povsod pisalo le v bohoriĉici, in sicer vse dotlej, ko je Ljudevit 

Gaj razvil svoj ĉrkopis, gajico. 
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6 GAJICA 

 

Po konĉani abecedni vojni so zmago slavili zagovorniki stare pisave. Bohoriĉica se je spet 

uvedla kot edina slovenska pisava, na novo uvedeni pisavi, metelĉica in dajnĉica, pa sta bili 

po nekajletnem obstoju dokonĉno prepovedani. Kljub temu pa je ideja o novi pisavi, ki bi 

imela enojna znamenja, ki bi zaznamovala posamezen fonem, ostala ţiva med tistimi, ki so se 

ukvarjali z vprašanjem slovenskega ĉrkopisa. 

  

Kot primerna rešitev tega vprašanja je nastala gajica ali gajevica, ki jo je razvil Hrvat Ljudevit 

Gaj. Pisavo so v tistem ĉasu nekateri imenovali tudi 'ĉeho-iliriĉica' ali 'ĉeško-ilirski' oziroma 

'ilirski' ĉrkopis. (Fekonja, 1891, 612) 'Ĉeško', ker je Gaj svoj ĉrkopis sestavil po zgledu 

ĉeškega ĉrkopisa, 'iliriĉica' pa zato, ker je ĉrkopis nastal v sklopu ilirskega gibanja.  

Sprva so se tudi z uveljavitvijo tega ĉrkopisa pojavili doloĉeni problemi, predvsem zato, ker 

se je pisava razvila v okviru ilirskega gibanja. Sledi opis ĉrkopisa, ki ga uporabljamo še 

danes, pri ĉemer bom predstavila okolišĉine njegovega nastanka ter probleme, ki so spremljali 

uveljavitev gajice kot nove slovenske (in hrvaške) pisave. 

 

6.1 Nastanek gajice v okviru ilirizma 

 

Gajico je razvil in uvedel Ljudevit Gaj v ĉasu ilirizma oziroma ilirskega gibanja. Pojem 

zaznamuje knjiţevno-kulturno in narodno-politiĉno gibanje, ki je potekalo na naših tleh in pri 

naših sosedih. Za Hrvate je ilirizem pomenil narodni preporod, medtem ko je za Slovence 

pomenil teţnjo po opustitvi lastnega jezika. To je bil glavni razlog, zakaj v zaĉetku Gajeve 

ideje pri nas niso bile sprejete. Vsekakor pa je imela gajica ţe kmalu po svojem nastanku 

privrţence tudi pri nas. 

    

Ker je Gaj ta ĉrkopis uvedel predvsem za hrvaške potrebe, velja omeniti tudi nekaj o 

hrvaškem ĉrkopisu, pri ĉemer se bom tega dotaknila le toliko, kolikor je potrebno za 

razumevanje uveljavitve novega slovenskega ĉrkopisa. 

Medtem ko se je na slovenskih tleh dolgo uporabljal enoten ĉrkopis, bohoriĉica, stanje na 

podroĉju ĉrkopisa pri Hrvatih še zdaleĉ ni bilo tako enotno. Naša bohoriĉica jim je bila 

vzpodbuda, da so si tudi oni ţeleli enotne pisave. Ljudevit Gaj je svoj ĉrkopis predstavil leta 

1830 v svojem delu Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja. V gajici naj bi pisali 
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ne le Hrvati, ampak tudi Srbi, Bolgari in Slovenci. Za Hrvate je imela gajica velik pomen, saj 

je Gaj z njo odpravil rabo vseh drugih latinskih hrvaških ĉrkopisov. (Štrekelj, 1922, 42) V 

Dalmaciji so uporabljali ĉrkopis dubrovniške literature. Ĉrkopis Kajkavcev je bil hrvaški 

ĉrkopis, v katerem so bili prisotni madţarski elementi. Prav tako so svoj ĉrkopis imeli 

Slavonci. Pri vseh je šlo za latinske pisave, vendar je vsaka izmed njih imela za posamezne 

glasove ali glasovne skupine svoje znake. Ĉrkopis in tudi jezik, ki se je v treh kraljevinah 

Hrvaške prav tako razlikoval, sta predstavljala veliko oviro za prosto prehajanje knjig iz ene 

pokrajine v drugo. Ljudevit Gaj je torej s tem, ko je nastopil s svojo ĉrkopisno in jezikovno 

reformo, na Hrvaškem rešil veĉ vprašanj med tremi do tedaj loĉenimi pokrajinami, in sicer na 

takšen naĉin, »da ni nobena vsilila lastnega drugim«. Vendar pa vse ni potekalo gladko, saj je 

vsaka izmed treh enot ţelela ohraniti svoje posebnosti. Ilirsko gibanje je bilo v doloĉenem 

obdobju na Hrvaškem celo prepovedano. (Petre, 1939, 191–192) 

 

Pri nas so ilirizem sprejemali z razliĉnimi odzivi. Mnogi so bili proti njemu zaradi ţe 

omenjene teţnje po opustitvi slovenskega oziroma kranjskega knjiţnega jezika. Ta je imel v 

knjiţevnosti pri nas bogato tradicijo vse od protestantizma naprej, vendar pa so ga v tem 

gibanju obravnavali kot eno izmed slovanskih nareĉij (med te sta spadala tudi hrvaški in 

srbski jezik), katero bi moral nadomestiti t. i. ilirski jezik oziroma hrvaško-srbsko štokavsko 

nareĉje, ki naj bi postalo skupen knjiţni jezik vseh juţnoslovanskih narodov.  

Ilirsko gibanje je dobilo privrţence tudi na naših tleh. Izoblikovala so se tri loĉena središĉa, 

kjer sta se ilirsko gibanje in miselnost širila: na Štajerskem, v Celovcu in v Ljubljani. 

Najveĉje središĉe je ilirizem med Slovenci dobil na Štajerskem. (Petre, 1939, 176) 

V zaĉetku ni šlo za širok krog. Privrţenci so bili veĉinoma mladi ljudje. Pomemben 

zagovornik je bil Matevţ Ravnikar, ki je deloval kot duhovnik in je pripadal generaciji 

Prešerna. Najveĉji zagovornik ilirizma na Slovenskem pa je bil Stanko Vraz, vendar pa Petre 

v svojem prispevku omenja, da je Vraz glede jezikovnega vprašanja veĉkrat spremenil svoje 

mnenje. Kljub temu da je bil na strani tega gibanja, je menil, da rešitev ilirizma, ki pomeni 

opustitev slovenskega jezika, ni dobra. Za Slovence je predlagal drugo rešitev: jezikovni 

dualizem. Ta bi pomenil, da bi se slovenšĉina še naprej uporabljala v katekizmih, 

molitvenikih, prvih šolskih knjigah, ki bi jih izdajali Kranjci, Štajerci in Korošci. Višje 

slovstvo, literatura in znanost pa bi izhajali v ilirskem jeziku. (Petre, 1939, 185)  

Ravnikar je imel nekoliko drugaĉno idejo. Menil je, da bi bilo najbolje, ko bi sestavili umeten 

juţnoslovanski knjiţni jezik, v katerem bi bil sprejet besedni zaklad vseh jezikov in za 

katerega bi naknadno napisali slovnico. Glede ĉrk je bil Ravnikar mnenja, da novi znaki za 
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šumnike niso dobri; niso mu bile všeĉ strešice. Menil je, da bi bilo bolje, ko bi za šumnike 

uporabljali ĉrke iz metelĉice. (Petre, 1939, 186) 

Z vprašanjem o jeziku in ĉrkopisu se je ukvarjal tudi Oroslav Caf, ki je Vrazu pisal o rešitvi 

ĉrkopisnega vprašanja. Strinjal se je, da Slovenci prevzamemo nov ĉrkopis, vendar pa naj bi 

ta predstavljal le osnovo, v katero bi naknadno uvrstili »svoje posebne izpopolnilne znake«, ki 

bi res zaznamovali vse glasove našega jezika. Svojo reformo je Caf poimenoval 'izpopolnitev 

nad in pod ĉrko', abecedo, ki jo je sestavil in je štela 37 znakov, pa 'etimološka in 

vseslavijanska', ker naj bi bilo z njo mogoĉe »izraziti skoraj vse slovanske glasove«. (Petre, 

1939, 280) 

Predlog o rešitvi vprašanja o ĉrkopisu na Slovenskem je ponudil tudi Murko, ki je ţelel, da bi 

se za štajersko jezikovno ozemlje ohranila bohoriĉica. (Petre, 1939, 280) Nobeden izmed teh 

predlogov ni prišel dlje od ideje, gajica pa se je poĉasi zaĉela uporabljati tudi med Slovenci. 

 

Prvi, ki je napisal in izdal delo v novem ĉrkopisu, je bil Stanko Vraz, ki je bil tudi eden izmed 

prvih Slovencev, ki se je za ilirizem zavzel. Leta 1839 je izšla njegova knjiga Narodne pesmi 

ilirske, koje se pevaju na Štajerskoj, Kranjskoj, Koroškoj i zapadnoj strani Ugarske, v kateri 

je slovenske pesmi napisal v gajici. To delo velja za prvo slovensko knjigo v tej pisavi. Prve 

tiske v tej pisavi je priredil Anton Smole leto pozneje. To sta bili Linhartovi komediji Matiĉek 

se ţeni, ki je izšla pol v gajici pol v bohoriĉici, ter Varh. Smole je natisnil tudi Vodnikove 

Pésme. (Glaser, 1895, 50)  

 

V gajici so nato zaĉeli izdajati svoja dela tudi drugi, med njimi Jovan Vesel Koseski in Anton 

Tomaţ Slomšek v svoji knjigi Blaţe in Neţica v nedeljski šoli. Med letoma 1843 in 1845 je 

ilirizem na Štajerskem doţivel svoj vrhunec; pripravljali so tri ilirske slovarje. V tem obdobju 

je gibanje sprejel veĉji krog ljudi, ki ni zajemal veĉ le mladih, ampak tudi starejše. Gajico sta 

sprejela tudi Murko in Dajnko. Leta 1843 je svojo slovnico v novem ĉrkopisu izdal Murko. 

Najbolj pomembne za uveljavitev nove pisave pa so bile Bleiweisove Kmetijske in rokodelske 

novice. Bleiweis je bil na strani tistih, ki so ţeleli, da bi se »Slovenci v pisavi poenotili z 

zapadnimi Slovani«. Njegova odloĉitev najprej ni bila najbolje sprejeta. Prvi razlog za to je 

bilo preprosto ljudstvo, ki je bilo navajeno na bohoriĉico in katerim je nova pisava povzroĉala 

nemalo teţav. Prvi štirje letniki Bleiweisovih Novic so pomenili tihi boj »za nadvlado med 

gajico in bohoriĉico«. Bleiweis se je pri urejanju Novic sprva ravnal po naĉelu, da bo vsak 

prispevek, ki bo prispel v uredništvo, objavil v takšnem ĉrkopisu, v kakršnem bo napisan. 

Torej bodisi v bohoriĉici bodisi v gajici. (Petre, 1939, 292)  
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V 6. številki 3. letnika uredništvo objavi naslednjo izjavo:  

»Mi nobeniga k pisanju v novim pravopisu ne silimo in dajemo vsak spisek v 'Novice' takó, kakor 

ga prejmemo. Tega se bomo derţali, dokler nam bo vredništvo 'Novic' izroĉeno. Ĉe jih imamo 

tedaj v Novicah veĉ spiskov v novim pravopisu, ko v starim, to od tod pride, kér jih je veliko veĉ 

pisateljev, ki po novim pišejo, ko tacih, ki se stariga derţijo […]«. (Fekonja, 1891, 673) 

 

Prispevkov v gajici je res bilo vedno veĉ in od leta 1846 so se v Novicah objavljali prispevki 

le še v novem ĉrkopisu. (Petre, 1939, 292) 

V 2. številki tega letnika uredništvo Novic pravi: 

»Med novimi bravci so morebiti nekteri, ki še niso Noviĉniga pisanja vajeni; tem povémo, de je 

pri tem pravopisu vse po starim, samo tri ĉerke ne, ktere se pa dajo, ko bi z oĉmi mignil, nauĉiti. 

(In pokazavši óne tri, ozir. šest novih ĉrk: s, š, c, ĉ, z, ţ nadaljuje:) To je vse, in ne piĉice veĉ. S 

tem pravopisam pa stopimo v kolo z drugimi Slovani, de oni naše, mi pa njih bukve lahko beremo. 

De bi tedej prihodnjiĉ zmešnjav v Novicah ne bilo, prosimo, naj bi se vsi naši gosp. prijatelji 

ediniga pravopisa posluţevali.« (Fekonja, 1891, 673)  

 

Vse seveda ni potekalo gladko, saj je imela gajica med Slovenci tudi nasprotnike. Nekateri so 

bili na strani starega kranjskega ĉrkopisa, bohoriĉice, med nasprotniki pa so bili tudi nekateri 

privrţenci metelĉice.  

Najveĉja nasprotnika novega ĉrkopisa sta bila Kopitar in Metelko, ki sta tedaj veljala za 

najvplivnejša slovniĉarja. Kopitar jo je zavrnil ţe kmalu po tem, ko so v Novicah zaĉeli 

izhajati prispevki v gajici. Menil je, da gajica ni boljša od bohoriĉice. Metelko, ki je svoj 

ĉrkopis še vedno uporabljal v okviru svojega dela, je še leta 1847 zavraĉal nove ĉrke za 

šumnike, in sicer z razlago, da »ovirajo naglo pisanje, ker ga pogosto prekinjajo«. (Petre, 

1939, 292–293) Najverjetneje je pri tem mislil na strešice, zaradi katerih šumnikov v gajici ni 

mogoĉe napisati v eni potezi. Zdi se, da so bile strešice pri šumnikih tisti element novega 

ĉrkopisa, ki marsikomu ni ugajal. Nasprotoval jim je tudi Ravnikar, kot je bilo omenjeno ţe 

zgoraj. 

Metelko se ves ĉas abecedne vojne nikdar ni javno izrazil; v zvezi z gajico pa je prviĉ in tudi 

zadnjiĉ javno izjavil svoje mnenje. Ko je leta 1848 Metelko priĉel pouĉevati slovenšĉino na 

gimnaziji, je Bleiweis v Novicah objavil mnenje, da se od javnega uĉitelja priĉakuje, da opusti 

svoj ĉrkopis, saj je Metelko v sklopu svojega profesorskega dela še vedno uporabljal 

metelĉico. Na to je Metelko, prav tako v Novicah, odgovoril »dokler boljega pravopisa ne 

dobodemo, ostanem pri svojem; kadar pa pride bolji, vzprejmem ga z veseljem«. Bleiweis pa 
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Metelku ni pustil, da bi imel zadnjo besedo, in mu je odgovoril, da je »obĉinstvo 

zakonodajalni vladar, a ne posamiĉnik«. (P. B., 1886, 165) 

V zagovor metelĉici se je oglasil tudi eden izmed metelkovcev, Zalokar, ki je v enem izmed 

tedaj izhajajoĉih ĉasopisov izjavil, da je še ĉas, da se znebi bohoriĉice in gajice ter da se 

uveljavi metelĉico in cirilico. (P. B., 1886, 165)  

 

Ĉe je imela tri stoletja uporabljena bohoriĉica manj privrţencev kakor na novo vpeljana 

gajica, pa jih je imela metelĉica na svoji strani zagotovo še manj. Leta 1846 se je tudi med 

Slovenci uveljavil Gajev ĉrkopis, ki ga je za slovenski jezik v primerjavi s hrvaškim malce 

prilagodil. Privrţencev ni imel veĉ le med tistimi, ki so podpirali ilirizem. Ĉeprav se ilirizem 

pri nas ni uveljavil in smo ohranili naš knjiţni jezik, pa smo sprejeli Gajev ĉrkopis in ga 

uporabljamo še danes. Tega bom v nadaljevanju natanĉneje predstavila. 

 

6.2 Opis gajice 

 

V svojem nemško in hrvaško pisanem delu Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja 

(naslovnico lahko vidimo na sliki spodaj) leta 1830 in v ĉlanku Pravopis šest let pozneje je 

Ljudevit Gaj predstavil nov ĉrkopis, pri katerem se je naslonil na ĉeški ĉrkopis.  

 

Slika 6: Gajeva Kratka osnova 

(Vir: http://www.google.com/images) 

 

Glavno naĉelo pri razvijanju pisave mu je bilo, kakor ţe pred njim Kopitarju, 'toliko znamenj, 

kolikor razliĉnih glasov'. V povezavi z gajico je Ljudevit Gaj gojil upanje, da se bo hrvaški 

narod z njeno pomoĉjo pribliţal drugim juţnoslovanskim narodom, poleg tega pa je ţelel, da 

bi ga uporabljali tudi Slavonci, Dalmatinci, Kranjci, Štajerci in Korošci. V svojem delu Gaj 

tako pravi: »Samo takvem naĉinom smemo se nadeati, da nekda ves veliki slavenski jezik iz 
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vseh svojeh razliĉnostih vu ĉvetera glavna nareĉja skupztegnul se bude […]«. (Lampe, 1891, 

532) 

Praktiĉno je svoj ĉrkopis izpeljal leta 1836 v ĉasopisu Novine in v nedeljski prilogi, 

imenovani Danica, ki sta sprva sicer izhajala v stari pisavi, kar so mu mnogi oĉitali. Kmalu ju 

je zaĉel izdajati v novem ĉrkopisu. (Lampe, 1891, 533) 

 

V primerjavi z Dajnkom in Metelkom ni prevzel ĉrk iz cirilice, paĉ pa s pomoĉjo ĉeške 

pisave, ki je bila prav tako latiniĉna kakor naša bohoriĉica, v ĉrkopis uveljavil le latiniĉne 

ĉrke. S to potezo je gajica postala boljša moţnost za nov slovenski ĉrkopis, saj so nasprotniki 

novih ĉrkopisov metelĉici in dajnĉici v prvi vrsti nasprotovali zaradi tega, ker sta zdruţevali 

latiniĉne in cirilske ĉrke.  

V nadaljevanju bom na kratko predstavila ĉeški ĉrkopis, ki je odigral pomembno vlogo pri 

razvoju gajice. Za tem se bom dotaknila gajice, kakršno poznajo Hrvati, ter nato predstavila 

posebnosti slovenske gajice, kakršno poznamo danes. 

 

 

6.2.1 Ĉeški ĉrkopis 

 

Ĉeška pisava je pisava, ki temelji na fonološkem principu, kar pomeni, da ima vsak fonem, ki 

ima v besedah pomensko-razlikovalno vlogo, svojo ĉrko. Ĉrke iz latinšĉine so v ĉeški ĉrkopis 

prevzeli v srednjem veku in se kakor Slovenci, ki smo uporabljali bohoriĉico, ţe tedaj sooĉili 

s problemom, da v latiniĉni pisavi ni bilo ĉrk, ki bi zaznamovale vse glasove, ki jih je ĉeški 

jezik poznal. Tudi oni so imeli teţave pri zapisovanju šumnikov. Znamenja za te foneme so 

zato morali prirediti po svoje, saj jih v latinici ni bilo. Fonem [š] so tako zapisovali s ĉrkama 

sz, fonem [ĉ] pa s ĉrkama cz; problem so skušali torej rešiti na podoben naĉin, kot je to naredil 

Trubar – z dvoĉrkji. Takšen zapis je prevzel poljski ĉrkopis, kjer ta znamenja danes še vedno 

uporabljajo. V ĉeškem ĉrkopisu pa je prišlo do pomembne reforme, ki jo je v svojem delu De 

ortographia bohemica izvedel Jan Huss. Ta je predlagal, da bi za glasove, za katere latinica ni 

imela primernih ĉrk, uvedli t. i. diakritiĉne znake, kar pomeni, da bi za oznaĉevanje mehkih 

soglasnikov, kakršni so denimo šumniki, uporabljali strešico. Tako so nastale ĉrke za 

šumnike, ki jih Slovenci uporabljamo še danes: ĉ, š in ţ. Poleg slovenske pisave so po 

Hussovem zgledu diakritiĉne znake sprejeli tudi Hrvati, Slovaki, delno pa tudi Poljaki.  

(http://www.azmlu.si)  
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6.2.2 Hrvaška varianta gajice 

 

Glede na to, da je Ljudevit Gaj razvil svoj ĉrkopis z namenom, da bodo Hrvati konĉno imeli 

enotno pisavo po celotnem obmoĉju, bom v nadaljevanju predstavila ĉrkopis, ki ga je razvil. 

Tako bo bolj razvidno, kakšne so razlike med hrvaško in slovensko gajico.   

 

Za hrvaški ĉrkopis je prevzel ĉrke iz ĉeškega ĉrkopisa, nekaj pa je prevzel tudi po poljskem 

ĉrkopisu. Iz ĉeškega ĉrkopisa je prevzel t. i. diakritiĉne znake za šumnike: ĉrko ĉ za fonem 

[ĉ], š za fonem [š] in ţ za fonem [ţ]. Prav tako po ĉeškem zgledu je prevzel ĉrko ň za 

soglasniški sklop [nj]. Iz poljskega ĉrkopisa je uvedel ĉrko ľ za soglasniški sklop [lj]. Ĉrki ň 

in ľ je pozneje nadomestil z dvoĉrkjema nj in lj, ki pa v hrvaški pisavi pomenita eno ĉrko. 

Takšno znamenje, ki je sestavljeno iz dveh ĉrk, a se šteje za eno samo, se imenuje digraf. 

(Enciklopedija leksikografskog zavoda 4 in 5, 1959 in 1961) 

Poleg teh je uvedel tudi posebno ĉrko ğ, ki pa so jo pozneje prav tako zamenjali, in sicer z 

dvoĉrkjem dţ, kar je prevzeto po poljskem dż. Razlika je, da ima hrvaško znamenje nad ĉrko z 

strešico, poljsko pa piko. Prav tako po ĉeškem zgledu je Gaj poskušal uvesti tudi ĉrko ě, 

katera bi v razliĉnih hrvaških nareĉjih zaznamovala razliĉne foneme: v ijekavskem nareĉju 

sklop [ije], v ekavskem fonem [e] in v ikavskem nareĉju pa [i]. Vendar Hrvati ĉrke niso ţeleli 

sprejeti; posmehljivo so jo imenovali rogati e. (Enciklopedija leksikografskog zavoda 2, 1956) 

 

Iz ĉeške pisave Gaj ni sprejel vseh ĉrk. Ĉeško ĉrko ť je Gaj najprej nadomestil s tj, potem pa 

so po poljskem zgledu zaĉeli uporabljati ĉrko ć. Tudi ĉeške ĉrke ď ni ţelel sprejeti. V zaĉetku 

jo je zapisoval bodisi z gj bodisi z dj, leta 1892 pa so zaĉeli uporabljati ĉrko Ċ. (Štrekelj, 

1922) 

 

Tako je Gaj s pomoĉjo ĉeških in tudi poljskih ĉrk sestavil nov hrvaški ĉrkopis, ki je v uporabi 

še danes. Abeceda v hrvaški gajici šteje 30 ĉrk: 

 

a  b  c  ĉ  ć  d  dţ  Ċ  e  f  g  h  i  j  k  l  lj  m  n  nj  o  p  r  s  š  t  u  v  z  ţ  
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6.2.3 Slovenska varianta gajice 

 

Kakor sem ţe zgoraj opisala, potek uveljavitve gajice tudi kot slovenskega ĉrkopisa ni potekal 

gladko. Najveĉja ovira je bila ta, da je gajica nastala v okviru ilirskega gibanja, v katerem se 

je slovenski knjiţni jezik z bogato tradicijo obravnavalo kot slovansko nareĉje. Pomembno 

vlogo pri uveljavitvi je odigral Vraz, ki je izdal prvo slovensko knjigo, napisano v gajici. 

Pomembni so bili tudi drugi, ki so svoja dela izdali v novem ĉrkopisu, najpomembnejši pa je 

bil zagotovo Bleiweis, ki je s svojimi Novicami poskrbel, da se je gajica dokonĉno uveljavila 

kot nov slovenski ĉrkopis. Gaj je moral za slovenski jezik svojo gajico nekoliko prirediti, kar 

je pomenilo, da za slovensko abecedo ni upošteval vseh ĉrk, ki jih je uvedel v hrvaško. 

 

Štrekelj v svoji Historiĉni slovnici pravi, da se v našem jeziku ob sprejemu gajice »niso 

ozirali na to, da bi ona
8
 za vse svoje glase dobila po novem naĉinu uravnana znamenja«. 

Nadaljuje, da so se pri uvajanju nove slovenske pisave ravnali po hrvašĉini in da so se kot 

posledica tega opustila nekatera znamenja, ki so se do tedaj uporabljala v bohoriĉici, ali pa so 

se zaĉela uporabljati drugaĉe. (Štrekelj, 1922, 43) Predvsem je tu govora o naglasnih 

znamenjih.  

 

Za slovenski ĉrkopis je Gaj iz ĉeškega ĉrkopisa prevzel tiste ĉrke, ki so v do tedaj obstojeĉih 

slovenskih pisavah povzroĉale najveĉje probleme. To so ĉrke za siĉnike in šumnike ter 

soglasniška sklopa [lj] in [nj].  

 

6.2.3.1 Za siĉnike je uvedel ĉrke, ki jih je pred njim v svoji pisavi uvedel Peter Dajnko: za 

fonem [c] ĉrko c, katero je uporabljal tudi ţe Krelj v svoji varianti bohoriĉice, za fonem [s] 

ĉrko s, za fonem [z] ĉrko z. (Enciklopedija Slovenije 3, 1987: 175) 

 

6.2.3.2 Za šumnike je uvedel ĉrke, o katerih je govoril Ĉop v enem izmed svojih prispevkov o 

abecedni vojni. V njem je Ĉop omenjal razliko v primernosti ĉrk za šumnike, ki jih pozna 

bohoriĉica, in ĉrk, ki jih je uvedel Metelko v svojem ĉrkopisu. Pri tem se je seveda nagibal k 

dvoĉrkjem bohoriĉice, vendar je kot moţnost, ko bi ta dvoĉrkja vendar morali nadomestiti z 

enojnimi ĉrkami, navedel ĉrke iz ĉeškega ĉrkopisa. Te ĉrke je za šumnike Gaj uvedel v 

svojem ĉrkopisu: za fonem [ĉ] je iz ĉeške pisave prevzel ĉrko ĉ, za fonem [š] ĉrko š, za fonem 

[ţ] ĉrko ţ. (Enciklopedija Slovenije 3, 1987: 175) 

                                                 
8
 = slovenšĉina 
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Ravno te ĉrke si bile poglavitni razlog, zakaj nekateri od Slovencev niso ţeleli sprejeti gajice. 

Medtem ko so bili nekateri mnenja, da ĉrke za šumnike zaradi strešic upoĉasnjujejo pisanje, 

med katerimi je bil tudi Metelko, so drugi menili, da so bile veliko lepše ĉrke v bohoriĉici. 

 

6.2.3.3 Za soglasniška sklopa [lj] in [nj] je najprej uvedel enojna znamenja; za [nj] ĉeški ň, za 

[lj] slovaški ľ. Kakor v hrvaški gajici sta ĉrki tudi v naši pisavi pozneje nadomestili dvoĉrkji 

nj in lj. V primerjavi s hrvaško gajico se v slovenski gajici ne štejeta za digrafa, paĉ pa za dve 

ĉrki. To lahko lepo vidimo pri primerih, ko besede delimo na zloge, na primer kon-ja ali pol-

je, in ko besede ĉrkujemo: v slovenski pisavi beseda p-o-l-j-e šteje pet ĉrk, medtem ko jih v 

hrvaški pisavi le štiri: p-o-lj-e. (Enciklopedija Slovenije 3, 1987, 176) 

 

6.2.3.4 Za polglasnik Gaj ni uvedel posebnega znamenja, temveĉ ga je zapisoval z e, kakor to 

zapisujemo še danes (Enciklopedija Slovenije 3, 1987, 176), kot na primer v besedi pes.  

 

6.2.3.5 Uvedel je tudi dve vrsti naglašenega e in o, ki ju je po potrebi zaznamoval po 

francoskem zgledu z loĉevalnimi znamenji, ki jih v posebnih primerih uporabljamo še danes. 

To so ostrivec, krativec in strešica. (Enciklopedija Slovenije 3, 1987, 176) 

 

Slovenska abeceda v gajici, kakršno uporabljamo pri nas še danes, tako šteje 25 ĉrk: 

 

a  b  c  ĉ  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  š  t  u  v  z  ţ 

 

Ĉrk je manj kot v hrvaški gajici, saj Gaj v našo pisavo ni uvedel ĉrk ć in Ċ, prav tako pa ne 

poznamo digrafov dţ, lj in nj.  

Z uveljavitvijo gajice se je izpolnila ideja tistih, ki so zagovarjali naĉelo, da bi imela naša 

pisava za vsak fonem enojno znamenje. Ni pa se izpolnil tisti del, da naj bi vsak fonem imel 

svoje znamenje; v slovenšĉini imamo 25 ĉrk, ĉeprav loĉimo fonemov veĉ (29). Gajica je tako 

dokonĉno nadomestila bohoriĉico, ki se je na naših tleh uporabljala dobra tri stoletja. Gajica, 

kakršno je razvil Gaj, je na Slovenskem v rabi od leta 1848. 
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7 PREGLEDNICA ČRKOPISOV 

 

V preglednici ĉrkopisov si lahko ogledamo ĉrke vseh ĉrkopisov ter njihovih variant, ki sem 

jih predstavila v diplomskem delu. Pri sestavljanju preglednice sem si pomagala z 

ugotovitvami, do katerih sem prišla med samim pisanjem dela, pri ĉemer sem upoštevala 

primere, ki sem jih pri opisovanju posameznih ĉrk navedla, ter literaturo, na katero sem se 

opirala in katera je navedena na koncu diplomskega dela. V preglednico sem zapisovala male 

tiskane ĉrke, velike pa le v primerih, kjer se razlikujejo od malih. Doloĉena mesta so ostala 

prazna ali zaradi tega, ker doloĉen ĉrkopis nekega fonema ni poznal ali zato, ker med 

raziskovanjem nisem uspela ugotoviti, kako se je v doloĉenem ĉrkopisu nek fonem zapisoval. 

 

  Fonem                    BOHORIĈICA DAJNĈICA METELĈICA GAJICA 

Trubar Krelj Bohoriĉ Dalmatin Pohlin 

a a a a a a à á â a a 

b b b b b b  w b b b 

c z  c z  c z  c z  c z c η c 

ĉ zh ch  

zh 

zh zh zh ч ч ĉ 

d d d d d d d d d 

e e e e e ozki = 

e  ę 

è é ê ozki = є e 

široki 

= e  ê 

široki = e 

f f f f f f f f f 

g g g g g g g g g 

h h h h h h h grlni = h h 

mehkonebni 

=  

i I i  y I i I i I i I i  y ì í î i i 

j I i  y I i I i  j I j I j j j j 

k k  c k k  c k k k k k 

l l l l l l l l l 

m m m m m m m m m 

n n n n n n n n n 

o o o o o ozki = 

o  ô 

ò ó ô ozki = o o 

široki 

= ô 

široki =  

p p p p p p p p p 

r r r r r r r r r 

s S s  ſ  

ſſ 

S ſ  

ſſ 

S ſ  ſſ S s  ſ  ſſ  

ſs 

S s  ſ s s s 

š Sh sh  Sh Sh ſh Sh ſh Sh sh 8  š 
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ſh  ſsh ſh 

t t t t t t t t t 

u u  v U u V u V u V u  v ù ú û u u  v  l 

v u  v V v V v V v  u V v v v v 

z S s  ſ  

z 

S s  ſ S s S s S ſ  s z ʒ    z 

ţ Sh sh 

ſh  ſsh  

ſch 

Sh 

sh  ſ 

Sh sh Sh sh Sh ſh  

sh 

x  ţ 

ǝ i  e  u  

o  a 

a  e è  a è  e  à  a  

ò  i 

  ᴤ
9
 e 

ü      ỳ ý ŷ/ù ú û   

Fonemski 

sklop 

        

ij i i  ij i  ij ij y ij ij ij 

lj l li  l   lj  jl  ljl  

l 

l l  jl l  lj  lj 

nj n ni  

n¨ 

nj  jn  

jnj 

nj  jn  n n  jn  

nj 

ŋ/nj ŋ nj 

kv     q    

šĉ 

 

szh  

ſzh 

ſch ſhzh  

ſzh 

ſzh shzh  

sh 

8ч щ    šĉ 

 

 

 

 

                                                 
9
 S tem znakom je zaznamoval tudi kratke naglašene in nenaglašene i-je in u-je. 
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8 SKLEP 
 

V diplomskem delu sem prikazala razvoj slovenskih ĉrkopisov skozi stoletja. Opisala sem 

zaĉetke in probleme, ki so spremljali prvi ĉrkopis, bohoriĉico, saj je bil ta prirejen po 

ĉrkovnem vzorcu nemškega jezika, ki je drugaĉen od naše slovenšĉine. Predstavila sem 

glavne predstavnike, ki so s svojimi reformami skušali izboljšati ĉrkopis. Najpomembnejši je 

bil vsekakor Primoţ Trubar, ki je s svojo drugo izdajo Abecednika, napisanega v latinici, 

poskrbel, da smo Slovenci dobili svoj ĉrkopis. Ĉeprav bohoriĉica ni imela vseh ĉrk za 

foneme, ki jih slovenski jezik pozna, je bila slaba tri stoletja v rabi na naših tleh. Za 

Trubarjem so skušali vanjo poseĉi drugi protestantski pisci in jo izboljšati. Nekatere 

spremembe so se uveljavile: na primer Kreljevo razlikovanje med ĉrkama u in v ter 

Dalmatinovo razlikovanje med ĉrkama i in j. Nekatere druge spremembe so bile neuspešne in 

jih ostali pisci niso sprejeli – tako je bilo na primer s Kreljevo uvedbo dvoĉrkja ch za fonem 

[ĉ], ki se je v bohoriĉici pisal kot zh. Eden izmed problemov, ki so spremljali bohoriĉico, so 

bila dvoĉrkja za šumnike, za katere so mnogi menili, da bi jih morali nadomestiti z enojnimi 

ĉrkami. Najveĉji problem pa je bil ta, da latinica, kakršno je Trubar priredil iz nemškega 

ĉrkopisa, ni vsebovala ĉrk za vse foneme. To je bil glavni razlog, da se je v 19. stoletju zaĉela 

razvijati ideja o novem ĉrkopisu, v katerem bi vsaka ĉrka zaznamovala svoj glas in bi imel 

vsak glas svojo ĉrko. Glavni pobudnik te ideje je bil Jernej Kopitar, sledila pa sta mu Peter 

Dajnko s svojo dajnĉico in Franc Serafin Metelko s svojo metelĉico. Pri obeh ĉrkopisih je šlo 

za kombinirane abecede iz latinskih in cirilskih ĉrk, Dajnko je poleg tega za siĉnike uvedel 

ĉrke iz ĉeškega ĉrkopisa, c, s in z. Ĉeprav je bila dajnĉica med abecedno vojno nekoliko 

spregledana, je Dajnko s temi tremi ĉrkami vseeno odloĉilno posegel v razvoj slovenskega 

ĉrkopisa, saj so se pozneje te tri ĉrke uvedle v gajici. Razlog, zakaj dajnĉice nasprotniki novih 

ĉrkopisov in zagovorniki bohoriĉice niso upoštevali kot ĉrkopis, ki bi dejansko lahko 

zamenjal bohoriĉico, je bil v zamejenosti dajnĉice na eno samo pokrajino – Štajersko. 

Drugaĉe je bilo z metelĉico, ki se je uporabljala v enakem prostoru kot bohoriĉica – v 

osrednjem delu današnje Slovenije. Naĉela, ki jih je postavil Kopitar pri sestavljanju novega 

ĉrkopisa in katerim je sledil Metelko, je v ĉrkarski pravdi Matija Ĉop utemeljeno ovrgel, 

ĉeprav so nekateri danes mnenja, da jih ni razumel v celoti. Slaba stran metelĉice so bile 

zagotovo cirilske ĉrke, ki jih je uvedel Metelko, poleg tega je bilo novih ĉrk preveĉ. 

Privrţenci bohoriĉice, s Ĉopom in Prešernom na ĉelu, so tako dosegli, da so metelĉico leta 

1833 prepovedali. Enako usodo je doĉakala šest let pozneje dajnĉica. Kljub temu je ideja o 
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novem ĉrkopisu še vedno ţivela in prvi, ki je ponudil pravo rešitev, je bil Ljudevit Gaj. Svojo 

ĉrkopisno reformo je izvedel v okviru ilirskega gibanja, ki je potekalo na slovenskih in 

hrvaških tleh. Prav to gibanje, ki je za naše sosede pomenilo narodni preporod, pa Slovencem 

ni prinašalo niĉ dobrega, saj se je v okviru tega razvila teţnja po opustitvi slovenskega 

knjiţnega jezika. Gajev ĉrkopis je zaradi tega med Slovenci našel veliko nasprotnikov, ki so 

sprva oteţili uveljavitev gajice kot novega slovenskega ĉrkopisa. Najbolj glasna sta bila 

Kopitar in Metelko. Pomembno vlogo privrţencev gajice je odigral Stanko Vraz, ki je izdal 

tudi prvo slovensko knjigo, napisano v novem ĉrkopisu. Sledili so mu tudi drugi pisci. 

Najpomembnejši od vseh je bil Bleiweis, ki je s svojimi Kmetijskimi in rokodelskimi novicami 

uvedel gajico med Slovence. Slovensko varianto gajice, ki je malce drugaĉna od hrvaške, smo 

tako uradno sprejeli leta 1848. Z njo se je izpolnila ţelja tistih, ki so si ţeleli ĉrkopis, ki bi 

imel samo enojne ĉrke. Malce drugaĉe pa je pri naĉelu, naj ima vsak fonem svojo ĉrko, saj 

slovenska abeceda šteje 25 ĉrk, medtem ko je fonemov v slovenšĉini malce veĉ. 

      

V nalogi sem poskušala nazorno prikazati, kako se je naša pisava razvijala skozi stoletja. 

Menim, da je poznavanje teh podatkov pomembno ne le za študente slovenistike oziroma 

tiste, ki se s slovenistiko ukvarjajo. Podatke, ki sem jih navedla, bi morali poznati vsi 

Slovenci, saj je to pomemben del védenja, kako smo Slovenci kot narod oblikovali svojo 

pisavo, s katero ohranjamo del naše kulturne, naravne oziroma nacionalne dedišĉine. Brez 

izjemnih osebnosti, kot so bili Primoţ Trubar, Adam Bohoriĉ, Jurij Dalmatin, Jernej Kopitar, 

Franc Serafin Metelko, Peter Dajnko in drugih, ki so se borili za obstoj slovenskega jezika in 

slovenske pisave, danes lahko ne bilo tako, kot je. Jezik in pisava sta pomemben del vsakega 

naroda, zato bi se morali tudi danes in v prihodnosti truditi za njuno negovanje ter ohranitev. 
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