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POVZETEK 

 

V diplomskem delu je predstavljeno delovanje slavista in klasičnega filologa ter 

doktorja filozofije Janka Pajka (1837–1899), ki je bil znan po svoji vsestranski 

aktivnosti. Bil je urednik, publicist, literat in profesor na mariborski gimnaziji. 

Izstopal je po angažiranem političnem udejstvovanju. Poznamo ga kot urednika in 

lastnika časopisa Zora, lastnika Narodne tiskarne v Mariboru in najditelja 

najstarejših prisežnih obrazcev v slovenščini. Pisal je prispevke z raznovrstno 

tematiko, med drugim tudi jezikoslovne članke, ki doslej še niso bili raziskani. 

Diplomsko delo je podrobneje posvečeno prav slednjim. Ugotovljeno je, da se je 

Pajk v večji meri posvečal leksikološkim temam, ukvarjal se je tudi s slovaropisjem 

in slovničarstvom, na jezikovni ravni pa je vnašal tudi nekatere vzhodnoslovenske 

in ilirske jezikovne prvine. 
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ABSTRACT 

 

The diploma paper introduces the versatile activities of a Slavicist, classical 

philologist and doctor of philosophy Janko Pajk (1837–1899). He was an editor, a 

publicist, a writer and a professor at the Maribor general high school. He was known 

as being politically very active, and was also the editor and owner of the Zora 

newspaper, the owner of the National Printing House and the finder of the oldest 

Slovene oath forms. He wrote contributions of diverse topics, among others also 

the linguistic ones, which have not been researched so far and are thus the focus of 

this diploma paper. 

The findings show that Pajk mostly focused on lexicological topics, he engaged in 

lexicography and grammar writing, while he also introduced certain Eastern 

Slovene and Illyrian elements on the linguistic level.  
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O UVOD 

 

1.1 NAMEN DIPLOMSKEGA DELA 

Namen diplomskega dela je bil predstaviti življenje in delovanje Janka Pajka, 

raziskati njegov opus narodnobuditeljskih prispevkov, opozoriti na njegovo 

prizadevanje za uveljavitev slovenskega jezika v šolah in uradih, predstaviti 

njegovo uredniško in publicistično vlogo v časopisu Zora, analizirati njegove 

jezikoslovne prispevke na vsebinski in jezikovni ravni ter predstaviti Pajka kot 

odkritelja Kranjskega rokopisa. 

Diplomsko delo razgrinja obsežno delovanje Janka Pajka na jezikoslovnem in 

publicističnem področju. Ukvarjal se je z jezikoslovjem, slovaropisjem, 

prevajanjem v latinščino, pisanjem življenjepisov, pesmi, črtic, pedagoških in 

filozofskih prispevkov. 

Pomembno je njegovo prizadevanje za priznavanje slovenskega jezika kot učnega 

in uradovalnega jezika. To delo je predstavljal v obliki publicističnih prispevkov v 

časopisju tistega časa.  

Temeljni viri raziskave so bili Pajkovi prispevki v sočasnem časopisju (Slovenski 

narod, Kmetijske in rokodelske novice, Dom in svet, Slovenski gospodar, 

Ljubljanski zvon, Kres in Slovenski pravnik) ter njegovi Izbrani spisi. 

 

1.2 RAZISKOVALNE METODE 

V diplomskem delu so uporabljene naslednje raziskovalne metode: (1) 

deskriptivna, (2) komparativna, (3) metoda analize in (4) metoda sinteze.  

Z deskriptivno metodo je podana predstavitev življenja in dela Janka Pajka. Po 

komparativni metodi so razdelane podobnosti in razlike med njegovimi prispevki. 

Z metodo analize je narejena tematsko-jezikovna analiza jezikoslovnih prispevkov. 

Metoda sinteze pa je uporabljena pri podajanju sklepnih ugotovitev. 
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1.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

V diplomskem delu sem izhajala iz naslednjih raziskovalnih hipotez: 

1. Janko Pajk je objavljal številne prispevke, v katerih je obravnaval 

jezikoslovna vprašanja. 

2. Ker je deloval v 2. polovici 19. stoletja, predvidevam, da so njegovi 

prispevki pisani v enotnem slovenskem knjižnem jeziku. 

3. Pajk je znan kot najditelj Kranjskega rokopisa, zato predpostavljam, da se 

je lotil tudi njegove jezikovne analize. 
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1 ŽIVLJENJE IN DELOVANJE JANKA PAJKA 

 

1.1 ŽIVLJENJE 

 

Janko Pajk se je rodil 14. decembra 1837 v Kaplji vasi pri Preboldu, a se je že kot 

otrok z družino preselil na Spodnjo Polskavo in tam obiskoval osnovno šolo. 

Šolanje je nadaljeval na mariborski gimnaziji in jo leta 1858 zaključil z odliko. 

Njegov gimnazijski učitelj slovenščine, Davorin Trstenjak, je v njegovem življenju 

odigral pomembno vlogo – bil je njegov prijatelj, svetovalec in kritik. Pajk je 

študiral na Dunaju, in sicer klasično filologijo ter slavistiko. Po končanih klasičnih 

izpitih leta 1862 je naprej služboval na gimnaziji v Gorici, kjer je večinoma 

poučeval slovenščino. Leta 1864 je dobil stalno zaposlitev v Kranju, a je tam ostal 

le dve leti.  Po tem je poučeval na mariborski gimnaziji (Koblar 2013: 1–2). 

Že v Kranju se je pričel politično udejstvovati. Politično aktiven je bil tudi v 

Mariboru, zaradi česar je bil leta 1872 premeščen v Novo mesto. Kmalu se je tej 

državni službi odpovedal in prevzel vodstvo Narodne tiskarne v Mariboru. Slednjo 

je leta 1874 kupil s pomočjo ženine družine in jo preimenoval v J. M. Pajkovo 

tiskarno. Prevzel je  še uredništvo in lastništvo Zore, ki jo je vodil do leta 1878, ko 

je moral nehati zaradi finančnih težav. Le-te si je nakopal s tem, da se je že slabo 

leto zatem, ko mu je umrla prva žena, poročil z drugo. Družini prve žene se je s tem 

izredno zameril, s čimer mu je pripomogla, da je zašel v denarne težave (Koblar 

2013:  2). 

Leta 1877 je znova zaprosil za državno službo, ki jo je dobil v kraju Ried na 

tedanjem Gornjem Avstrijskem. Še isto leto je službo pustil in se vrnil v Maribor, 

kjer je kmalu prenehal z izdajanjem Zore, leta 1879 je prodal še tiskarno (Koblar 

2013: 2). 

V najtežjem obdobju svojega življenja je z družino odšel v Gradec in se tam vpisal 

na študij filozofije (t. i. modroslovja). Oprijel se je napotkov predavatelja dr. 

Alojzija Riehla. Leta 1879 je še tretjič zaprosil za državno službo. Dobil jo je v 
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Brnu na nemški gimnaziji in tam je ostal, dokler ni leta 1887 postal doktor filozofije 

(Lampe 1899: 707). 

Po doktoratu je do leta 1899 služboval na gimnaziji na Dunaju, nato pa se je preselil 

k sinu Milanu in istega leta umrl (Koblar 2013: 2). 

Lampe je ob Pajkovi smrti v Domu in svetu zapisal: 

Pokojnik je bil izredno nadarjen in jako delaven mož. Imel je dober spomin, vendar ni 

pretehtal vselej vsake stvari, katero je zapisal. Zato mu kritika ni bila vselej ugodna. 

Priznati in poudarjati pa moramo, da je v svoji srečni dobi mnogo storil za naš narod, 

kateremu je bil v ljubezni zvest do zadnjega trenutka. V življenju je mnogo deloval, a tudi 

mnogo trpel, kar mu je skrajšalo življenje (Lampe 1899: 708). 

 

1.2 DELOVANJE 

 

Janko Pajk je bil po izobrazbi slavist, klasični filolog in doktor filozofije. Služboval 

je kot učitelj, najprej na gimnazijah v Gorici (v letih 1862 do 1864), nato v Kranju 

(od leta 1864 do leta 1867) in Mariboru (od leta1867 do leta 1870), potem pa so ga 

prestavili v Novo mesto, kjer je izstopil iz državne službe. Leta 1877 se je za kratek 

čas vrnil v pedagoški poklic, a se je službi zopet odpovedal. Leta 1879 je znova 

zaprosil za profesorsko mesto, tako je do leta 1887 poučeval na gimnaziji v Brnu, 

nato pa do pokoja še na Dunaju.  

Ob poučevanju je bil vseskozi aktiven tudi na političnem področju in kot urednik 

ter publicist. 

V Ljubljanskem zvonu so o njegovem delovanju zapisali sledeče: 

Večinoma je pisal modroslovne, jezikoslovne, kulturnopolitiške in narodno gospodarske 

članke o slovenskem, a tudi nemškem jeziku. Rad je priobčeval tudi razprave o estetiki in 

poetiki; boril se je na tem torišču celo s Stritarjem. Veliko zaslug si je pridobil z izdajo 

izbranih srbskih narodnih pesmi in srbske slovnice. Znamenit je dr. Pajk tudi kot urednik 

nekdanje »Zore« in »Vestnika«. Spričo svojega iskrenega rodoljubja in kremenitega 

slovenskega značaja je plemeniti pokojnik v svojih mlajših letih pretrpel veliko 

preganjanja, a vrli mož je pogumno in samosvestno vztrajal in se dokopal z uma svetlim 

mečem do častne zmage. (+ Dr. Janko Pajk 1899: 761) 
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Glede na kraje, v katerih je Pajk služboval, bi lahko govorili o naslednjih obdobjih 

njegovega delovanja: (1) goriškem, (2) kranjskem, (3) mariborskem in (4) graškem, 

brnskem ter dunajskem obdobju. 

 

1.2.1 Goriško obdobje 

 

V času, ko je služboval v Gorici, se je Pajk pričel ukvarjati s pisanjem. Pisal je 

jezikoslovne, literarnokritične in literarne prispevke, objavljal pa je tudi razna 

predavanja.   

V tem obdobju je leta 1862 napisal jezikoslovno razpravo Nekateri fonetični zakoni 

našega jezika, leta 1863 literarnokritično študijo O slovenskih narodnih pesmih 

(izšla je v dveh delih), leta 1864 predavanje Preširn in Petrarka, v dveh natisih (v 

letih 1865 in 1881) je izdal Izbrane narodne srbske pesmi, ki jim je dodal srbsko 

slovnico, cirilsko abecedo in slovarček. To delo predstavlja vrhunec goriškega 

obdobja (Pajk 1900: 5). 

Medtem ko je raziskoval srbsko književnost, se je navzel »ilirske« ideje in le-te leta 

1863 izrazil v »odprtem pismu« v časopisu Naprej v prispevku z naslovom V Gorici 

10. junija 1863. Ni se zavzemal za opuščanje slovenskega jezika, ampak za delno 

vključevanje srbsko-hrvaškega jezika v slovenske publikacije (Pajk 1900: 5–6). 

 

1.2.2 Kranjsko obdobje 

To obdobje je bilo zanj večinoma literarno, saj je pisal pesmi in kratko prozo. Leta 

1866 je v Glasniku objavil daljši pesnitvi Mustaf-aga in Smrt Hasan-bega, ki sta 

pričevali o srbskem vplivu. 

V časopisu njegove zaposlitvene ustanove je leta 1866 izdal tudi črtico z vzgojno 

tematiko in praktičnimi nasveti za dijake z naslovom O uspešnem učenji. 

Čedalje bolj ga je zanimala politika in tako je postal občinski svetovalec v Kranju. 

Pri pregledovanju mestnega arhiva je odkril stare pozabljene listine in jih 
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poimenoval Stari rokopis krajnskega mesta. Najdeni rokopis je leta 1870 tudi izdal 

z lastnimi opombami. Gre za štiri najstarejše slovenske prisežne obrazce (Pajk 

1900: 7).  

 

1.2.3 Mariborsko obdobje 

Ko se je Pajk preselil v Maribor, se je tam dogajala živahna slovenska agitacija, ki 

so jo čutili vsi in si vsak po svoje prizadevali k priznavanju slovenskega jezika. Pajk 

je takrat čutil, da je politika tista, s katero bo lahko največ prispeval. Lotil se je 

pisanja političnih prispevkov in jih objavljal v Slovenskem narodu. Slovel je kot 

odličen govornik na političnih zborovanjih (Pajk 1900: 8). 

V želji po širjenju slovenske narodne zavesti je napisal dve brošuri: (1) Čujte, čujte, 

kaj slovenski jezik tirja (1869, Dunaj) in (2) Narodnim Slovencem v poduk (1870, 

Gradec) (Pajk 1900: 7–8). 

V navezi s še tremi profesorji na mariborski gimnaziji (dr. Franom Žagarjem, 

Josipom Šumanom in Janezom Majcigerjem) je leta 1870 na ministrstvo podal 

predloge za spremembe v poučevanju. Želeli so, da bi se ustanovila nižja gimnazija, 

na kateri bi se poučevalo v slovenskem jeziku. Ministrstvo je predloge leta 1872 

zavrnilo, pobudnike pa označilo za svobodomiselneže in jih premestilo (Šumana v 

Ried, Pajka pa v Novo mesto). Kljub široki podpori dijakov in profesorjev sta 

učitelja vendarle morala oditi (Pajk 1900: 8–9). 

Pajk se je službi odpovedal. Tej odločitvi je dodatno botrovala bolehnanje žene 

Marije (Lampe 1899: 706). 

V Mariboru je leta 1870 izdal Stari rokopis kranjskega mesta, naslednje leto pa je 

pričel pripravljati veliki latinsko-slovenski slovar, ki pa ga ni dokončal zaradi 

okoliščin pedagoškega, političnega in družinskega življenja (Koblar 2013: 2). 

Ker je bil brez službe, je prevzel vodenje Narodne tiskarnice F. Skaze in drugov, 

nato pa jo je leta 1874 odkupil od delniške družbe. Do nakupa mu je pomagala 
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premožna družina njegove žene Marije, ki je izhajala iz rodbine Wellnerjevih iz 

Maribora (Koblar 2013: 1–2). 

S prevzemom tiskarne je prevzel tudi uredništvo Zore, ki jo je pred njim urejal 

njegov dolgoletni prijatelj Davorin Trstenjak. Tako ni bil več samo ustvarjalec 

Zore, ampak tudi njen urednik. 

V Zori je kot pisec prispevkov sodeloval ves čas njenega obstoja. Objavljal je 

pesmi, črtice, prevode dram in pesmi, življenjepise, jezikoslovne članke, 

literarnokritične in kulturnozgodovinske prispevke. Objavil je tudi svoje študije o 

Shakespearovih delih, imel je svoje rubrike, v katerih je večinoma razpravljal o 

pravilih leposlovja. Bil pa je tudi odgovoren za propad Zore, saj se je spustil v prepir 

s Stritarjem, nato pa še v pravdo o šestomeru z Levcem, s čimer se je zameril tako 

ljubljanskim kot mariborskim ustvarjalcem. Ker je ob tem zašel še v denarne težave, 

je leta 1878 moral Zoro prenehati izdajati (Koblar 2013: 3–4). 

 

1.2.4 Graško, brnsko in dunajsko obdobje 

Z družino se je preselil v Gradec, kjer se je vpisal na izredni študij t. i. modroslovske 

fakultete (smer filozofija). Želel je postati profesor filozofije, a je to misel opustil 

in odšel v Brno (Koblar 2013: 4).  

Napisal je nekaj študij, v katerih je razpravljal o Newtonovi metodi naravoslovnega 

raziskovanja in primerjalni, analitični in sintetični metodi. Pričel se je zanimati za 

Žide, ker jih je bilo v Brnu precej in v Letopisu Slovenske Matice leta 1881 izdal 

prispevek, v katerem je razmišljal o tej problematiki skozi svetovne drame (Pajk 

1900: 16). 

Z jezikovno in literarno tematiko se je oglašal v Kresu, kjer je dokazal, da mu je še 

vedno mar za slovensko domovino in jezik. Izdal je dva prispevka s področja 

besedoslovja, kritiziral Gregorčičevo poezijo, v latinščino prevedel tri Prešernove 

pesmi in napisal daljšo izvirno latinsko pesem. Pri družbi Svetega Mohorja je izdal 

dva kulturnozgodovinska članka, v katerih je populariziral znanost (Pajk 1900:16–

7). 
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Pripadal je brnskemu učiteljskemu društvu, v katerem je pogosto tudi predaval. 

Kasneje je bral tudi v dunajskem »slovenskem klubu« od pedagoških razprav do 

črtice o Davorinu Trstenjaku. 

V letih 1886 in 1887 je izdal povsem samostojno delo Zur Theorie der 

menschlichen Nachahmungen, Phychologicshe Studie o posnemanju. S to razpravo 

je leta 1887 doktoriral in kmalu nato dobil službo na Dunaju, kjer je ostal do konca 

službene poti (Pajk 1900: 18). 

Pajk se je rad vračal k literarni estetiki in pedagoškim vprašanjem, ampak filozofija, 

kasneje poglobljena v metafiziko, se je izkazala za njegovo največjo ljubezen. 

Filozofske razprave je pisal večinoma v nemščini, le redke v slovenščini. V tej 

stroki je bilo njegovo ustvarjanje najbolj plodovito (Pajk 1900: 23–4).   
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2 NARODNOBUDITELJSKA PRIZADEVANJA JANKA PAJKA 

 

 2.1 GOVORI 

 

V mariborskem obdobju se je začel Pajk aktivno udejstvovati v politiki širšega 

mariborskega okoliša kot pripadnik konservativnega društva. Dva izmed njegovih 

govorov sta objavljena v Slovenskem gospodarju, tedanjem mariborskem 

katoliškem konservativnem časopisu.1  

Beseda, govorjena v konserv. družtvu v Mariboru 19. marta 1871 je prvi izmed 

njegovih objavljenih govorov v Slovenskem gospodarju v 13., 14. in 15. številki 

leta 1871. Ta govor je bil njegov prvi politični govor. V njem govori o nastanku 

konservativne stranke in društev ter pojasnjuje, kaj pomeni tako društvo: 

Konservativno, to pomenja toliko kakor hranilno ali udržno, ker si kakti zadačo 

nalaga, nektere podlage državnega in družbinskega življenja ohraniti. Te podlage pa 

so tem družtvom trojne, sveteče jim, v temnih in burnih časih na pot liki tri svitle, 

prijazne zvezde. Prva teh zvezd je pozitivna vera. K obstanku in podporo je 

krščanskim državam, kakoršne so skoro vse evropejske, pozitivna vera jako 

potrebna. 

Druga zvezda konservativno-politiškim družtvom v Avstriji in po Slovenskem je 

ohranjenje avstrijske države. /…/ In tretja, nič menje bliščeča in prijazna zvezda tik 

prve in druge, je ravnopravnost slovanskih in sploh vseh narodov v Avstriji glede 

na jezik in glede na politične pravice. Z avstrijsko in katoliško idejo je narodnostna 

v tako ozkej zvezi, da si prvih brez nje niti misliti nij. Pomen »katoličana« na ravnost 

tirja pravičnost vsakej narodnosti  (Pajk 1872: 50). 

Iz citata je razvidno, kakšen je bil program njihove politične stranke in kako je znal 

Pajk dobro in nazorno prisotnim podati vsebino. 

Nadalje v tem govoru spregovori o slovenskem jeziku, ki je popolnoma izrinjen iz 

šol, kar ni prav glede na enakopravnost med narodi v avstrijski državi. Omeni tudi, 

da so na ministrstvo poslali predloge glede tega vprašanja, a odgovora še niso 

 

1  Izhajal je od leta 1867 do leta 1941. Urejali so ga ugledni katoliški politiki. 
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dobili. Sprašuje se tudi, kako dobiti mlade učitelje, ki bodo učili v slovenskem 

jeziku, če so sami bili šolani v nemškem in tako ne poznajo maternega jezika. 

V drugem govoru, objavljenem v Slovenskem Gospodarju leta 1871 v številki 33 z 

naslovom Beseda, govorjena v slov. političnem družtvu na Laškem 6. avg. 1871, 

govori o političnih težnjah v stranki in verski vzgoji, ki temelji na spoštovanju. 

Med obema prejšnjima govoroma je bil še eden z naslovom Beseda, govorjena v 

kat.-tiskovnem družtvu v Mariboru 12. aprila 1871, ki ga je objavil Pajk sam v 

svojih Izbranih spisih iz leta 1872. V govoru je poudarek na tem, kako zelo je 

Maribor pod nemškim vplivom in ki predstavlja severno mejo njemu ljube 

Slovenije. Zato se mu je zdelo smiselno, da se je tiskovno društvo ustanovilo prav 

v Mariboru.  

Beseda, govorjena v Frajhamu 27. avg. 1871 je govor, ki je bil izdan zgolj v 

Pajkovih Izbranih spisih (1872). V Framu govori kot »sosed«, saj je Polskava, kjer 

je odraščal, zelo blizu. Pred volitvami je želel ljudi pozvati, da se ne bi pustili 

pretentati avstrijsko mislečim kandidatom, ampak naj si raje izberejo poštenega, 

bistroumnega poznavalca slovenskih razmer. Menil je, da si je treba prizadevati za 

enakopravnost med vsemi narodi pod avstrijskim okriljem. Za primer je navedel 

Čehe, ki niso želeli sodelovati v državnem zboru, ker so čutili nenaklonjenost 

slovanskim narodom. Zato je Pajk pozival, da se mora to spremeniti in voliti ljudi, 

ki bodo znali prisluhniti potrebam in željam slovenskega naroda. 

V Izbranih spisih iz leta 1872 najdemo tudi govor z naslovom Beseda, govorjena 

pri Sv. Lenartu v Slov. goricah 10. sept. 1871. Tudi v njem je govoril o volitvah v 

deželni zbor. Poudarjal je, da si morajo kot narod prizadevati za narodno svobodo 

in blagostanje ljudi. Naprej je prisotne opomnil, da je ponemčevanje povzročilo, da 

je ljudstvo za Nemci zaostalo, ker se je obnašalo kot »opica« in je samo nemo 

sledilo. Spodbujal jih je, naj berejo slovenske knjige in časopise, da bodo 

dopolnjevali svoje znanje. Pozval jih je tudi k varčevanju, da bodo lahko posegali 

po višjih ciljih in ne več dovolili, da jim tujci odžirajo trgovino in obrt. Na kratko 

jim je obnovil povest o kovaču, ki si je s pridnostjo, delavnostjo, poštenostjo in 

skrbnostjo počasi izboljšal gmotno stanje ter celo postal župan. Želel je, da si vedno 
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izberejo zastopnike naroda, da bodo enkrat dosegli blagostanje ljudstva in se rešili 

tujih oblastnikov. 

 

 2.2 PRISPEVKI V SLOVENSKEM NARODU 

 

Leta 1869 je v treh nadaljevanjih (v številkah 3, 5 in 8) objavil Troje listov o 

slovenskih zadevah. Te liste je izdal tudi v svojih Izbranih spisih v prvem poglavju, 

naslovljenem kot Politični spisi. 

V številki 3 je bil objavljen prispevek I. Slovenci in Avstrija, v katerem je razpravljal 

o nastanku slovenskega naroda in bivanja pod avstrijskim okriljem. Spraševal se je, 

ali je država svobodna ali prisiljena zveza narodov. Nadaljeval je, da je za slovenski 

narod veljalo slednje. Menil je, da se je slovenski narod pričel prepozno zavedati 

državljanskih pravic, zato ga drugi narodi ne spoštujejo. Opozarjal je na človeško 

in državljansko pravico slovenskega naroda. 

V številki 5 je nadaljeval s prispevkom II. Slovenci in Nemci, kjer je izpostavil 

»slovensko vprašanje«, ki je bilo tisti čas glavna tema v vseh časopisih. Pisal je, da 

so Nemce kot narod spoštovali, politično pa mu stali nasproti. Mnogo so se naučili 

iz njihove literature, to pa naj jim služi kot orožje za borbo; so v prednosti, ker 

poznajo njihovo mišljenje, kar v obratni smeri ni veljalo. Ni želel črniti Nemcev, 

saj se je zavedal, da mala svobodna državica ne more obstajati, želel je le pravice 

za svoj narod znotraj avstrijske države. 

Na začetku prispevka III. Slovenci in jih duhovščina, objavljenem v številki 8, je 

opisoval, kako se je slovenska duhovščina preko pokristjanjevanja razvila do pravih 

slovenskih duhovnikov. Ti so se rodili kot Slovenci, odraščali v slovenskem 

prostoru, govorili slovenski jezik in poznali tegobe slovenskega naroda. Duhovnik 

je bil v cerkveni in narodovi službi. To je videl kot dober znak, da se bo nekdanji 

negativen vpliv tuje duhovščine s prilaščanjem dobrin preprostih ljudi enkrat 

prekinil. 

Program je objavil leta 1869 v številki 126. V tem članku je predstavil svoj 

program, kako v avstrijski državi doseči svobodo. Želel je izbor delegacij iz 
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deželnih zborov, ti pa naj se na željo narodov oblikujejo na novo. Poudaril je, da se 

morajo tudi »Kranjci« zavedati nujne potrebe po zedinjenju naroda. Zdelo se mu je 

pomembno, da se postavijo etnografske meje in popiše število Slovencev. Pozival 

je, da morajo politična društva več delati in ljudi povsod poučevati, da se bodo 

končno »zbudili«. Ljudje se morajo potruditi, da se službe ne bodo več delile tujcem 

in da bodo ostale domačim in tako se tudi denar ne bo več trošil za tuje šole. 

Opozarjal je, da Slovenci ne želijo vladati nad drugimi narodi, želijo si le svobodo. 

Vsem narodom, veram in svoboščinam želijo dati prostor. Želijo si svobodno 

Avstrijo in blagostanje vseh narodov.  

Leta 1870 je v treh delih objavil odprto pismo dr. Fischhofu z naslovom Slovenci 

in njih narodni program ob izidu njegove knjige o stanju avstrijske države, in sicer 

v številkah 6, 7 in 8. Podal je mnenje o Fischhofovem mišljenju o novi preureditvi 

države in dobrodušnem predlogu o pomirjanju in zadovoljevanju nenemških 

narodov. Pajk je komentiral, da so Fischhofovi viri za slovensko politiko nečisti. 

Želel si je, da bi F.-u mnenje slovenske strani o novejši politiki bilo merodajno, 

zanimivo in poučno, saj se morajo politični programi razjasniti, pregledati in 

presojati v pravi luči. Ker je F. pisal o federalizmu na splošno in še posebej o 

avstrijskem, je Pajk videl razliko v tem, da njih vodi k temu narodoljubna 

rahločutnost, bistri razum in ljubezen do Avstrije, Slovence pa kruta stvarnost in 

boj za obstanek v federalizmu kot zadnjemu pribežališču narodnosti. Pajk se je 

spraševal, ali ni lažje to samo misliti kot prenesti v življenje in ali je F.-jev napotek 

tudi splošno veljaven. Opozarjal je, da ne smejo uporabljati enakih vzorcev pri vseh 

narodih, ker se bo nekaterim še naprej godila krivica. Kajti narodi z bogatim 

zgodovinskim ozadjem in narodno premočjo so to radi izrabljali v korist nadvlade 

nad drugimi. Štajerski in koroški Slovenci kot manjšine niso pričakovali nič 

dobrega. Pajk se ni strinjal z uvedbo narodnih kurij, ki bi glasovale o narodnih 

zadevah, ker je bil mnenja, da bi to pripeljalo do ločevanja namesto združevanja 

narodov. Strinjal se je, da je v praksi težko izvedljivo po zakonu uvesti 

enakopravnost jezikov v šoli, cerkvi, upravi, pravosodju in zakonodaji z namenom, 

da se ohranijo tudi manjšine. Kot posledico je videl vedno večje razlike, sploh v 

izobraževanju. S te plati je slovenski narod videl kot zgolj senco naroda. Poudaril 

je, da so Slovenci dobri Avstrijci, da niso težavni, želijo si le nekaj več pravic, saj 
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izpolnjujejo vse pogoje narodnega obstanka. Ozemlje je nepretrgano skupaj, 

slovenski jezik je tako razvit, da vanj lahko prevajajo celo starogrška besedila, 

uporablja se v gledališču in raznih knjigah. Spomnil ga je, da Slovenci ljubijo sebe 

in Avstrijo ter želijo biti združeni, ob skrbnem varovanju svoje narodnosti 

spoštujejo tudi druge. Terjajo le veljavo svojega jezika. Pismo je zaključil z izrazom 

spoštovanja ter zahvalo za morebitno podporo slovenskemu programu. 

Spomenica četvorice mariborskih profesorjev na slav. c. kr. ministrstvo prosvete in 

uka je bila objavljena leta 1870. S Šumanom, Žagarjem in Majcigerjem so se kot 

avstrijski državljani čutili dolžne podpirati napredek. Kot učitelji duhovno vzgajajo 

in poznajo pomanjkljivosti in potrebe slovenske učeče se mladine v nemško-

slovenskih šolah. Nemščina je učni jezik, vendar bi za popolno razumevanje 

mladina morala biti v večini nemška, stanje pa je ravno obratno in je veliko več 

slovenske mladine. Samo 2 % na novo vpisanih Slovencev v gimnazijo zna nemško. 

Drugi znajo tako malo, da ne razumejo niti preprostih navodil, zato se jim mora 

razložiti v maternem jeziku, ne v nemščini. Neznanje jezika izredno vpliva na 

njihovo intelektualno moč, saj ne znajo odgovoriti niti na najpreprostejša vprašanja; 

posledično je prisotno pomanjkanje samostojnega razmišljanja in izražanja o 

naučenem. Primorani so se učiti na pamet. Najbolj nadarjeni se lahko sprostijo šele 

po več letih, takrat pa so že umsko utrujeni. Tekmovanje nemških dijakov proti 

slovenskim dijakom je nepravično in škodljivo. Marsikateri razreda ne izdela zaradi 

jezikovne ovire, kar priznavajo tudi nemški učitelji, zato je zapovedano, da v nižjih 

razredih učijo učitelji, ki znajo oba jezika. Tak dvojezičen pouk ustreza samo na 

pol, tudi učitelje ovira, da ne morejo predelati vse predvidene snovi. Jezikovna in 

narodna razlika med dijaki je velika. Gimnazije sicer niso namenjene masi učencev, 

a jih vseeno veliko zapusti še pred koncem in se praktično izobrazijo. Morala bi se 

ustanoviti nova učilišča za slovensko prebivalstvo, saj so ti z izključno nemškim 

poučevanjem utrpeli nepopisno škodo. Slovenski jezik kot učni jezik je nujno 

potreben. Tudi državni predpisi namreč določajo, da ima vsak narod pravico terjati 

narodno izobraževanje; tudi v Gradcu se poučuje v slovenskem jeziku. V 

slovenskem jeziku se tiska že tristo let in je dovolj razvit, da se v njem pišejo 

znanstvena dela. Predlagali so ustanovitev nižje gimnazije v Mariboru, učni jezik 

bi bil slovenski, nemščina pa bi imela več ur. Pripravili bi se slovenski učni 



 

14 
 

pripomočki. Na koncu so ministrstvo prosili, naj jih vodijo načela »pedagogije«, 

»državnega blagra« in »avstrijskega domoljubja«. 

Naslednji narodno pomemben članek je objavil leta 1871 v 73. številki: Svoboda 

tiska in Slovenci. Ugotavljal je, da časopisi niso več po godu vladnim organom in 

da tudi Slovenci iz nemških časopisov utrpijo veliko škode, ker jih nimajo za 

enakopravne drugim narodom. Nemško govorečim narodom je, kot pravi pregovor, 

predlagal, naj ne kopljejo jame drugim, ker lahko sami vanjo padejo. Pri miru naj 

pustijo tisk, če želijo imeti zaveznike pri federativni listi in ne smejo pozabiti, da so 

tiskarske pravde (procesi o pridobivanju pravice do tiska v maternem jeziku) 

zagotavljale pravice vseh. Brez svobodnega tiska ni svobodnega naroda. 

Poveličeval je svobodo tiska, ker mu je bilo pomembno, da ne bi spet zapadli v 

absolutizem. Zahvaljeval se je porotam v tiskarskih pravdah, ker so omogočile 

izražanje javnega mnenja. 

 

 2.3 POBUDE SLOVENSKIM USTVARJALCEM 

 

Pajk je želel vplivati na slovenske ustvarjalce, naj pišejo v slovenskem jeziku, saj 

je ta lep, dodelan in dovolj razvit, da lahko v njem nastajajo raznovrstna besedila. 

Slovenske ustvarjalce je veliko nagovarjal v svojih člankih v Zori v letih 1873 in 

1874. V Literarnih pogovorih in odpisih v devetih delih (1873) je svetoval, kako 

naj slovenski pesnik piše in na kaj naj bo izhodišče pri pripravi na pisanje pesmi. 

Podobno temo je razširil na vso ustvarjanje, ne samo pesniško, in sicer v Pismih 

Zorislavu v šestih delih (1874). Najprej je spregovoril o izbiri poklica, s katerim 

mora služiti sebi in narodu. Motila ga je mešanica slovenskega in nemškega jezika, 

ki se mu je zdela »grda« in »nespevna«. Trdil je, da je naša govorica premalo razvita 

in da se mora izboljšati; ustvarjalci se morajo zavedati lastne narodnosti in ne tuje. 

Opozarjal je, da morajo biti ponosni na svoj jezik. Prijatelja (slovenskega pisca) pa 

je prosil, naj razmisli o opustitvi pisanja, ker je to hvalevreden poklic. 

Tudi v Slovenskej mladeži v Slovenskem narodu (1869) je v številkah 70, 73 in 78 

podal določene smernice. Mladini je želel povedati, da slovensko narodno življenje 
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kipi. Želel jim je razkriti, da je telo nosilec duše in da je zanj treba dobro skrbeti; 

telo in duša morata biti v ravnovesju. Človeški duh mora biti razpoložen, zato se je 

treba truditi in biti potrpežljiv. Opominjal jih je, da ne smejo pozabiti na telovadbo, 

ki krepi telo. Priporočal jim je sokolske vaje. Spomnil jih je, da je vojaška obveznost 

dobra za krepčanje narodnega duha. Nadalje mladina ne sme pozabiti, da je usoda 

naroda tudi njihova usoda. Državni patriotizem Pajk ni imel za nekaj slabega, 

ampak ga je razumel kot sredstvo za vsestransko izobraževanje. Priporočal jim je, 

naj se slovenskega jezika naučijo do popolnosti, dobro pa naj znajo tudi italijansko 

ali nemško, saj je to pomembno za našo politiko. 

 

2.4 KRONOLOŠKI PREGLED ČLANKOV Z NARODNO TEMATIKO 

 

Preglednica 1: Pregled člankov z narodno vsebino 

Naslov članka Leto 

objave 

Publikacija/kraj 

izdaje 

Številka Stran 

Odprto pismo »Napreju« o 

ilirski ideji 

1863 Naprej 48 1 

Odgovor na Odprto pismo 

(na Levstikov odgovor) 

1863 Naprej 61 1 

Srednji stališ 1868 Slovenski narod 13, 15 3–4, 

2–3 

Čujte, čujte kaj slovenski 

jezik tirja 

1869 Dunaj   

Troje listov o slovenskih 

zadevah 

1869 Slovenski narod 3, 5, 8 1–2, 

1–2, 1 

Program 1869 Slovenski narod 126  

Narodnim Slovencem v 

poduk 

1870 Gradec   

Slovenci in narodni jih 

program (Pismo g. Fischhofu 

na Dunaji) 

1870 Slovenski narod 6–8 2, 1–2, 

1–2 
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Provizorij in edino mogoča 

avstr. politika 

1870 Slovenski narod 43  

Spomenica četvorice 

mariborskih profesorjev na 

slav. c. kr. ministrstvo 

prosvete in uka 

1870 Slovenski narod 113–5 1–2, 2, 

1–2 

Beseda, govorjena v konserv. 

družtvu v Mariboru 19. 

marta 1871  

1871 Slovenski 

gospodar 

13–5  

Beseda, govorjena v slov. 

političnem družtvu na 

Laškem 6. avg. 1871 

1871 Slovenski 

gospodar 

33  

Svoboda tiska in Slovenci 1871 Slovenski narod 73 1 

Izbrani spisi 1872 Maribor   

Beseda, govorjena v kat.-

tiskovnem družtvu v 

Mariboru 12. aprilu 1871 

1872 Izbrani spisi  58 

Beseda, govorjena v 

Frajhamu 27. avg. 1871 

1872 Izbrani spisi  65 

Beseda, govorjena pri Sv. 

Lenartu v Slov. goricah 

10.sept. 1871 

1872 Izbrani spisi  69 

Državno-pravna 

premišljevanja 

1873 Slovenski narod 64–5, 71, 

75–6, 

80–1, 

109, 118, 

123 

1, 1, 

1–2, 1,  

1–2, 

1–2, 

1–2, 

1–2, 

1–2, 

1–2 
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3 PAJKOVO UREDNIŠKO DELOVANJE 

 

 3.1 ČASOPIS ZORA IN NJEGOVO UREJANJE 

 

Časopis Zora, ki je izhajal od leta 1872 do leta 1878, je bil namenjen vsem, ki jih 

je zanimala znanost, umetnost in zabava. Sprva ga je urejal Davorin Trstenjak, 

kasneje pa je urednikovanje prevzel Janko Pajk. Trstenjak je menjavo uredništva 

tudi sam napovedal v 24. Zori leta 1873. Zadnja številka časopisa je izšla 20. marca 

1878 s številko 6, kar pomeni, da ga je Pajk urejal štiri leta. Skupaj je izšlo 150 

številk v vseh šestih letih obstoja. 

Na naslovni strani Zore je bila zgoraj levo številka, v sredini datum in desno letnik. 

Pod zgornjo črto je v okvirčku na levi pisalo, da je izhajala 1. in 15. v mesecu in da 

se rokopisi ne vračajo. Na desni je bil enak okvirček, v katerem  je bila navedena 

cena. V sredini med njima je bil napisan naslov Zora, pod njim pa podnaslov. Pod 

tem je bil z dvema črtama ločen pregled vsebine. Letnik 1875 je imel zgoraj sliko 

angelov in na njenem zgornjem delu velik napis Zora. Okvirčka z obvestili sta bila 

takoj pod sliko, vrsto nižje številka, datum in letnik (tečaj), nato je sledil pregled 

vsebine. Časopis je obsegal šestnajst strani, le leta 1875 osem, ker je takrat izhajal 

v večjem formatu. 

O vsebini podrobneje še: 

Časopis je imel podnaslov Časopis za zabavo, znanost in umetnost (leta 1872), v 

kasnejših letih pa Časopis za zabavo in poduk (leta 1873), Časopis zabavi i poduku 

(leta 1874, 1875, 1876, 1877, 1878).  

Časopis je obsegal različne dele: zabavni del, »oddel za znanost«, »oddel za 

slovstvo in umetnost«, »pesmi«, »zmesice«, »drobnosti«. V zabavnem delu naj bi 

bile objavljene povesti, pravljice, novele, potopisi, izvirni in dobro prevedeni 

spisi. V ostalih delih pa so objavljali sestavke iz življenja in narave, članke o 

naravoslovju, življenjepise slavnih mož, narodopisne črtice, članke iz 

jezikoslovja, iz umetnosti (kiparstva, slikarstva) … (Andrejčič 2015: 5). 

Vsebina je bila raznovrstna, od znanstvenih, domoljubnih, literarnih, 

literarnokritičnih prispevkov, raznih aktualnih novic do anekdot. Po funkcijski 
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zvrstnosti najdemo leposlovna, strokovna, poljudnoznanstvena in publicistična 

besedila. 

Koblar (2013: 4) ugotavlja, da Pajk »ni imel posluha za estetske zakone«, zaradi 

česar se je zapletel v pristranske sodbe; negativno je ovrednotil Jurčičevega 

Tugomerja ter Cvet in sad, pozitivno pa igro Mož beseda avtorja Lendovška, ter 

Marjetico, ki jo je napisal Koder. Pisci in bralci mu niso več zaupali in tako je moral 

Zoro prenehati izdajati. 

 

3.2 PISCI PRISPEVKOV IN JEZIK 

 

Okrog Zore so se večinoma zbirali avtorji, ki so prihajali iz štajerske, prekmurske 

in delno koroške regije. Enako je bilo tudi v času Pajkovega uredništva. Mnogi so 

mu očitali provincializem (Koblar 2013: 6). Pajkova želja je bila združiti zahodno 

in vzhodno slovenščino. 

V Zori so leposlovne prispevke objavljali npr.: Janko Bedenek, Anton Bezenšek, 

A. Boleslav, Josip Cimperman, L. Časnik, Viktor Eržen, France Firbas, Božidar 

Flegerič, J. G., K. Glaser, Goličnik, Simon Gregorčič, Filip Haderlap, Vatroslav 

Holc, M. Humski, J. Ikšič, Josip Jurčič, Anton Koder, Jakob Košar, Štefan Lapajne, 

Janko Leban, O. Lipovnik, A. Ložan,  Valentin Mandeljc, Fran Maselj, Ivan Naglič, 

Josip Ogrinec, Valentin Orožen, Pavlina Pajk, Janez Parapat, Peter Paul, Silvio 

Pellico, Luiza Pesjak,  Pivčanin, Jože Podmilšak, S. Podmolčev, Josip Stritar, 

Anton Sušnik, Franc Štrukelj, Ivan Tavčar, Davorin Trstenjak, Anton Turkuš, Pavel 

Turner, Matija Valjavec, Ivan Vesel, Ivan Z. Vesely, Th. Vinkler, Hilarij Zorn 

(Andrejčič 2015: 11–42). 

Jezikoslovne, literarnokritične, politične in domoljubne prispevke pa npr. And. Fr. 

Fekonja, FR. Jaroslav, dr. Ribičič, Tomaž Romih,  D. S., dr. Samec,  Jernej 

Severjev, J. Steklasa, Davorin Trstenjak, M. Valenčak, M. Vamberger (Andrejčič 

2015: 11–42).  

Zora je izhajala v času, ko formalno sicer že govorimo o enotnem slovenskem 

knjižnem jeziku, t. i. novoslovenščini, vendar so v časopisu še opazne sledi 
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vzhodno- in osrednjeslovenske knjižne norme. Jezik je bil večinoma 

vzhodnoslovenski, razen v prispevkih avtorjev, ki so prihajali iz 

osrednjeslovenskega govornega področja (Pajk 1900).  Sin Milan Pajk o jeziku v 

Zori pravi: 

Žal, da se je Pajk v svojih slovstvenih »Razgovorih« tudi spuščal na polje polemike s 

Stritarjevim Zvonom. - Stritar je bil v Zvonu l. 1876 omenil, da je treba nekoliko več 

edinosti v slovenski pisavi; naj nekateri opuščajo pisanje slovenske-hrvatske mešanice. – 

Med pisavo Zvona in Zore je bila velika razlika; pisava prvega je bila pod vplivom 

Stritarja, Jurčiča in Levstika precej edinstvena; prevladala so v njem krajnska narečja, ki 

so bila odločilnega vpliva za vso smer novoslovenskega knjižnega jezika. Zora pa je 

izhajala v Mariboru blizu meje panonskih Slovencev; med sotrudniki so bili najvplivnejši 

Štajerci, ki se niso hoteli – kakor svoj čas Stanko Vraz – brezpogojno podvreči 

»kranjščini«, ampak so se v pisavi ozirali v prvi vrsti na panonsko slovenščino. To velja 

posebno o Pajkovem jeziku one dobe (Pajk 1900: 13). 

 

 

3.3 ČLANKI Z LITERARNO IN DOMOLJUBNO TEMATIKO 

 

V času  urednikovanja Pajk ni imel druge službe, zato je sam napisal veliko 

tematsko raznovrstnih člankov. 

 

Preglednica 2: Pregled člankov z literarno vsebino 

Naslov članka Leto 

objave 

Publikacija/kraj 

izdaje 

Številka Stran 

Iz Mirca-Šafi-ja 1873 Zora  3 33 

Basen  1873 Zora  7–8 108–

110, 

124–7 

Paganini  1873 Zora  14–5 213–4, 

229–30 

Narodna pesen 1873 Zora  18 18 

Trgovec Sadko 1874 Zora  18 317–20 

Poroka in krst na ladiji 1874 Zora  24 425–7 
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Preglednica 3: Pregled člankov z domoljubno tematiko 

Naslov članka Leto 

objave 

Publikacija/kraj 

izdaje 

Številka Stran 

Popis slovenske zemlje 1877 Zora  3–5, 7–8, 

11, 19, 

20 

40–3, 

58–9, 

75–7 

107–9, 

124–6, 

174–5, 

304–6, 

321–2 
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4 PAJKOVO DELOVANJE NA PODROČJU JEZIKOSLOVJA 

 

4.1 JEZIKOSLOVNI ČLANKI V KMETIJSKIH IN ROKODELSKIH NOVICAH 

 

Pajkovo prvo jezikoslovno delo je bilo Nekteri fonetični zakoni našega jezika; leta 

1862 je bilo v dveh delih  objavljeno v Kmetijskih in rokodelskih novicah – prvi del 

v številki 39 in drugi v številki 46. 

V tem časopisu je leta 1865 objavil še Jezikoslovske drobtine v treh nadaljevanjih 

(v številkah 25, 28 in 40). 

 

4.1.1 Fonetika slovenskega jezika 

 

V prispevku Nekteri fonetični zakoni našega jezika (Kmetijske in rokodelske novice, 

1862) je Pajk zapisal, da je treba slovenski jezik kljub temu, da je že utrjen v pisavi, 

venomer popravljati in izboljševati. Vodilo popravljalcem naj bo preteklost in 

sedanjost jezika ter sorodni jeziki. Osredotočil se je na pisavo s/z, iz in vz. 

Za sičnika s in z je ugotavljal, da se menjujeta glede na glasove, ki jima sledijo. 

Soglasnike, s katerimi je mislil današnje nezvočnike, je razdelil v dve vrsti. 

Nezveneče je poimenoval trdi, zveneče pa mehki, tako sklepa, da se trdi vežejo s s-

jem, mehki pa z z-jem. Nadalje je bralce seznanil z rezultati raziskave, kako se 

menjujeta.  

V točko 1 je dal s (cum, con-), začel je s I. prepozicijo: pred glasniki (samoglasniki) 

je z, primer z apnom; pred trdimi soglasniki (nezveneči soglasniki) ostane s 

nespremenjen, primer s cesto; pred mehkimi (zvenečimi soglasniki) pa se spremeni 

v z, primer z bratom; posebej je poudaril, da se pred nj piše ž, kot primera je dal ž 

njim, ž njo. Pod točko II. je vzel pod drobnogled sestavljene besede in razložil, da 

zanje veljajo enaka pravila kot prej opisana primera slok in sreča. Nato je prešel na 

pisavo pred s, š, z, in ž. Opozarjal je prepogosto rabo s so, npr. sosed, sostaviti. V 

govoru ljudstva je zaznal, da se ze- spreminja v za-, npr. zašiti. Kot rezultat je podal 
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ugotovitev, da se je pred s, š, z in ž s omehčal v z, npr. zestaviti in zastaviti, 

odobraval je obe obliki. 

V točki 2 je izpostavil s (de, de-). I je bila prepozicija: pred samoglasniki z, npr. z 

oreha; pred nezvenečimi soglasniki je ostajal s, npr. s citer; pred zvenečimi pa z, 

npr. z brega. Pod II je obravnaval sestavljene besede ter navedel ista pravila kot pri 

točki 1, npr. zuti, zdrkniti; s pa samo pri redkih besedah, npr. sneti. Pred nj- se je 

opredelil za ž, npr. ž njive priti; pred l- pa se je ohranila stara oblika s s, npr. sleči. 

3. točka je obsegala predlog iz (ex, ex-). Pri prepoziciji je ostal nespremenjen, npr. 

iz okna, iz broda. V sestavljenih besedah pa se je ločeval glede na zvenečnost, pred 

nezvenečimi se je pisal is, npr. iscediti; pred zvenečimi pa iz, npr. izgovarjati. 

Ugotavljal je različnost pisave pred sičnikom z- in šumevcem ž-,npr. izzuti ali zezuti, 

izžemati ali zežemati. 

V točki 4 je predstavil predponski vz- ali vs- (sub-, ex-, empor-) ter napisal, da se 

rabi samo v sestavljenih besedah. Pred samoglasniki so pisali vz, npr. vzeti; pred 

nezvenečimi soglasniki vs, npr. vsplamtiti, v se je skoraj izgubil in se je slišal samo 

še s, npr. scimiti; pred zvenečimi se je slišal vz, npr. vzdigniti. Postavil je pravilo, 

da se pred nezvenečimi piše vs, pred s-jem samo v, pred zvenečimi pa vz. 

Prvi del prispevka je zaključil, da se podobni glasovi združujejo, trdi se mehkimi 

mehčajo in mehki pred trdimi ostrijo (otrdijo) glede na blagoglasnost. V primerjavi 

nove slovenščine z staro je ugotovil, da sta podobni, a je novejša bolj prosta. 

V drugem delu (prvi je bil Zori 39, drugi pa v Zori 46) se je lotil teh istih zakonov 

v stari slovenščini in ilirščini. Za slovenščino je poudaril, da se prepozicije končajo 

na polglasnik jor in tako ni sprememb, medtem ko je bilo v sestavljenih besedah 

drugače: če je s stal sam, se ni mehčal; tudi pri vseh sestavljenih ne, mehčata se 

samo iz in vz. Glavno razliko je videl v končnem polglasniku, ki se je v stari 

slovenščini redko izgubil, v novi pa v večini. 

Nato se je lotil pregleda v ilirščini, in sicer v hrvaščini in srbščini. Za hrvaščino je 

zapisal, da se s v obeh oblikah mehča, tako kot v slovenščini, npr. z bukom, zešijem; 

za srbščino pa, da namesto jora včasih uporabljajo a: s (sa), iz (izza – drugačen 
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pomen), uz (uza). Prosto stoječi s se ni spreminjal, pri sestavljenem pa samo iz in 

uz pred nezvenečimi soglasniki, npr. ispod, ispred.  

Povzel je, da se srbska pisava drži starih zakonov, hrvaška in slovenska pa ne. V 

slovenščini je vpliv starih oblik prosto stoječega s največji, v srbščini je podobno, 

vendar so v pisavi doslednejši. Pri pisavi iz in vz je našel vzporednice s hrvaščino. 

 

4.1.2 Leksikološke raziskave 

 

V začetku šestdesetih let se je Pajk veliko ukvarjal z besedjem, tako z izvorom 

besedja kot s pisavo. Leta 1865 je v Kmetijskih in rokodelskih novicah objavil 

sedem besed, za katere je zapisal pomen, izvor in pravilno obliko. Objavljene so 

bile pod naslovom Jezikoslovske drobtine. V uvodu je zapisal, da je slovenska 

slovnica že dobro utrjena, a da je treba  zamenjati še veliko tujk z domačimi 

besedami. 

1. Inako = sicer` 

To besedo je našel v Kmetijskih in rokodelskih novicah z obliko »nako«, kar naj bi 

bila štajerska beseda, tako kot tudi inače iz nemškega anders, sonst. Če sta si inako 

in nako podobni, potem je koren in = drug in končnica -ak. Dodal je še tri povedi 

za ponazoritev, npr. To je inako lepo, pa predrago. 

2. Pravo = prav` 

Krajšanje besede pravo se mu ni zdelo ustrezno; tovrstno pisavo je imel za 

»nemškutarjenje«. Po slovanskem izvoru prav ni mogel razložiti in je predlagal, da 

se piše daljša oblika. 

3. Nu, no 

S tem je odgovoril bralcu, ki je želel vedeti, kako se piše »nasprotna vezilka« ne. 

Etimološko razlago je našel v stari slovenščini, samo njun pomen je drugačen, kar 

utemeljuje tudi s tem, da tako pišejo Hrvati in da se nu štirikrat pojavi v Brižinskih 

spomenikih. 
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4. Ni, niti 

Pričel je z latinskimi izrazi za ti dve besedi. Nadalje je razmišljal, da je ni nastal iz 

ne, niti pa ni + ti. Skliceval se je tudi na Cigaletova navodila o rabi. Slovničarje in 

pisatelje je opozarjal je na pomembnost teh besed. 

5. Nijeden 

Menil je, da je to ustrezna oblika za nobeden in da tega ne kaže samo izvor besede 

ni + jeden, ampak tudi narečna različica nibeden. Nikalnica ni je pogosta tudi pri 

drugih zaimkih, kot sta nikdar, nikjer. 

6. Rtast 

Rtast je bila zanj prava beseda za iz nemščine izposojeno »špicast«. Slišal jo je v 

pogovoru o rtastem nožu.  

7. Služiti 

Glagol služiti po Pajku pomeni enako kot pripraviti. Slišal ga je od gospoda iz 

Olimja v povezavi s služiti (pir) gostijo, kar pomeni 'pripraviti, dati gostijo'. 

 

 

 4.2 JEZIKOSLOVNI ČLANKI V ZORI 

 

V daljšem prispevku Primetbe k terminologiji slovenskej, ki je izšel v treh delih leta 

1875, je želel predstaviti določene besede, za katere je predvideval, da se bodo 

pozabile, ker se je šolsko izobraževanje oddaljevalo od narodnega mišljenja in 

govorjenja. 

Besede, za katere ni želel, da se pozabijo: 

– življenje ali život, 

– mišljenje, 

– dejanje, 

– duša, dušen ali duševen = božanstven, 

– telo, 
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– truplo (trup), 

– sapa, 

– dušati se, zaduševati ali priduševati se, 

– živ, 

– duh, dobri duh, peklenski duh, 

– dih, 

– spol, 

– žena, 

– duhovniki, duhovna služba, duhoven, 

– srce, 

– um, 

– nekaj višega, 

– fizično življenje, 

– nadfizični, 

– svoboden, 

– duh, 

– dušek, dušnik, dušica,  

– edin, eden, 

– dveh, 

– vunanje, 

– moč, močij, 

– razum, pamet, spomin, 

– raznih, 

– človeški, 

– jedinost, 

– svest ali zavest, zavednost, 

– svedenje, zavedenje ali zavedanje, 

– početek, 

– predpolagati. 

Večino navedenih besed najdemo v Pleteršnikovem slovarju in tudi v SSKJ. Besede 

zaduševati, vunanje, jedinost in predpolagati najdemo samo v Pleteršnikovem 

slovarju, besedi fizično in zavedanje samo v SSKJ, medtem ko besed nadfizični in 
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zavedenje ne najdemo v nobenem. V Primetbah je opisal proces od mišljenja do 

dejanja. Literarnim ustvarjalcem je želel sporočiti, katere besede je dobro 

uporabljati, da se ne pozabijo in utrdijo narodno zavest. 

Leta 1876 je pisal O predlogu »med« kot odgovor na vprašanje Ali se sme pisati 

»med tem časom« ali »med tem«? Odgovarjal je, da slovenski jezik pozna tudi 

naslednje oblike »mej, meju, medž«, kar pojasnjuje bližino s staroslovanskim 

»medžu«. Poudarjal je enakovrednost vseh izrazov iste besede. Odgovoril je, da se 

sme pisati med tem časom ali krajše med tem in to ponazarja s primeri: medžu tem 

vremenem, mej tem. Navajal je primere po Miklošiču, Belostencu, Jambrešiću, 

Janežiču, Žepiču, Dalju ter Lebedinskem, ki so podobne oblike že uporabljali v 

slovnicah in slovarjih. Največji dokaz rabe mu je bil živ jezik, v katerem se te oblike 

dejansko govorijo. 

 

4.3 JEZIKOSLOVNI ČLANKI V DRUGIH PUBLIKACIJAH 

 

Jezikoslovne prispevke je Pajk objavil še v Slovenskem narodu, Kresu, Domu in 

svetu, Letnem poročilu mariborske gimnazije in knjigi Izbrane srbske narodne 

pesmi. 

V Slovenskem narodu je leta 1871 objavil prispevek V zadevah »latinsko-

slovenskega slovarja«, v katerem je sporočil, da se je delo pričelo z veliko vnemo 

in na kratko opisal potek le-tega. Črpal je iz vseh narečij in se veselil, kako besedno 

bogata so. V pomoč so mu bili že napisani slovarji ter zbiralci gradiva, ki jih je 

prosil za pomoč. Iskal je pomoč pri prevajanju v latinščino, da bi delo še hitreje 

teklo. 

Istega leta je v Letnem poročilu mariborske gimnazije izdal dve strani slovarja, da 

bi si pridobil mnenja strokovnjakov o tehnični izvedbi. Njegovo gradivo so bili 

štirje latinsko-nemški slovarji, narečni slovarji, razni slovenski priročniki in 

prispevki zbirateljev (Hriberšek 2005: 138–9). 

V Izbranih srbskih narodnih pesmih leta1865 in posodobljeni izdaji leta 1881 je 

napisal Kratko srbsko slovnico in Rečnik nekterih tujih besed. Slovnico je napisal v 
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slovenskem jeziku, poimenovanja v latinskem. Pomagal si je s slovnico Gj. 

Daničića iz leta 1864 Oblici srpskoga jezika. Na samem začetku ima odstavek o 

glasovih, ki so posebni: h, ki se opušča, dž je en glas, tudi dj in mehki ć. Nadaljuje 

z sklanjatvami, ki so bile treh vrst: (1) samostalniška, (2) z zaimkom in (3) 

pridevniška; dodal je še stopnjevanje. Nato sta sledili spregatvi glagola, splošna in 

posebna. Naslednje poglavje obsega sestavljene čase, zadnje poglavje pa načine 

govora (mode). V slovarčku je razložil sto štiriintrideset besed, ki so večinoma 

prevzete in tako Slovencem malo znane, ker prihajajo iz madžarskega, 

italijanskega, turškega, perzijskega in arabskega jezika. Pomagal mu je g. 

Kociančić pri urejanju po izvoru. 

V Kresu je leta 1881 v treh nadaljevanjih objavil Doneske k filozofičnej 

terminologiji, ki so pomembni tako za jezikoslovje kot filozofijo. Kljub filozofskem 

besedišču je vrednost te razprave velika, saj se s tem slovensko besedje uveljavlja 

v strokovnem izrazju. Primerja tudi besedje Cigaleta in Belostenca, ki sta se ravno 

tako ukvarjala z strokovnim izrazjem. Vsako razlago izraza prične z nemško 

besedo, nato razloži razvoj, primerja različna poimenovanja ter se opredeli za 

najprimernejšega. 

Izpostavil je enajst besed in te pomenijo začetek sistematičnega razvijanja 

filozofske terminologije v slovenskem prostoru (Komel 1998). 

1. Vorstellung – predstava, namišljenje 

2. Begriff – pojem 

3. Urtheil – sod 

4. Wissen – vedeti, znati 

5. Allgemein (generell, universell) – skupen (splošen, občen) 

6. Besonder – poseben, delen 

7. Schliessen, Schluss – sklepati, sklep 

8. Deduction – izvajanje, izvod 

9. Induction – dovod (navod) 

10.  Erfahrung – izkušnja, Empirie – izkustvo 

11.  Theorie – misli, mišljenje, Praxis – dejanje, izvrševanje, izkustvo 
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V istem letu je v Kresu objavil še Nekaj domačih besed, ki jih je slišal od ljudi. Niso 

pomensko razložene, temveč le navedene v takšni obliki, kot so mu bile 

posredovane, po posameznih besedah ali celih povedih. Besede, ki jih je navedel: 

– bo, 

– canoti, canjati, 

– cancavec, 

– cune, 

– črnilo, 

– dema, 

– doba, 

– delaten, 

– ernuž, 

– gaj, 

– Golčka planina, 

– gomola, 

– gospodar, 

– griva, 

– grmaden, 

– hermuž = ernuž, 

– krple, 

– krtica, krtnica, 

– Lučane, 

– modliti, 

– možkar, 

– mudra, 

– muzati, 

– mrke, 

– opanjke, 

– pantovec, 

– Plave, 

– plivek, 

– pobeg, 
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– poginoti, 

– porasti, 

– pozeb, 

– raburati, 

– ravnati,  

– ruda, 

– severni,  

– sir, 

– smodnik, 

– skrhavec, 

– studenek, 

– strupnik, 

– svaditi, 

– šumele, 

– tlapouhast, 

– dvuh, 

– vitovje, 

– zasloniti, 

– žamar, 

– žmikati. 

Po preverjanju prisotnosti besedja v Pleteršnikovem slovarju in SSKJ  ugotovimo, 

da najdemo 15 besed  samo v Pleteršnikovem, 20 v obeh slovarjih in 16 v nobenem, 

ker jih je popisal v takšnih oblikah kot so jih takrat govorili. 

Leta 1896 je po dolgem jezikoslovnem molku Pajkov prispevek zopet objavil Dom 

in svet, naslov jezikoslovne razprave pa je bil Prilogi iz predloga »po« in prilogov 

zloženi. Ob pregledu Wolfovega slovarja je Pajk naletel na precej besed, ki so 

»prilepljene po-ju«, npr. počrn, pohiter, polahen, poobil, popoln, postaren, 

poubožen, povečji. Pomen predponskega po- je razlagal po Miklošiču – tak po- 

lahko »pomanjšuje, stopnjuje ali pomnožuje«. Pajk je menil, da se s po- izraža 

podobnost; če je katere lastnosti manj, pa se uporablja na-, npr. nabel, nabled, 

neboren, načrn, nagluh, nakriv, napolnoma, narus, nasladen, naslan, nazloben. 
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Miklošič je za te besede menil, da so iz nemškega an-; po Pajkovem mnenju gre za 

'nagibanje k čemu, rahla podobnost'. Obstajale so tudi različice s pri-, npr. pričrn, 

prisladek, priuren, privzdigniti. Ob pregledu vseh slovarjev je ugotovil, da so v 

Wolfovem slovarju tudi besede z ma-, npr. macizra, madravec, maklen, maroga, 

maslak, macesen; za te Pajk pravi, da so popačene iz na-, tudi beseda meresec. S 

tem prispevkom je želel vzpodbuditi zanimanje za prebiranje slovarjev. 

 

 

 4.4 KRONOLOŠKI PREGLED JEZIKOSLOVNIH ČLANKOV 

 

Preglednica 4: Pregled člankov z jezikoslovno vsebino 

Naslov članka Leto 

objave 

Publikacija/kraj 

izdaje 

Številka Stran 

Nekteri fonetični zakoni 

našega jezika 

1862 Kmetijske in 

rokodelske 

novice 

39, 46 326–7, 

383–4 

Izbrane srbske narodne 

pesmi (srbska slovnica, 

slovarček) 

1865, 

1881 

Gorica   3–19, 

119–28 

Jezikoslovne drobtine 1865 Kmetijske in 

rokodelske 

novice 

25, 28, 

40 

198–9, 

224, 

324 

V zadevah »Latinsko-

slovenskega slovarja« 

1871 Slovenski narod 138 2–3 

Primer iz latinsko-

slovenskega slovarja 

1871 Letno poročilo 

mariborske 

gimnazije 

 24–6 

Primetbe k terminologiji 

slovenskej 

1875 Zora  2–3, 5 15–6, 

22–3, 

41 

O predlogu »med« 1876 Zora  9 142–3 

Doneski k filozofičnej 

terminologiji 

1881 Kres  1–2, 4 43–8, 

103–7, 

229–34 

Nekaj domačih besed 1881 Kres  6 358–60 

Prilogi iz predloga »po« in 

prilogov zloženi 

1896 Dom in svet 2 56–8 

Besedje k »Dotikam prava 

in naravstva« 

1892 Slovenski 

pravnik 

12 360–2 
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 4.5 ANALIZA PRISPEVKOV 

 

Pajkove jezikoslovne prispevke lahko na vsebinski ravni razdelimo na glasoslovne, 

oblikoslovne in besedoslovne. Razpon med objavami je 34 let, zato je opazna in 

pričakovana tudi manjša razlika na jezikovni ravni.  

 

4.5.1 Vsebinska analiza 

 

Glasoslovni prispevek je samo en in se nanaša na fonetiko slovenskega jezika: 

Nekteri fonetični zakoni našega jezika. 

Povsem oblikoslovna sta dva prispevka, oba o predlogih. Ob primerjavi prispevka 

O predlogu »med« s prispevkom Prilogi iz predloga »po« in prilogov zloženi je 

jasno, da sta povsem različna, saj prvi svetuje glede rabe predloga med tem in zraven 

navaja še vse druge tedaj prisotne oblike tega predloga. V drugem, dvajset let 

mlajšem prispevku je jezik bolj strokoven in pri sami razlagi išče vse možne razloge 

izvora. Pri obeh se je naslanjal na slovnice priznanih slovničarjev –  Miklošiča, 

Belostenca, Dalja in Cafa. Pri prvem je povod za pisanje vprašanje bralca, pri 

drugem pa je snov črpal iz Wolfovega slovarja. 

Pajk je bil tudi avtor kratke in pregledne slovnice srbskega jezika z naslovom 

Kratka slovnica srbskega jezika, ki je bila namenjena učenju osnov srbskega jezika. 

Najprej obravnava glasove, ki so pri njih drugačni, npr. dž, dj in mehki ć. Sklanjatve 

so razporejene pregledno, posebnosti so navedene posebej. Tudi pregibanje glagola 

je pregledno in jasno. Glagolski časi so ponazorjeni z več primeri. Druge besedne 

vrste niso obravnavane, prav tako nima skladenjskega dela. 

K besedoslovnim prispevkom umeščamo Jezikoslovske drobtine, Primetbe k 

terminologiji slovenskej, Nekaj domačih besed, Doneski k filozofičnej terminologiji, 

Besedje k »Dotikam prava in naravstva«, V zadevah »latinsko-slovenskega 

slovarja« in Rečnik nekaterih tujih besed.  

V Jezikoslovnih drobtinah najdemo sedem po izvoru in besednih vrstah različnih 

besed: veznika, prislov, členek, nikalni zaimek, pridevnik in glagol. Za vsako 
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besedo posebej najdemo pojavnost, za nekatere tudi izvor. Pri izboru besedja v 

Primetbah k terminologiji slovenskej si je Pajk zamislil proces od mišljenja do 

dejanja. Duša in telo sta osnovi, ob katerih razpravlja delno slovnično in delno 

filozofsko. Prispevek Nekaj domačih besed je podan kot seznam večinoma narečnih 

besed štajerskega področja. Ob koncu vsake besede je navedeno, kje jo je Pajk 

našel.  

Prispevka Doneski k filozofičnej terminologiji in Besedje k »Dotikam prava in 

naravstva« sta nastala zaradi potrebe po razlagi strokovnih izrazov. Prvi prinaša 

besedje s področja filozofije, drugi s področja prava; prvi izbira iz latinščine, drugi 

iz nemščine. Filozofskih terminov je le enajst, a je vsak podrobno  predstavljen in 

razložen. Pravnih terminov je sto šestindvajset, podani so v slovarski obliki. 

O Pajkovem osnutku latinsko-slovenskega slovarja se ne da soditi, saj ni bil 

dokončan, zbrano in urejeno je bilo samo besedje do črke Č. 

Rečnik nekaterih tujih besed je trojezični slovarček, ki obsega sto štiriintrideset 

besed. Prva beseda je srbska, nato je napisan izvor, sledi slovenski izraz in nemška 

ustreznica v gotici. Obravnavane besede so po izvoru iz arabskega, bolgarskega, 

grškega, latinskega, madžarskega, perzijskega, italijanskega in turškega jezika. 

 

4.5.2 Jezikovna analiza 

 

Jezikovno analizo sem naredila za naslednje prispevke: (1) Nekteri fonetični zakoni 

našega jezika, (2) O predlogu »med«, (3) Prilogi iz predloga »po« in prilogov 

zloženi, (4) Kratka slovnica srbskega jezika, (5) Jezikoslovske drobtine, (6) 

Primetbe k terminologiji slovenskej, (7) Nekaj domačih besed, (8) Doneski k 

filozofičnej terminologiji, (9) Besedje k »Dotikam prava in naravstva«, (10) V 

zadevah »latinsko-slovenskega slovarja« in (11) Rečnik nekaterih tujih besed, ki so 

iz jezikoslovnega opusa Janka Pajka. Posebej pozorna sem bila na pravopisne, 

glasoslovne in oblikoslovne značilnosti, izpostavljene pa so tudi nekatere 

skladenjske in besedotvorne posebnosti. 
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4.5.2.1 Pravopis 

 

4.5.2.1.1 Raba velike in male začetnice 

Veliko začetnico je uporabljal v naslednjih primerih:  

– na začetku povedi; 

– za imena časopisov: Novice, Zora, Slovenski Pravnik, Matica Slovenska; 

– za imena pokrajin: na Štajarskem, Gorenska, na Kranjskem, po vsem 

Slovenskem; 

– za imena pripadnikov narodnosti: Nemec, Slovenec, Srbi, Slovan, Indijanci, 

Evropejce, Grki, Latinci, Čehi, Hrvatje; 

– za imena krajev: iz Kranja, v Mariboru, v Olimijah, Šent Peter pri 

Mariboru, v Ljubljani, Leipzig; 

– za ime reke: za Sotlo; 

– za priimke: Podgorski, Miklošič, Cigale, Belostenec, Megiser, Kociančič, 

Gunduliću, Janežič, Dalj, Lebedinski, Wolf, Caf; 

– pri naslovu knjig: Vergl. Gram., Slov., Lautlehr., Syntax, Gazophylacium 

latino-illyricum Joannis Belostanec, Lex., Slovnica Osmanu, Psyhologie, 

Terminologija; 

– za naslov rubrike v časopisu: Drobtinice; 

– pri zapisu nemških samostalnikov: Luftloch, Seele, Docht, Quendel, 

Geruch, Bewustsein, Abschreckung, Allgemein, Begriff, Stahl, Zanderer ; 

– za naslov sestavka: Dotike prava in naravnosti; 

– na začetku veroslovnega imena: Bog; 

– za arabskimi številkami poglavij: 1. S (cum, con-), 2. S (de, de-); 

– na začetku dobesednih navedkov (Zato ljudstvo pravi: »Ali si ti ali tvoj 

duh?« Tako pravimo: »Naredil se je po očetu, po materi«). 

 

Posebnosti in nedoslednosti pri pisavi velike začetnice: 

– pri dobesednem navedku: »tako gotovo, kakor sem živ!«; 

– imena pripadnikov narodov: česi, madjari. 
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4.5.2.1.2 Raba ločil 

V vseh besedilih se najdejo nekončna in končna ločila. 

Nekončna ločila, ki jih je uporabljal: 

–  vejica: 

– za ločevanje glavnih in odvisnih stavkov ter priredij: Naslednjim člankom 

je namen Cigaletovo »znanstveno terminologijo«, ktero je dala v Ljubljani 

Slovenska Matica na svetlo v nekaterih filozofičnih izrazih dopolniti. Po 

primeru staroslov. »medžu tem vremenem« in po primeru živih slov. narečij 

je torej »med tem časom« in skrajšanje »med tem« ne samo dovoljeno, 

ampak celo navadno, o čem se ve da bodo šče vedno dvojili oni, ki so vajeni 

o vsem dvojiti, samo o svojej – nezmotnosti ne. … 

– za ločevanje pristavčnih delov: Navadna je, pravi, na Štajarskem. … 

– ločevanje vrinjenih stavkov: Blago našega jezika, to je moje mnenje, še 

davno ni popolnem znano. … 

– za naštevanje: nikdar, nikjer, nič; misliti, bedenken, nachdenken; dejanje, 

izvrševanje, izkustvo; …. 

 

– pomišljaj: 

– za vrivek: pritikljej – ak, ne – quidem, … 

– za zamolk: … Sotlo. – Da bi ta »prav« …  

– za sopomenke: voda – dež, gora – vrh, sapo – piš … 

– za nasprotje: … ženskim spolom … ̶  z možkim pak … , vkupno premoženje 

– posebno premoženje, … 

– med nemško in slovensko besedo: Allgemein – vkupen, splošen, občen, … 

– za izražanje različic: –  voditi, –  vajati, …. 

– za ponazoritev: obešati – luk kraj obešanja, … 

– za skupine glasov: g – h – k – c  v ž – š – č ; 

– pred grškimi črkami za označitev podpoglavij: ̶ β, ̶ γ; 

– za poudarek: samo o svojej – nezmotnosti ne. 
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– vezaj: 

– za ločevanje korena od končnice: en-ak; 

– za korenom besede: kčer - ; 

– za ločevanje zlogov: za-se, da-si; 

– pri navajanju različnih oblik: -dna, -o; 

– za vezanje enakovrednih sestavin: latinsko-slovenskega, hrv.-slovensko; 

– pri navajanju sklanjatvenih oblik: Syntax-i, Dalj-ev, po-ju, na-jem; 

– pri izpostavljanju predpon: de-, ex-, z-vezati, is-pleti; 

 

– deljaj: grama-tika, pisa-nega, vsa-cega, etimo-logii … 

 

– enačaj: Inako = sicer, in = drug, nako = inače … 

 

 

– narekovaj: 

– pri imenu časopisa: »Novice«, »Vestniku«, »Glasniku«; 

– za pomen besede: »nako«, »sonst, übrigens«, »prav«, … 

– pri dobesednem navedku: »To je … predrago.«, »tako … dobiš.«, … 

– pri poudarkih: »duhu narodnega jezika«, »izkuje«, … 

– za naslov sestavka: »Dotike prava in naravstva«; 

– pri navajanju tujk: predlog (»praefix«), »straff«, … 

 

– opuščaj: `nako, `mamo, `zdreti, prav`; 

 

– plus: ni + ti, ni + jeden, se + jem, … 

 

– oklepaj: 
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– pri dodatnem pojasnjevanju: inače (anders, sonst), ide (na Gorenskem), 

džep (trdnejše nego naš žep), vzpomenjenec (iz nar. govorice) … 

 

– dvopičje: 

– pred dobesednim navedkom: … pisati: »To je … », … pišemo: » To …«, … 

reči: »tako gotovo … », … 

– pred naštevanjem: namreč: et non, etiam no, ne – quidem; 

– ponazarjanje: … v zvezi: gostijo (=pir) služiti, … služečega: predmet 

vunanjih utiskov skoz počutke v njo hodečih … 

– poudarek: Moj odgovor je: da! 

– za razlago: tropfen: iz soda. 

 

– podpičje: 

– pri naštevanju večbesednih enot, tudi stavkov: drug; pritikljej – ak; i … »To 

je prav; prav imaš; prav iz Kranja; prav za prav; prav dobro« … 

– na koncih gesel v srbski slovnici in slovarju. 

 

Končna ločila, ki jih je uporabil: 

– pika: 

– na koncu trdilnih povedi: Mislil bi človek, da je to nemškutarjenje.; 

– za vrstilnim števnikom: 1863. leta, 322. stran … 

– za krajšavo: fem., str., gosp., Vergl. Gram. … 

– za številkami poglavij: 1., 2., I. II. … 

– za kraticami: A., B. O. … 

 

– klicaj: 

– kot opozorilo: Evo za premislek od vsacega nekaj!, »tako gotovo, kakor sem 

živ! … 
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– kot zapoved: … naj se ta jasna i pravilna oblika sploh piše! Pregledimo si 

ves pot, kojim hodimo n. pr. od mišljenja počeuši do dejanja! … 

– vzklično znotraj povedi: slava!, brave! 

 

– vprašaj:  

– kot izražanje dvoma: Kaj, ko bi ona tej enaka bila? Ali bi se smelo … ? Ali 

je to tudi »prav« pisano? … 

– v vprašalnih povedih: Zakaj bi se po fonitiki ne ravnali, temveč tedaj, kadar 

se ona s staroslovenščino zloga? 

 

4.5.2.1.3 Pisanje besed skupaj oz. narazen 

 

Pisanje besed skupaj in narazen je podobno kot v današnjem knjižnem jeziku. V 

nadaljevanju navajam nekaj odstopov: 

– t. j. in n. pr. piše narazen (danes: tj., npr.); 

– narazen piše sklope: če prav, se ve da, prav za prav, 

– skupaj piše zvezo enako pomembnih: jednakopomembnih. 

 

4.5.2.2 Glasoslovje 

 

Pri glasoslovnih značilnostih se najde precej posebnosti, tako na ravni 

samoglasnikov kot soglasnikov. 

 

4.5.2.2.1 Samoglasniki 

 

Na ravni samoglasnikov so opazne naslednje posebnosti: 

– prehod ponaglasnega vokala a v e: popravljenje;  

– prehod a v e: najdelj, deje, deljšo; 

– razvoj polglasnika  v e: kedar, menj; 
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– prehod a v o: lože;  

– redukcija prednaglasnega a-ja pred t-jem: ktere, nektere; 

– prehod ponaglasnega e v a: na Štajarskem, toraj; 

– prehod kratkega i v e: čem dalje;  

– redukcija nenaglašenega i-ja: `nako, `mamo, `zdreti, `de, zvršitev, 

taljanskega, zdati, zgovarjati; 

– raba predponskega u- za današnji v-: usilnik, uzročno; 

– raba predponskega v- za današnji u-: vtrjena, vstvarjenje, vpodablja, 

vpodobljenje; 

– redukcija vzglasnega vokala u: stvarjamo; 

– zlogotvorni r: rudeč; 

– redukcija izglasnih samoglasnikov: zarad, tak, kak, vin, stoprv, tatarsk. 

 

4.5.2.2.2 Soglasniki 

 

Pri analizi zvočnikov najdemo naslednje posebnosti: 

– redukcija nosnika n: očito,  

– palatalni n` zapisan z n: utisnen, odmakneni; 

– hiperkorektni nj: dejanjski, stopnjica;  

– hiperkorektni lj: predalječ 

– ohranjen etimološki zvočnik j: jednakost; 

– parazitski j: razujzdano; 

– redukcija zvočnika j: nemen 'najmanj', večo 'večjo'; 

– dva zaporedna konzonanta v v besedi (t. i. vavkanje) – uživavec, 

strahovavec ; 

– ohranjen etimološki trdi l pred n: solnca; 

– podvojeni zvočnik l v prevzeti besedi: parallelne; 

– disimilacija v-b > l-b: slobodnost; 

– ohranjen etimološki zvočnik v: zvunaj, čuvstvo, čuvstvovanje, navlašč; 

– redukcija zvočnika v na začetku ali sredi besede: poprečni, zročen, zglavje, 

praša; 
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– vzglasni v- za današnji u-: vjema. 

 

Pri analizi nezvočnikov najdemo naslednje posebnosti: 

– ohranjen glas dj:  madjarskega; 

– redukcija izglasnega mehkonebnika h: včasi; 

– nezveneči pripornik s za današnji zveneči pripornik z: persijanskimi, 

raspravi; 

– predponski vs- za današnji vz-: vspodbujati, vsplamtiti; 

– ohranjen soglasniški sklop šč: izoblaščenje, šče, naščina; 

– palatalizirana c, z: vsacega; druzih, doseza, druzega; 

– neizpeljana asimilacija (-žki > -ški): možki. 

 

4.5.2.3 Oblikoslovje 

 

4.5.2.3.1 Samostalniška beseda 

 

Pri samostalnikih najdemo naslednje posebnosti: 

– v mestniku ednine moškega spola končnica -i: »slovenskem« slovarji; 

– v imenovalniku množine moškega spola končnica -je: Hrvatje; 

– v tožilniku množine moškega spola končnica -ij: ljudij; 

– v mestniku množine moškega spola osnova ni podaljšana: o glasih; 

– samostalnik pot je moškega spola: ves pot; 

– v dajalniku ednine ženskega spola sta dva i-ja: etimologii; 

– v rodilniku množine ženskega spola se končnica podaljša z j: žalostij, 

radostij, stvarij, mislij, močij, prikaznij, rečij, čutij, znanostij, tujiznij; 

– v orodniku ednine druge ženske sklanjatve končnica -um: s pametjum; 

– v mestniku ednine srednjega spola končnica -i: po mnenji, v slovarji; 

– v dajalniku ednine srednjega spola končnica -i: trenotji; 

– v mestniku množine srednjega spola končnica -i: o besedji. 
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Zaimki: 

–  oziralni: kojih; 

– nikalni: nijeden, nibeden, nikdo; 

– nedoločni: nekaj, nekdo, nekteri, nekoje; 

– kazalni: ovoga; 

– totalni: vsacega. 

 

4.5.2.3.2 Pridevniška beseda 

 

Posebnosti pri pridevnikih: 

– pridevniki na -čki: filozofičke, človečkem; 

– pridevniki na -ski: turskega; 

– v mestniku ednine ženskega spola značilna končnica -ej: v jamici grlskej,  o 

domačej besedi, o slovenskej mladeži; 

– končnica -ega: madjarskega, turskega, jambriškega. 

 

Posebnosti pri pridevniških zaimkih: 

– kazalni: takošen, takova;  

– neujemanje pridevniškega zaimka ženskega spola s samostalnikom: take 

vodila; 

– istostni: jednake; 

– svojilni: njunej, svojej; 

– nedoločni: nekoliko, neki, nekakove, nekojih; 

– nikalni: nijedne; 

– vprašalni: kakovej, kaka; 

– drugostni: druzih, druzega; 

– totalni: vsakterej. 
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Posebnosti pri števnikih: 

– glavni:, jedinim, jedno; 

– vrstilni: stoprv; 

– ločilni: šesterih, devetero. 

 

Posebnosti v stopnjevanju: 

– osnovnik: mude,; 

– primernik: mekši, deljšo, večo; 

– presežnik: največe, najdelj. 

 

4.5.2.3.3 Glagol 

 

Posebnosti pri glagolu: 

– kratka oblika sedanjika: služe, žele, jemljo; 

– zanikane glagolske oblike: nemajo, zanekati, nij dvojil; 

– nedoločniki (na koncu stavkov): izpraševati, izcrpiti. 

Raba deležnikov in deležij: 

– deležnik na -č: sodržujoča; 

– deležje na -č: rekoč; zasledujoč, negledajoč; 

– deležje na -ši: občutivši, počenši. 

Glagolski časi: 

– preteklik: nij dvojil, je navel, si je mislil; 

– sedanjik: sostavlja, pogledimo, pomenja; 

– prihodnjik: bode, zabredel bo, se bo oziral. 

Glagolski vid: 

– dovršni: bode, osvedočil, se praša, se zmisli; 

– nedovršni: upotrebljevati, premenjevati, izpraševati. 
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Glagolski način: 

– tvornik: je upotrebljal, napisujem, pravijo; 

– trpnik: je vtrjena. 

Tvorba zanikane glagolske oblike: 

–  ne + imajo. 

 

 

4.5.2.3.4 Prislov 

 

Posebnosti pri prislovih: 

– krajevni: zvunej, gore, povsodi, okrog; 

– časovni: ondaj, prejc, istohipno, tedaj; 

– načinovni: istinito, nedvojbeno, namesti, nalik, ljubkaje, predalječ, 

nadrobno, resno, redovito, navlašč, počitaje, očito, ipak , tenko, prečesto, 

jako, postariš, enostranski, lože; 

– količinski: nekterokrat; 

– stopnjevanje: predalječ, prečesto. 

 

4.5.2.3.5 Ostale besedne vrste 

 

Predlogi: 

– od rabljen svojilno: od substantiva; 

– zoper, 

– potem (za čez), 

– bez, 

– nalik, 

– premda, 

– razun, 
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– mej, meju, 

– skozi in skozi. 

 

Vezniki: 

– priredni: i, in, pa, toraj, tako, ali, nego, namreč, to je, zato, ter, in to, ali – 

ali, ne samo – celo, niti – niti, a ne – ne, a da, in tako; 

– podredni: kakor, kar, pa, zaradi, ako, če, ker, da, ktere, ki, odkodi, ka, kjer, 

kadar, čeravno. 

 

Členki: 

– brž, 

– stoprav, 

– uže, 

– pak, 

– nij, 

– vže, 

– šče, 

– prav za prav, 

– se ve da. 

 

4.5.2.4 Besedotvorje 

V analiziranih prispevkih najdemo tvorjene in netvorjene besede. Pri tvorjenkah 

zasledimo naslednje posebnosti: 

– raba predponskega u-/v- še ni bila ustaljena: vtrditi; 

– predpona pre- prehaja v pro-: progon, progonstvo, providni; 

– predpona se- prehaja v so-: sostavlja; 

– pripona –no- pri glagolih: zdrznol; 

– raba pripone -ski/-ški: šolski, človeška; 

– raba priponskega -vec/-lec: popravljavec, sostavljalec. 
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Nekaj posebnih, danes neznanih tvorjenk: 

– sestavljenke: nadačanje, nadavkanje, podkladen, soposednik, 

poznamenovati, namisel, prenedoločni, premnogovrstni, prevsakdanje, 

prečesto; 

– izpeljanke: domačnica, občenjaštvo, stožeren, mirnodušnejši, studenek; 

– zloženke: ognjebljujoče, samovrazba, samokrnjaščenje, starohrvačka, 

novohrvačka, tlapouhast; 

– sklopi: mimogrede, akoravno, zategadel. 

 

4.5.2.5 Skladnja 

 

Na skladenjski ravni v analiziranih Pajkovih besedilih izstopa zaznamovani besedni 

red in veliko zapostavljenih prilastkov. 

Podredno zložene povedi: 

– osebkov odvisnik: Kdor ima le nekaj zdravega čuta in sluha, mora precej 

razloček trdote in mehkote vsaktere pismenke spoznati. 

– predmetni odvisnik: Mislil bi človek, da je to nemškutarjenje. ̶ Da bi ta 

»prav« takošen substantiv fem. bil, to bo težko dokazati. ̶  Samo po sebi se 

razumeva, da se to brez kritike ne sme zgoditi. 

– krajevni odvisnik: Jaz sem ga povsod postavil, kjer je ali na sredi ali na 

kraju izpuščen n. p. straha m. straa, hvatiti m. vatiti. 

– časovni prislovni odvisnik: Kader je treba glagol biti zanekati (negativnega 

storiti), se mu v praes. ni, sicer pa ne predstavlja: nijesam (nisam); ne bijah 

(tudi skupaj pisano) nebijah.  

– načinovni odvisnik: Razve človeškega duha veroval je pak Slovan tudi v 

druge vrste duhov; tako si je mislil nekega dobrega duha (Belost.), pa tudi 

hudega: peklenskega duha (idem), kakor to delajo drugi sorodni nam 

narodi.  ̶  Kakor je človek edin, tako ima tudi vse njegovo mišljenje in dejanje 

eden izvir. 
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– vzročni odvisnik: Zraven pa je še treba tudi na sorodne narečja slovanske 

gledati, ker se tam dostikrat nahaja, kar sami več nimamo. ̶  Izrazu poseben 

gre torej prednost, ker je domač, akoravno ima tudi še pomen – 

praerogativna npr. posebna čast. ̶ Ker ne smemo v terminologiji prestrogi 

biti, lahko tudi razlog za uzrok rabimo. 

– prilastkov odvisnik: Ta glagol sem slišal od človeka, ki je v Olimijah na 

Štajarskem doma. ̶ To se vidi iz takih besed, v kterih se je iz skrajšal v s ali 

z. v Wolfovem slovarju nahajaš besed, ki so iz predloga ma zloženi, katerega 

predloga v Miklošičevi »Syntaxi« ne najdeš. 

– pogojni odvisnik: Ako nikdo ne kaže poti v jezikoslovju, naposled jo vsak 

krene po svoji stezi /…/  

Priredno zložene povedi: 

– vezalno priredje: Iztaknil ga je Caf in je o njem v rajnem »Vestniku« tudi 

korenito – po svoji navadi – razpravljal.  ̶ Indukcija prvotno izrazuje 

duševno nagovarjanje k čemu ter je posebna vrsta govorništva. ̶ Vunanje in 

notranje stvari s ponavljanjem svojih prikaznij, izgubljajo prvotno moč do 

človeške duše ter v njen ne stvarjajo več novih utiskov niti novih čutij. 

– ločno priredje: /…/ povedati: ali je obe po smrti si tudi kot dvoje mislil, ali 

pa dušo zamenjal z duhom, ali pa oboje si združeno mislil? 

– protivno priredje: Predmet sam na sebi ni mikaven, a je poučen. ̶ Kot 

osebina ali kot pojedina stvar se ta podoba v vunanjej prirodi ne nahaja, 

ampak samo v človeškem predstavljanji. ̶ Po induktivnem potu prehajamo 

najpreje k spoznavanju pojedinostij, a iz teh k občim sodom. 

– pojasnjevalno priredje: Ali tudi s tem izrazom se ne morem popolnoma 

sprijazniti, in to iz dveh uzrokov ne. ̶ Ta način je deduktivnemu ravno 

nasproten, kajti tam se iz višjih ali širjih sodov posebni izvajajo. 

– stopnjevalno priredje: Izreči mi je samo, da sem besede posnel ne menda iz 

Cigaleta ali nekaterega novejšega slovarja, nego iz starih, slovenskih 

besednjakov, kteri pa so uže silno redki ter jih je dobiti samo v večjih 

knjižnicah. ̶ Naša ne samo še ne napisana, ampak tudi že v knjigah 
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shranjena literatura, posebno preteklih stoletij, je še malo izcrpljena in 

porabljena. 

– posledično priredje: Ti trije glagoli se jako pogosto nahajajo; zato sem jih 

posebej razložil. ̶  Prestrog nobeden meni znanih jezikov v terminologiji ni; 

tako ne smemo mi v tem oziru pedantični biti. 

– sklepalno priredje: Torej tudi misleči človek nij dvojen, nego edin, in isti pri 

mišljenj tako kakor pri čuvstvovanju in dejanju. 

– Nedoločniki pogosto na koncu stavkov, npr: Samo po sebi se razumeva, da 

se to brez kritike ne sme zgoditi. ̶  Ker ne smemo v terminologiji prestrogi 

biti, lahko tudi razlog za uzrok rabimo. ̶ Prestrog nobeden meni znanih 

jezikov v terminologiji ni; tako ne smemo mi v tem oziru pedantični biti. 

 

Pogosti so tudi zapostavljeni prilastki: življenju človeškem, jamici grlskej, telesu 

človečkem, urednik slovarjev, trma jezikova. 
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5 IZDAJA KRANJSKEGA ROKOPISA 

 

Pajk je kot občinski svetovalec in pregledovalec arhiva leta 1866 našel stare 

rokopisne dokumente, ki so se izkazali za prisege mesta Kranj. Leta 1870 jih je 

izdal v svojih Izbranih spisih in v gimnazijskem časopisu. 

Danes ta najverjetneje iz nemščine prevedena besedila imenujemo Kranjski 

rokopis. Obsegajo štiri prisežne obrazce, in sicer  

(1) prisego meščana,  

(2) prisego mestnega svetnika,  

(3) prisego mestnega sodnika,  

(4) sodnikov pouk zapriseženim meščanom kot pričam.  

Prva tri besedila so službeni prisežni obrazci, četrto besedilo pa je sodni obrazec. 

Danes se predpostavlja, da so ti prisežni obrazci iz obdobja med letoma 1531 in 

1558 (Mestne prisege: Kranj (KRA-1 – 4). 

 

 5.1 PAJKOVE OPOMBE 

Kranjski rokopis se v Pajkovem delu nahaja med Naučnimi spisi z naslovom Stari 

rokopis Kranjskega mesta. V uvodu je objavil pismo mestnemu odboru, v katerem 

jih prosi, da ostane rokopis pri njem toliko časa, da ga objavi. 

Prvo poglavje obsega Besede rokopisa; v njem so vsa besedila v celoti prepisana v 

gotico. Drugo poglavje je isto besedilo v latinici. V tretjem poglavju je ugotavljal 

čas nastanka najdenega rokopisa. Po obliki in pisavi ga je umestil med 15. in 16. 

stol. Razmišljal je, kdo bi lahko bil vojvoda, Albrecht II. ali Friderik, morda celo 

Friderikov sin Maks. Ob tem razmišljanju je postavil čas nastanka med leta 1440 in 

1519 ali 1531 in 1550; bolj verjeten se mu je zdel prvi časovni okvir. Pajk je torej 

orisal čas nastanka besedil, kasnejši raziskovalci pa so določili zadnjo možno 

letnico nastanka, in sicer leto 1558, saj po tem ni imel nihče od navedenih vladarjev 

več naziva kralj. 
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Med okoliščinami nastanka je navajal, da je Friderik postal kralj in so potrebovali 

nov obrazec za drugega vladarja; mnogi strokovnjaki so se z njim strinjali. V 

četrtem poglavju je utemeljeval pomembnost rokopisa.  

Pajk je dobro in temeljito obdelal pravopisne in jezikovne značilnosti (Mestne 

prisege: Kranj (KRA-1 – 4). Danes se ne ve, ali je rokopis vrnil v Kranj, saj manjka 

veliko njegove zapuščine. 

 

 

5.2  POMEN OBJAVE 

 

Pajk je menil, da je največja vrednost rokopisov v tem, da dokazujejo obstanek 

jezika v pisni obliki še pred tiskom. Trubar, Dalmatin, Linhart in Kopitar so bili 

trdno prepričani, da se je zapis slovenskega jezika pričel šele s prvimi tiskanimi 

knjigami v obdobju reformacije (Pajk 1872: 193).  

Zelo pomembno je, da so kranjski mestni veljaki prisegali v slovenskem in ne 

nemškem jeziku kot drugod v slovenskem prostoru, s tem se kaže družbeni pomen 

in vloga maternega jezika v kranjskem okolju.  

Vsi dotlej najdeni jezikovni spomeniki so bili verski, ta pa je bil prvi posvetne 

narave. So tudi prvi znani prisežni obrazci v slovenskem jeziku, naslednji so mlajši 

vsaj šest let. Obrazec prisege za sodnike (3) je edini, ki je nastal pri mestnih organih, 

podobni so nastajali pri državnih organih, tudi sodnikov pouk zapriseženim 

meščanom kot pričam (4) je izviren z velelnikom, saj so primerljivi napisani v prvi 

osebi ednine (Mestne prisege: Kranj (KRA-1 – 4).  

V njem najdemo tudi rabo določenih oblik, o katerih se je v 19. stoletju veliko 

razpravljalo, npr. pridevniške oblike na -ega, -emu. V besedilu so ohranjeni tudi 

nekateri leksikalni arhaizmi, npr. rotba, skazati, vesten, prenesti, podstopiti, 

premoženje …  Na podlagi rokopisov lahko sklepamo o javni rabi slovenščine v 15. 

oz. 16. stoletju. Gre za najstarejša uradovalna besedila v slovenskem jeziku. 
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6 PAJKOVI LITERARNOKRITIČNI, FILOZOFSKI IN OSTALI 

PRISPEVKI  

 

Pajk je pisal tudi o mnogih drugih temah. Zanimalo ga je npr. življenje in 

ustvarjanje našega naroda ter drugih narodov, posebej še bosanskega in srbskega. 

Preučevanje južnoslovanskih običajev, navad in literature ga je privedlo do tega, da 

je napisal kratko srbsko slovnico in slovarček ter v Zori objavil srbske pesmi. 

Preglednica 5: Pregled poljudnoznanstvenih vsebin 

Naslov Leto 

objave 

Publikacija/kraj 

izdaje 

Številka Stran 

O značaju starih Slovanov 1874 Zora 22, 24 386–8, 

434–7 

Iz življenja amerikanške 

gospoje 

1875 Zora 1 6–7 

Stanje šolstva v srbskej 

kneževini 

1875 Zora 1 7–8 

Francozi in Francozinje 1875 Zora 10 80–1 

Nekoliko črtic o Bosni in 

Hercegovini 

1875 Zora  16 129–30 

Zopet nekoliko o Bosni in 

Hercegovini 

1875 Zora  17 138 

Noša štajerskih Slovencev 1876 Zora  5-6, 8 73–5, 

91–4, 

118–20 

Črtice o Bolgarih 1878 Zora  1–5 9–12, 

22–4, 

41–2, 

55–8, 

74–6 

Kaj ljudje na našej zemlji 

jedo 

1886 Koledar družbe 

sv. Mohorja 

 37–47 

 

Veliko se je ukvarjal tudi z literarno teorijo in kritiko. Po mnenju drugih avtorjev 

in kritikov tistega časa je mnogokrat »sodil preuranjeno«, kar ga je stalo tudi 

uredniške kariere. Ob srbski literaturi ga je zanimala tudi angleška literatura. 

Posebej ga je navduševal Shakespeare, o katerem je veliko razpravljal in se lotil 

tudi prevajanja njegovih besedil.  
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Z Levcem sta leta 1877 prišla v spor zaradi različnih pogledov na heksameter. 

Levcu je obtožujoče besede pomagal pisati tudi Levstik, ki je do Pajka gojil 

dolgotrajno zamero (Pajk 1900). 

Preglednica 6: Pregled člankov z literarnokritično vsebino 

Naslov Leto 

objave 

Publikacija/kraj 

izdaje 

Številka Stran 

Preširn in Petrarka 1864 Kmetijske in 

rokodelske 

novice 

24 192–3 

O Shakespearovem Hamlet-

u 

1874 Zora  1, 3–4, 7, 

12 

13–5, 

47, 61–

3, 112, 

191–2 

Levec in heksameter 1876 Zora  24 390–2 

Razgovori  1876 Zora  4–5, 

7,11., 14, 

16, 18–

20, 24 

61–4, 

77–9, 

110–2, 

181–4, 

228–31, 

261–3, 

290–2, 

311–2, 

325–7, 

395–6 

Razgovori  1877 Zora  4–6, 13–

4, 21 

66–8, 

83–4, 

99–100, 

211–2, 

227–8, 

338–40 

O heksametru 1877 Zora  1–2 7–11, 

26–8 

Šekspirov trgovec beneški 1877 Zora  15–9, 

22–4 

242–4, 

259–60, 

274–6, 

291–2, 

306–8, 

355–6, 

369–71, 

385–8 

Pravda o šestomeru 1878 Zora  3 42–8 

Cvet in sad 1878 Zora  4 63–4 

Kritika Gregorčičevih poesij 1882 Kres  7 379–91 
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Krasoslovne črtice 1899 Dom in svet 23, 24 731–4, 

762–5 
 

V zrelem obdobju se je Pajk v veliki meri posvečal filozofiji, večino prispevkov je 

napisal v nemškem jeziku, le nekaj v slovenskem. Iz splošne filozofije je prešel na 

metafiziko in tako postal čisti filozof. Njegovo najpomembnejše filozofsko delo je 

v nemščini pisano Praktische Philosophie. V njem opiše vso etiko. 

»Praktična filozofija« je Pajkovo najzrelejše in najbolj dovršeno delo. Iskaje 

tolažbe po bridkih prevarah življenja je premotrival ono uganko, ki jo zovemo 

življenje, ter našal uteho v prekrasnem načelu: prava sreča je zavest, da smo 

ravnali po večnih zakonih kreposti. Ni se torej vdal ni budhističnemu svetobolju 

niti ciničnemu skepticizmu (Pajk 1900: 23). 

 

Preglednica 7: Pregled pomembnejših filozofskih prispevkov 

Naslov Leto 

objave 

Publikacija/kraj 

izdaje 

Številka Stran 

Svobodne misli o našej 

izobrazbi 

1881 Kres  9–11 510–20, 

558–65, 

598–

603 

Dotike prava in naravstva 1892 Slovenski 

pravnik 

5–9 129–39, 

167–75, 

201–8, 

228–38, 

258–67 

O naravstvenej obvezanosti 1893 Slovenski 

pravnik 

3–10 65–9, 

97–102, 

129–31, 

161–4, 

193–7, 

231–4, 

266–9, 

295–8 

Praktische Philosophie 1896 Dunaj   

Notranji gon, vir 

naravstvenosti 

1897 Slovenski 

pravnik 

11,12 321–65 
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Nadalje so razporejeni Pajkovi preostali objavljeni članki, večina jih je o poetiki in 

poetih. 

Preglednica 8: Ostali prispevki 

Naslov Leto 

objave 

Publikacija/kraj 

izdaje 

Številka Stran 

Književnik  1865 Kmetijske in 

rokodelske 

novice 

36 288–9 

Nesrečni pesniki 1873 Zora  15 238–40 

Pisma Zorislavu 1874 Zora  10 159–60 

Pesni Franja Cimpermana 1874 zora 16 273–9 

Na vernih duš 1875 Zora  21 170 

Pismo mlademu prijatelju 1875 Zora  23–4 185–6, 

193–4 

Iz Preširnove zapuščine 1876 Zora  2 28–32 

Smrt Smail Čengić-age 1876 Zora  22 358–9 

Dunajsko koncertovanje 

»Glasbene Matice« 

1896 Dom in svet 8 252–4 

 

V 80. letih 19. stol. je pisal življenjepise. Nekateri so bili kratki, drugi pa so dosegli 

tudi petnajst strani, npr. Trstenjakov. Rezultat njegovih prispevkov s tematiko 

srbskih narodnih pesmi s slovarčkom in slovnico je bil Preradovićev življenjepis, 

Janežičev življenjepis pa je nastal ob raziskovanju slovničnih lastnosti predlogov. 

 

Preglednica 9: Življenjepisi 

Naslov Leto 

objave 

Publikacija/kraj 

izdaje 

Številka Stran 

Nikolaj Kopernik 1873 Zora  5 70–4 

Josip Jungman 1873 Zora  22 345–9 

Barnum  1874 Zora  3 48 

Franc Liszt 1874 Zora  5 77–9 

Peter Preradović(I-II) 1874 Zora  10–1 157–8, 

175–6 

Peter Preradović (III-VII) 1875 Zora  13–4, 19, 

22 

105–6, 

113, 

153–4, 

178 
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Dr. Josip Viktor Ribič 1874 Zora  16 262–4 

Aleksander cesarević ruski 1874 Zora  21 375 

V spomin Franceta Preširna 1874 Zora  23 413–5 

Jules Verne 1875 Zora  9 74 

Anton Janežič 1876 Zora  16–20 263–4, 

277–9, 

308–9, 

321–2 

Dr. Etbin H. Costa  1878 Zora  5 78–80 

Življenje in značaj pesnika 

Horaca 

1878 Zora  6 89–91 

Davorin Trstenjak 1894 Ljubljanski zvon 8–11 523–8, 

587–92, 

653–6, 

715–7 
 

V Zori je sodeloval vse od nastanka tega časopisa kot urednik pa je rubrike, v 

katerih je že prej objavljal, imel za svoje stalne. Te so bile večinoma namenjene 

književnosti in zanimivim novicam ter hudomušnim anekdotam in šalam. 

 

Preglednica 10: Stalne rubrike v Zori 

Naslov Leto 

objave 

Publikacija/kraj 

izdaje 

Številka Stran 

Književni ogled 1874 Zora 2, 4, 6, 

19, 20, 

21 

32, 64, 

96, 

335–6, 

359–60, 

375–6, 

Književni ogled 1875 Zora  2, 14, 18, 

21, 23 

16, 114, 

146, 

170, 

186 

Literarni in umetnostni 

ogled 

1874 Zora  9 144 

Drobnosti  1873 Zora  5, 12, 14, 

17, 19 

80, 191, 

214, 

272, 

304 

Drobnosti  1873 Zora  15 240 

Drobnosti  1874 Zora  10–1 160, 

176 
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Drobnosti  1875 Zora  2–3, 8–9, 

13, 18–9 

16, 24, 

66, 74, 

106, 

146, 

153 

Drobnosti 1876 Zora  1–6 16, 32, 

47–8, 

62–4, 

79, 95–

6 

Književnost in umetnost 1876 Zora  3–5, 9, 

14, 17, 

20, 22, 

24 

48, 64, 

79, 

143–4, 

232, 

279–80, 

327–8, 

360, 

394–5 

Književnost in umetnost 1877 Zora  1, 4, 7, 

14, 21 

16, 68, 

116, 

228, 

340 

Drobne vesti 1877 Zora  1, 7 15, 115 
 

Pajk se je lotil tudi prevajanja iz angleščine in latinščine ter v latinščino. V 

latinščino je prevajal celo Prešernove pesmi. 

 

Preglednica 11: Prevodi Janka Pajka 

Naslov članka Leto 

objave 

Publikacija/kraj 

izdaje 

Številka Stran 

Iz Shakespearove tragedije: 

»Romeo in Julija« 

1875 Zora  1–2, 16 1–2, 9–

10, 121 

Tri Prešernove polatinjene 1882 Kres  10 544–6 

Ad Franciscum equitem 

Miklosichium 

1883 Kres  12 599 

 

 

Benetke so ga pozitivno presenetile, zato se je odločil, da bo podal svoje vtise z 

zgodovinskim okvirom v obliki spominske proze. 
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Preglednica 12: Spominska proza 

Naslov članka Leto 

objave 

Publikacija/kraj 

izdaje 

Številka Stran 

Spomini na Benetke 1876 Zora  8–10, 

12–3, 

15, 18–9, 

21–4 

124–6, 

135–9, 

155–9, 

197–

200, 

214–6, 

245–8, 

294–6,  

304–6, 

343–4, 

352–5, 

373–5, 

384–8 
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7 SKLEP 

 

V diplomskem delu Jezikoslovni prispevki Janka Pajka sem predstavila Janka 

Pajka, ki je deloval v drugi polovici 19. stoletja. Po izobrazbi je bil slavist in klasični 

filolog ter doktor filozofije, deloval pa je kot  učitelj, urednik, politik, prevajalec, 

slovaropisec, literarni kritik in filozof. Njegovo delovanje sem razdelila na različna 

obdobja, in sicer goriško med letoma 1862 in 1864, kranjsko med letoma 1864 in 

1867, mariborsko med letoma 1867 in 1878 ter graško, brnsko in dunajsko med 

letoma 1878 in 1899.  

Pajk je znan po tem, da se je odkrito zavzemal za narodne pravice, odločno si je 

prizadeval za uvedbo slovenščine v šole in urade. Na to temo je napisal veliko 

prispevkov, bil pa je tudi soavtor pobude ministrstvu za šolstvo za uvedbo 

slovenščine pri pouku. Zaradi tovrstnega delovanja je celo izgubil službo profesorja 

na mariborski gimnaziji. Za veljavo slovenskega jezika se je boril kot politik in 

pisec. Narodno prepričanje je jasno izražal v svojih govorih, v katerih se je 

zavzemal za izvolitev kandidatov, ki bodo sledili narodnemu programu. O njem je 

pisal predvsem v Slovenskem narodu, časopisu Naprej in v Slovenskem gospodarju. 

Tovrstni prispevki so nastajali med letoma 1863 in 1873.  

Deloval je v času, ko se je knjižna slovenščina združevala v enoten jezik, ko je iz 

dveh knjižnih norm nastajala ena, splošnoslovenska. Očitali so mu provincializem, 

saj je okrog sebe zbiral štajerske pisce in tudi sam uporabljal prvine 

vzhodnoslovenskega jezika. To se  je izražalo zlasti v času njegovega 

urednikovanja Zore, tj. v letih od 1874 do 1878, s tem pa je druga raziskovalna 

hipoteza le delno potrjena. 

Pajkov opus je bogat in raznovrsten, saj je bil aktiven na različnih področjih, med 

drugim tudi na področju jezikoslovja. Njegove jezikoslovne prispevke sem v 

diplomskem delu najprej uredila po mestu objave. Ugotovila sem, da jih je objavljal 

v Kmetijskih in rokodelskih novicah, Zori, Slovenskem narodu, Kresu, Domu in 

svetu ter Letnem poročilu mariborske gimnazije. Vsebinsko se nanašajo na 

glasoslovje, oblikoslovje in besedoslovje ter se tako prva raziskovalna hipoteza 

potrdi. Na jezikovni ravni se kaže, da je Pajk uporabljal nekaj vzhodnoslovenskih 
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značilnosti, npr. parazitski j (razujzdano), redukcijo izglasnega mehkonebnika h 

(včasi), obliko prašati 'vprašati', zanikano obliko nemajo 'nimajo', na leksikalni 

ravni pa tudi nekaj ilirskih prvin, npr. muder, blgarskih, nijedne, istinito, ipak. Nove 

oblike še niso bile povsem uveljavljene, saj v njegovih besedilih še zmeraj najdemo 

npr. neujemanje pridevniške in samostalniške besede (take vodila).  

Na skladenjski ravni so zlasti opazni zapostavljeni prilastki (npr. trma jezikova) in 

zaznamovani besedni red z glagolom na koncu (npr. /…/ tako ne smemo mi 

pedantični biti). 

Pajka danes poznamo tudi kot najditelja štirih prisežnih obrazcev, t. i. Kranjskega 

rokopisa. Gre za besedila iz 16. stoletja, ki so velikega pomena za proučevanje 

nastanka in razvoja slovenskega jezika. Pajk je obdelal pravopisne in jezikovne 

značilnosti besedila in ga izdal s kritičnimi opombami, ki  so bile pomembno 

izhodišče vsem nadaljnjim raziskovalcem teh priseg in tako se potrdi še tretja 

raziskovalna hipoteza. 

Pajk je med drugim pisal tudi literarnokritične in filozofske prispevke, ki so v 

diplomskem delu zgolj omenjeni in še čakajo na ustrezno raziskovalno obravnavo.  
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9 PRILOGE 

 

Slika 1: Fotografija Janka Pajka 

 

Vir: Europeana collections, 2016. Dostop  22. 5. 2016: 

http://www.europeana.eu/portal/record/2058602/object_Zavad_Jara_18262532.html. 
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Slika 2: Izsek iz prispevka Nekteri fonetični zakoni našega jezika 

 

Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 1862, letnik 20, številka 46, str. 383 
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Slika 3: Izsek iz prispevka Jezikoslovske drobtine 

 

Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 1865, letnik 23, številka 28, str. 224 
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Slika 4: Izsek iz prispevka Kratka slovnica srbskega jezika 

 

Vir: Izbrane narodne srbske pesni s slovnico, tolmačenjem in rečnikom, 1865, str. 6 
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Slika 5: Izsek iz prispevka Rečnik nekterih tujih besed 

 

Vir: Izbrane narodne srbske pesni s slovnico, tolmačenjem in rečnikom, 1865, str. 122 
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Slika 6: Prispevek V zadevah "latinsko-slovenskega slovarja" 

 

Vir: Slovenski narod, 1871, letnik 4, številka 138, str. 3 

 

Slika 7: Izsek iz prispevka Primetbe k terminologiji slovenskej 

 

Vir: Zora, 1875, številka 5, str. 41 
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Slika 8: Prispevek O predlogu "med" 

 

Vir: Zora, 1876, številka 9, str. 143 
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Slika 9: Izsek iz prispevka Doneski k filozofičnej terminologiji 

 

Vir: Kres, 1881, letnik 1, številka 2, str. 106 
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Slika 10: Izsek iz prispevka Nekaj domačih besed 

 

Vir: Kres, 1881, letnik 1, številka 6, str. 358 
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Slika 11: Izsek iz prispevka Besedje k "Dotikam prava in naravstva" 

 

Vir: Slovenski pravnik, 1892, letnik 8, številka 12, str. 360 

 

Slika 12: Izsek iz prispevka Prilogi iz predloga "po" in prilogov zloženi 

 

Vir: Dom in svet, 1896, letnik 9, številka 2, str. 58 


