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V prispevku smo analizirali slovnice in literarnozgodovinska dela slovenskih izobra-
`encev v 19. stoletju, v katerih je zapisano ime prvega slovenskega slovni~arja, Adama
Bohori~a. Po spregledanosti v 17. in 18. stoletju so slovenski preporoditelji iz Zoisovega
kroga (Kopitar 1808; Vodnik 1809; Primic 1814) na za~etku 19. stoletja osve`ili spomin nanj.
Avtorji prvih slovnic 1824–1858 (Dajnko 1824; Murko 1832; Mur{ec 1847; Poto~nik 1849;
Majar 1850; Poto~nik 1858), ki so bili rimskokatoli{ki duhovniki, niso upo{tevali protestant-
ske tradicije in zasluge prvega slovenskega slovni~arja. Od leta 1854 dalje pa so slovenski
literarni zgodovinarji, ki so se izoblikovali na Dunaju pri Miklo{i~u (Jane`i~ 1854; Marn
1861; Macun 1863; Levec 1871/1872; Kleinmayr 1881; Marn 1883; Glaser 1894; [trekelj
1899), priznavali prvenstvo Bohori~eve slovnice.

Adam Bohori~, prva slovenska slovnica, 19. stoletje

The paper analyses the grammars and literary historic works of Slovene intellectuals in the
19th century, which include the name of first Slovene grammarian Adam Bohori~. In the early
19th century Slovene revivers of the Zois circle (Kopitar, Vodnik, Primic) revived the memory
of the first Slovene grammarian. The Catholic priests who wrote the first Slovene grammars
in the 19th century (1824–1858) – Dajnko (1824), Murko (1832), Mur{ec (1847), Poto~nik
(1849), Majar (1850) and Poto~nik (1858) – ignored the Protestant tradition and Bohori~’s
merit. However, from the summer of 1854 onwards, the first Slovene literary historians, who
studied Slavic Studies under Miklo{i~ at Vienna University, valued the Protestant tradition
and mentioned Bohori~ as the author of the first Slovene grammar: Jane`i~ (1854), Marn
(1861), Macun (1863), Levec (1871/1872), Kleinmayr (1881), Marn (1883), Glaser (1894)
and [trekelj (1899).

Adam Bohori~, the first Slovene grammar, 19th century

Uvod

V 19. stoletju so bile objavljene {tevilne slovnice slovenskega jezika, ki so nastale
izpod peresa rimskokatoli{kih duhovnikov v nem{kem jeziku. Slovenski jezikoslovci
pa so se za~eli ukvarjati z zgodovino slovenskega slovni~arstva precej pozno, {ele v
drugi polovici 20. stoletja (Pogorelec 1971; Topori{i~ 1984: 75, 1996: 307). Prisotnost
zavesti o Bohori~evi slovnici pri Slovencih od 1584 do 1809 je prikazal slovenski
literarni zgodovinar Anton Slodnjak (1971: 122). Jo`e Topori{i~ je Bohori~eve Zim-
ske urice proste prevedel (1987) in podal podrobno obravnavo Bohori~eve slovnice
(Topori{i~ 1984: 75).
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V prispevku smo analizirali, kako se je pri Slovencih v 19. stoletju razvijala zavest
o Adamu Bohori~u. S tega stali{~a smo pregledali slovenske slovnice in literarno-
zgodovinska dela 19. stoletja. Kot izhodi{~e smo uporabili bibliografsko delo
Edwarda Stankievicza (1984: 85), ki je ob {tiristoletnici izida prve slovenske slovnice
opazil, da je bila Bohori~eva slovnica skozi stoletja zapostavljena s strani katoli{kih
jezikoslovcev, koristen pa je bil tudi Pripomo~ek zgodovini slovenskega slovstva Julija
Kleinmayra (1879: 3).

Slovenski preporoditelji Zoisovega kroga o Bohori~u
Razsvetljensko gibanje je med Slovenci prebudilo zanimanje za nacionalno zgodo-

vino in slovenski jezik. Ob koncu 18. stoletja, leta 1798, je Valentin Vodnik, ki je
pripadal Zoisovemu krogu, omenil Bohori~a in njegovo slovnico v tedniku Lublanske
novize, v ~lanku Povedanje od slovenskiga jezika. O Bohori~evi slovnici je napisal:
»ta gramatika je bila prepovedana, ker ona nekaj katoli{kemu uku zopernih podukov
ima v predgovoru« (Vodnik 1798: 247).

Na za~etku 19. stoletja so preporoditelji Zoisovega kroga (Kopitar, Vodnik,
Primic) ohranili spomin na slovenske protestantske pisce in Bohori~a. Jernej Kopitar
(1780–1844) je pod vplivom novih jezikoslovnih raziskovanj nem{ke (Adelung) in
~e{ke filologije (Dobrovský) upo{teval protestantsko tradicijo. Adama Bohori~a je `e
leta 1779 in 1806 omenjal Josef Dobrovský (1779: 229, 1806: 473).

V prvi znanstveni slovnici slovenskega jezika Grammatik der Slavischen Sprache
in Krain, Kärnten und Steyermark je Kopitar (1808: XXXVIII) zapisal, da je Bohori~
avtor prve na{e slovnice. O verski pripadnosti Bohori~a niti besede. O zaslugi Kopi-
tarja za ohranjanje spomina na prvega slovenskega slovni~arja je pisal Jo`e Topori{i~
v spremni besedi za celotni slovenski prevod Bohori~eve slovnice (Topori{i~ 1987:
323).

Razsvetljenec in duhovnik Valentin Vodnik (1758–1819) je leta 1811 objavil prvo
slovensko slovnico v sloven{~ini Pismenost ali gramatika za perve {ole, v kateri ni
Bohori~a in zgodovinskega o~rta slovnic iz prej{njih stoletij. Dve leti prej je Vodnik
Bohori~a omenil v Zgodovini vojvodine Kranjske (Geschichte des Herzogthums
Krain) kot ravnatelja stanovske {ole v Ljubljani in avtorja prve kranjske gramatike z
naslovom Arcticae horulae succisivae, ki je natisnjena v Wittenbergu 1584 (Vodnik
1809: 47). Tudi v tem Vodnikovem zapisu Bohori~eva pripadnost luteranski veri ni
omenjena.

Vodnik je veliko pomagal tudi pri slovenski slovnici, ki je iz{la leta 1811 in je bila
namenjena Italijanom za u~enje sloven{~ine: Saggio Grammaticale Italiano–Cragno-
lino. Njen avtor, pravnik Vincenc Franul (1771–1817), se je pri sestavljanju slovnice
dr`al Kopitarja in nasvetov Vodnika. Bohori~a je v uvodu slovnice le omenil (Franul
1811: II).

Iz Zoisovega kroga je iz{el tudi Janez Nepomuk Primic (1785–1823), avtor slov-
nice, ki je ostala v rokopisu (Slodnjak 1952: 582). Primic, ki je bil prvi profesor
sloven{~ine na gra{kem liceju (1812), je leta 1814 objavil Novi nem{ko-slovenski
bukvar al A.B.C., v katerem so podatki o Bohori~u in njegovi slovnici ter kratek
pregled reformacijskega gibanja na Slovenskem (Primic 1814: 107).
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Leta 1812 je iz{la slovenska slovnica pod naslovom Theoretisch-praktische
Windische Sprachlehre Janeza Leopolda [migoca, ~lana Prim~eve Slovenske dru`be
v Gradcu, ki je zasnovana na Kopitarjevi slovnici, vendar v njej ni omenil ne Bohori~a
ne njegove slovnice.

Zamol~anje Bohori~a s strani slovenskih katoli{kih duhovnikov do leta 1850
Slovni~na tradicija Slovencev v 19. stoletju je bila pestra. Po Kopitarju, Vodniku in

Primcu so jo nadaljevali rimskokatoli{ki duhovniki Peter Dajnko (Lehrbuch der
Windischen Sprache, 1824), Franc Metelko (Lehrgebäude der slowenischen Sprache,
1825), Anton Murko (Theoretisch-praktische Slowenische Sprachlehre für Deutsche,
1832), Jo`ef Mur{ec (Kratka slovenska slovnica za pervence, 1947), Bla` Poto~nik
(Grammatik der slowenischen Sprache, 1849) in Matija Majar (Slovnica za Slovence,
1850). Vse omenjene slovenske slovnice ne navajajo Bohori~a kot za~etnika sloven-
skega slovni~arstva, so napisane v nem{kem jeziku ter so nastale po vzoru Kopitarjeve
slovnice in slovnice Dobrovskega (Hammel 2009: 179).

^eprav so katoli{ki duhovniki v prvi polovici 19. stoletja ohranjali pomembno
mesto v kulturnem `ivljenju na Slovenskem (Vodopivec 2007: 11), so zamol~ali
zasluge slovenskih protestantskih piscev. S sklenitvijo konkordata leta 1855 je kato-
li{ka cerkev na Slovenskem pridobila odlo~ujo~o vlogo pri nadzoru vzgoje in {ole.

Bohori~ v literarnozgodovinskih delih Slovencev (1854–1899)
Preobrat v vrednotenju dose`kov slovenskih protestantov je nastal s prvim posku-

som pregleda slovenskega slovstva v Jane`i~evi slovnici leta 1854 (Jane`i~ 1854:
117). Od izida Prim~evega Nem{ko-slovenskega bukvarja (1814) do objave Jane-
`i~evega pregleda slovenskega slovstva je moralo miniti 40 let, da so Slovenci
obnovili spomin na prvega slovenskega slovni~arja, in sicer v delu izpod peresa
Antona Jane`i~a (1828–1869), profesorja slovenskega jezika na celov{ki gimnaziji, ki
je med prvimi Slovenci kon~al {tudij slavistike na Dunaju pri Miklo{i~u.

Za razvoj zavesti o prvem slovenskem slovni~arju v drugi polovici 19. stoletja je
pomembno obdobje od Miklo{i~evega nastopa na dunajski univerzi (1850) do ~asa, ko
se je pri njem izoblikovala prva generacija slovenskih jezikoslovcev in literarnih
zgodovinarjev (Jane`i~, Levec, Marn, Glaser, [trekelj).

Slovnica Antona Jane`i~a, ki je iz{la leta 1854 v sloven{~ini, si zaslu`i posebno
pozornost, saj vsebuje tudi kratek pregled slovenskega slovstva in slovni~arstva (Jane-
`i~ 1854: 117). V njej najdemo podatke o Adamu Bohori~u, tvorcu prve slovenske
slovnice (prav tam: 132). Jane`i~eva slovnica je do`ivela {tiri ponovne izdaje (toda
brez pregleda slovstva) {e za Jane`i~evega `ivljenja, v {olah so jo uporabljali celih 62
let do izida Breznikove slovnice (1916).

Dve leti pred izidom Jane`i~eve slovnice (1852) je bil v reviji Mitteilungen des
historischen Vereines für Krain objavljen kratek prispevek Beiträge zur Literatur
Geschichte von Krain slovenskega literarnega zgodovinarja Vinka F. Kluna (1852:
26). V naslednjih letih so iz{li ~lanki istega avtorja, posve~eni protestantskim piscem
(Der Aufmerksame, 1855 in 1856; Östereichische Revue, 1857, in Ðóññêàÿ áåñåäà,
1859).
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Zavest o pomenu slovenskih protestantskih piscev in zaslugi prvega slovenskega
slovni~arja se je pri katoli{kih duhovnikih po~asi razvijala. Leta 1858 so bila v
ljubljanskem tedniku Novice ponovno objavljena Vodnikova besedila pod naslovom
Slovenski jezik in slovenski narod (Vodnik 1858: 49) in tako se je v zavesti {ir{ega
kroga bralcev ohranjal spomin na prvega slovenskega slovni~arja.

Leta 1861 je slovenski katoli{ki ~asnikar in literarni zgodovinar Josip Marn
(1832–1893), ki je delal kot verou~itelj na Ljubljanski gimnaziji, podal v poro~ilu za
leto 1861 zgodovinski o~rt slovnic slovenskega jezika (Marn 1861: 13). To je bil prvi
pregled slovenskih slovnic skozi ~as.

[kof in narodni buditelj Anton Martin Slom{ek se je leta 1862 v svojih Drob-
tinicah ozrl tudi na pomen protestantov za slovensko knji`evnost: »Truber, Dalmatin,
Bohori~ in tiste dobe verstniki so na{o sloven{~ino obudili, ako so ravno nesre~no od
prave vere zavili; Bog je njihove gre{ke narodu na{emu v dobro obernil po neskon~no
modri svoji previdnosti, ki dostikrat hudo prostim ljudem doposti, pa hudo k na{emu
pridu oberne« (Slom{ek 1962: 72). Slom{ek ni poudaril, da je Bohori~ tvorec prve
slovenske slovnice.

Literarni zgodovinar Ivan Macun (1821–1883), gimnazijski profesor, ki je deloval
tudi v Zagrebu, je v svoji hrva{ko pisani slovenski literarni zgodovini omenil Boho-
ri~a (Macun 1863: 8). Dve leti kasneje je podal analizo Bohori~eve slovnice (Macun
1865: 105).

Treba je omeniti tudi prvega profesorja za slovanske jezike na dunajski univerzi
Frana Miklo{i~a, ki navaja Bohori~evo slovnico kot prvo slovensko slovnico v Sloven-
skem berilu za vi{je gimnazijske razrede (Miklo{i~ 1865: 39).

V predavanjih na gimnaziji v Gorici (1871/1872) je Miklo{i~ev u~enec in literarni
zgodovinar Fran Levec slovenskim protestantom in Bohori~u dolo~il pomembno
mesto.

U~itelj sloven{~ine v Kopru Julij Kleinmayr, ki je {tudiral slavistiko na Dunaju pri
Miklo{i~u, je leta 1881 izdal eno prvih celovitih slovenskih literarnih zgodovin.
V drugem delu Zgodovine slovenskega slovstva je pod naslovom Novoslovensko
slovstvo predstavil slovenske protestantske pisce, med drugimi Adama Bohori~a, ki je
natisnil prvo slovensko slovnico in tu »ustanovil ~erkopis, ki se je do najnovej{ih
~asov ohranil« (Kleinmayr 1881: 55).

V Jezi~niku za leto 1883 je katoli{ki ~astni kanonik in literarni zgodovinar Josip
Marn, ki je kon~al bogoslovje in nato opravil izpit iz sloven{~ine na Dunaju pri
Miklo{i~u, podal biografske podatke o Adamu Bohori~u in prvi prevod predgovora
Bohori~eve slovnice (Marn 1883: 58).

Duhovnik Andrej Fekonja (1851–1920) je leta 1890 predstavil slovenske prote-
stantske pisce v negativni lu~i v ob{irnem prispevku Reformacija v Slovencih. Zaslug
Adama Bohori~a ne omenja (Fekonja 1890: 484).

Literarni zgodovinar Karol Glaser, ki je {tudiral slavistiko na Dunaju pri Miklo-
{i~u, je v letih 1894–1896 izdal Zgodovino slovenskega slovstva. V prvem zvezku je
obravnaval literarno dejavnost Slovencev od za~etkov do francoske revolucije in
podal `ivljenjepisne podatke o Adamu Bohori~u (Glaser 1894: 113). Kot vir je upora-
bil slavisti~ni zbornik Slavin Dobrovskega (1806, 1808), delo Geschichte der südsla-
wischen Literatur [afarika (1864) in uvod (Einleitung) iz Kopitarjeve slovnice (1808).
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Ob koncu 19. stoletja (1899) je iz{la {e ena Zgodovina slovenskega slovstva v {tirih
zvezkih izpod peresa Karla [treklja, profesorja na gra{ki univerzi. V drugem zvezku
je opisal literarno ustvarjalnost slovenskih protestantskih piscev in podal dotlej naj-
bolj temeljite `ivljenjepisne podatke o Adamu Bohori~u ([trekelj 1899: 119).

V slovnici duhovnika Antona Breznika (1916), ki so jo rabili v slovenskih {olah do
srede 20. stoletja, spet ni zgodovinskega o~rta slovenskih slovnic iz prej{njih stoletij.
Po letu 1900 je namre~ katoli{ka cerkev postala ne le verska, ampak tudi dru`bena sila
(Kralj 1989: 24).

V prvi polovici 20. stoletja so o Bohori~u pisali literarnovedno izobra`eni zgodo-
vinarji Fran Ile{i~ (1908), Ivan Prijatelj (1920), France Kidri~ (1927), Anton Slodnjak
(1934) in Mirko Rupel (1934).

O Bohori~u se je ve~ pisalo ob {tiristoletnici izida njegovih Zimskih uric (1984).
Tedaj je Jo`e Topori{i~ nameraval natisniti celoten prevod Bohori~eve slovnice pri
Slovenski matici in Cankarjevi zalo`bi, vendar do tega ni pri{lo. Ob tej prilo`nosti je
zapisal: »Ker pa se bo ta obletnica praznovala z znanstvenimi sestanki tudi v Ameriki
in na Poljskem, bo mogo~e spet tujina storila za Bohori~a ve~, kakor o~itno ho~e
domovina.« (Topori{i~ 1984: 78)

Zaklju~ne misli

Slovenski preporoditelji Zoisovega kroga (Kopitar, Vodnik, Primic) so na za~etku
19. stoletja osve`ili spomin na prvega slovenskega slovni~arja Adama Bohori~a, ki je
bil v prej{njih stoletjih kot pripadnik luteranske vere zamol~an. Katoli{ki duhovniki
(Dajnko, Murko, Mur{ec, Poto~nik in Majar), pisci prvih slovenskih slovnic, ki so
iz{le v nem{kem jeziku v letih 1824–1858, v uvodu nimajo zgodovinskega o~rta
slovenskega slovni~arstva niti ne omenjajo Bohori~a. V drugi polovici 19. stoletja, ko
se je izoblikovala nova generacija slovenskih literarnih zgodovinarjev pri Miklo{i~u
(Jane`i~, Macun, Levstik, Levec, Marn, Glaser in [trekelj), pa je Adam Bohori~ dobil
pravo mesto v zgodovini slovenskega knji`nega jezika. Dolgoletno ignoriranje zaslug
slovenskih protestantskih piscev in prvega slovenskega slovni~arja s strani rimsko-
katoli{ke cerkve v 19. stoletju je prispevalo k temu, da se je zgodovina slovenskega
knji`nega jezika razvijala ste`ka in z zamudo ter da smo toliko ~akali na prevod
predgovora Bohori~eve slovnice (Marn 1883), njeno prvo obravnavo (Ramov{ 1920),
temeljit Bohori~ev `ivljenjepis (Kidri~ 1925), ponovno izdajo Bohori~eve slovnice
(Trofenik 1971) in njen celotni prevod v sodobni knji`ni jezik (Topori{i~ 1987).
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