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Izvleček
Medgeneracijska primerjava govora Dolenje vasi pri Senožečah
V magistrskem delu je predstavljena medgeneracijska primerjava govora Dolenje vasi pri
Senožečah, ki spada v senožeški krajevni govor notranjskega narečja primorske narečne
skupine. Izhodišče za primerjavo so vsebinsko enaka narečna besedila na temo hrane in njene
priprave. Posneli smo jih s tipičnima narečnima govorkama starejše (79 let) in mlajše
generacije (26 let) v Dolenji vasi pri Senožečah (Občina Divača). Snemanje je potekalo
ločeno. V prvem delu snemanja sta informatorki pripovedovali recepte za tipično domačo
hrano (besedilno gradivo), v drugem pa odgovarjali na vprašanja iz Vprašalnice za posodo in
kuhinjske pripomočke (besedno gradivo). Pridobljeno gradivo smo analizirali na glasoslovni,
oblikoslovni, skladenjski in leksični ravni in prišli do ugotovitve, da so se spremembe zgodile
predvsem na glasoslovni in leksični ravni. Na oblikoslovni in skladenjski ravni je namreč
govor ostal skoraj enak. Na glasoslovni ravni je najopaznejša izguba dvoglasnikov /eː
namesto katerega ima mlajša informatorka enoglasnik /ẹː/ in njegovo širšo varianto /eː/ (
vˈreːče~u vˈrẹːče), in eː/, ki je pri mlajši informatorki zamenjan z enoglasnikom /eː/ (ˈčeːsna,
ˈpeːčt …), proti pričakovanju pa ohranja dvoglasnik / / (ˈp oːpra, ˈ ːl, ˈd bru ...). Delež
narečne kulinarične leksike, ki je skupna obema informatorkama, znaša 73 %, do sprememb
je torej prišlo v 27 % leksike tega pomenskega polja. Kljub navedenim spremembam pa lahko
rečemo, da mlajša generacija za zdaj še ohranja svoj prepoznavni narečni govor.
Ključne besede: govor Dolenje vasi pri Senožečah, notranjsko narečje, medgeneracijska
jezikovna primerjava, ohranjanje narečij, narečna kulinarična leksika
Abstract
Intergenerational comparison of the speech at Dolenja vas by Senožeče
This master’s thesis compares the intergenerational differences in the speech of the village
Dolenja vas by Senožeče. This particular speech falls under the local speech of Senožeče
region, which is part of Notranjska dialect of Littoral dialect group. Substantially similar
texts, written in dialect, on the topic of food and its preparation were chosen as the basis for
our comparison. We recorded the texts as narrated by two typical speakers of the dialect, both
from Dolenja vas by Senožeče (Municipality of Divača). One speaker belongs to the older
generation (age: 79 years) and the other represents the younger generation (age: 26 years).
The recording process was done separately and was divided into two parts. The first part
consisted of the informants narrating recipes for typical home-cooked meals (text material); in
the second part, they answered questions taken from Vprašalnica za posodo in kuhinjske
pripomočke (word material). The obtained material was then analyzed on a phonological,
morphological, syntactic and lexical level. We came to the conclusion that the changes occur
predominantly on the phonological and lexical levels. On the levels of morphology and
syntax, the speech remains virtually the same. The most prominent change on the
phonological level is the loss of diphthongs /eː
eː/. In place of /eː
informant uses the monophthong /ẹː/ and its wider variant /eː/ ( vˈreːče~u vˈrẹːče), and
instead of eː/, she uses the monophthong /eː/ (ˈčeːsna, ˈpeːčt, etc.). Against our expectations,
her speech retains the diphthong / / (ˈp oːpra, ˈ
ːl, ˈd bru, etc.). The informants share
73% of the culinary lexicon in their dialect; the changes therefore occur in the remaining 27%
of the lexicon in this semantic field. Despite the abovementioned changes, we conclude that
the speakers from younger generation retain their distinctive local speech.
Key words: speech of Dolenja vas by Senožeče, Notranjska dialect, intergenerational
language comparison, dialect retention, dialect culinary lexicon
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1 Uvod

Slovenski jezik je narečno zelo razčlenjen, kar nedvomno ustvarja bogato in pestro sliko
slovenskega prostora. A danes velikokrat slišimo, da narečja izginjajo, ker se mladi sramujejo
svojega narečnega govora. Svojo govorico približujejo knjižnemu jeziku, vanjo pa pogosto
zaidejo tudi tujke. Mladim se očita, da jim ni mar za tradicijo in da se sramujejo svojih
korenin. Pa je to res? Ali današnja mladina res ne obvlada več svojega narečnega govora?
Naše izkušnje kažejo, da temu ni tako. V okoljih, kjer se gibamo, se mladi sporazumevajo v
narečni zvrsti. To velja tako za pogovore v študentskem domu in na fakultetnih hodnikih kot
za pogovore v domačih krajih. Vprašanje je samo, koliko so se ti narečni govori skozi
generacije spremenili in če niso prav te spremembe glavni povod za teze o izginjanju narečij.
Odločili smo se, da bomo na primeru govora Dolenje vasi pri Senožečah raziskali, kakšen je
govor mlajše generacije in predvsem koliko se razlikuje od govora starejše generacije. V
Dolenji vasi je namreč narečna zvrst še vedno vsakdanje sredstvo sporazumevanja različnih
generacij. Ločeno smo posneli vsebinsko enako gradivo s predstavnico govora najstarejše (79
let) in predstavnico govora mlajše generacije (26 let). Obema informatorkama smo določili
isto temo pogovora, kulinariko. Govorki smo izbirali po načelu tipičnih predstavnic narečnega
govora obeh generacij, saj bi se z večjim številom govorcev raziskava preveč razširila. V tem
smislu je raziskava tipajoča, ugotovitve so v tem okviru omejene, menimo pa, da dovolj
relevantne za vsaj delne zaključke. Pridobili smo besedilno (recepti za nekatere tipične
domače jedi) in besedno gradivo (poimenovanja za posodo), na podlagi katerega smo
ugotavljali glasoslovne, oblikoslovne, skladenjske in leksične medgeneracijske spremembe.
Najprej smo postavili teoretična izhodišča o dialektologiji/narečjeslovju, teorijah jezika,
jezikovnih spremembah, narečjih in približevanju pogovornemu jeziku. Opisali smo tudi
notranjsko narečje, v katerega spada govor Dolenje vasi, in zgodovino Dolenje vasi in
okolice. Nato smo izvedli analizo govora starejše informatorke na glasoslovni, oblikoslovni,
skladenjski in leksični ravni ter analizo govora mlajše informatorke v primerjavi z govorom
starejše generacije. Tako smo prišli do oprijemljivih rezultatov, ki so nam pokazali, koliko se
je govor Dolenje vasi spremenil v približno pol stoletja.
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2 Dialektologija in odnos do preučevanja narečij

Zadnja desetletja so v ospredje postavljala pomembnost knjižnega jezika, do narečij in
narečjeslovja pa niso bila naklonjena. Celo slavisti so v duhu časa iz šol velikokrat preganjali
vse, kar je bilo narečnega kot nepravilno, grdo ipd. (Smole 2000: 10). O nenaklonjenosti
narečjem govori tudi dejstvo, da je na ljubljanski slovenistiki v primerjavi z ostalimi
slovanskimi univerzami dialektologiji namenjeno najmanjše število ur. In to kljub temu da je
slovenski jezik narečno najbolj razčlenjen slovanski jezik. A zlasti zamejci opozarjajo, da bi
morala biti prav narečja most do boljših rezultatov pri učenju knjižnega jezika (Smole 1997:
282).
Jezikovna disciplina, ki znanstveno raziskuje krajevne govore oz. narečja, je dialektologija ali
narečjeslovje. V njenem središču je preučevanje jezikovnih pojavov na določenem
zemljepisnem področju tako s sinhronega kot z diahronega vidika. Pri svojem znanstvenoraziskovalnem delu izhaja iz gradiva, zbranega na terenu od informatorjev (Unuk 1997/98:
308–309). Skozi pogled sociolingvista dialektologijo za razliko od gramatike, ki si prizadeva
v jeziku odkriti skrito enotnost, zanima predvsem sama raznolikost, v kateri vidi popisa
vredno bogastvo, ki omogoča vpogled v zgodovinski razvoj jezika. Ne zanima je distribucija
jezikovnih razlik v družbi, temveč po geografskem ozemlju. Pri tem se izkaže, da so socialni
dejavniki celo moteči (Skubic 2005: 33). Zanimajo jo ravno najizrazitejši pojavi razlik, zato
išče informatorje med osebami s kar najnižjo izobrazbo, saj bi ta lahko skvarila prvotnost
narečja, in »med starejšimi generacijami, saj veljajo narečja za »razvodenevajoča« pod
vplivom sodobne mobilnosti in množičnih komunikacij.« (Skubic 2005: 33) Za dialektologijo
je zanimiv »naravni« razvoj glasovnih, slovničnih in leksikalnih pojavov, saj vidi v
ugotavljanju njegovih zakonitosti možnost za rekonstrukcijo zgodnejših faz v razvoju jezika.
Poleg tega se dialektologija načeloma izogiba urbanemu jezikovnemu kaosu z njegovo veliko
geografsko pretočnostjo in socialno mobilnostjo, saj naj bi se tu avtentični razvoj glasovja in
besedišča premešal v nerazvozljivo in nezanimivo juho (Skubic 2005: 33–34).
Kot smo že povedali, je narečja mogoče obravnavati tako s sinhronega kot z diahronega
vidika. Posledično poznamo diahrono in sinhrono narečjeslovje. Diahrono narečjeslovje
zanima razvoj posameznega jezikovnega pojava od izhodiščne stopnje do danes (podaja opis
razvoja), sinhrono pa današnje stanje kot sistem in izvor posameznih jezikovnih dejstev z
upoštevanjem samo znotrajjezikovnih dejavnikov (opis (današnjega) stanja). Diahrona metoda
je značilna za klasično ali diahrono dialektologijo. V slovenskem narečjeslovju je
2

prevladovala do začetka 60. let prejšnjega stoletja, deloma pa je v uporabi še danes. Rezultat
diahronih raziskav so karte za posamezne jezikovne pojave, iz katerih je z upoštevanjem
zunajjezikovnih dejavnikov mogoče priti do narečnih kart s prostorsko razčlenitvijo jezika na
narečja. S sinhrono metodo obravnava narečja strukturalna dialektologija, ki preučuje
posamezno narečje kot vase zaprt sistem, več narečij in posledično več sistemov pa kot
sestavne dele diasistema. Rezultat slovenskih sinhronih raziskav so fonološki opisi slovenskih
govorov. Tudi naša raziskava, predstavljena v empiričnem delu, je sinhrona in vključuje
fonološki opis govora Dolenje vasi. Narečja pa je mogoče obravnavati tudi kontrastivno
(primerjalno) do knjižnega jezika ali do drugega narečja. Pri tem iščemo enakosti in razlike
med obema (Smole 2000: 6–7).
»Z narečji kot zemljepisnim jezikovnim pojmom se ukvarja tudi sociolingvitsika,« ki
»[u]gotavlja rabo narečja glede na govorne položaje, preoblikovanje narečij v pokrajinske
pogovorne jezike, položaj glede na knjižni jezik, vzroke za izgubljanje narečnih prvin« itd.
(Smole 2000: 7). Dialektologija se torej po predmetu raziskovanja in načinih dela pogosto
stika s sociolingvistiko, ki se je deloma razvijala tudi iz spoznanj in metod dialektologije. Obe
empirično raziskujeta jezik »v različnih družbenih okoliščinah in v različnih zemljepisnih
danostih ter se pri tem ozirata na podobnosti in razlike.« (Unuk 1997/98: 309) Poleg tega so
nekatere dialektološke ugotovitve (npr. raziskave jezikovnih manjšin) neposredno uporabne
tudi za sociolingvistične raziskave. Dialektologija je že pred sociolingvistiko uvedla nekatere
temeljne sociolingvistične pojme (jezikovna zmožnost, govorni predstavnik, govorna situacija
itn.) (Unuk 1997/98: 309). »[P]ri delu z informatorji na terenu dialektolog vsakič celostno
razišče jezikovno situacijo; ugotavlja, kdo govori (starost in spol informatorja, njegova
izobrazba, zaposlitev idr.), kako govori (narečno pripadnost, vplivanje drugih jezikovnih
zvrsti na sočasno govorjenje ipd.), kdaj govori, kje govori (doma, na cesti …), s kom in o čem
govori itn.« (Unuk 1997/98: 309)

3 Členjenje jezikovne stvarnosti

Na področju členjenja jezikovne stvarnosti poznamo več pristopov, med drugim tudi
genetskojezikoslovnega in že zgoraj omenjenega družbenostnojezikoslovnega. Znotraj
družbenostnojezikoslovnega oz. sociolingvističnega pristopa pa ločimo še več teorij. V
nadaljevanju bomo oba pristopa podrobneje opisali. Pri tem bomo še posebej pozorni, kam
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znotraj posameznega pristopa sodi narečje oz. krajevni govor, saj bomo v empiričnem delu
podrobneje predstavili govor Dolenje vasi.

3.1 Genetskojezikoslovni pristop

V tem poglavju bosta opredeljena tako genetskojezikoslovni kot družbenostnojezikoslovni
pristop k členjenju jezikovne stvarnosti, ki ju je zastavil Dalibor Brozović. Predmet
genetskojezikoslovnega pristopa so organski idiomi, predmet družbenostnojezikoslovnega pa
neorganski. »Vezni člen med obema jezikovnima stvarnostma in posledično predmet obeh
jezikoslovnih pristopov /…/ predstavlja narečje oz. njegovi krajevni govori.« (Šekli 2004: 47)
Jezik lahko pojmujemo kot genetsko jezikovno pojavnost in ga opredeljujemo kot abstrakten
diasistemski idiom višje hierarhične stopnje. S tega vidika ga preučuje genetsko primerjalno
jezikoslovje kot del zgodovinskega teoretičnega jezikoslovja (Šekli 2004: 42). Predmet
genetskojezikoslovnega členjenja zemljepisne jezikovne stvarnosti so organski idiomi.
Organski idiom je »naravni jezik«, kar ima v sodobnem jezikoslovju dva pomena. Lahko je:
 idiom, ki ima rojene govorce in je torej biološko nujen, ali pa
 idiom, ki se je skozi čas samodejno spreminjal zaradi glasovnih sprememb, delovanja
nalike in vpliva zemljepisno stičnih ter nestičnih idiomov (Šekli 2004: 43).
Brozović organske idiome razvršča v hierarhično lestvico, na kateri stopnja abstraktnosti
idioma narašča sorazmerno z naraščanjem njegove hierarhične stopnje. Torej organski idiom
naslednje hierarhične stopnje predstavlja abstrakcijo hierarhično nižjega idioma in s tem
diasistemski idiom z abstraktnim, nekonkretnim jezikovnim sestavom. Hierarhično najnižji in
s tem najkonkretnejši organski idiom je krajevni govor, v smeri proti vedno večji abstraktnosti
pa mu na lestvici sledijo narečje, narečna skupina, »jezik«, jezikovna veja in jezikovna
družina. Krajevni govor lahko torej opredelimo kot »sistemski organski idiom, saj ima
najkonkretneje definiran svoj jezikovni sestav, tj. slovar in slovnico, ter t. i. sistemsko
jezikovno normo, ki je določena z občutkom sprejemljivosti oz. nesprejemljivosti določene
slovarske prvine in slovnične tvorbe s strani naravnih govorcev neke jezikovne skupnosti.«
(Šekli 2004: 43)
Na drugi strani imamo knjižni jezik kot družbeno in ne genetsko jezikovno pojavnost. Po
Brozoviću je definiran kot konkretni sistemski neorganski idiom najvišje hierarhične stopnje.
4

Neorganski idiom se od organskega razlikuje v tem, da je rezultat standardizacije ali celo
abstrakcije konkretnejših organskih idiomov. Knjižni jezik nastane znotraj »jezika« v
genetskojezikoslovnem smislu, njegov nosilec pa je narod. Do oblikovanja neorganskih
idiomov, med katerimi je hierarhično najvišje postavljen prav knjižni jezik, pride, ko se pojavi
potreba po sporazumevanju na širšem področju, kot ga pokriva konkreten idiom. Gre za
komunikacijo na nacionalni ravni. Oblikovanju knjižnega jezika morajo biti torej naklonjene
tudi družbene okoliščine (Šekli 2004: 45–46).
Za razliko od organskih idiomov »[p]ri neorganskih idiomih stopnja konkretnosti oz.
sistemskosti idioma /…/ pada sorazmerno s padanjem njegove hierarhične stopnje.« (Šekli
2004: 47) Nesistemske neorganske idiome predstavljajo knjižni pogovorni jezik, neknjižni
pogovorni jezik in interesne govorice. Zanje je značilna manjša ali večja stopnja odmika oz.
približevanja predpisani jezikovni normi knjižnega jezika, ki velja za hierarhično najvišji,
najbolj konkreten in najbolj sistemski neorganski idiom (Šekli 2004: 47).

3.2 Družbenostnojezikoslovni pristop oz. sociolingvistika

Predpostavka, da jezika ne moremo ustrezno razumeti, če ne upoštevamo več plasti
družbenega konteksta (situacijski kontekst izjav, geografski izvor govorca, njegova starost,
spol, etničnost itd.), je pripeljala do nastanka sociolingvistike. Jezikoslovci so si namreč
zastavili osnovno vprašanje: »Kdo govori kje, kako, zakaj in s kakšnim učinkom ter kako ti
vidiki konteksta oblikujejo jezikovne vire, ki so na razpolago govorcem?« (Bitenc 2016: 22–
23, po Wodak) Stališče, ki so ga zavzeli sociolingvisti, je, da so »pogovori in vsakodnevne
interakcije /…/ vredni proučevanja, saj imajo inherentna pravila, norme in sisteme, ki jih
predvidljivo oblikujejo družbene variable, in sicer na vseh jezikovnih ravninah: od fonetike in
fonologije do slovnice in diskurza/besedila.« (Bitenc 2016: 23, po Wodak)
»Sociolingvistika [je torej] veda, ki raziskuje jezik kot družbeni pojav oz. različne oblike
razmerja med jezikom in družbo.« Osrednjo pozornost posveča »jezikovni rabi v različnih
okoliščinah, pri posameznih govorcih (mikrosociolingvistika) ali v večjih jezikovnih
skupnostih (makrosociolingvistika).« (Stabej 1998: 129) Sociolingvistika je interdisciplinarno
področje, ki med drugim združuje jezikoslovne, sociološke in antropološke metode (Stabej
1998: 129). Opira se na različne raziskovalne tradicije: kvantitativno analizo jezikovne
variantnosti, socialno dialektologijo, geolingvistiko, sociologijo jezika, diskurzivno in
5

konverzacijsko analizo itd. Sorodne discipline pa so dialektologija, sociologija kulture,
socialna psihologija, etnologija in antropologija, psiholingvistika in družbena geografija
(Bitenc 2016: 24, po Ammonu). »Posamezna podpodročja, ki spadajo v okvir
sociolingvistike, med seboj niso vedno jasno razmejena in so deloma prekrivna glede
področja raziskav oz. metodoloških pristopov.« (Bitenc 2016: 24, po Trudgillu)
21. stoletje prinaša sociolingvistiki nove izzive, kot so novi mediji, nove komunikacijske
tehnologije, nova družbena vprašanja (vpliv globalizacije, spremenljivost meja, mobilnost,
migracije). »Vsi ti novi in zelo kompleksni pojavi zahtevajo razvijanje novih metod in novih
orodij za jezikovno analizo ter bolj interdisciplinaren pristop.« (Bitenc 2016: 21, po Wodak
idr.)
V nadaljevanju bomo podrobneje opisali tista podpodročja sociolingvistike, ki se navezujejo
na našo raziskavo.

To so

variantnostna

sociolingvistika, teorija govornega oz.

komunikacijskega prilagajanja in socialnopsihološki dejavniki.

3.2.1 Variantnostna sociolingvistika

Variantnostna sociolingvistika je veja sociolingvistike, ki »proučuje jezikovno variantnost in
jezikovne spremembe, in sicer v sedanjosti (sinhrono) in preteklosti (diahrono).« (Bitenc
2016: 27, po Tagliamonte) Z opazovanjem in interpretacijo variabilnih pojavov kaže na
povezavo med jezikom in družbo (Bitenc 2016: 27, po Tagliamonte). Za variantnostno
analizo so ključna naslednja dejstva o jeziku: »prvič, »urejena« oz. »normalna heterogenost«,
kar pomeni, da jezik (vedno) variira, drugič, dejstvo, da se jezik neprenehoma spreminja; in
tretjič, da jezik sporoča tudi številne podatke o družbeni identiteti govorca.« (Bitenc 2016: 28,
po Tagliamonte) Predmet raziskovanja je vsakdanji govor, tj. »jezik, s katerim posameznik
odraste in ga uporablja v običajnih vsakdanjih družbenih interakcijah.« (Bitenc 2016: 28, po
Wardhaughu) Za ta govor se v sociolingvistiki pojavlja več različnih definicij: nekontroliran
govor; varieteta skupnosti, ki se najbolj razlikuje od standarda; varieteta, ki je bila prva
usvojena (Bitenc 2016: 28–29, po Milroy). Vsakdanji govor imajo raziskovalci za najbolj
sistemsko obliko govora, saj gre »za varieteto, ki smo se je naučili najprej, pri kateri je
najmanj hiperkorektnosti in prehajanja med stili in ki predstavlja stil, iz katerega se
izoblikujejo vsi drugi stili.« (Bitenc 2016: 29, po Labovu) Ta jezik je maksimalno oddaljen od
idealizirane norme (Bitenc 2016: 29, po Milroyu, Poplack). Je »temelj, na podlagi katerega se
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razkrije večdimenzionalna narava govornega obnašanja in na podlagi katerega lahko
razumemo vsako drugo govorno obnašanje.« (Bitenc 2016: 29, po Tagliamonte) V primeru
naše raziskave je to govor Dolenje vasi, ki našima informatorkama predstavlja vsakdanjo
govorico.
»Ključen pojem variantnostne sociolingvistike je jezikovna variabla,« (Bitenc 2016: 29) pri
kateri »gre za jezikovne enote oz. elemente, ki se uresničujejo na več kot en način oz.
variirajo med sabo ob enakem pomenu. Variablo predstavlja več variant, obstajajo pa v vsaki
jezikovni varieteti, pri vsakem govorcu, pogosto tudi v istem stavku istega diskurza, na vseh
jezikovnih ravninah; variable so lahko fonološke, morfološke, sintaktične ali leksikalne.«
(Bitenc 2016: 29, po Tagliamonte) Variante jezikovnih variabel imajo družbeni pomen, zato
so jezikovne variable občutljive na družbeni kontekst. Sociolingvistična variabla »korelira z
neko nejezikovno variablo družbenega konteksta: govorcem, naslovnikom, publiko,
dogajalnim prostorom itd.« (Bitenc 2016: 30, po Labovu) »Ti jezikovni elementi torej niso
odvisni samo od drugih jezikovnih elementov, temveč tudi od številnih zunajjezikovnih
družbenih variabel, kot so družbeni razred, starost, spol, etnična skupina ali kontekstualni
stil.« (Bitenc 2016: 30) Pri govorcih iz višjih družbenoekonomskih razredov je za razliko od
tistih iz nižjih razredov pogostejša raba variant z višjim prestižem v vsakem govornem
kontekstu oz. stilu (Bitenc 2016: 30, po Durrellu).
Pri določanju jezikovnih variabel je ključno vprašanje, »ali gre pri navideznih alternativnih
možnostih v resnici za variante iste variable.« (Bitenc 2016: 30) Te naj bi bile formalno
različne, vendar sopomenske, pri tem pa ne gre samo za enak pomen, ampak tudi za enako
funkcijo (Bitenc 2016: 30, po Weinreichu). Na ravni glasoslovja pomenska enakost ni
problematična, saj se variantne oblike (alofoni fonemov) pojavljajo znotraj istih leksikalnih
enot, po drugi strani pa se na morfosintaktični in leksikalni ravni pojavlja vprašanje, »ali so
variante resnično pomensko enakovredne oz. kaj še ima enak pomen in distribucijo v
jezikovnem sistemu (npr. dve skladenjski varianti, tvornik in trpnik).« (Bitenc 2016: 30, po
Durrellu) Na to bomo pozorni tudi v empiričnem delu, ko bomo ugotavljali, koliko se je govor
Dolenje vasi v pol stoletja spremenil in katere variable so se pojavile v času odvijanja
sprememb oz. katere variable so trenutno prisotne v jeziku. Moramo pa poudariti, da v naši
raziskavi nismo uporabljali termina variabla, govorimo le o variantah.
Za variantnostno sociolingvistiko so pomembni tudi družbeni vzorci, saj s svojim govorom
razkrivamo tudi podatke o svojem družbenem ozadju. Način govora je torej označevalen v
enaki meri kot avto, ki ga vozimo, in način oblačenja ali obnašanja, le da razkriva veliko več,
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saj je govor mnogo manj podvržen manipulaciji, poleg tega pa se ga veliko težje zavestno
kontrolira (Bitenc 2016: 34, po Chambersu).
Družbene vloge so v modernih družbah določene z naslednjimi kategorijami: razred, spol in
starost. Jezikovno rabo pa zaznamujejo še nekateri drugi dejavniki, kot so stil, regionalnost
oz. mobilnost, družbene mreže oz. izkustvene skupnosti in etničnost (Bitenc 2016: 34, po
Chambersu, Tagliamonte). Natančneje bomo pogledali le tiste, ki se najbolj navezujejo na
našo raziskavo.

a) Starost
»Starost ni le biološka, temveč tudi družbena kategorija, ki ima pomemben vpliv na
posameznikov govor.« (Bitenc 2016: 37) Na razmerje med procesi staranja in jezikom lahko
gledamo z dveh vidikov, in sicer kot na spreminjanje jezika v posameznikovem življenju
(specifično za starost) oz. na spreminjanje jezika pri različnih skupinah posameznikov v
govorni skupnosti (specifično za generacije) (Bitenc 2016: 37, po Cheshire). Skladno s tem so
lahko raziskave povezave med jezikom in starostjo izvedene v kronološkem oz. realnem času
ali v domnevnem času. Pri raziskavah v domnevnem času raziskovalci primerjajo
generacijske razlike v danem trenutku in po tem sklepajo, kako se je določena jezikovna
sprememba uvajala v preteklosti. Prav »starostne razlike naj bi namreč odražale zgodovinske
postaje v napredovanju jezikovne spremembe.« (Bitenc 2016: 37, po Tagliamonte,
Chambersu) Tudi v naši raziskavi, predstavljeni v empiričnem delu, bomo ugotavljali
generacijske razlike v danem trenutku in ugotavljali, koliko se je govor Dolenje vasi
spremenil pri dveh starostno različnih skupinah posameznikov v govorni skupnosti.
»Najbolj splošna ugotovitev glede jezikovne variantnosti v povezavi s človekovo starostjo je,
da je pogostost nižjeprestižnih variant relativno visoka pri mlajših govorcih z vrhuncem v
pozni adolescenci, potem se zniža v srednjih letih in spet naraste pri starejših govorcih.«
(Bitenc 2016: 38, po Durrellu)
Če pa se osredotočimo na rabo narečja, ki nas zanima v tem magistrskem delu, lahko rečemo,
da kaže govorni življenjski potek osebe, ki je primarno socializirana v narečnem okolju, na
naslednje postaje: »upad rabe narečja po vstopu v šolo, povečanje njegove rabe v primeru
vajeništva, zmanjševanje pri vzgoji lastnih otrok in povečanje po izločitvi iz poklicnega
življenja.« (Bitenc 2016: 38, po Mattheieru)
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b) Družbena mreža in izkustvene skupnosti
Pri konstantni starosti, spolu in razredu znotraj družbene mreže velja, da »bolj ko je
posameznik povezan s svojo lokalno skupnostjo, bližje je njegov jezik lokalnim govornim
normam« (Bitenc 2016: 43, po Milroy). Močne družbene mreže so razlog, da ljudje ne
upoštevajo norm »elite«. Bolj pomembno jim je namreč, »da ravnajo v skladu s tem, kar se od
njih pričakuje v krogih, v katerih se vsakodnevno gibajo« (Bitenc 2016: 43). Skladno s tem
smo za našo raziskavo izbrali informatorki, ki sta povezani s svojo lokalno skupnostjo, saj
smo želeli dobiti čim bolj relevantne podatke o trenutni podobi govora Dolenje vasi.
Tipično močne strukture družbene mreže imajo skupnosti delavskega razreda. V njih se, kot
simbol identitete, največkrat pojavljajo jezikovne inovacije, ki lahko postanejo tudi inovacije
v jeziku kot celoti. Za ljudi v revnejših družbenih okoljih je solidarnost potrebna za preživetje.
To spodbuja tesnejše odnose, posledično pa so tudi družbene mreže v nižjih slojih močnejše.
Po drugi strani se ljudje iz srednjega razreda bolj zanašajo na storitve institucij. Ti razredi
imajo posledično navadno šibkejše, bolj odprte mreže in zato se tam pojavljajo govorne
norme, enake uradnim (Bitenc 2016: 43, po Fasoldu).

c) Lokacija in mobilnost (krajevna in družbena)
Na jezikovno variantnost oz. jezikovne spremembe vpliva tudi lokacija, ki je lahko definirana
geografsko ali družbeno. Zaradi mobilnosti »ljudje govorijo in zvenijo bolj podobno kot ljudje
iz drugih krajev«. Na drugi strani pa je v dialektologiji, ki obravnava povezavo lokacije in
jezikovne rabe, veljalo, da zaradi izolacije »ljudje govorijo in zvenijo manj podobno kot ljudje
iz drugih krajev« (Bitenc 2016: 47, po Chambersu). Jezikovni stik je namreč tisti, zaradi
katerega pride do oponašanja, oponašanje pa spodbuja jezikovno zbliževanje oz.
konvergenco. Ravno nasprotno je jezikovno oddaljevanje oz. divergenca »rezultat oddaljitve,
odtujitve, rahljanja odnosa« (Bitenc 2016: 47, po Weinreichu). Ljudje torej »prilagajajo rabo
določenih jezikovnih variant glede na to, kje in s kom živijo ter koga želijo posnemati.«
(Bitenc 2016: 47, po Tagliamonte)
Glavni razlog za stik med različnimi jeziki ali varietetami in posledično za jezikovne
spremembe je mobilnost (oz. migracije) (Bitenc 2016: 47, po Kerswillu; Auerju in
Hinskensu). »Pri variantnosti, značilni za govorce, ki so se v življenju selili oz. se selijo,
govorimo o t. i. topodinamični variantnosti (v nasprotju s t. i. topostatično, ki je značilna za
govorce, ki se ne selijo).« (Bitenc 2016: 47, po Radtkeju) Kolikšen je vpliv jezikovnega stika
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na jezik, bo razvidno tudi iz naše raziskave, predstavljene v empiričnem delu. Starejša
informatorka je namreč vse življenje preživela v domačem okolju in se sporazumevala v
svojem krajevnem govoru, medtem ko je bila mlajša informatorka že v času šolanja
podvržena stiku z govorci različnih narečij.

3.2.2 Teorija govornega/komunikacijskega prilagajanja

Temeljna pojma teorije govornega oz. komunikacijskega prilagajanja sta konvergenca in
divergenca (tu gre za povečevanje oz. zmanjševanje podobnosti med jezikovnimi varietetami
pri govorcih oz. v govorni skupnosti). »Konvergenca vključuje jezikovno poenotenje,
fokusiranje in homogenizacijo jezikovnega repertoarja« ter »lahko vodi k poenostavljanju in
zmanjševanju znotrajsistemske variantnosti« (Bitenc 2016: 55, po Hinskensu). Nasprotno pa
divergenca

vključuje

»povečevanje

raznovrstnosti,

naraščajočo

razpršenost

in

heterogenizacijo« (Bitenc 2016: 55, po Hinskensu). Oba procesa se lahko manifestirata
kratkoročno ali dolgoročno, kratkoročne manifestacije pa se opisujejo kot prilagajanje oz.
neprilagajanje. Procesa lahko tudi spremenita razmerje med varietetami in s tem povzročita
potrebo po njihovi prerazvrstitvi (Bitenc 2016: 56, po Hinskensu).
Teorija govornega prilagajanja »je zasnovana na dejstvu, da govorci glede na sogovornika
prilagajajo izbiro jezikovnih sredstev in način sporočanja ter ustrezno spreminjajo svoje
govorno obnašanje.« (Bitenc 2016: 56, po Fasoldu) To je nezaveden pojav, »ki poteka v smeri
primikanja govoru sogovorca (konvergentno jezikovno obnašanje) ali odmikanja od njega
(divergentno jezikovno obnašanje), lahko z večjimi ali manjšimi prilagoditvami.« (Bitenc
2016: 56, po Fasoldu) S konvergenco se izraža občutje enosti in povezanosti, »divergenca pa
je izraz ločenosti ali umika od osebe, s katero poteka pogovor, v svojo lastno skupino, bodisi
zaradi etnične pripadnosti, negativnih stališč, navad ali videza« (Bitenc 2016: 56, po Fasoldu).
Konvergentno jezikovno obnašanje izraža pogosto nezavedno željo »posameznika ali skupine
po družbeni integraciji ali identifikaciji z drugim in poveča možnost, da bo govorec sprejet
kot zanimiv, da bo lažje dosegel svoj cilj, da ga bo sogovorec podprl in bosta bolje
sodelovala«. Divergentno jezikovno obnašanje pa ravno nasprotno (Bitenc 2016: 56, po
Gilesu in Bourhisu). »Prilagajanje lahko zajema tudi t. i. kodno preklapljanje med različnimi
kodi (jeziki, jezikovnimi varietetami, zvrstmi, narečji, stili ali registri).« (Bitenc 2016: 56, po
Gardner-Chloros)
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Jezikovne izbire kažejo na naše zaznavanje konteksta, hkrati pa spreminjajo pomembne
značilnosti tega konteksta. Kontekst ima torej vpliv na jezikovno izbiro, ampak tudi »izbira
jezika (ali varietete, naglasa ali stila) vpliva na socialnopsihološko situacijo oz. kontekst«
(Bitenc 2016: 57, po Edwardsu). Na vpliv konteksta bomo pozorni tudi v naši raziskavi,
predstavljeni v empiričnem delu, saj smo gradivo pridobili s snemanjem, ki predstavlja neko
nenaravno situacijo, kateri govorci nezavedno prilagajajo svoj govor.
»Prilagajanje oz. neprilagajanje je lahko zavedno ali nezavedno, navzgor ali navzdol (proti
visokostatusnim govornim varietetam ali stran od njih), celostno ali delno (verjetno
pravzaprav nikoli ni povsem celostno, saj je to pretežko, preveč očitno in samozanikujoče),
obsežno ali zmerno (spet je preobsežno lahko tvegano), simetrično ali nesimetrično
(prilagajata se oba sogovorca ali samo eden).« (Bitenc 2016: 57, po Edwardsu)
Kakšna pa je neposredna povezava med kratkoročno medosebno konvergenco oz.
prilagajanjem in jezikovnimi spremembami? Trudgill meni, da daljša in pogosta kratkoročna
konvergenca vodi k izravnavanju jezikovnih varietet (Bitenc 2016: 58, po Trudgillu). Dokazi
za to trditev pa so redki, zato se kaže potreba po njeni ponovni presoji (Bitenc 2016: 58, po
Hinskensu).

3.2.3 Socialnopsihološki dejavniki

Med

socialnopsihološke

dejavnike

sodijo

jezikovna

stališča,

jezikovna

identiteta,

ozaveščenost in družbena vrednost ter prestiž posameznih jezikov in varietet.

3.2.3.1 Jezikovna stališča
Jezikovna stališča so »ključna komponenta v gradnji sociolingvistične teorije ter bistven
dejavnik pri razumevanju jezikovnih sprememb in odnosa med jezikom in prostorom.«
(Bitenc 2016: 62, po Garretu, Prestonu)
Pri stališčih gre za trajno duševno pripravljenost za določen način odzivanja, pridobivamo jih
skozi življenje v procesu socializacije. »Na oblikovanje in spreminjanje stališč najbolj
vplivajo skupinska pripadnost (predvsem primarne in referenčne oz. identifikacijske skupine –
tj. tiste, katerih vrednostni sistem človek najbolj sprejema in se z njimi identificira: družinske
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družbene mreže, prijateljska omrežja), informacije in znanje (predvsem izobraževalne
institucije, mediji) ter osebnostne značilnosti (predvsem izkušnje, samopodoba, potrebe in
želje).« (Bitenc 2016: 59, po Ule)
»[N]a področju jezikovnih stališč so stališča v splošnem razumljena kot dispozicija za
naklonjeno ali nenaklonjeno reakcijo do razreda objektov, ki je sestavljena iz treh komponent:
misli (kognitivni element), občutkov (afektivni element) in predispozicij za ravnanje na
določen način (behavioristični element). To pomeni, da nekdo nekaj ve ali verjame, ima do
tega čustven odnos in bo na podlagi tega predvidoma deloval.« (Bitenc 2016: 59–60, po
Edwardsu) Treba pa je poudariti, »da ni nobenih trdnih pravil, ki bi narekovala, kako stališča
vplivajo na vedenje ali obratno. Preveč je posrednih dejavnikov, ki moderirajo ta vpliv.« (Ule
2009: 155) »Govorci npr. včasih relativno majhnim jezikovnim razlikam pripišejo velik
pomen in obratno, kar se lahko povezuje s stopnjo izrazitosti določene značilnosti.« (Bitenc
2016: 60)
Jezikovna stališča imajo »določeno prognostično vrednost za izbiro jezika socializacije, za
prenos nestandardnih varietet na nove generacije, za njihovo funkcijo v tej novi generaciji ter
dolgoročno za njihovo strukturo.« (Bitenc 2016: 60, po Hinskensu) Jezikovna stališča torej
vplivajo na to, ali se neko narečje oz. krajevni govor prenaša na mlajšo generacijo, kakšen je
bil ta prenos na primeru govora Dolenje vasi, pa bomo ugotavljali v empiričnem delu te
naloge. Stališčni dejavniki tudi vplivajo na jezikovne spremembe, a niso gonilna sila, ampak
olajševalni oz. pospeševalni dejavnik. Kadar so stališčni dejavniki ugodni lahko prilagajanje
sčasoma postane stalno (Bitenc 2016: 60, po Trudgillu).
Z jezikovnimi stališči se ne kaže samo odnos do jezika, ampak predvsem odnos do jezikovne
skupnosti in govorcev določenega jezika oziroma varietete. »Iz prevzetih ali naučenih stališč
v največji meri izvirata tudi status in pomen jezika v družbi in pri posamezniku. Stališča se
oblikujejo ali krepijo preko jezikovnih ideologij, stereotipov, predsodkov in mitov o jeziku,
igrajo ključno vlogo pri širjenju ali upadanju rabe jezika, vplivajo na življenja ljudi, njihov
položaj v družbi in njihovo svobodo, uspeh v šoli, v sodnih, zdravstvenih in službenih
kontekstih.« (Bitenc 2016: 61, po Garretu)
Na podlagi poznavanja stališč in prepričanj nespecialistov, hkrati pa ob upoštevanju
znanstvenih razlag se lahko razvije boljši pristop k poučevanju jezika in izobraževanju
učiteljev, pa tudi bolj kakovostno gradivo itd. »Ne poznati teh stališč je tako, kot da zdravnik
ne bi poznal ljudskih imen za bolezni oz. ljudskih prepričanj o njih.« (Bitenc 2016: 62–63, po
Prestonu)
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3.2.3.2 Jezik in identiteta
»Jezik, ki ga uporabljamo, oblikuje pomemben del našega občutka o tem, kdo smo, z njim
svojo identiteto razvijamo in ohranjamo, predstavljamo svoje sebstvo in način, na katerega
hočemo biti sprejeti, ter izražamo svojo skupinsko pripadnost.« (Bitenc 2016: 67, po
Edwardsu) Ko govorimo o povezavah med jezikom in identiteto, so v ospredju bolj simbolne
kot komunikacijske funkcije jezika (Bitenc 2016: 67, po Edwardsu).
Variantnost jezika odseva posameznikovo oceno o tem, kaj je oz. kaj ni primerno v
določenem kontekstu, saj govorci izbirajo sredstva iz svojega repertoarja glede na zaznavo
situacijskih pritiskov. Različne stilistične ravni tako navadno ustrezajo stopnji formalnosti in
namenu interakcije. Govorec pa lahko z izbiro sredstev poudari ta ali drugi vidik svoje
identitete. To poteka avtomatsko ali celo nezavedno, te procese pa navadno opazimo le, kadar
se zdi izbira nenavadna ali neprimerna (Bitenc 2016: 68, po Edwardsu). Na izbiro sredstev
zaradi posameznikovega pojmovanja stopnje formalnosti bomo pozorni tudi v naši raziskavi,
saj bomo morali upoštevati, da so na izbiro vplivale tudi same okoliščine pridobivanja
gradiva, v našem primeru snemanje z diktafonom.
»[G]onilna sila jezikovnih sprememb pri posamezniku in v skupnosti ni toliko oponašanje
jezika sogovorca, ampak bolj poskus prilagajanja jezika bolj ali manj stereotipiziranim
značilnostim jezika skupine, ki ji nekdo želi pripadati ali ji biti podoben.« (Bitenc 2016: 68–
69, po Auerju in Hinskensu) Pri tem je lahko stereotip drugačen od dejanskega obnašanja,
zato govorec z določenim govornim obnašanjem preseže skupino, ki ji želi biti podoben (gre
za pojav hiperkorektnosti) (Bitenc 2016: 69, po Auerju in Hinskensu). »Pri rabi določenih
jezikovnih značilnosti, ki so rezultat govorčeve želje po identifikaciji z določeno skupino, [pa]
je irelevantno, ali sogovorec pripada tej skupini. Čeprav je potrebno določeno znanje (lahko
omejeno ali celo napačno) o jeziku skupine, pogostost stika in osebni stik nista ključna –
konvergenca namreč poteka proti abstraktni predstavi o jeziku skupine.« (Bitenc 2016: 69, po
Auerju in Hinskensu)
Podoben je model identitetne projekcije oz. model verbalnih »dejanj identitete«. Tu se izbira
jezikovnega koda interpretira kot izraz družbene in osebne identitete vsakega posameznika,
saj privzemamo ali skušamo privzeti stil, ki se nam zdi primeren za naše dojemanje razmerja s
sogovorcem. To pa počnemo večinoma nezavedno. Pri tem torej ni nujno, da se prilagodimo
sogovorčevemu stilu, ampak se bolj prilagajamo podobi samega sebe v odnosu do sogovorca
(Bitenc 2016: 69, po Le Pageu).
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Za našo raziskavo je pomemben pojem lokalne identitete, ki skupaj z regionalno
ozaveščenostjo temelji na regionalnih značilnostih, kot so npr. fizično okolje, zgodovinsko
ozadje, družbena struktura ali jezikovne oz. narečne značilnosti. Te značilnosti se razlikujejo
od značilnosti drugih regij (Bitenc 2016: 70, po Prestonu). »Za močno lokalno identiteto je
potrebna neka jezikovna (ali druga) karikiranost, ki spodbuja tovrstno identifikacijo.« (Bitenc
2016: 70, po Prestonu)
Številni govorci nestandardnih varietet v različnih okoljih se soočajo s t. i. »dialektalnimi
dilemami«, ki se omenjajo v zvezi z usvajanjem druge varietete (Bitenc 2016: 71, po Ogbuju).
Teoretično možna rešitev teh dilem bi bila dvovarietetnost oz. bidialektalnost, a te včasih ni
tako enostavno vzdrževati (Bitenc 2016: 71, po Edwardsu).
V zadnjih dvajsetih letih prihaja do velikih družbenih sprememb, ki jih spodbujajo nove
tehnologije, elektronski mediji, potovanja, gibanja in nestalnost. »Spremembe so globoke in
nas še bolj izpostavljajo mnenjem, vrednostim in življenjskim usmeritvam drugih.« Njihova
posledica pa je novo zavedanje sebstva: govori se o prezasičenosti modernega sebstva in
preobljudenosti sebstva, ki vodi v delitev in pluralnost sebstev. »Nobena izmed tradicionalnih
kategorij samoidentifikacije, kot so spol, nacionalnost, religija, rasa, nima več privilegiranega
položaja, posameznik samopodobo prilagaja družbenim razmeram.« (Bitenc 2016: 71, po Ule)

3.2.3.3 Družbena vrednost ter prestiž posameznih jezikov in varietet
Status in prestiž varietet in jezikov sta lahko različna, saj imajo nekatere varietete višji status
in prestiž kot druge. Na splošno je »standardna varieteta tista, ki jo govorijo izobraženi ljudje,
je primerna v formalnih kontekstih in se pojavlja v tisku; njena moč in položaj izvirata iz
političnih okoliščin.« V ozadju uveljavljenih stališč glede več- oz. manjvrednosti jezikov so
pogosto želje po »zaščiti« jezika in jezikovni »čistosti«. Ta stališča »so odporna proti
spremembam kljub teži jezikoslovnih dokazov o enakovrednosti vseh jezikov, stališča glede
stilov, naglasov in narečij pa se zdijo zasidrana še globlje.« (Bitenc 2016: 72, po Edwardsu)
Kako je s tem, bomo opazovali tudi v naši raziskavi, predstavljeni v empiričnem delu. Prav ta
stališča namreč lahko pripomorejo k temu, da informatorji med snemanjem prehajajo v
standardno varieteto.
»Vprašanje, ali so nekateri jeziki boljši, bolj logični, bolj ekspresivni kot drugi, ima dolgo
tradicijo. Jezikoslovci, antropologi in drugi se sedaj skoraj enoglasno strinjajo, da jeziki vedno
zadostujejo potrebam ljudi. Različne družbene, geografske in druge okoliščine določajo,
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kateri elementi so v jeziku potrebni in se zato razvijejo. Vsi jeziki so potencialno
funkcionalno enakovredni, razlikujejo pa se v leksikalnih, slovničnih, fonoloških in drugih
značilnostih. Vprašanja o načelni kvaliteti nekega jezika so [torej] preprosto narobe
zastavljena.« (Bitenc 2016: 72, po Edwardsu).

3.2.3.4 Ozaveščenost
Jezikovna/govorna zavest je »[z]avest o strukturi, podobi in izrazni moči jezika« (Gantar
1989: 8) oz. »zavesten odnos govorca do svojega govorjenega jezika – njegovega ustroja,
podobe, besedja in rabe« (Rozina 1997: 71). »Različne stopnje zavedanja, zavesti oz.
izrazitosti jezikovnega obnašanja pri posameznikih in skupinah povzročajo razlike med
skritimi oz. prikritimi in odkritimi oz. razvidnimi normami, vrednotami in prestižem.« Na
jezikovno variantnost in jezikovne spremembe vplivajo prikriti subjektivni dejavniki, saj se
ljudje jezikoslovnih pojavov pogosto ne zavedajo in jih niso sposobni opisati (Bitenc 2016:
74, po Kristiansenu in Jørgensenu).
Rabo nestandardnih jezikovnih varietet, s katerimi govorci na subtilen način izražajo
pripadnost določeni skupini in tradicionalnim vrednotam, pojasnjuje pojem skritega prestiža
(kot nasprotje odkritega prestiža standardne jezikovne varietete) (Bitenc 2016: 74). »Skriti
prestiž oz. prikrita prepričanja /…/ pomagajo razložiti vztrajanje družbene skupine pri rabi
jezikovne varietete, ki jo govorci v neposrednem izražanju mnenj opisujejo kot grdo, robato,
neuglajeno itd.« (Bitenc 2016: 75, po Couplandu in Bishopu) V empiričnem delu bomo videli,
ali so bila ta prikrita prepričanja pri naših informatorkah dovolj močna, da se je govor Dolenje
vasi ohranil tudi med mlajšo generacijo. »Odkrito izražena prepričanja o jezikovni
variantnosti naj bi bila za pojasnjevanje jezikovnih sprememb tako rekoč nepomembna,
medtem ko imajo prikrita osebna mnenja pri njihovem pojasnjevanju pomembno vrednost.«
(Bitenc 2016: 75, po Couplandu in Bishopu)

4 Slovenska sociolingvistika

V slovenskem prostoru je znotraj družbenostnega jezikoslovja najbolj uveljavljena teorija
socialnih zvrsti. Kljub temu bomo najprej podrobneje opisali teorijo sociolektov, ki je v
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primerjavi s teorijo socialnih zvrsti nov pogled na družbeno jezikovno členitev. Teorijo
socialnih zvrsti pa bomo kasneje navezali na temo našega magistrskega dela.

4.1 Teorija sociolektov

Slovensko teorijo sociolektov je postavil Andrej E. Skubic, oblikoval jo je na podlagi del
Pierra Bourdieuja in Mihaila M. Bahtina (Bitenc 2016: 108). V svoji knjigi Obrazi jezika loči
govorice ustanov (diskurze) in govorice družbenih skupin (sociolekte) (Skubic 2005: 12).
Sociolekte pa označi kot »predmet intimne identifikacije in posameznikovega intimnega
osmišljanja jezikovnega koda in sveta, na katerega se ta nanaša.« (Skubic 2005: 13)
Sociolektov je v vsaki družbi toliko, kolikor je v njej skupin, ki imajo ustaljen način
komuniciranja za izražanje lastne specifične perspektive in sistema vrednot. Na delitev
sociolektov vplivajo starost govorcev, spol, življenjski stil, eksplicitne ideološke drže itd.,
pomemben dejavnik pa so tudi družbeni sloji (Skubic 2005: 173). Sociolekt je torej posebna
oblika jezika, ki temelji na življenjskih razmerah govorcev in njihovem specifičnem pogledu
na svet. Glede na odnos do dominantne (jezikovne) kulture ločimo kultivirane, obrobne in
ekscesne sociolekte.

4.1.1 Kultivirani sociolekti

Kultivirani sociolekti »so govorice skupin z največjo družbeno močjo, ki dominantno kulturo
ustvarjajo in v njej živijo.« (Skubic 2005: 185–186) Govorci posedujejo določeno količino
različnih vrst kapitalov, predvsem kulturnega. Jezik se približuje kulturni izreki, njegova
slovnica je urejena, skladnja zapletenejša, razpon besedišča pa najširši. Zanj so značilni tudi
odklanjanje tujk (purizem), regionalizmov (univerzalnost) in vulgarnosti (splošna
kultiviranost), hiperkorektnost (npr. raba dvojine v srednjem spolu) in pa evfemizem
(distanciranost od vsega telesnega) (Skubic 2005: 186–189).
Kultivirani sociolekt je lahko sociolekt resocializacije, ko se človek izobrazi in vstopi v
določeno statusno skupino ali pa zamenja geografsko okolje in se želi rešiti zaznamovanosti s
prvotno govorico, z govorico novega okolja pa se ne identificira (Skubic 2005: 190–191).
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Elite z več ekonomskega, kulturnega in socialnega kapitala govorijo nadkultivirani sociolekt,
za katerega so značilni intelektualizmi (prevzete besede in celi tujejezični citati, za katere je v
SP 2001 uporabljen kvalifikator izobrazbeno), zavračanje evfemiziranja in hiperkorektnosti
(Skubic 2005: 193–194).

4.1.2 Obrobni sociolekti

Govorci obrobnih sociolektov priznavajo »večvrednost« kulturnega jezika, če že ne tudi
kultiviranih sociolektov (ti so bolj »pravilni«) in se do njih pogosto vedejo sovražno. Do
svojega sociolekta čutijo izrazito lojalnost, ki jo zahtevajo tudi od drugih pripadnikov iste
skupine. Za obrobne sociolekte so značilni geografska razčlenjenost, preprosta skladnja,
eliptičnost, disfemizem itd. To niso sociolekti resocializacije, temveč sociolekti izvora,
prvotnega doma. Vanj se radi vračajo tudi govorci, ki so se morda kasneje resocializirali v
drug sociolekt, posebno kulturni (Skubic 2005: 203–206).

4.1.2.1 Obrobni sociolekti podeželja
Obrobne sociolekte podeželja govorijo kmetje, kmečko delavstvo in drugo manj izobraženo
prebivalstvo podeželja. To so govori majhnih, tesno povezanih skupnosti, ki so geografsko
ločene druga od druge, zato so ti govori tudi fonetično zelo diferencirani. Zanje so značilni
regionalizmi, tako na glasovni in slovnični ravni kot na ravni besedišča. Rabljeni so
disfemizmi (vulgarizmi) in stare besede, vendar v manjši meri kot v urbanih okoljih. Obrobni
sociolekti podeželja so kljub obrobnemu statusu vrednoteni ugodno (Skubic 2005: 207–208).
V empiričnem delu bomo analizirali enega izmed obrobnih sociolektov podeželja (govor
Dolenje vasi pri Senožečah).

4.1.2.2 Obrobni sociolekti urbanih okolij
Njihovi govorci se gibljejo od družbenega dna (brezdomci) do fizičnih in kvalificiranih
delavcev. Ti tvorijo sorazmerno goste mreže, ki olajšujejo preživetje v težjih razmerah, te
mreže pa so izpostavljene množični komunikaciji. Zato so ti sociolekti na glasovni ravni manj
zaznamovalni kot podeželski. Zanje so značilni prevzete besede iz kontaktnih jezikov in
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izrazit disfemizem. V primerjavi s podeželskimi narečji so vrednoteni mnogo niže, saj so
občuteni kot vulgarni (Skubic 2005: 209–210).

4.1.2.3 Govorica tujcev
Sociolekti priseljencev ali neintegriranih etničnih manjšin, na primer Romov, imajo od vseh
najbolj stigmatiziran status, saj jih včasih uvrščajo že zunaj meja govorne skupnosti, med
tujce. Priseljenski dialekti so torej vrednoteni najniže od vseh, v javni komunikaciji pa so
pogosto vir komike, ki je ponavadi še posebej poniževalna. Priseljenci namreč izkazujejo
pomanjkljivo znanje slovenskega diasistema, ki se izraža tudi v govoru s tujim naglasom in
pogosti rabi izposojenih leksemov, fraz in celih ustaljenih rekel iz drugega jezika (Skubic
2005: 211–213).

4.1.3 Ekscesni sociolekti

Ekscesni sociolekti ne priznavajo primata kulturnega jezika, temveč se izrecno deklarirajo kot
»boljši«. Vrednotam dominantne kulture se zoperstavljajo z lastnimi, obrobnimi vrednotami.
So sociolekti resocializacije, saj mladostnik vedno poišče svoj način izražanja. Značilni so
predvsem za urbana okolja, njihova glavna posebnost pa je besedišče, saj je zakon ekscesnega
sociolekta intertekstualnost (mešanje visokega in nizkega, starega in novega, domačega in
tujega). Zanj so značilni releksikalizacija, tj. zamenjava leksemov (npr. hud lahko pomeni tudi
dober ali celo lep), izposojenke iz drugih jezikov (npr. ludnica, izi, iber) in drugih narečij
(npr. kažin, žganjica, špinel), arhaizmi (npr. bojda) in inovativne tvorjenke (npr. zvezdan
ʽkolegaʼ). Pripadniki skupine morajo zaradi hitre inovativnosti ves čas spremljati jezikovni
razvoj, da ne »padejo ven«. Zaradi intertekstualnosti so ti sociolekti pogosto tarča kritike
»varuhov jezika«, saj vzbujajo skrb, da jezik skoznje propada, predvsem na račun vnašanja
tujih prvin (Skubic 2005: 214–217).
Maja Bitenc je zapisala, da je do Skubičeve teorije sociolektov (posebej npr. do opredelitve
nosilcev in strukture posameznih sociolektov) potrebna kritična distanca, predvsem zaradi
pomanjkanja empiričnih podatkov o jezikovni rabi (Bitenc 2016: 109). Problematična je npr.
opredelitev obrobnega sociolekta podeželja, ki naj bi ga govorili le kmetje in manj izobraženi
s podeželja oz. tisti, ki se (vsaj občasno, npr. na obisku v domačem kraju) identificirajo s temi
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skupnostmi (Skubic 2005: 207). A dejanske razmere v slovenski jezikovni skupnosti, ki jih
potrjuje tudi raziskava Maje Bitenc, in ugotovitve o tem, da ni neposredne povezave med
socialno pripadnostjo govorca in jezikovno varieteto, kažejo, da to ni res (Bitenc 2016: 109).

4.2 Socialne zvrsti slovenskega jezika

Slovenska teorija socialnih zvrsti je nastala pod vplivom češke teorije in se je začela močneje
razvijati v drugi polovici 20. stoletja. Do takrat sta se med jezikoslovci uporabljala predvsem
izraza ljudski jezik (narečje) in knjižni/pismeni jezik. Premik proti današnji teoriji zvrstnosti
se je zgodil leta 1950 z izidom Slovenskega pravopisa, ki je izpostavil tudi pogovorni jezik.
Tega so začeli natančneje opisovati od 60. let dalje (Bitenc 2016: 100). Na slovensko teorijo
socialnih zvrsti je torej vplivala češka teorija, pri tem pa se kot problematično pokaže to, da so
jo nekritično prenesli v drugačne slovenske družbene in jezikovne razmere. Jezikoslovci
namreč niso dovolj upoštevali »družbenozgodovinskih razlik med jezikoma in njunim
razvojem ter kulturnim, zgodovinskim in družbenim pomenom jezika in njegovih socialnih
zvrsti v posameznih obdobjih življenja obeh narodov.« (Bitenc 2016: 100, po Škofic).
Pojem socialna zvrst je prvi opredelil Jože Toporišič, pri tem pa je nastal problem, ker ima
izraz socialen dva temeljna možna pomena: »nanašajoč se na družbo, družben« ali »nanašajoč
se na gmotni položaj, mesto v družbi, družben« (SSKJ). Sam Toporišič je zapisal, da je ob
izrazu socialna jezikovna zvrst prva asociacija nepoučenega bralca, da je z njim mišljena
socialna pripadnost govorca. A ni tako, izraz socialen v tem primeru pomeni »družben v
najširšem smislu« (Toporišič 1977: 391). S temi besedami je odgovarjal na številne kritike
tega izraza. Kot neprimernega ga je prva označila Živa Gruden (1976: 73, op. 3), ki socialne
zvrsti preimenuje v vrste jezika. Meni, da hierarhija vrst jezika od krajevnih govorov do
knjižnega jezika v slovenskem prostoru ni socialna, ampak »se opira predvsem na obsežnost
teritorija, ki ga posamezne vrste jezika pokrivajo, pa tudi na frekvenco posameznih vrst«. Do
izraza socialna zvrst je bila kritična tudi Breda Pogorelec, ki je menila, da »[g]ovorni delni
sestavi v slovenskem diasistemu nimajo vrednosti socialnega določitelja«. Namesto izraza
socialna zvrst pa je predlagala nevtralen pojem jezikovna vrsta (Pogorelec 1977: 91). Dve
desetletji kasneje, ko je bil izraz socialna zvrst že dodobra uveljavljen, je kritiko podala Erika
Kržišnik, ki pravi, da Toporišič v svojem opisu socialnih zvrsti ne trdi, »da bi obstajala
kakršnakoli neposredna povezava med socialno pripadnostjo nosilca in socialno zvrstjo, ki bi
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ji bil le-ta zavezan.« (Kržišnik 1998: 54–55) Pa vendar moramo po toliko letih še vedno
poudarjati, »da obvladovanje in raba (ene, več ali vseh) socialnih zvrsti slovenskega jezika (še
vedno?) nista povezana s socialnim statusom nosilca, ampak z njegovo izobrazbo
(obvladovanje) in z drugimi okoliščinami komunikacije (raba)«. V terminu socialna zvrst
namreč »kljub terminologiziranosti učinkuje tudi siceršnji leksikalni pomen.« (Kržišnik 1998:
55)
Že v 21. stoletju je Andrej Skubic zapisal, da je beseda »socialen« oznaka za »opredelitev
knjižne zvrsti, ki je narodnoreprezentativna in ki se pravzaprav uporablja samo za posebne
namene; »socialno« torej hkrati pomeni »nacionalno« in »posebne, formalne priložnosti«, ne
pa mesto človekove socializacije, umeščanja v družbo, identifikacije.« (Skubic 2005: 42)
Slovenska teorija zvrstnosti je torej teorija »knjižnega jezika, hierarhično najvišje, umetno
regulirane jezikovne zvrsti, torej nekakšen pristop k analizi »od zgoraj« in »za zgoraj«, ne pa
teoriji jezikovne prakse s pristopom »od spodaj«, od uporabnika, ki jezik uporablja za svoje
semiotično manevriranje skozi družbo.« (Skubic 2005: 42)
Vera Smole meni, da vprašanje delitve na socialne zvrsti in hierarhije znotraj njih v
slovenskem jeziku ni zadovoljivo rešeno. Sama predlaga »delitev socialnih zvrsti na
sistemske (knjižni jezik, narečni krajevni govor) in nesistemske (vse ostale), pri čemer se
izpostavlja osnovni protipol naravni (narečni krajevni govor) in normirani (knjižni jezik)
jezik, mednju pa razvršča vse druge zvrsti.« (Smole 2004: 328) Pravi, da je to samo ena od
smernic razmišljanja, ki pa je še premalo dodelana in razdelana (Smole 2004: 328).
S spreminjanjem družbenih in političnih razmer se spreminjata »tako pomen in vloga
slovenskega jezika v celoti kot pomen in vloga njegovih posameznih zvrsti.« (Smole 2009:
558) Pri socialnih zvrsteh sta »najbolj izpostavljeni relativno enotna knjižna in zelo raznotera
narečna zvrst.« (Smole 2009: 558) Ti dve se približujeta, prepletata in prevzemata od zunaj.
Različne stopnje tega dogajanja pa oblikujejo »skoraj neobvladljivo število vmesnih
(govorjenih) jezikovnih različkov, ki so na taki ali drugačni stopnji vsaj deloma ustaljeni v
pokrajinskih (kulturnih) središčih.« (Smole 2009: 558) Želja je, da bi obstajala tudi
vseslovenska govorjena različica, a ostaja to bolj želja kot realnost. Ljubljanski oz. osrednji
govor namreč očitno ni sprejemljiv za vse (Smole 2009: 558).
V raziskavi, predstavljeni v empiričnem delu, se opiramo na teorijo socialnih zvrsti,
uveljavljeno v Slovenski slovnici Jožeta Toporišiča in obravnavano tudi v njegovih zgodnejših
delih. Socialne zvrsti se v glavnem delijo na dve nadzvrsti: knjižni in neknjižni jezik. Razlika
med njima je v tem, »da je knjižni jezik vseslovenski (vsenaroden) in en sam (četudi v zborni
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in splošni pogovorni obliki), neknjižnih pa je več, to pa tako narečnih kot pokrajinskih
pogovornih.« (Toporišič 1977: 390) Knjižni jezik je torej namenjen sporazumevanju na vsem
slovenskem ozemlju in ima narodnopovezovalno ter narodnoreprezentativno vlogo (Toporišič
2004: 14). Deli se na strogo zborno zvrst in knjižnopogovorno zvrst, ki je manj stroga
(Toporišič idr. 2010: 125). Zborni jezik se uporablja predvsem v pisni obliki, v govorjeni pa
večinoma le pri branju, recitiranju in deklamiranju, recimo v šoli, cerkvi ali gledališču.
Njegov nosilec ima vsaj srednješolsko izobrazbo in je jezikovno šolan, naslovnik pa je
praviloma množičen in je lahko kot poslušalec neposredno prisoten pred govornikom ali pa
posluša radio in gleda televizijo. Značilnosti zbornega jezika so natančno raziskane in
popisane v slovnici, slovarju, pravopisu ipd. Zanj pa velja tudi, da je funkcijsko najbolj
razčlenjen. Človek zborni jezik pridobi z zavestnim prisvajanjem (pouk v šoli, vrtcu), pa tudi
z branjem in poslušanjem zbornih besedil (Toporišič 2004: 15).
Manj stroga in bolj pogovorna varianta knjižnega jezika je splošno- ali knjižnopogovorni
jezik. Uporablja se, ko je naslovnik večinoma manj množičen in bolj neformalen zbor,
govorec pa nima vnaprej pripravljenega in izdelanega besedila. Knjižnopogovorni jezik se
torej navadno samo govori, in ker za to nimamo vnaprej pripravljene predloge, je ta govor
spontan in prost. Če smo normo zbornega jezika prej opisali kot strogo, lahko rečemo, da je
knjižnopogovorni jezik njena manj popolna uresničitev. Vanj so rade primešane tako prvine
zbornega jezika kot prvine zemljepisnih narečij. Knjižnopogovorni jezik je tudi bolj varianten
kot zborni. Njegov nosilec je isti kot pri zbornem jeziku, le v drugačnem govornem položaju.
Gre predvsem za položaj govorečega in poslušalca, ki si vlogi neprestano izmenjujeta. V
primerjavi z zbornim jezikom so tu odsotni ozkoknjižni oz. neobčevalni skladenjski vzorci,
besedje, oblike, naglasi ipd. Prisotni pa so samoglasniški upad, npr. v kratkem nedoločniku,
množinski obliki deležnika na -l ipd., izguba mehkosti pri sklopu lj in izgovor l, premik
naglasa pri kratkem nedoločniku, pogostejša sredstva za vzdrževanje stika z naslovnikom itd.
Knjižnopogovorni jezik je manj raziskan kot zborni jezik in za razliko od njega tudi ni
normiran. Njegov značaj ima pokrajinski pogovorni jezik Ljubljane, drugače pa še ni v rabi
po vsej Sloveniji (Toporišič 2004: 16–18), kljub temu da »je ravno ta zvrst najpripravnejša za
pogovor med ljudmi različnih narečnih področij.« (Toporišič 2004: 16)
Na drugi strani imamo neknjižni jezik, ki se deli na pokrajinske pogovorne jezike in
zemljepisna narečja. Pokrajinskih pogovornih jezikov je več, nastajajo pa kot zemljepisno
nadnarečje (Toporišič 2004: 21) oz. »narečje« večjih zemljepisnih središč (Smole 1997: 282).
Predstavljajo vmesno stopnjo do narečij, saj je v njih tudi večje število narečnih značilnosti
(Pulko, Zemljak Jontes 2009: 354). Uporabljajo se za opravljanje nalog, ki jih ima v okviru
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celotnega naroda knjižni jezik. Pokrajinski pogovorni jeziki so npr. osrednjeslovenski,
južnoštajerski, severnoštajerski, primorski ipd. Neknjižne pogovorne jezike se predvsem
govori, in sicer v sproti nastajajočih govornih položajih. Pogosta je raba izposojenk iz
nemškega in romanskih jezikov, ki niso sprejete v knjižni jezik. Zanj so značilni tudi
preprostejša skladnja, redukcija kratkih samoglasnikov, raznovrstnejši soglasniški sklopi ipd.
Pokrajinskost se izraziteje kaže v naglaševanju in pri stavčni fonetiki (Toporišič 2004: 21).
»Novejše raziskave kažejo, da obstoj nadnarečja v pokrajinskem središču vpliva na boljše
ohranjanje krajevnih govorov v okoliških vaseh.« (Smole 1997: 282)

4.2.1 Pogovorni jezik

Pogovorni (knjižnopogovorni in pokrajinski pogovorni) jezik si bomo ogledali še nekoliko
podrobneje, saj je to zvrst, kateri se v določenih situacijah približujejo tudi narečni govorci. V
empiričnem delu je predstavljeno, kolikšno je to približevanje med govorci govora Dolenje
vasi. Pogovorni jezik je zvrst, ki se goji predvsem v pogovoru, torej se govoreči izmenoma
spreminja v poslušajočega, poslušajoči pa v govorečega. Ta dva sta »[d]rug drugemu navadno
blizu, zato si dobro vidita izraz obraza, pomagata pa si tudi s kretnjami. Dostikrat sta /…/
sredi stvari, o katerih govorita ali razpravljata. Vse to [pa] vpliva predvsem na skladnjo
pogovornega jezika, ki je deloma drugačna kot v zbornem govoru.« (Toporišič 1970: 56) Ker
ima pogovorni jezik v glavnem privatni značaj, je pri njem dopuščena večja uveljavitev
jezikovnih značilnosti vsakdanjega občevalnega jezika v družini (Toporišič 1970: 56).
Vsa Slovenija potrebuje kolikor toliko enoten pogovorni jezik. Splošnoslovenski pogovorni
jezik pride npr. v poštev v gledališču v prevedenih konverzacijskih dramah, pa tudi v izvirnih
domačih, ki po svoji osnovi niso ozko pokrajinske. Pri posnemanju vsakdanjega govorjenja pa
je treba določiti tudi njegove pokrajinske inačice, npr. ljubljansko, gorenjsko, severno- ali
vzhodnoštajersko, primorsko, morda tudi koroško (Toporišič 1970: 59). »Uporaba bolj
knjižne ali bežne pogovorne oblike je /…/ odvisna od okoliščin in motivike pripovedi,
obenem pa tudi od kultiviranosti govornika, ki si izbira ustrezno jezikovno plast.« (Pogorelec
1965: 156)
»V pogovornem jeziku se sporazumevata strokovnjaka (ali več strokovnjakov) o katerikoli
problematiki; tako govorita potnika v vlaku, avtobusu, letalu ali na ladji; tako se potniki
sporazumevajo s sprevodnikom, prodajalcem vozovnic ali vstopnic, kupec s prodajalcem,
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bolnik z zdravnikom, nadrejeni s podrejenim na delovnem mestu (v tovarni, pisarni); tako se
kramlja v kavarni ali privatnem stanovanju o zadevah kulture, civilizacije, politike in tehnike,
dostikrat tudi reporter z radia ali televizije z intervjuvancem športnikom, samoupravljavcem,
lahko tudi s kulturnim delavcem ipd.« (Toporišič 1970: 56–57)
Pogovorni jezik je navadna govorica, ki je v veliki meri močno narečno obarvana. V srednje
izobraženih krogih pa se je od prvotnega narečja v marsičem oddaljila, in sicer tako, da se je
približala slovenskemu zbornemu govoru (Toporišič 1970: 56). Najnaravnejša podlaga
splošnoslovenskemu pogovornemu jeziku je jezik zemljepisnega, političnega in kulturnega
središča Slovenije, tj. jezik Ljubljane in njene okolice. To velja tudi za zborni jezik (Toporišič
1970: 59). Po drugi strani pa je pokrajinski pogovorni jezik (če ga manjša slovenska mesta
sploh imajo, saj jezik v njih ni tako razslojen) rad enak narečju (Toporišič 1970: 66).
Obstajata torej visoka in nižja plast pogovornega jezika. V vsakdanjem življenju visoka oblika
pogovornega jezika učinkuje prisiljeno, veliko pogostejša je nižja oblika, ki je navadno tudi
bližja narečju (Pogorelec 1965: 135).

4.2.2 Narečje

Poleg pokrajinskega pogovornega jezika med neknjižne zvrsti sodi še narečje ali dialekt. To
»je govorjeni (redkeje pisani) jezik prebivalcev določenega zemljepisnega področja in ima
relativno enake bistvene skupne značilnosti na vseh jezikovnih ravninah.« (Smole 1997: 281)
Narečja določamo in razmejujemo glede na splošni slušni vtis, ki vključuje ritem in tempo
govora ter različne razvojne stopnje in izgovorne nianse posameznih glasov, a meje med
narečji niso ostre. Določene so z največjo gostoto izoglos posameznih jezikovnih pojavov,
največkrat glasoslovnih (Smole 1997: 281). V narečju spontano komunicira avtohtono
prebivalstvo kakega geografsko zamejenega območja, z njim pa se uresničujejo (vse)
sporazumevalne potrebe na določenem prostoru. Narečja se predvsem govorijo, prevladuje
dialog (Unuk 1997/98: 307). »Raba narečja je vezana na zasebno sporazumevanje, na
krajevno okolje in vsebine vsakdanjih potreb.« (Unuk 1997/98: 308) Narečij ne uporabljajo
samo nižji ali kmečki sloji prebivalstva. V ustreznem govornem položaju jih govorijo vsi
potencialni govorci, tudi izobraženci. Zato imajo narečja v okviru slovenskega jezika višji
statusni položaj. V zgodovini so predstavljala narodnostni temelj, ki je ohranjal slovenstvo (v
zamejstvu imajo to vlogo še danes), osrednja narečja pa so bila prva in osnovna podstava
knjižnega jezika (Smole 1997: 282). Narečja niso doživela sprememb, ohranjajo starejše
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stanje in temeljijo na izročilu (Orel 2003: 558). Torej so naravni sistemski protipol
normiranemu knjižnemu jeziku (Smole 2004: 322).
Znotraj narečij ločimo različne plasti: »visoko plast, namenjeno za posebno rabo, in druge,
bolj vsakdanje plasti jezika.« (Pogorelec 1965: 137) Iz visoke plasti je ljudska besedna
umetnost in pa tudi tisto, kar so slovenski klasiki v jeziku imenovali ljudsko in živo. Prav iz
visoke plasti govorjenega narečja je nastala tudi Trubarjeva osnova knjižnega jezika
(Pogorelec 1965: 137).
Slovenska narečja so zelo razčlenjena. Vzroki za to so zunajjezikovni in znotrajjezikovni.
Zunajjezikovni dejavniki so zgodovinski, geografski, družbenopolitični in cerkvenoupravni
(Zorko 2001: 260). Mednje spadajo naselitev slovenskega prostora z dveh strani, visoke gore,
ki so največkrat postale tudi upravnopolitična in narečna meja, cerkvenoupravna delitev
slovenske zemlje, kolonizacija (od 10. stoletja naprej), sosedstvo slovenskega jezika z
neslovanskimi jeziki oz. narečji ipd. (Logar 1975: 5–8). »Narečja, ki so se izoblikovala na
podlagi zemljepisnih dejavnikov (gorovja, zaprte doline, močvirje, razprostranjeni gozdovi
idr.) ali na teritoriju starejših administrativnih enot, so znotraj sebe enovitejša kot tista, nastala
z mlajšo upravno-politično delitvijo.« (Unuk 1997/98:308) Znotrajjezikovno pa se narečja
ločijo po razvoju dolgega in kratkega vokalizma, izvedenih naglasnih premikih, stopnji
morfologizacije

naglasa,

tonemskosti

oz.

netonemskosti,

razvoju

praslovanskega

soglasniškega sistema ipd. (Logar 1975: 8–13).
Ožji pojem v okviru narečij je krajevni govor. To »je jezik ožjih, zemljepisno, kulturno in
zgodovinsko povezanih področij, pogosto fará, včasih pa celo ene same vasi.« (Smole 1997:
282) Za večino ljudi je krajevni govor »materni jezik«, v nasprotju s priučenim knjižnim
jezikom. Zanj je značilno, da ima lasten sistem na vseh jezikovnih ravninah, ki se je
izoblikoval na osnovi tisočletnega zgodovinskega razvoja. Zato bi lahko zanj napisali tudi
slovnico in slovar, a bi morali pri tem za razliko od knjižnega jezika paziti, da izhajamo
izključno iz rabe, saj je normativnost z naše strani nedopustna (Smole 1997: 282–283).
Krajevni govor je torej sistemska narečna različica slovenskega jezika in njegova
najnaravnejša govorjena oblika, iz katere oz. iz dela katere je navsezadnje izšel tudi knjižni
jezik (Smole 2004: 322–323).
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4.2.2.1 Klasifikacija slovenskih narečij
Narečja se združujejo v narečne baze ali skupine glede na podoben slušni vtis, čeprav so si
lahko med seboj zelo različna. Prvo podrobno klasifikacijo in zamejitev slovenskih narečij je
podal Fran Ramovš leta 1931 v Dialektološki karti slovenskega jezika. Kasneje sta Breznik in
Toporišič v svojih šolskih slovnicah skušala prirediti in poenostaviti Ramovševo karto,
Toporišič pa je klasifikaciji dodal še osmo (mešano) kočevsko skupino. Na osnovi novejših
raziskav in Ramovševe dialektološke karte sta Tine Logar in Jakob Rigler na novo določila
meje posameznim narečjem. Nastala je Karta slovenskih narečij, ki je prvič izšla leta 1983.
Na njej so bolj odločno upoštevani mlajši jezikovni pojavi, zato je notranjščina prišteta k
primorski narečni skupini (Ramovš in po njem Toporišič jo prištevata k dolenjski) (Smole
1997: 282–284).
Na področju slovenskih narečij ločimo sedem narečnih skupin: gorenjsko, dolenjsko,
štajersko, panonsko, koroško, primorsko in rovtarsko narečno skupino (Smole 1997: 282).
Znotraj njih je na Logar-Riglerjevi Karti slovenskih narečij »zamejenih in poimenovanih 36
narečij in 12 govorov ter mešani kočevski govori.« (Smole 1997: 284)
Tudi genetsko jezikoslovje si zastavlja vprašanje, »kako idiome nižje hierarhične stopnje
združevati v idiome višje hierarhične stopnje, oz. konkretneje, kateri krajevni govori sodijo v
preučevano narečje in kateri v sosednje ali katera narečja spadajo k določenemu jeziku in
katera že k sosednjemu.« (Šekli 2004: 43) Pri kvalitativnem pristopu so merila za določanje
ponavadi dejstva iz zgodovinskega glasoslovja, redkeje zgodovinskega oblikoslovja in
leksike. Posamezni idiomi se torej »združujejo v večje skupine na podlagi skupnih
značilnosti, ki so hkrati definicijske lastnosti skupine. Za tako definirane idiome sta značilni
homogenost in specifičnost.« (Šekli 2004: 44) Pojavljajo pa se tudi prehodna in mešana
jezikovna območja, saj so prehodi med jezikovnimi pojavi postopni oz. obstajajo »tudi
območja z raznorodnimi glasovnimi odrazi kot rezultati različnih razvojnih zakonov.« (Šekli
2004: 44)

5 Narečje in knjižni jezik

V tem poglavju bomo pogledali, kakšno je razmerje med narečjem in knjižnim jezikom, saj
bomo v empiričnem delu ugotavljali, koliko in v čem se narečni govor mlajše generacije
približuje knjižnemu jeziku. »Govorjeni jezik – jezik širšega ali ožjega okolja ali skupine in
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individualna raba omogoča biti svoboden in hkrati izviren, samostojen v svojem jeziku,
knjižni govorjeni ali pisni jezik s pravili in normativnostjo pa omogoča biti kultiviran,
izobražen v svojem jeziku, odprt, dostopen in uporaben za vse Slovence.« (Orel 2003: 559)
Praški strukturalizem pojmuje knjižni jezik kot avtonomen, neodvisen od vseh spontano
uporabljenih jezikovnih različkov, posledica tega poudarjanja avtonomnosti knjižnega jezika
pa so iz praškega strukturalizma izhajajoči jezikovni pogledi (tudi slovenski). Pri raziskavah
knjižnega jezika je sicer upoštevan tudi zemljepisni vidik, a naj bi bil za jezikovni razvoj in
jezikovno načrtovanje obrobnega pomena. Po drugi strani pa je funkcijska jezikovna
razslojenost bolj ali manj vezana na knjižni jezik (Kenda Jež 2004: 267, po Katičiću in
Brozoviću).
Knjižni jezik in dialekt sta si v nasprotju z vidika zemljepisne, teritorialne razširjenosti
(regionalno omejenemu dialektu stoji nasproti vsenarodni in vsedružbeni knjižni jezik) in z
vidika funkcijskega razpona (polifunkcijskemu knjižnemu jeziku stoji nasproti v osnovi
monofunkcijski dialekt) (Kenda Jež 2004: 267–268, po Jedlički).
Proučevanje funkcijskozvrstne razslojenosti je omejeno le na knjižni jezik in to kljub zavesti,
da ni vezana izključno na knjižni jezik ali na izjave, tvorjene v knjižnem jeziku. Zaradi
predpostavljene

enofunkcijskosti

neknjižnih

zvrsti,

ki

so

omejene

na

praktično

sporazumevanje, pa je mogoče predpostaviti, »da se skupek sredstev, ki so uporabljena v
neknjižnih izjavah s praktičnosporazumevalno funkcijo, v bistvu prekriva s celotnim skupkom
sredstev dane neknjižne tvorbe.« (Kenda Jež 2004: 268, po Jedlički)
Iz povedanega lahko ugotovimo, da sta dialektologija in sociolingvistika dve povsem
samostojni jezikoslovni disciplini. Dialektologija se ukvarja z narečji, jezikovnimi različki z
relevantno zemljepisno razslojenostjo, sociolingvistika pa s sociolekti, jezikovnimi različki z
relevantno družbenoplastno in funkcijskozvrstno razslojenostjo (Kenda Jež 2004: 268).
Slovenski model jezikovnih zvrsti se v veliki meri zgleduje po češkem. Prav pri
opredeljevanju razmerja med knjižnim in narečnim glede na funkcijskozvrstno razslojenost pa
se je razvil v dveh smereh (Kenda Jež 2004: 269).
Na eni strani imamo Toporišiča (1991: 431–432), ki zavrača najbolj skrajnostni vidik te
delitve:
»Na koncu razpravljanja o funkcijskih zvrsteh bi rad opozoril še na zmoto, ki na svoj način
izhaja menda iz češkega nauka o največji funkcijski izdiferenciranosti knjižnega (zbornega)
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jezika v primeri npr. z narečnim. Ta zmota je v (včasih implicitnem) zatrjevanju, da narečni
jezik funkcijsko ni izdiferenciran, kar je seveda popolnoma napačno: poleg vsakdanjega
praktično-sporazumevalnega jezika tu ločimo še umetnostnega (pripovednega in pesemskega,
deloma pa tudi dramskega), strokovnega (jezik kovača, vinogradnika, pastirja, tkalca,
prevoznika, »lanarice« itd.).«
Drugo smer slovenskega jezikovnozvrstnega modela pa predstavlja razmišljanje Ade Vidovič
Muha (1998: 102, po Havranku):
»|Funkcijski| vidik samodejno izloči knjižni jezik kot tisti, ki je prav s stališča različnosti vlog
znotraj jezika samega najbolj razčlenjen, edini obremenjen tudi zunajjezikovno, in sicer z
vlogo narodne povezovalnosti in iz nje izhajajoče narodne reprezentativnosti.«

6 Kam pelje razvoj narečij?

Predvidevanja o jezikovnem razvoju posameznih socialnih zvrsti so mogoča le »po natančnih
empiričnih raziskavah jezikovnozvrstnih razmer v vsakem jeziku posebej.« (Kenda Jež 2004:
264) Pojavlja se teza o izumiranju narečij, ki je aksiom klasične dialektologije. Ta trditev je
oprta na modele jezikovozvrstnega razvoja šestdesetih in sedemdesetih let, po katerih postane
standardni jezik osnovni obrazec za nadaljnji razvoj danega organskega govora. Ta razvoj je
enosmerni, vsi drugi jezikovni različki se postopoma zlivajo s standardnim jezikom (Kenda
Jež 2004: 264). Koliko je to res, bomo ugotavljali z medgeneracijsko primerjavo govora
Dolenje vasi, predstavljeno v empiričnem delu.
Za teze o zlitju narečij s knjižnim jezikom, o zamenjavi zemljepisne jezikovne členjenosti s
socialno oz. funkcijskozvrstno in o izginotju narečij z izgubo tradicionalne ruralne kulture se
je v zadnjih desetletjih izkazalo, da ne držijo v vseh primerih. Raziskave, opravljene na
skorajda vseh jezikovnih področjih, izpričujejo asimetrični razvoj narečij. Obstajajo jezikovni
različki z izrazito težnjo po medsebojni izravnavi ali približevanju standardnim oblikam
jezika, pa tudi različki z višjo prestižnostjo, ki ohranjajo svojo jezikovno strukturo, saj jih
govorci zavestno gojijo in kultivirajo (uporabljajo v vedno širšem funkcijskem obsegu). Na
stopnjo ohranjanja narečnih jezikovnih različkov močno vplivata standardizacija in
zgodovinski razvoj diasistema (Kenda Jež 2004: 264–265).
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Jezikoslovci torej zavračajo tezo o izumiranju narečij, a se jezikoslovni pogledi na njihovo
usodo še vedno zelo razlikujejo. Ločita se klasična dialektologija, ki meni, da je narečje govor
kmečkega prebivalstva določene pokrajine, in sociolingvistika, ki se osredotoča na
proučevanje zemljepisne členjenosti jezikovnih različkov sploh (Kenda Jež 2004: 265).
Prva različica jezikovnega razvoja je prenovljena klasična. Ta v bližnji prihodnosti ne
predvideva izginotja narečij, ampak vedno večjo omejenost njihove rabe, »najprej na
vsakdanji govor v vaškem okolju, postopoma pa naj bi se njihova funkcijska vrednost omejila
na jezik folklore in drugih lokalnih kulturnih dejavnosti, na »svečani kod« za posebne
priložnosti, torej še vedno na mrtev idiom. Sedanja narečna območja naj bi se strnjevala v
večje ozemeljske enote, t. i. regionalna narečja, regiolekte, katerih razvoj naj sicer ne bi
potekal vedno v smeri prestižne norme, vendar bi temeljil na izgubi prvin, ki se najbolj
razlikujejo od knjižnih.« (Kenda Jež 2004: 265–266)
Druga teorija (sociolingvistika) pa pravi, da je stopnjujoča se narečna členitev mestnih
govorov privedla do napovedi nove dialektizacije. Inovativna vloga mest naj ne bi bila nekaj
novega, saj so bila mesta vedno žarišča jezikovnih inovacij. Večina ruralnih narečij pa
»predstavlja ostanke razvoja, ki se je začel v mestih in se postopoma širil v vedno manjše
jezikovne skupnosti, dokler ni dosegel podeželja.« (Kenda Jež 2004: 266, po Labovu)

7 Narečja v šoli

V naši raziskavi ugotavljamo, koliko se je govor Dolenje vasi spremenil v pol stoletja oz. v
kolikšni meri mlajša generacija še ohranja svoj narečni govor. Pri tem se moramo zavedati, da
na odnos do jezikovnih različic vpliva šola. Vrednotenjsko-čustvena podlaga za nastanek in
obstoj stališč in predsodkov, zlasti pa za njihovo trajnost in nezavedno delovanje se namreč
oblikuje že v otroštvu. Zato je še »posebej pomembno, kako otrokom predstavimo jezikovno
raznolikost, saj je seznanjanje z razlikami hkrati tudi vrednotenje.« (Bitenc 2016: 294) Pri
otrocih ločimo tri izvore predsodkov: družinske modele (to so predvsem starši), modele, ki jih
pridobijo v procesu izobraževanja, in modele, ki jih ponudijo mediji, kamor spada tudi
otroška literatura. Posebno pozornost bi torej morali posvetiti temu, »kako se na jezikovno
raznolikost odzivajo starši, kako jo obravnavajo v šoli, predvsem učitelji (ne samo v okviru
obravnave različnih zvrsti pri slovenščini, temveč tudi oz. predvsem pri dojemanju
raznolikosti pri učencih samih in drugih, s katerimi pridejo v stik, pri čemer bi lahko rekli, da
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gre za skriti učni načrt), in kakšno vlogo imajo različne jezikovne varietete v medijih. Glede
šole se zdi, da bi bilo smiselno razmišljati o tem, kako /…/ bi se otroci v vrtcu in med
osnovnošolskim izobraževanjem bolj načrtno srečevali z jezikovno raznolikostjo in jo po
učiteljevem vzoru in ob njegovi spodbudi primerno vrednotili.« (Bitenc 2016: 294)
Kakšna je vloga šole pri učenju knjižnega jezika in ohranjanju narečij? Šola je tista, ki »danes
poleg medijev razvija jezikovno kompetenco, oblikuje vedenje o vrednostih posameznih
govornih zvrsti in ustvarja podlage za nacionalno jezikovno kulturo.« (Pogorelec 2008: 79) V
kar največji meri torej vpliva na konkretno udejanjanje govornega knjižnega jezika. Neenotna
pa so že stališča glede norme govornega učnega jezika. O njih se ne morejo poenotiti ne
šolsko dogajanje v slovenskem prostoru ne predstavniki različnih strok. In tako same
uresničitve norme »nihajo od večjega ali manjšega upoštevanja norme (ponekod izrazito
izumetničenega) do zavestnega opuščanja norme na račun neke vrste spontanega, vsakdanjega
jezika. Razlog za to je največkrat v določeni stopnji učiteljeve jezikovne nekompetence, pa
tudi v tem, da zaradi navedenih razlogov ni enotnega stališča o zvrsti govornega učnega
jezika, medtem ko glede pisne zvrsti takih dilem ni.« (Pogorelec 2008: 79)
Kako torej »načrtovati izobraževanje, da bi govorci pridobili ustrezno javno govorno kulturo,
da bi bili samozavestni pri uporabi različnih varietet slovenščine v različnih okoliščinah, da bi
se čutili sproščene ob uporabi knjižnega jezika in da bi jim ta zvrst preko rabe postala manj
odtujena in bolj domača« (Bitenc 2016: 295, po Pogorelec)?
Maja Bitenc meni, da lahko »[p]reoblikovan in bolj odprt pogled na jezikovno raznolikost v
jezikoslovju in posledično v izobraževalnem sistemu, v učnih načrtih in šolskem gradivu ter
ozaveščanje o družbenem vplivu jezikovnih izbir, o pomenu jezika za naše vsakdanje
življenje in medčloveške odnose /…/ govorce usposobita za bolj sproščeno, suvereno in
učinkovito sporazumevanje v različnih konkretnih življenjskih situacijah.« (Bitenc 2016: 296)
Ne glede na to, kakšno je vrednotenje regionalnega in socialnega dialekta, regionalne in
socialne zvrsti jezika, mora šola (tudi dvojezična) pripeljati »učenca do obvladanja knjižnega
(govornega in pisnega) jezika kot splošne komunikacijske oblike (čeprav nekoliko regionalno
obarvane).« (Zdovc 1974: 280) Pouk bi moral graditi na učenčevem izhodiščnem jeziku, t. j.
na domači dialektalni in socialni varianti slovenščine, a je ta zahteva manj splošno sprejeta.
To, ali bomo uporabili dialekt kot pomožno sredstvo pri posredovanju standardnega,
knjižnega jezika, je v praksi odvisno od različnih pogojev. Način uporabe dialekta se bo na
raznih šolskih stopnjah od osnovne in višje do visoke šole razlikoval. Pogoji pa »zahtevajo
subjektivne in objektivne dejavnike učnega procesa: razmerje med učenci samimi kot skupino
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(razred), razmerje med učenci in učiteljem ter razmerje med dialektom (izhodiščem) in
knjižnim jezikom (ciljem).« (Zdovc 1974: 280) Ta metodični sistem je toliko bolj učinkovit in
smiseln, »kolikor večja je homogenost učencev glede domačega dialekta, kolikor temeljiteje
ga učitelj pozna in kolikor obsežnejše in doslednejše so zakonitosti razmerja med dialektom in
knjižnim jezikom.« (Zdovc 1974: 280) Pomembno je, da se metoda strogo drži aktualne
sinhronosti jezikovnih pojavov na obeh straneh. Vzporednosti na zgodovinskorazvojnih
ravneh bi namreč pomenile nadomeščanje ene neznanke z drugo. Uporabnost in smiselnost te
metode pa lahko določi šele praksa za vsak lokalni govor posebej (Zdovc 1974: 281).
Ne ve se, »v kakšni meri je narečni govor most do usvojitve knjižnega jezika oz. do katere
stopnje imajo učenci oba sistema sploh uzaveščena (isto vprašanje si lahko zastavimo tudi za
učitelja).« (Smole 2009: 559) Vera Smole je mnenja, »da je ta neuzaveščenost oz. samo
približno znanje narečnega govora krivo za slabše znanje knjižnega jezika in vzrok za
prodiranje narečnih jezikovnih prvin v knjižno zvrst oz. za rušenje obeh sistemov – tako
knjižnega kot narečnega. Namesto do medkodnega preklapljanja (menjave kodov) prihaja
namreč do mešanja obeh zvrsti (mešanja kodov), za kar so boljši pogoji tam, kjer se narečni
različek od knjižnega manj razlikuje – to pa daje vtis hitrega izgubljanja narečne zvrsti.«
(Smole 2009: 559–560) Do mešanja zvrsti pripelje tudi to, da se v šoli premalo pozornosti
posveča govorni kulturi, ki upada, med drugim tudi govornemu prilagajanju posameznim
formalnim položajem, ki je manj dosledno. Pogosto je razlog za ta pojav pomanjkanje
različnih vrst govorne kompetence pri rojenih govorcih (npr. artikulacijske) (Pogorelec 2008:
81).
Zdovc je v svoji raziskavi prišel do sklepa, da dialekti lahko zavzamejo vidnejše mesto pri
učenju in poučevanju knjižnega jezika. Zavestna in metodična uporaba dialekta pri
posredovanju knjižnega jezika se je izkazala za koristno, kar narekujejo tako subjektivni
(jezikovno izhodišče učencev in učiteljskih kadrov) kot objektivni (jezikovni) dejavniki.
Sistematično vključevanje dialekta namreč omogoča hitrejše napredovanje pri osvajanju
knjižnega jezika. Upoštevanje narečnih značilnosti pri pouku je naravnejše in blaži določene
zunanje pregrade med obema glavnima zvrstema slovenskega jezika (Zdovc 1974: 284).
Za samo učinkovitost pouka slovenščine pa je relevantno tudi, da »deluje učitelj v šolskih
okoliših svojega domačega govora ali pa da si hitro in temeljito osvoji strukturo lokalnega
govora svojega šolskega okoliša.« (Zdovc 1974: 280) Pravilna personalna politika šolskih
oblasti naj bi upoštevala tudi takšne dejavnike (Zdovc 1974: 280).
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8 Jezikovno spreminjanje

V zadnjih desetletjih je prišlo do družbenih, kulturnih in jezikovnih sprememb, ki jih je pri
proučevanju jezika pomembno upoštevati. Povzročili so jih globalizacija, naraščajoča
mobilnost, mednarodni tokovi, nove tehnologije in spreminjajoče se politične in ekonomske
razmere. »Te spremembe so imele pomemben vpliv na dojemanje povezave med jezikom in
družbo v sodobnosti: razvijajo se novi tipi govorcev, nove oblike jezika in novi načini
komunikacije, ki prinašajo velike izzive tudi za jezikoslovje in sociolingvistiko.« (Bitenc
2016: 295)
Govor ni isti, kot je bil pred desetimi leti, in ni tak, kot bo čez deset let (Tivadar 2004: 439).
Jezik se torej ves čas spreminja. Izjema so le mrtvi jeziki, ki imajo predvsem pisno tradicijo in
niso nikomur prvi jezik (Maurer-Lausegger 2005: 108, po Glücku). Do jezikovnih sprememb
ne pride v trenutku, uresničujejo se sčasoma. Lahko rečemo, da so jutrišnje spremembe
kolektivne posledice našega današnjega komunikacijskega ravnanja (Maurer-Lausegger 2005:
112, po Kellerju). V vsakem aktualnem jezikovnem stanju obstajajo arhaične prvine in
novosti. To so lahko stilne ravnine (zlasti v besedju) ali različno ovrednotene norme, z njimi
pa se ukvarjata predvsem sociolingvistika in dialektologija (Maurer-Lausegger 2005: 109, po
Glücku). Jezikovne spremembe se dogajajo na več ravneh in v različnih jezikovnih sistemih,
od različnih narečij nekega jezika do zamenjave in umiranja jezika (lahko ga npr. po obdobju
dvojezičnosti izpodrine splošni jezik) (Maurer-Lausegger 2005: 112, po Lüdtke).
Odvijajo se ob menjavi generacij. Ker pa je sleherna socialna in jezikovna dejavnost sožitje
različnih rodov, jezikovno spreminjanje ni samo končni rezultat zgodovinskega razvoja,
ampak postopek, ki se nenehno socialno uresničuje. Lahko je hitrejše ali počasnejše, nanj pa
vplivata družbeni in zgodovinski razvoj ter okoliščine, ki so z njima povezane. Jezikovno
spreminjanje je pogosto v času družbenih prelomnic (npr. reformacija v Nemčiji) (MaurerLausegger 2005: 109, po Glücku). »Generacijske jezikovne spremembe navadno potekajo
tako, da se inovacije sprva uveljavljajo počasi, se v srednji fazi hitro razširijo, v zadnji fazi
spremembe pa se širjenje nove oblike spet upočasni, dokler stare oblike popolnoma ne
izginejo oz. ostanejo samo v specifičnih kontekstih.« (Bitenc 2016: 37, po Tagliamonte) Kako
je z nastankom generacijskih jezikovnih sprememb v govoru Dolenje vasi, bo predstavljeno v
empiričnem delu.
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Pri preučevanju jezikovnega spreminjanja je treba upoštevati tudi pestrost jezikovnih
redundanc in jezikovno znanje posameznika. Redundance zagotavljajo, da sporazumevanje
funkcionira, kljub temu da se v sistemu na mnogih mestih pojavljajo različice. Za jezikovno
znanje posameznika pa velja, da pri njem nikoli ne obstaja »samo en jezikovni sistem, pač pa
v različni meri aktivno in pasivno cel sklop jezikov, jezikovnih različic in jezikovnih slogov,
ki se med seboj nenehno prepletajo.« (Maurer-Lausegger 2005: 115, po Mattheierju) Torej je
vsak jezikovni sistem odznotraj in odzunaj nehomogen. Nehomogenost znotraj nekega jezika
pa deluje kot motor jezikovne spremembe. Vsak zgodovinski jezik ima več jezikovnih variant
in jezikovnih stilov, te različice pa predstavljajo največji delež jezikovnih sprememb (MaurerLausegger 2005: 115, po Mattheierju).
Za sociolingvistiko in narečno geografijo je pojav jezikovne variacije posledica
(nezaključenih) procesov jezikovnih sprememb. Opazen pa je tudi proces narečnega
izenačevanja (redukcija jezikovnih oblik). Primer za takšne pojave izenačevanja je variacijski
prostor med narečjem in standardom. Podobe pogovornega jezika so rezultat procesov
konvergence in divergence med narečjem in knjižnim jezikom. Ti dve se medsebojno ne
izključujeta, ampak se nahajata v soodvisnosti. Ena torej pogojuje drugo (Maurer-Lausegger
2005: 116, po Scheutzu).
Konvergenca predstavlja strukturno asimilacijo nižje (narečne) k višji (standardni) varieteti.
Narečja posledično izgubijo izrazite značilnosti in prevzamejo značilnosti standardne
varietete. To je ponavadi obojesmeren proces, saj pride tudi do destandardizacije (standardni
jezik se približuje narečjem in prevzema regionalne značilnosti). »V obeh primerih pride do
strukturnega izravnavanja: po prehodnem obdobju, v katerem se lahko variabilnost poveča
zaradi soobstoja različnih oblik, se ena izmed njih opusti.« To »[i]zravnavanje varietet je
navadno vertikalno in horizontalno, saj v skupnem približevanju standardu narečja postajajo
manj različna tudi med sabo,« kar »vodi k pojavu bolj ali manj stabilnih vmesnih varietet med
standardom in narečjem.« (Bitenc 2016: 55, op. 36, po Auerju in Hinskensu) »Jezikovne
spremembe se dogajajo ne samo zaradi jezikovnega izravnavanja med narečji in standardom,
pač pa tudi zaradi izravnavanja med narečji samimi (v obeh primerih gre za vpliv stika z
drugimi varietetami) ter kot posledica notranjih preoblikovanj in inovacij (endogene oz.
notranje spremembe): za presojanje sprememb samo jezikovna struktura pogosto ne zadostuje
– treba je upoštevati tudi sociolingvistične dejavnike.« (Bitenc 2016: 55–56, op. 36, po
Auerju)
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8.1 Dejavniki in vzroki za jezikovno spreminjanje

V empiričnem delu bomo ugotavljali, koliko se je govor Dolenje vasi spremenil v pol stoletja.
Vzroki za tako jezikovno spreminjanje so lahko notranji ali zunanji. To so različni dejavniki,
ki vplivajo na komunikacijo govorcev. Eden glavnih vzrokov za spreminjanje znotraj
jezikovnega sistema je »naglasni premik, saj se prav na osnovi akcentskih pojavov močno
spreminja slušna podoba jezika oz. govora.« (Maurer-Lausegger 2005: 109, po Löfflerju)
Znotrajjezikovni dejavniki pa so še sistemska nujnost kot pojav analogije, artikulacijski pojavi
asimilacije med seboj daleč oddaljenih glasov, jezikovna ekonomija, prevzem in integracija
tujih prvin (Maurer-Lausegger 2005: 109, po Löfflerju).
Med zunajjezikovne dejavnike sodita motivacija za jezikovno spreminjanje oz. jezikovno
vplivanje in z njo povezana jezikovna večvrednost. Večvredna jezikovna oblika izziva k
posnemanju. Je prestižna jezikovna različica, ki je socialno, politično in gospodarsko
pogojena. Take oblike jezikovnih rangov niso samo v standardnem jeziku, ampak jih
srečujemo tudi v narečjih (Maurer-Lausegger 2005: 110, po Glücku). Ko posamezen govorec
izbira jezikovno različico, se ozira tudi na javnost. Ta je »dejavnik, ki v dani situaciji določa
rabo jezikovnih različic v jezikovnih skupnostih, soočenih s koeksistenco sistemov.« (MaurerLausegger 2005: 110, po Mattheierju)
Pogosto so spremembe pogojene z jezikovnim stikom (Maurer-Lausegger 2005: 110, po
Löfflerju). Interference nastanejo zaradi dvojezičnosti večjih skupin govorcev, ki uporabljajo
isto materinščino (Maurer-Lausegger 2005: 110, po Boretzkyju). O jezikovnem premiku ali
zamenjavi govorimo, če se vzorci rabe dveh ali več jezikov diahrono spreminjajo v prid
(dominantnemu) jeziku in v škodo (recesivnemu) jeziku. V začetni fazi tega dogajanja lahko
govorimo tudi o nadomestni dvojezičnosti (Maurer-Lausegger 2005: 110, po Dresslerju).
Pojav interference pri jezikovnem stiku je sprva vedno idiolektalen. Jezikovni stiki postanejo
za jezikovno skupnost in jezike, ki jih v konkretnih situacijah uporabljajo govorci, pomembni
šele takrat, ko se dvojezičnost pojavlja kot socialni fenomen (kadar je v večjih regionalnih,
socialnih, religioznih idr. skupinah prisotna kompetenca v več kot enem jeziku) in če v
njihovi rabi prevladuje funkcionalna diferenciacija (Maurer-Lausegger 2005: 111, po
Munskeju).
Za zaključek razmišljanja o jezikovnem spreminjanju lahko dodamo Kellerjevo misel, da
jezikovno spreminjanje opažamo, a ga ne zaznavamo kot nenehen proces, saj ga doživljamo
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kot propad (Maurer-Lausegger 2005: 112–113, po Kellerju): »Ali ni čudno, da različni
teoretiki, ki se ukvarjajo z jezikovnim propadanjem, že več kot 2000 let vedno znova tožijo
nad vse večjim propadanjem /…/ materinščine, ne da bi kdo kdaj mogel dokazati obstoj tako
načetega jezika? Verjetno tudi ni nikogar, ki bi bil pripravljen obžalovati propad svojega l a s
t n e g a

individualnega jezika /…/ Jezikovno propadanje je vedno propadanje jezika

drugega.« (Maurer-Lausegger 2005: 113, po Kellerju)

8.2 Spreminjanje jezika pri posameznikih v zgodovini

»Jezik je kot živa entiteta v času in prostoru pri različnih uporabnikih nenehno podvržen
procesom spreminjanja in medsebojnega sovplivanja, odvisen je od splošne, družbene in
individualne rabe, ki ga določa in preoblikuje.« (Orel 2003: 551)
Skozi čas se torej spreminja tudi jezik posameznikov. Pogledali si bomo, kako se je skozi leta
spreminjal jezik dveh protestantskih piscev, Primoža Trubarja in Jurija Dalmatina, in s tem
skušali pokazati, da jezikovno spreminjanje, ki ga obravnavamo tudi v empiričnem delu, ni
nič nenavadnega. Primož Trubar si je sistem knjižnega jezika izdelal že v prvi knjigi. Ta je
dosledno in le z majhnimi odstopi izpeljan v vsem Trubarjevem delu do sedemletnega
premora v njegovem pisanju (1567–1574). Najočitnejša sprememba v Trubarjevem jeziku
skozi čas je refleks za jat (e ali diftong ei). V začetni dobi svojega ustvarjanja (okrog 1557) je
najintenzivneje opuščal ne samo diftong ei za jat, ampak na sploh j tudi v drugih diftongičnih
zvezah. Po tem, ko se je leta 1561 vrnil v Ljubljano, je to pretirano izločevanje diftongičnega j
v primerih, ko ni šlo za refleks ě, precej opustil, še nadalje pa se je ogibal diftonga ei kot
refleksa za ě. Pravzaprav je sistem glede pisave ě in glede drugih odstopanj od rašiškega
govora najbolj dosledno izveden v času Trubarjeve največje aktivnosti. Po premoru je pri tem
nekoliko popustil, saj razvrstitev e in ei ni več tako dosledna kot prej (zlasti ei začne prodirati
v besede, v katerih je prej pisal e, manj obratno) (Rigler 1968: 15–16).
Trubarjev jezik se torej spreminja. Kakšen pa je vzrok za spremembe po letu 1574? Po dolgi
odsotnosti je v večji meri izgubil stik z domovino. Ker je med leti 1567 in 1574 pretrgal
kontinuiteto v pisanju, mu je toliko lažje zbledel njegov prvotni koncept knjižnega jezika.
Poleg tega pa mu je zaradi staranja začel spet stopati v zavest jezik, ki se ga je naučil kot
otrok (Rigler 1968: 16). Predvsem pa po letu 1574 v Trubarjevem jeziku ni več take
doslednosti, ki smo je bili vajeni pred tem (Rigler 1968: 84).
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Za razliko od Trubarja Jurij Dalmatin na začetku svojega ustvarjanja ni imel izdelanega
sistema, bil

je precej

nedosleden. Pri njem

se prepletajo

elementi

njegovega

vzhodnodolenjskega govora in knjižnega Trubarjevega jezika (Rigler 1968: 142). Za to je več
vzrokov. Dalmatin je začel prevajati mlad, med študijem v tujini, brez poznavanja jezikovnih
razmer na Slovenskem, za razliko od Trubarja torej ni bil seznanjen z dialektom Ljubljane oz.
središča, ampak je dobro poznal samo svoj domači vzhodnodolenjski govor. Pred bivanjem v
Ljubljani je torej nanj močno vplival jezik Trubarjevih del. Pozneje se je Trubarjevemu jeziku
močno približal, a ni prevzel njegovih izrazitejših dialektizmov. To pa dokazuje, da se ni
približeval samo Trubarju, ampak istemu tipu jezika kot Trubar: ljubljanskemu govoru (Rigler
1968: 190). Prav tako kot pri Trubarju se tudi pri njem pojavljajo razlike pri refleksu za ě. V
začetnih delih je zanj pisal ei znatno pogosteje kot v poznejših, saj se ga je pozneje izogibal
(Rigler 1968: 163).

9 Izgubljanje narečij in prehajanje v pogovorni jezik

Naš pravi materni jezik je narečje, saj smo vanj rojeni. Povedano z drugimi besedami,
»[n]avadno smo prvotno nosilci določenega narečja ali govora določenega urbanega
središča«, šele drugotno pa »priučeni govorci oz. uporabniki standardizirane (knjižne)
slovenščine.« (Žele 2006: 198) Problematično pa je, da »večina nobenega jezikovnega
sistema, tako narečja kot knjižnega standarda, ne uzavesti v tolikšni meri, da bi ju lahko
povsem suvereno uporabljali v govorjeni in pisani obliki« ter v različnih tipih besedil (Žele
2006: 198).
Narečni govori se spreminjajo, vprašanje pa je, ali bo to spreminjanje pripeljalo do odmiranja
in razkrajanja narečne leksike ter skladenjskih narečnih posebnosti (Žele 2006: 199). Prav s
pomočjo leksike in skladnje namreč najlažje ugotovimo, ali se sistemski narečni krajevni
govor spreminja v nesistemsko nadnarečno pogovorno različico, ki nudi pogovarjalno ugodje
in ima sorazmerno slabo funkcijskozvrstno razslojenost, zaradi česar je za večino nosilcev
najbolj sprejemljiva oz. vabljiva. K narečno nerazpoznavni oz. nadnarečni pogovarjalnosti
težijo tudi potencialni nosilci narečnih govorov, kar vedno bolj razkraja in siromaši narečja.
Narečna leksika je nadomeščena s slengizmi in žargonizmi, pa tudi z besedjem iz nižjega
občevalnega jezika ipd. Z novo predmetnostjo in pojavnostjo namreč v narečja vdirajo
splošno rabljena praktičnostrokovna leksika in žargonizmi, med katerimi je veliko prevzetih
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izposojenk (špargert, fajn, ful …) (Žele 2006: 200). Ta nesistemska pogovorna različica »pa
po drugi strani paradoksno sproža nujnost prestižnega razvoja jezika, ki sili v zavestno
ohranjanje in razvijanje predvsem standardnih sistemskih oblik jezika tudi v najširših možnih
funkcijskih obsegih.« (Žele 2006: 200) Pri tem je povečana raba tujk (Žele 2006: 206). Da bi
ugotovili, v kolikšni meri se govor Dolenje vasi še ohranja, bomo v empiričnem delu
opazovali, ali v govoru mlajše informatorke, predstavnice govora Dolenje vasi, prihaja do
odmiranja narečne leksike in skladenjskih narečnih posebnosti in ali se njen govor spreminja
v nesistemsko nadnarečno pogovorno različico.
Ustavili smo se torej predvsem pri govorjenem jeziku. Breda Pogorelec je o njem zapisala:
»Kadar /…/ govorimo, govori z nami vse okolje in se pridružuje našemu izrazu: ljudje, s
katerimi se pogovarjamo ali jim kaj pripovedujemo, prizorišče, kjer govorimo, naš
temperament si pomaga s kretnjami, in da ne bi učinkovali prisiljeno, podredimo temu tudi
jezik, v katerem govorimo.« (Pogorelec 1965: 134)
Tako kot A. Žele je tudi B. Pogorelec trdila, da postaja pogovorni jezik čedalje bolj splošna
oblika govornega jezika. A ta ni ustaljen in enak za vse Slovence, saj za razliko od pisanega
jezika nima zapisane in predpisane slovnice (Pogorelec 1965: 134). Pogovorne jezike je sicer
mogoče opisati (izrazna plat na vseh jezikovnih ravninah, raba), a je to zaradi spremenljivosti
in velike raznolikosti zelo težko. Vsekakor pa ni mogoče predpisati za ves slovenski prostor
enakega pogovornega jezika (ne s stališča rabe in ne s stališča sestava) (Škofic Guzej 1994:
571). Pogovorni jezik nastaja sproti, pod stalnim vplivom govorjene plasti narečja in pisanega
knjižnega jezika (Pogorelec 1965: 134). Jana Zemljarič Miklavčič (2008: 94) je postavila
hipotezo, da se razlike v pogovornem jeziku »pojavljajo v dveh smereh: na vertikalni ravni
nastajajo razlike med govorci različnih regij (na glasovni, besedni in deloma skladenjski
ravni), na horizontalni ravni pa zaradi okoliščin, v katerih govorjeni jezik poteka (višja ali
nižja stopnja formalnosti).«V določenih govornih položajih se zborni jezik približuje narečju
in obratno, tako da zborni jezik postane bolj sproščen v izrazu, narečje pa izgublja tiste svoje
posebnosti, ki ga delajo nerazumljivega govorcem, ki ga ne obvladajo oziroma govorijo
(Škofic Guzej 1994: 571). Večji kot je vpliv narečja (zlasti v glasovnem sistemu in v
oblikoslovju), večja je razlika med pogovornimi jeziki, ki nastajajo v posameznih predelih
slovenskega ozemlja. Večji kot je vpliv knjižnega jezika, večje je izravnavanje in tem težje je
ugotoviti, od kod je govornik. To prepletanje vplivov pa povzroča, »da tudi pri enem samem
govorniku pogovorni jezik ni vedno dosledna oblika s trdno slovnico in drugimi značilnostmi
enovitega jezikovnega sistema.« Prav zaradi teh nedoslednosti in nenehnega individualnega
spreminjanja »je za slovenski pogovorni jezik na tej stopnji razvoja zelo težko določiti
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splošne zakonitosti in jih ločiti od trenutnih in enkratnih posebnosti jezikovnega izraza
posameznikov.« (Pogorelec 1965: 135)
Pogovorni jezik nastaja, ker se govorci različnih narečij govorno prilagajajo drug drugemu,
»ko se znajdejo skupaj na enem prostoru in tu več let skupaj živijo in delajo.« (Guzej
1989/90: 53–54) Različni govorjeni jeziki/narečja se prepletajo (prihaja do interferenc), jezik
posameznega govorca pa se v novonastalem družbenem okolju brusi in se sčasoma izoblikuje
v nadanarečni govorjeni jezik – pogovorni jezik. Smer in količina interferenc je odvisna tako
od jezikovnih kot tudi od zunajjezikovnih dejavnikov. Zunajjezikovni dejavniki so govorčev
odnos do jezika, najožje govorno okolje, posameznikova jezikovna oz. govorna sposobnost
(kompetenca in performanca) itd. Posledično »so mogoče tudi precejšnje razlike med
idiolekti, čeprav so govorci prišli iz istega prvotnega govornega okolja v novo.« (Guzej
1989/90: 54)
Pogovorni jezik lahko torej v določenih govornih položajih oz. govornih okoljih nastaja tudi s
sovplivanjem več narečij oziroma govorov. Ti začnejo ob dolgotrajnem stiku različnih
govorcev v določenem govornem okolju izgubljati svoje posebnosti in se približevati eno
drugemu. A tudi tu sta zborni jezik in jezik širšega okolja (soseske, kraja in področja, torej
narečje in že oblikovani pogovorni jezik) tista dejavnika, ki nakazujeta smeri razvoja teh
izravnav. »Govorec A, ki mu je prvi jezik narečje, namreč v drugačnem okolju B ta izrazni
vez/kod začne opuščati iz različnih razlogov (razumljivost njegovih sporočil, vključenost –
tudi govorna – v družbeno in govorno okolje ipd.) in ga nadomeščati z drugim oz. se z novim
pogovornim jezikom prilagajati temu okolju. Pri tem govornem prilagajanju mu pomaga tako
znanje jezika kot tudi poznavanje pravil rabe določenega jezikovnega veza v tem govornem
okolju in sposobnost prilagajanja jeziku/govoru takega govornega okolja.« (Škofic Guzej
1994: 571) Pojavne oblike pogovarjalnega jezika se uresničujejo »s samim govornim
dejanjem v določenih govornih položajih – pri različnih tvorcih sporočila različno – odvisno
tako od tvorca kot od naslovnika (njunega krajevnega in družbenega izvora, duševnega stanja,
namena sporočanja), okoliščin (kraja in časa), tvarine, od znanja jezika in od sposobnosti
ustrezne rabe jezika glede na govorni položaj itd.« (Škofic Guzej 1994: 572)
Primer prilagajanja novemu govornemu okolju je selitev govorca iz rojstnega Prekmurja v
Ljubljano v času srednjega šolanja: »takemu govorcu je prvi jezik (J1) narečje, drugi jezik
(J2), glede na vrstni red seznanjanja, je knjižni jezik, tretji jezik (J3), ki ga je sprejel in tudi
sooblikoval v novem družbenem in govornem okolju, pa je varianta pogovornega jezika« –
jezik urbanizacije (Škofic Guzej 1994: 572). Do prehajanja iz koda v kod namreč v glavnem
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prihaja zaradi prilagajanja drugozvrstnemu (drugonarečnemu) govorcu (Kenda Jež 1999:
304).
Do takega prehajanja prihaja tudi pri učencih, ki na narečju lasten način premoščajo razdaljo
med lastnim idiolektom in zbornim jezikom. Pri tem ni nujno, da je rezultat teh premikov
preprosta projekcija enega sestava na drugega, saj lahko tvorijo popolnoma novo pojavnost.
Način, kako narečni govorec preoblikuje svojo govorico, ko se skuša približati
drugozvrstnemu jezikovnemu različku, in sredstva, s katerimi to naredi, nam pomagajo ločiti
fond narečnih prvin (navadno podvržene spremembam) od tistih, ki ostajajo nespremenjene
(ker presegajo govorčeve zmožnosti prilagajanja ali pa so tako značilne za narečje, da bi bilo
njihovo zamejevanje preveč opazno in pri govorcih istega jezikovnega različka označeno kot
nesprejemljivo) (Kenda Jež 1999: 304).
Področje pogovornega jezika je še vedno pogost predmet raziskovanja, novejša je npr.
raziskava Maje Bitenc (2016), s katero je prišla do istih spoznanj o nastanku pogovornega
jezika. V jezikovni resničnosti poznamo različne tipe oz. profile govorcev, to so narečni
govorec, kodni preklopljevalec (govorec ima dva izrazito različna koda oz. varieteti) in kodni
mešalec (Bitenc 2016: 286). »[M]ed poloma knjižnega jezika in narečja, ki sta v slovenskem
jezikoslovju pogosto idealizirana kot edini sistemski in raziskovalne pozornosti vredni
jezikovni zvrsti, obstaja bogata govorna variantnost,« (Bitenc 2016: 285) saj prihaja pri
jezikovnem prilagajanju »do vmesnih oz. medvarietetnih oblik, ki niso niti del standardnega
jezika niti del narečja in ki jih lahko interpretiramo kot rezultat številnih strategij kodnega
preklapljanja in kodnega mešanja: govorci uporabljajo elemente različnih varietet in tako
kažejo na družbeno bližino ali identifikacijo z več variantami hkrati.« Govorci se pri tem »ne
prilagajajo toliko dejanskemu govoru sogovorcev, ampak bolj ali manj stereotipiziranim
značilnostim jezika skupine, ki se ji želijo približati, oz. podobi samega sebe v odnosu do
sogovorcev.« (Bitenc 2016: 286)
Z upoštevanjem današnje jezikovne situacije torej lahko ugotovimo, da se oži obseg rabe
knjižnega jezika, na nekaterih območjih pa tudi obseg rabe sistemskih narečnih različkov oz.
krajevnih (in mestnih) govorov. Narašča pa »obseg rabe vmesnih, nesistemskih, a zemljepisno
bolj ali manj zaznamovanih jezikovnih različkov, ki so s svojo sproščeno izbiro jezikovnih
sredstev zelo ekspanzivna, saj se jim ni treba držati nobene norme: ne predpisane
(knjižnojezikovne) ne naravne (genetskojezikovne).« (Smole 2009: 558) Situacija po
slovenskih pokrajinah pa je zelo različna, odvisna je od prestižnosti narečne zvrsti v njej
(Smole 2009: 559).
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9.1 Modifikacija primarne govorice

Zgoraj opisano prehajanje narečja, pa tudi knjižnega jezika, v pogovorni jezik lahko opišemo
tudi z modelom modifikacije primarne govorice. Po koncepciji primarne govorice »se
slovensko govoreči najprej nauči govorice svojega primarnega okolja (družine, rojstnega
kraja), ki obenem pripada določeni regiji. Kot primarna govorica lahko nastopa narečje oz.
nadnarečna pogovorna formacija (mestna govorica, lokalni interdialekt, pokrajinski pogovorni
jezik).« (Makarova 2004: 288) Odvisno od različice, ki se rabi v družini, se je kot primarne
govorice v posameznih primerih mogoče naučiti tudi kultivirane govorice (kultivirane mestne
govorice, knjižne govorice s prepoznano lokalno obarvanostjo) (Makarova 2004: 288).
Bistvo vsakega jezikovnega prilagajanja v okviru slovenske jezikovne situacije je
modifikacija primarne govorice: tako v smeri pokrajinske pogovorne različice kot tudi knjižne
norme. Pri načelu modifikacije primarne govorice je pomembno, da v primarni govorici
variira stopnja izraženosti lokalnih posebnosti, seveda v odvisnosti od govornega položaja. Ta
stopnja izraženosti gre od neomejenosti in popolne svobode izražanja pri občevanju v družini
in s prijatelji doma oz. v rojstnem kraju (ničta stopnja modifikacije primarnega jezika) do
maksimalne omejenosti v formalnem položaju (maksimalna stopnja modifikacije primarnega
jezika). Možna pa je tudi tvorba vmesnih stopenj v neformalnem govornem položaju (vmesna
stopnja modifikacije) (Makarova 2004: 289), ker »se knjižni jezik zaradi svoje oddaljenosti od
pogovornih formacij v tem položaju ne uporablja (oz. se v njem ne obdrži), enotne slovenske
splošnopogovorne formacije za zagotavljanje tega komunikacijskega področja [pa] ni.«
(Makarova 2004: 289)
Ker vsebuje različne nemodificirane in delno modificirane lokalne posebnosti, lahko nivo
modificiranega koda niha. To variiranje pa je odvisno od stopnje obvladovanja ciljne govorice
(knjižnega ali pokrajinskega pogovornega jezika), katero določa cela vrsta dejavnikov, in
sicer jezikovna distanca med primarno in ciljno govorico; intenzivnost in pogostnost
kontaktov z nosilci le-te; trajnost bivanja govorečega v jezikovnem okolju, ki uporablja ciljno
govorico; jezikovne sposobnosti govorečega. Jezikovna distanca je določena s sestavo
neustreznih (lokalnih) posebnosti primarne govorice v primerjavi s ciljno. Večja kot je
jezikovna distanca, večja je amplituda variiranja jezikovnih sredstev na račun interference s
strani primarne govorice, različne po kakovosti in obsegu (Makarova 2004: 289). Položajno
variiranje se torej »opaža v primerih, ko se govoreči zaveda pomanjkanja jezikovnih sredstev
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svoje govorice oz. neustreznosti le-teh v konkretnem govornem položaju.« (Makarova 2004:
290)
Glavni dejavnik, ki vpliva na modifikacijo primarne govorice, je nerazumevanje s strani
poslušalca. Drugi dejavnik je sobesednikova knjižna govorica (v primernem položaju), tretji
pa občutek jezikovnega takta (pozornost do sobesednikove govorice in do morebitnih težav v
razumevanju, ki se lahko pojavijo pri občevanju z njim) (Makarova 2004: 294).

9.2 Podobnosti in razlike med narečji in pogovornim jezikom

Mlajša generacija se zaradi stikov z govorci iz različnih narečnih skupin v sporazumevanju
zateka k pogovornemu jeziku. V empiričnem delu bomo opazovali, v kolikšni meri mlajša
informatorka, predstavnica govora Dolenje vasi, ostaja znotraj svojega krajevnega govora, v
kolikšni meri pa se v svojem govoru približuje pogovornemu jeziku. V teoretičnem delu pa si
bomo pogledali podobnosti in razlike med narečji in pogovornim jezikom. Narečjem in vsem
oblikam pogovornega jezika so ne glede na morebitne razlike v glasovju ali oblikah skupne
podobne stavčne zgradbe (nekatere od teh se razlikujejo od stavčnih zgradb pisanega jezika).
Kljub temu da so tu ponavljanja, prekinitve zvez in začetki novih stavčnih zgradb,
nedokončanost in navidezna nedorečenost, so te zgradbe razumljive, ker govori skupaj z
govornikom vsa situacija govora (Pogorelec 1965: 137–138). Skladnja govorjenega in
pisanega jezika je »v marsičem drugačna, to pa je posledica drugačnega postopka pri
oblikovanju govorjenega in pisnega sporočila.« (Pogorelec 1965: 149) V vsakem govoru
(govornem tekstu) se z vsemi, tudi jezikovnimi sredstvi, kaže govornikovo razpoloženje in
čustvovanje. V njem se morda še bolj kot v pisavi oblikuje govorčev individualni izraz, saj si
vsakdo izoblikuje lasten tip govorjenega jezika, v skladu s kulturno stopnjo, z okoljem, v
katerem živi, pa tudi v skladu s svojim temperamentom. Ta govorni jezik pa tudi pri
posamezniku ni enoten in vsebuje različne kulturne plasti (Pogorelec 1965: 138). »Tako smo
pravzaprav tudi v okviru materinega jezika nekako večjezični.« (Pogorelec 1965: 138)
Razlika med narečji in variantami pogovornega jezika pa je »predvsem v tem, da imajo
narečja razmeroma ustaljen jezikovni sistem, kakor da so stoletja napisala slovnico, ki se je
držijo vsi, ki v narečju govorijo. Pogovorni jezik pa v zavesti govorečih ni tako ustaljen. Ker
se zaradi križanja različnih plasti govorjenega jezika nenehno spreminja, pogosto slišimo, da
Slovenci pogovornega jezika še nimamo.« (Pogorelec 1965: 138)
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10 Od narečnega h knjižnemu besedju

V raziskavi govora Dolenje vasi, predstavljeni v empiričnem delu, bomo analizirali tudi
besedišče na temo hrane, njene priprave in posode. Tu, v teoretičnem delu, pa si bomo
pogledali, kaj vse se lahko dogaja z besedjem. Knjižni (pisni) jezik izhaja iz živega,
govorjenega jezika. Posledica tega je, da tudi knjižno besedje izhaja iz narečnega. Vendar
sodobni način življenja in vse večja »komunikacijska pretočnost prostora« pospešujeta tudi
obratno pot – prehajanje besedja iz drugih socialnih in funkcijskih zvrsti v
praktičnosporazumevalni govorjeni jezik narečij (Škofic 2004: 355). »Stilno-zvrstna
pripadnost besede ali besedne zveze (leksema) namreč ni nekaj stalnega, ampak se njena
oblika in pomen v času in prostoru lahko spreminjata, besedje lahko iz jezikovnega diasistema
(in torej tudi iz posamezne zvrsti jezika) izpada in se zamenjuje z novotvorjenkami,
izposojenkami ali kalki.« (Škofic 2004: 355) Ugotavljanje odprtosti knjižnega jezika za
sprejemanje narečne leksike in ugotavljanje vpliva knjižnega besedja na narečno je
omogočeno z raziskovanjem narečnega besedja, njegove razširjenosti in različnih
poimenovalnih postopkov (tudi besedotvornih načinov) (Škofic 2004: 355). Zato je to
raziskovanje »pomembno tako za načrtovanje razvoja knjižnega jezika kot za prepoznavanje
mehanizmov v sodobnem življenju narečja.« (Škofic 2004: 356)
Raba besed se spreminja zaradi zunajjezikovnih dejavnikov: »besede izginjajo, ko izgine
potreba po poimenovanju posameznih pojmov, ali se krepijo (raba postaja pogostejša, besedna
družina postaja večja), ko se poimenovalna potreba veča.« (Škofic 2004: 354)
Raba narečne leksike se torej spreminja, narečno besedje pa predvsem izginja (Žele 2006:
201). Problematična je namreč »prevlada samo narečno glasovnega barvanja oz. samo
posebne glasovno-pisne rabe sicer splošnosporazumevalno uporabljenega besedja.« (Žele
2006: 206) Pri današnjem odmikanju oz. zamiranju narečne leksike bi pomagala uzaveščenost
narečne rabe. Uporabniki narečja bi se morali pri sprotni rabi zavesti svojih pomanjkljivosti v
izrazju in skladnji ter jih skušati po zmožnostih pridobiti nazaj (Žele 2006: 206).
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11 Ali narečja res izginjajo?

Pogosto slišimo, da narečja izginjajo. To trditev skušamo ovreči z našo raziskavo,
predstavljeno v empiričnem delu. V teoretičnem delu pa bomo pogledali, kaj so o tem zapisali
strokovnjaki. Za slovenski jezik je značilna velika narečna razčlenjenost. Zatorej se narečja
kljub nastajanju pogovornih jezikov ne morejo izgubiti čez noč (Pogorelec 1965: 137).
Velikokrat slišimo, da narečja izginjajo in se stapljajo v nek splošnejši govorjeni jezik, ki je
približan knjižnemu jeziku. Ta trditev je povezana s spreminjanjem jezika oz. njegovih zvrsti,
upadanjem števila govornih položajev, primernih za rabo narečja, in pojmovanjem narečja kot
t. i. »dialekta starejše generacije« (Smole 2004: 322). »Vendar je narečje živ organizem in kot
tak ima pravico ne samo do umiranja, ampak tudi do spreminjanja (tudi »najstarejša
generacija govorcev« je navsezadnje vedno nova in nova!). Skozi čas se spreminjajo vse
jezikovne zvrsti, celo normirani in zapisani knjižni jezik, zato ni razumljivo, zakaj se le
narečjem ta pravica odreka in se jim zaradi spreminjanja pripisuje odmiranje.« (Smole 2004:
322)
»Obstoj narečja temelji na stalnosti življenja govorcev znotraj prostora in na (relativno)
redkih stikih z govorci drugih narečij/zvrsti.« (Unuk 1997/98: 308) Včasih so ljudje delali v
domačem kraju ali v njegovi bližini. Danes pa večja mobilnost pomeni tudi večjo oddaljenost
delovnih mest od kraja bivanja. Službe se kopičijo v mestnih središčih, kjer se srečujejo ljudje
z različnih koncev Slovenije. »Dnevne in tedenske migracije in srečevanje prebivalcev iz
različnih krajevnih govorov (istega ali različnih narečij, celo narečnih skupin) pospešujejo
nastajanje govorjenih različic, imenovanih /…/ nadnarečne, tj. takih, ki po svoji strukturi ne
pripadajo ne narečnim in ne knjižnemu sistemu, so pa lahko blizu enemu ali drugemu, oz. se
enemu ali drugemu približujejo »po potrebi«, ki jo določa čisto praktični vidik neoviranega
sporazumevanja, morda tudi unificiranja oz. bojazni pred izstopanjem.« (Smole 2004: 321)
Pri večini govorcev je število govornih položajev, kjer se lahko rabijo nadnarečni, nesistemski
različki, večje od števila položajev, kjer je v rabi ena od sistemskih različic (narečna ali
zborna). Posledično lahko pride do krhanja/slabljenja sistemske trdnosti pri enem in/ali
drugem sistemu, kar lahko pripelje do tega, da govorci naposled ne obvladajo nikakršnega
sistema (Smole 2004: 322).
Rabo nesistemskih različkov podpirajo tudi vse bolj »sproščeni« oz. od knjižnega/zbornega
jezika »oproščeni« javni mediji, ki »se vzajemno oplajajo ravno od govorcev nesistemskih
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različkov, zato na govorce sistemskih (narečnih ali zbornih) nimajo večjega vpliva oz. so
zanje celo moteči.« (Smole 2004: 322)
Vera Smole je s pomočjo vprašalnika, ki ga je razdelila med študente slovenistike, raziskovala
rabo narečij. Poiskala je odgovore na nekatera pogosto porajajoča se vprašanja oz. na z
ničimer dokazane trditve o rabi narečnih različic govorjenega slovenskega jezika in o odnosu
do njih (Smole 2004: 324). V pogovoru pred reševanjem vprašalnika se je izkazalo, da je pri
študentih prisoten stereotip »o narečju kot jeziku najstarejše generacije v kmečkem okolju« in
to kljub izobraževanju o tej problematiki. Do tega je prišlo »tudi zato, ker jim pojem
narečnega pomenijo predvsem besede, ki pri današnji srednji in mlajši generaciji zaradi
spremenjenih družbenih razmer niso več v rabi.« (Smole 2004: 324)
Prva trditev, katere resničnost je vprašalnik preverjal, je, da narečja »izginjajo«. Rezultati
ankete so pokazali, da narečja sploh niso ogrožena, saj so v bistvu prevladujoči govorni
različek. Izkazalo se je, da sta velika razlikovalnost večine narečij v odnosu do knjižnega
jezika in očitna pokrajinska jezikovna zavest narečja uspešno ohranjali in to kljub jezikovni
politiki in polpretekli zgodovini, ki sta imeli do narečja prej negativen kot pozitiven odnos
(Smole 2004: 325).
Naslednja trditev je, da je narečje jezik neurbanega okolja, nosilci pa so neizobraženi in manj
izobraženi prebivalci. Najprej si poglejmo govorno okolje. Največji odstotek narečno
govorečih družin je v vaškem okolju, velik pa je tudi v urbanih manjših in večjih
(pokrajinskosrediščnih) naseljih. Pri tem je izjema le Ljubljana kot središčno naselje. Torej se
na podlagi izvedene ankete ne more trditi, da je narečje le jezik vaških prebivalcev (Smole
2004: 326). Razlike med vaškim in mestnim naseljem izginjajo iz dneva v dan, zato velik
odstotek narečno govorečih družin v manjših urbanih naseljih ne preseneča. Večji upad pa bi
lahko pričakovali v pokrajinskosrediščnih naseljih. Do tega ne pride, ker so narečne razlike po
pokrajinah tako velike, prebivalci pa svoj govorjeni različek občutijo bliže narečnemu kot
zbornemu. Poleg tega so v zadnjih letih manjše potrebe po unifikaciji. »Migracije prebivalstva
v te kraje so pretežno dnevne, kar pomeni, da je stik s krajevnim govorom nepretrgan. Položaj
Ljubljane je seveda poseben. Ker leži na stiku dveh osrednjih narečij, ki sta podlaga
knjižnemu jeziku, je tudi zavest (ne pa nujno tudi stvarnost!) prebivalcev, da govorijo
»pravilno«, vsekakor pa nenarečno, večja.« (Smole 2004: 326)
Če se osredotočimo na socialno okolje, ugotovimo, da je največji odstotek narečno govorečih
iz kmečko-delavskih družin. Poleg tega pa je narečno govoreča tudi več kot polovica
uslužbenskih in izobraženskih družin. Iz tega lahko sklepamo, da narečje še zdaleč ni samo
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jezik manj izobraženega prebivalstva. Potrebo po ohranitvi narečja vzbujajo velike razlike
med narečji samimi, med večino narečij in knjižnim jezikom, navezanost slovenskega človeka
na rojstni kraj in tudi na svoj prvi materni jezik (Smole 2004: 326). To pa seveda »ne
preprečuje obvladanja in rabe knjižne različice, ko to zahteva govorni položaj.« (Smole 2004:
326)
Nazadnje je tu še razmerje vaško govorno okolje : socialno okolje : raba narečja. »Tu bi bili
odstotki narečno govorečih pričakovano največji, vendar pri kmečko-delavskih družinah
zasledimo celo rahel upad, močno pa se poveča odstotek narečno govorečih uslužbenskih
družin.« (Smole 2004: 327) Tako stanje si lahko razložimo z migracijo delovne sile, pa tudi s
trendom selitve iz mesta (Ljubljane) na vas. Pri tem nenarečni govorci prihajajo med narečne
(Smole 2004: 327).
Naslednja trditev je, da je narečje (krajevni govor) jezik družine. Ta trditev se ne potrjuje, saj
tudi nad krajevnim govorom »prevladuje vidik govornega položaja (neformalni govorni
položaj ne glede na kraj).« (Smole 2004: 327) Dejstvo je tudi, da bi se samo kot jezik družine
narečje težje ohranjalo. Za svoj naraven razvoj in obstoj namreč potrebuje širšo, kolektivno
rabo. Število govornih položajev se lahko poveča z opustitvijo najbolj markantnih krajevnih
posebnosti (torej z rabo različka s še dopustnim sistemskim odstopanjem). Mlajše generacije
imajo pri rabi bolj narečnih različic manj zadržkov. V tem se najverjetneje odraža spremenjen
družbeni odnos do narečij (Smole 2004: 327).
Trditev, da mladi narečja ne govorijo več, se je izkazala za napačno, saj je po rezultatih ankete
narečno govorečih 76,7 % anketirancev (Smole 2004: 327). Ta »[o]dstotek je presenetljivo
visok, a vsekakor možen.« (Smole 2004: 327) V prid dobljenemu rezultatu namreč govori
opazovanje študentov med vsakdanjimi pogovori (npr. na hodnikih fakultete, v lokalih, na
avtobusih …) (Smole 2004: 327).
Tudi trditev, da mladi do narečja nimajo nikakršnega odnosa, ne drži. Prevladuje pozitiven
odnos do narečij, manj je indiferentnega, negativnega pa sploh ni (Smole 2004: 328).
Zadnja trditev, katere resničnost je vprašalnik preverjal, pa je, da so ženske zanesljivejše
govorke narečij. Ta trditev se je izkazala za napačno, saj se je pokazalo razmerje 23 : 32 v
prid očetom. Ker se je položaj žensk v družbi v zadnjih desetletjih bistveno spremenil,
ohranjanje tradicionalnosti vse bolj prepuščajo moškim. Ženskam je v primerjavi s
preteklostjo priznana večja prilagodljivost in jezikovna zmožnost vsaj v času delovne dobe
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(Smole 2004: 328). »Z upokojitvijo in ponovno ustalitvijo v ožjem (družinskem) krogu pa
pogosto oživijo tudi svoj narečni govor.« (Smole 2004: 328)

12 Pomen in vloga narečij danes

Jezikoslovci večkrat omenjajo, da postaja v današnjem času glede na preteklost odnos do
narečij bolj pozitiven (Bitenc 2016: 132, po Karničarju, Pogačniku). »[L]judje [namreč]
počasi dojemajo narečje kot vrednoto, ki jo je kot tako vredno ohranjati.« (Zuljan Kumar
2003: 7)
Med vzroke za širjenje pomena in vloge narečne zvrsti slovenskega jezika sodita
individualizacija družbe (ob siceršnji globalizaciji) in oddaljevanje knjižnega jezika od žive
rabe z vse večjo rabo tujega (globalnega angleškega jezika). Raba narečne zvrsti je torej stvar
potrebe oz. nuje za ohranitev narodnostne identitete. Govorci pa se z uvajanjem narečne zvrsti
v druga okolja upirajo proti izgubljanju prepoznavnosti pod pritiskom globalizacijskih
procesov. Nosilci slovenskega jezika zaradi obojega iščejo nove načine izražanja identitete in
se upirajo zgornjim tendencam skozi materni jezik. Za razliko od zgodovine, ko smo
identiteto izražali skozi knjižni jezik in si z njegovo pomočjo tudi priborili samostojno državo,
pa je tokrat kot materni jezik občutena zvrst, s katero smo zrasli (narečje) in ne tista, ki se je
učimo (Smole 2009: 561).
Po dobrih odzivih in sprejemu narečij v medije se je pojavil še en vzrok za širjenje pomena in
vloge narečne zvrsti. Uporaba le-te je namreč postala moda. Nič več se ne posega v
tujejezikovne prostore (npr. v nemški, srbohrvaški, angleški prostor), ampak se išče že skoraj
zavržena in rahlo zaprašena narečna izrazna sredstva. Izkazalo se je, da ta prinašajo veliko
bogastvo. Pojavljati so se začeli pripovedovalci zgodb različnih vsebin v bolj ali manj
arhaiziranem narečnem govoru ali celo v nekem »kulturnem« narečju, ki so ga za svojega
lahko sprejeli v širšem območju. Narečja, ki so bila še do nedavnega sramota, so zdaj postala
vrednota. Zanimivo je, da se danes skorajda manj vredni počutijo tisti, ki iz različnih razlogov
svoje krajevno prepoznavne govorice nimajo, saj ne morejo slediti modi (Smole 2009: 561).
Odnos do širjenja pomena in vloge narečne zvrsti slovenskega jezika je izrazito dvojen:
pozitiven (značilen za aktivne govorce kakega od krajevnih govorov in pripadnike družin, ki
so rabo narečne zvrsti opustile v zadnjih dveh generacijah, ter nekatere ljubitelje
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»starožitnosti«) ali negativen (značilen za meščane in tiste ljudi, ki so morali svoje morebitne
narečne značilnosti odpraviti zaradi službenega položaja, npr. učitelji, javni uslužbenci ipd.)
(Smole 2009: 561–562).
Narečni jezik v določenih situacijah tudi zamenjuje knjižni jezik, in sicer v leposlovju,
gledališču, filmu in glasbi, v javnih medijih in na javnih prireditvah, deloma v parlamentu in v
drugih javnih nastopih nosilcev pomembnih političnih funkcij ipd. (Smole 2009: 559).
Tudi Marko Stabej (2007: 19–20) ugotavlja, »da standardni jezik v govorjeni obliki izgublja
svoj (že tako sorazmerno šibek) prestiž in da prestiž pridobivajo regionalno obarvane
govorice; te govorice sicer najverjetneje še vedno nimajo prestižnega položaja v vsej
skupnosti, temveč predvsem v svojem lokalnem okolju. Toda tudi v javnem sporazumevanju
(celo v medijskem, čeprav tu ne v celoti) postajajo nevtralnejše oziroma bolj pričakovane, ali
z drugimi besedami, nemoteče in zato družbeno nesankcionirane v vseslovenski govorni
situaciji.«

13 Notranjsko narečje

Govor Dolenje vasi pri Senožečah je del notranjskega narečja in sodi v primorsko narečno
skupino. Pravzaprav gre za krajevni govor Senožeč, saj so te središče župnije, v katero poleg
Dolenje vasi spadajo še Laže, Gabrče, Potoče in Senadole. V Senožečah je danes tudi
podružnična šola, njen šolski okoliš pa se nekoliko razlikuje od obsega župnije, saj so iz njega
izvzete Senadole.
Vera Smole je o notranjščini zapisala: »Notranjsko narečje se iz kraja v kraj zelo spreminja,
na splošno pa kaže v južnih in prometno bolj odmaknjenih vaseh starejše razvojno stanje.«
(Smole 2001: 37) Dolenja vas leži v osredju območja z notranjskim narečjem. Poleg nje je
avtocesta oz. njen izvoz, ki omogoča lažjo prometno dostopnost. Iz tega se lahko sklepa, da
govor Dolenje vasi kaže novejše razvojno stanje kot bolj obrobni krajevni govori notranjskega
narečja.
Notranjščina na zahodu sega prav do morja, saj se govori v predmestjih Trsta. »Dialektološka
oznaka »notranjski« se z geografsko-zgodovinsko v precejšnjem delu ne krije, saj je v celoti
(tudi na vzhodni meji z dolenjščino) pomaknjena bolj na zahod.« (Rigler 1963: 15)
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Po prvotni delitvi so se slovenska narečja razdelila na severozahod in jugovzhod. Notranjsko
narečje spada med jugovzhodna narečja. Skupaj z dolenjskim narečjem je torej govor izvedel
naslednje spremembe: denazalizacija ę1 in ǫ, diftongizacija dolgega ě v e in nato še dolgega o
v o , premik izgovornega mesta dolgega in kratkega u naprej v ü ter labializacija dolgega a v
å (Smole 1998: 2). V dolenjskem narečju se je diftong o , ki je nastal iz dolgega o, razvil v u
(npr. nuč za noč). Zanj pa so značilni tudi a-jevska vokalizacija polglasnika, razvoj kratkega
jata v i, sovpad refleksov za nosni o in novoakutirani o ter za nosni e in novoakutirani in
cirkumflektirani e ter poseben razvoj a-ja pri kratkih samoglasnikih v predlogih in predponah
na, za, nad (Rigler 1988: 296).
Vsi našteti jezikovni pojavi, ki so značilni za dolenjska narečja, zajemajo tudi sosednja
narečja. Ta so prvotno spadala k dolenjski osnovi. Ozemlje z osnovnimi dolenjskimi
značilnostmi sega med drugim tudi bolj proti zahodu, in sicer do Hrpelj, Trsta in Dutovelj
(vključno z Dolenjo vasjo). Območje zahodno od Snežnika in Javornikov so pozneje zajele
primorske jezikovne inovacije, ki so ustvarile sedanje notranjsko narečje (Rigler 1988: 296).
Vzroki za to diferenciacijo med notranjskim in dolenjskim narečjem so drugačna upravnopolitična in kulturna zgodovina, promet itd. (Logar 1975: 102). Notranjsko narečje se torej
»govori zahodno od gorske verige Snežnik-Javorniki-Hrušica-Nanos-Trnovski gozd, na Pivki,
po Brkinih, na Krasu skoraj do Komna in po Vipavski dolini do Vrtovina.« (Logar 1975: 102)
Notranjsko narečje se od dolenjskega loči po splošnem slušnem vtisu, ki je podoben kraškemu
narečju zaradi izgube tonemskega naglaševanja, premika naglasa v tipu meglà, razvoja
zapornika g v pripornik in glagolske končnice -ste v 2. osebi množine (Rigler 1988: 296).
Ker narečju določamo lastnosti znotraj njega samega, ampak v odnosu do sosednjih narečij
(Smole 1997: 281), poglejmo, v čem se notranjsko narečje razlikuje od kraškega narečja, na
katerega meji na zahodu. Na severu sega notranjščina do Krajne vasi pri Dutovljah, meja pa
nato poteka proti morju in se konča med Barkovljami in Prosekom (Kontovel, ki leži med
obema krajema, spada bolj v kraško narečje, a ima primesi notranjskega) (Rigler 1963: 14).
Mejo med notranjskim in kraškim narečjem pomagajo določiti značilnosti dolenjske
dialektične baze, ki opredeljujejo notranjščino (Rigler 1963: 13). Narečji se tako razlikujeta v
naslednjih jezikovnih značilnostih: notranjsko narečje ima namesto ě diftong e , kraško
narečje pa ie/iə; v notranjskem narečju ȏ predstavlja u, v kraškem pa diftong uo/uə; za u ima
notranjsko narečje ü/y, kraško pa u; namesto nenaglašenega izglasnega etimološkega -o ima
notranjsko narečje -u, kraško pa -o/- ; po drugi strani ima namesto izglasnega -ǫ notranjsko
1

Besedilo je bilo pripravljeno z vnašalnim sistemom ZRCola (http://zrcola.zrc-sazu.si), ki ga je na
Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani (http://www.zrc-sazu.si) razvil Peter Weiss.
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narečje -o/- , kraško pa -ọ/-u; izglasni -ę v notranjskem narečju predstavlja -e/ , v kraškem
pa -ə. Narečna meja med tema dvema narečjema poteka po jatovi izoglosi, izoglose vseh
naštetih pojavov pa se ne prekrivajo (Smole 2001: 37). »Po novejšem razvoju se seveda ti
refleksi lahko nekoliko spremenijo. Zlasti pogosten pojav v notranjščini je monoftongizacija
ě

; tudi končni -u se v nekaterih krajih razvije spet v -o.« (Rigler 1963: 13–14)

Notranjščina meji tudi na istrsko narečje. Meja poteka po črti Žavlje–Ricmanje–Klanec, s tem
da so ti kraji že na istrski strani. Pojavlja se tudi mešanje obeh narečij, zlasti v Klancu med
mlajšo generacijo prodira notranjščina. Glavne razlike med tema narečjema so: notranjščina
ima za ě refleks ȇ (oziroma monoftongiziran ȇ), istrsko narečje pa ȋẹ (v južnem delu
slovenske Istre ); za dolgi etimološki in nazalni e ima notranjščina ȋẹ, istrsko narečje pa

(v

južnem delu ); istrsko narečje ima na leksični ravni večje število romanskih izposojenk …
(Rigler 1963: 15).
V nadaljevanju bodo podrobneje opisane jezikovne značilnosti notranjskega narečja. Največ
različnih refleksov ima dolgi ě, saj ga v notranjskem narečju predstavljajo monoftongi in
diftongi različnih kvalitet ( ,

,

,

; e, ḙ, ẹ), ȏ pa zastopajo

, o in u. Enoten refleks imajo

dolgi ę, e in è-, in sicer ie/iə, enako je pri ǫ in ò-, ki imata refleks uo/uə. Za etimološki u ima
notranjsko narečje refleks y (b rja), ki se je razvil iz ü po delni razokrožitvi, dolgi i pa
predstavlja i (Smole 2001: 37).
Za notranjsko narečje je značilna a-jevska vokalizacija polglasnika, torej se za dolgi a in ə
govori a, redko tudi å. Najpogostejši refleks za dolgi
pojavlja le v južnem delu in osrednjih Brkinih (

je o , redkejša pa o in u. Slednji se

, vȗk). Refleks dolgega pa je večinoma

ər (Smole 2001: 37).
Umičnonaglašena e in o imata različne reflekse. Najpogosteje sta to diftonga

in

/

/

,

redkeje pa monoftonga ä/e/ḙ in /ọ (Smole 2001: 37).
Za notranjsko narečje je značilna tudi delna redukcija, srednji ə je nastal iz kratkega ə, a in
ponekod o/ǫ po predhodnem akanju,

pa iz i, ě, u in redkeje tudi e/ę, pa tudi iz ə iz prej

naštetih glasov po preglasu za funkcijsko mehkimi soglasniki (Smole 2001: 37).
Nenaglašeni samoglasniki imajo v posameznih govorih različne značilnosti: ukanje, akanje,
preglas, diftongizacija izglasnih -e/-ę in -ǫ/-o v -

in -

(

‛teče’, z n

prehajanje a v e v predponah in predlogih (ned ‛nad’) … (Smole 2001: 37).
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γ

‛z nogo’),

Notranjsko narečje ima dinamičen naglas, več govorov pa je tudi opustilo kolikostna
nasprotja. Med kratkimi naglašenimi samoglasniki ostaja najpogosteje kratek ə/ različnega
izvora, ponekod pa »ostajajo kratki le umičnonaglašeni samoglasniki po umiku naglasa v tipu
məgla in z vsake kračine na prvi zlog (

,

). Umik na prednaglasna e in o je bil

zgoden, refleksa sta dolga in večinoma diftongirana. Umik dolgega cirkumfleksa s končnega
zloga ni izveden (tip okȏ > óko), če so take besede naglašene na predzadnjem zlogu, gre za
naglasne analogije (čȇ

po množini

).« Pogosto je posploševanje naglasa ene od

osnovnih oblik k stranskim (Smole 2001: 37).
Notranjsko narečje ima tudi nekaj tipičnih značilnosti, ki se tičejo soglasnikov. Zanj je
značilen prehod g v γ, v izglasju v h. Narečje ohranja ć, ń in nekoliko redkeje ĺ, povečini je
ohranjena tudi skupina šč. Skupini črě- in žrě- sta pogosto brez r (čȇ

‛čreda’,

‛žrebe’),

skupina tj pa prehaja v ć (ćȇ ən ‛teden’). Značilne so še številne druge asimilacije in
disimilacije, a so krajevno omejene (Smole 2001: 37).
»Notranjščina v ednini ohranja vse 3 spole, v množini in dvojini pa so srednji spol
feminizirali, čeprav je končnica -a ponekod še ohranjena. Dvojina je ohranjena predvsem v
oblikah za imenovalnik in tožilnik moškega in srednjega spola, pri glagolu pa samo v
deležniku na -l za moški spol (Midvȃ smo dȇ

; Smo γa rešȃvala).« (Smole 2001: 37)

Za notranjsko narečje je značilna kratka oblika nedoločnika (z

ərt ‛zapreti’) in končnice

brezpriponskih glagolov (-sta, -ste) za 2. ter 3. osebo dvojine in množine (Smole 2001: 37–
38). »Ponavljalni glagoli se tvorijo s pripono -áva in/ali -éva (rešávat, košévat ‛kositi’).«
(Smole 2001: 38)
Zaradi vseh oblikoslovnih sprememb (preglas, onemitev, posploševanje a-jevskih končnic v
dajalniku, mestniku in orodniku množine k nekdanjim o-jevskim deblom v nekaterih govorih
ali k vsem samostalnikom moškega spola, feminizacija dvojine in množine srednjega spola) je
prišlo do velikega sovpada končnic (

, pə

,

; po wȗjstax ‛po ustih’).

Dajalnik in mestnik ednine moškega spola imata končnico -i (na slȃbmi γlȃsi ‛na slabem
glasu’). Namesto pripone -krat se uporablja romanizem -bot (en drȗhbȗot ‛drugič, drugikrat’)
(Smole 2001: 38).
V besedju zasledimo germanizme in romanizme. Romanski vpliv je čutiti tudi v skladnji,
predvsem v stalnih besednih zvezah (

‛Pusti ga pri miru!’) (Smole 2001: 38).
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14 Dolenja vas

Dolenja vas leži blizu Senožeč, na robu Krasa. Po podatkih Statističnega urada Slovenije je
leta 2016 štela 157 prebivalcev. Po cerkvenoupravni ureditvi že od 15. stoletja spada v
župnijo Senožeče (Dolenc 1994: 17). Pod Senožeče pa je Dolenja vas spadala tudi
upravnopolitično. Senožeče so bile trg, tu je bil sedež uprave, sodišča in davčne uprave. Sodni
okraj Senožeče je leta 1867 sestavljalo osem občin, med njimi tudi Dolenja vas. Vse skupaj so
sestavljale glavno občino Senožeče, pa tudi šolsko občino Senožeče, ki pa ni bila povsem
enaka senožeški fari (Dolenc 1994: 30). Še danes Dolenja vas spada v Krajevno skupnost
Senožeče, ki je del Občine Divača. Mimo vasi teče avtocesta, prav poleg nje pa je tudi izvoz
Senožeče, kar omogoča lažjo dostopnost do vasi.
V nadaljevanju bomo opisali tako zgodovino Senožeč kot tudi zgodovino Dolenje vasi s
poudarkom na dogajanju, ki je vplivalo na razvoj narečja oz. krajevnega govora. Stalno
življenje se je na Senožeškem začelo že 2000 let pr. n. št., okrog Senožeč so vidni ostanki
enajstih prazgodovinskih gradišč. Nad Dolenjo vasjo so to npr. Bandera, Na hribu, Griško
polje, Tabor ipd. Od leta 177 pr. n. št. do razpada Rimskega cesarstva so bili ti kraji pod
rimsko oblastjo, za tem pa od leta 788 več kot enajst stoletij pod frankovsko-nemškim
vplivom, kljub temu da je ta del ozemlja še nekaj časa ostal v okviru Italije. Do konca 8.
stoletja so se na to območje naselili Slovani. Z novo upravo v 10. in 11. stoletju so na
Senožeško po tisočletni pripadnosti italijanskemu mediteranskemu načinu življenja začeli
postopno prodirati bolj celinski, germanski in slovanski vplivi (Dolenc 1994: 10–13). Kot
plemiči v Senožečah so od 12. stoletja naprej omenjeni Devinski gospodje, družina Walsee,
Habsburžani in družina Porzia. S Habsburžani so Senožeče postale del dežele Kranjske
(Dolenc 1994: 14–21), katero so sredi 18. stoletja razdelili na tri kresije. Postojnsko kresijo so
poimenovali Notranjska (Dolenc 1994: 28) in sem so do 1918 spadale tudi Senožeče z okolico
(Dolenc 1994: 9).
Te kraje so prizadeli turški vpadi. Na območju gradišča Tabor tik nad Dolenjo vasjo so v 15.
stoletju zgradili cerkev s protiturškim taborom, ki stoji še danes (Dolenc 1994: 10). V času
turških vojn so se pojavile tudi kužne bolezni in povečan davčni pritisk na kmete. Mnogi
kmetje so zato zbežali v mesta, ostale pa so opustele kmetije. Upravniki so zato naseljevali
begunce pred Turki iz južnejših pokrajin Balkana. Tako so bile leta 1524 s »Čiči« in »Hrvati«
naseljene Potoče, ki ležijo med Dolenjo vasjo in Senožečami (Dolenc 1994: 18).
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Skozi Senožeče je tekla »glavna« ali »cesarska« pot od Ljubljane do obmorskih mest,
predvsem Trsta (Dolenc 1994: 17). Že od leta 1217 je v Senožečah znana mitnica, ki je na tej
pomembni poti proti Tržaškemu zalivu prinašala lepe dohodke (Dolenc 1994: 14). »Od konca
14. stoletja je Trst dobival pomen osrednjega srednjeevropskega (habsburškega) pristanišča in
vzporedno s tem je postajala pot skozi Senožeče vedno pomembnejši vir zaslužka za tukajšnje
ljudi.« (Dolenc 1994: 52) V prvi polovici 19. stoletja je postalo poleg kmetijstva
najpomembnejša gospodarska panoga furmanstvo oz. prevozništvo. Ljudje so vsakodnevno
vozili različno blago v mesto, zlasti pa v pristanišče. Ob prometnih konicah naj bi šlo skozi
Senožeče tudi do 1000 voz na dan v obe smeri. Furmani pa so bili tudi prebivalci Dolenje
vasi. S furmanstvom je živel celoten okraj, v tistem času je bilo v Senožečah in okoliških
vaseh razmahnjeno gostinstvo, gostilne pa so imele tudi hleve za konje. Po izgradnji železnice
Dunaj–Trst oz. zadnjega odseka Južne železnice med Ljubljano in Trstom leta 1857 je cestni
promet skozi Senožeče drastično upadel. Posledično sta zamrla tudi prevozništvo in
gostinstvo, iz krajev na Senožeškem pa se je začelo izseljevanje (Dolenc 1994: 56–59).
Z Rapalsko pogodbo je bila leta 1920 Primorska, kateri so pripadale tudi Senožeče z okolico,
priključena k italijanskemu kraljestvu (Dolenc 1994: 39). Italijanske oblasti so prepovedovale
uporabo slovenščine. Ker župnik ni želel učiti verouka v italijanščini in je v cerkvi govoril
slovensko, so ga leta 1940 konfinirali v srednjo Italijo. Glavno sredstvo za poitalijančevanje
otrok so bile šole in zanje so Italijani lepo skrbeli. Že okrog leta 1920 so nastavili prvega
italijanskega učitelja, ki je prišel v trg s Sicilije (Dolenc 1994: 42–43). Slovenski učitelji so
emigrirali v Jugoslavijo, se upokojili ali pa so bili premeščeni globlje v Italijo (Dolenc 1994:
85). Pouk je bil povsem poitalijančen, od leta 1924 v prvem razredu in potem postopno do
leta 1927 v višjih razredih. Od leta 1919 je bilo v Senožečah veliko uradnikov italijanske
narodnosti, npr. karabinjerji, sodnijski uradnik, ječar, dva zdravnika, poštni uradnik,
vzgojiteljica v vrtcu ipd. Naseljevalo se je vedno več Italijanov, domačini pa so se vseskozi
počasi izseljevali, deloma zaradi političnih razmer, deloma zaradi ekonomskih pritiskov
(Dolenc 1994: 43–44). »Julijska krajina je bila po beograjskem sporazumu med
jugoslovansko in angloameriško vojsko 9. junija 1945 razdeljena /…/ na cono A in cono B.«
(Dolenc 1994: 50) Senožeče in okolica so bile del cone B, ki je ostala na jugoslovanski strani
in s tem se je končala vladavina Italije v teh krajih (Dolenc 1994: 50).
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15 Empirični del

V empiričnem delu magistrskega dela je predstavljena medgeneracijska primerjava govora
Dolenje vasi pri Senožečah. Najprej je podan fonetični zapis besedil, ki smo jih posneli z
informatorkama, nato pa še analiza in primerjava njunih govorov.

15.1 Cilji in hipoteze

Cilj magistrskega dela je ugotoviti, koliko se je govor Dolenje vasi pri Senožečah spremenil v
približno pol stoletja pri sočasno živečih informatorkah, ki sta tipični predstavnici narečnih
govork najstarejše in najmlajše zrele generacije, ki je že prešla težnje k mladostniškemu
slengovskemu izražanju, in sicer na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski in leksični ravni.
Z izvedeno raziskavo smo poskušali potrditi oziroma ovreči naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: V govoru Dolenje vasi pri Senožečah je v pol stoletja prišlo do sprememb.
Hipoteza 2: Glavne značilnosti govora Dolenje vasi so tudi po pol stoletja ostale enake.
Mlajša generacija torej ohranja narečni govor.
Hipoteza 3: Govor mlajše generacije se približuje knjižnemu oz. splošnemu pogovornemu
jeziku.
Hipoteza 4: Približevanje knjižnemu oz. splošnemu pogovornemu jeziku je največje na
glasoslovni in leksični ravni.

15.2 Metodologija

Izhodišče medgeneracijske primerjave govora Dolenje vasi pri Senožečah so bila narečna
besedila. Vsebinsko enako gradivo smo z diktafonom posneli s predstavnico govora starejše
(79 let) in predstavnico govora mlajše generacije (26 let) v Dolenji vasi. Snemali smo ju
ločeno, a smo jima določili skupno temo (kulinariko). Tipična lokalna hrana in načini
52

pripravljanja le-te se skozi leta niso veliko spreminjali, zato smo sklepali, da bomo s to temo
dobili relevantne podatke o spreminjanju besedišča. Snemanje je potekalo v dveh delih, v
prvem delu sta informatorki prosto govorili recepte za nekatere tipične domače jedi, v drugem
pa sta odgovarjali na vprašanja iz Vprašalnice za posodo in kuhinjske pripomočke, ki jo je
sestavila Vera Smole (Priloga 1).
Pridobljena besedila in besede smo nato transkribirali s pomočjo vnašalnega sistema ZRCola.
Leksiko iz Vprašalnice za posodo in kuhinjske pripomočke smo predstavili v tabeli, v kateri
smo v isti vrstici podali odgovor starejše in odgovor mlajše informatorke.
Pridobljeno gradivo smo analizirali na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski in leksični ravni.
Znotraj glasoslovja smo predstavili tudi izvor posameznih glasov. Analizo govora mlajše
informatorke smo izpeljali kot primerjavo z govorom starejše informatorke.

15.3 Informatorki

Informatorka 1 se je rodila leta 1938. Doma je iz Potoč, naselja med Dolenjo vasjo in
Senožečami, ki je od Dolenje vasi oddaljeno le en kilometer. Iz Potoč je izviral njen oče,
mama pa je bila iz Dolenje vasi. Osnovno šolo je obiskovala v Senožečah. Poročila se je v
Dolenjo vas in ves čas delala v Senožečah.
Informatorka 2 se je rodila leta 1990. Že celo življenje živi v Dolenji vasi, od koder izvira tudi
njen oče, mama pa je doma z Velikega Ubeljskega, ki spada v krajevni govor Velikega
Ubeljskega (Občina Postojna). Osnovno šolo je najprej obiskovala v Senožečah, nato v
Divači, v srednjo šolo pa je šla v Ajdovščino, kjer je tudi stanovala v dijaškem domu. V tem
času se je čez vikende redno vračala domov v Dolenjo vas. Po končani srednji šoli je
obiskovala fakulteto v Sežani. Že od konca srednje šole pa stanuje v Dolenji vasi. Prvo
zaposlitev je dobila v Kopru, trenutno pa dela v Ajdovščini.

53

15.4 Fonetični zapis besedil

Krajevni govor: Senožeče (Dolenja vas), notranjsko narečje
Posnela: Erika Može, marec 2012, november 2016, Informatorka 1, roj. 1938 v Potočah; pošta
Senožeče, občina Divača
Pogovor je bil posnet na domu Informatorke 1, poleg nje sta bili prisotni še izpraševalka Erika
Može (A) in njena mama (B), ki se je nekajkrat vključila v pogovor, kar je v transkripciji tudi
označeno.

Posnetek Inf-1_79 (1)
A: Kḁˈkuː ste kej ˈdeːlḁli za koˈliːne?
Ze kuˈliːne smo zˈjuːtro taˈpəːr pərpˈraː li ˈzaːjtərk (nar. fˈruːštək), ˈtuː jə ˈbiː duˈmaːč, kˈruːx,
ˈkaːva (nar. kaˈfeː) pa kˈruːx, so puˈjẹːli in ˈp oːli smo zḁ
də

t

ḁ

kasˈnẹːje smo ˈtuːdə

əːrli ˈkuo

əːršli ˈdẹːlo

əːr se je ˈseː ˈtuː raskoˈpaːlu, rasˈkuosḁlu,
-j pa narˈdiː.. – γuspuˈdiːńa jə pˈrẹːj, ˈkuːkər je

ˈčẹːva uˈčiːstla, jə narˈdiːla ˈmaːlco. ˈTuː bi blo fˈruːštə

ək z ˈjəːtər. ˈJəːtərca se-j

narˈdiːlu, s kˈruːxam.
[0:54] ˈJəːtərca se kər narˈdiː – leˈpuː se ˈrẹː že na ˈkuoščke in se jix ˈdiẹne na ˈmaːst, /../ ˈmaːlu
čeˈbuːle in se jix leˈpuː ˈmaːlu ... ˈJəːtra na sˈmẹːjo ˈbiːt pˈr eːvəč ˈdoː γu ˈkuːxana, kər ˈraːtəjo
ˈtəːrda, se jix ˈmuore ˈmaːlu ˈčaːsa ˈkuːxḁt in soˈliː se jəx naˈzaːdnje, de nə ˈraːtəjo ˈtəːrda. ˈSoː
ər pˈriːdejo naˈzaːdne. ˈTiːskrət se enˈmaː zaˈliːje in se doˈdaː ˈsoː in ˈp oːpər. ˈTuː je
ˈbiː ta dˈruːx fˈruːštək s kˈruːxäm. ˈKəːr smo ˈseː-

ẹː

in ze ˈmuːlce. Ze ˈmuːlce se-j ˈčẹː va ˈčiːstlu, se-j ˈvəːrγlu bˈlaːto ˈ äːn in se jə pˈraːlu, smo
ˈ

dəˈviẹtindəˈviẹdəsətəx ˈ oːdḁx. Taˈkuː da so bˈlaː ˈčiːsta. In ˈkəːdər so bla ˈčiːsta, smo

jəx ˈdiẹ
jə ˈdiẹ

ḁt. ˈPaːjcḁ

əx

ˈrẹː

ə ˈpaːjcalu, ˈtuː

əsˈtiːla ən ˈ

-šla ˈdẹː lat kuˈsiːlo (nar. ˈjuːžno). Za kuˈsiːlu

se je narˈdiːlu ˈaːjdavo puˈliẹnto in cˈvəːrčo. ˈAːjdavo puˈliẹnto se sˈkuːxa na vˈrẹː
ˈkuːxa ˈpoː -ˈuːre, se ˈmẹː ša in ˈkḁːdər je ˈfaːjn ˈkuːxḁna, pˈriːde ˈlẹː pa γˈlaːtka, mẹdˈtẹːm
ˈdẹː lḁš cˈvəːrčo, ˈkuoščke pˈraːte leˈpuː pucvˈreːš poˈsiẹ
da ˈtiːst ˈ

uorəš ˈdoː γu ˈmẹː sət,

ən da ˈdaːjo ˈlẹː p ˈs ːk od ˈs eːbe in ˈduobər
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oˈkuːsən ˈs
ˈziẹle,

ər jə ˈtiːstu narˈjeːnu, ˈdiẹnəš ˈγoːr na puˈliẹnto, zˈraːvən pa sˈkuːxḁš še

ˈziẹle ˈdaːš šˈp eːx, ˈkuose odˈrẹː zane ə

ərˈšuːta ˈkuoščke,

ˈtaːke, ˈmaː bəl ˈməːsne, ˈdiẹnəš ˈnuotər ˈkuːxḁt, da jə žˈmaːxnu ˈziẹle. In ˈtiːstu sə za koˈsiːlu
ˈdaː zˈraːvən puˈliẹnte in cˈvəːrče.

A: In dərˈgaːči, təˈkuː, ˈkaːj ste kej ˈjeːli?
[3:26] Smo ˈdẹːlḁli ˈjoːto ˈd

ːskrət, z ˈrẹː

ˈRẹːpo ˈdiẹnəš ˈkuːxḁt, ˈnuotər kluˈbaːso, se ˈkuːxa

in puˈsiẹbe uˈluːpəš kromˈpiːr in čeˈbuːlo – ˈoːx, in ˈfḁːžu – čeˈbuːlo, ˈfḁːžu, se ˈkuːxa ˈdoː γu,
doˈkḁːr je ˈfḁ

ə

ẹne ˈnuotər ˈrẹː

ˈkuːxḁno, in zˈmẹː əš, zˈraːvə
sˈmẹː -bit ˈteːmən, ˈmuora-bit ˈmaːlu ə
ˈnuotər

ˈrẹː

ˈTuː jə ˈjoːta z ˈrẹː

ət ˈdiẹnəš anˈmaː ˈmuoke in zˈliːjəš

. In ˈtaː ˈjoːta ˈmoːra-bət narˈjeːna zˈγuːdej, da stuˈjiː ˈčiːm

dˈliːə
Zˈraːvən ˈjoːte smo pa narˈdiːl , če ˈniː-blu zaˈdoːst kluˈbaːs, smo narˈdiːl pa še bˈl
duˈmaːče bˈl

ke ˈkuːkə

ke,

ˈzaːnje, smo jix zˈreː zḁli na kvadˈraːtke, sˈkuːxḁl in zaˈbeːll s

cˈviːrkḁm . In uˈčaːsəx smo narˈdiːl še fiˈžoː (nar. ˈfḁːžu) ˈkiːsu zˈraːvən s čeˈbuːlo, taˈkuː da je
bˈluː ˈbəl ˈm oːčna xˈraːna. ˈTuː jə bˈlaː kˈmiẹčka xˈraːna zə kˈmiẹte.

B: ˈKaːj ste pa ˈkuoscəm ˈdaːjḁli za ˈmaːlco?
[4:59] ˈTuː səm puˈzaːbla pa puˈvẹː dḁt, səm ˈtẹːla puˈveː dḁt – ˈčaːki. Pərˈšuːt z ˈjaːjc . Sən
ˈreːkla, da bom puv... ˈČaːki, zˈdeːj pa ˈmoːrḁm skombiˈniːrḁt. /../ ˈČaːki, ˈkaːj bi narˈdiːla
ˈzaːjtərk zˈjuːtru. ˈTiːskət je ˈbiː kaˈfeː in kˈruːx zˈmiẹrej, ˈ

ːl smo narˈdiːli ˈjaːjca. ˈAː, ˈčaːki.

Je ˈbiː ˈzaːjtərk, kaˈfeː in kˈruːx je ˈbiː zˈmiẹrej zˈjuːtro. ˈ

ːtl je ˈbiː pa za ta dˈruːx fˈruːštək

– so bˈlaː pa ˈjaːjca, pərˈšuːt cˈvəːrt pa ˈjaːjca ˈγ oːr ˈtoː

ˈTuː je bˈluː za ta dˈruːx fˈruːštək.

Za kuˈsiːlu smo pa narˈdiːli ˈbẹːlo puˈliẹnto, zḁˈbẹːleno s kluˈbaːso. ˈBẹːlo puˈliẹnto uˈluːpəš
kromˈpiːr, sˈkuːxḁš, zmasˈtiːš in ˈdiẹneš ˈmuoko in ˈmẹː šḁš in ˈkuːxḁš ˈpoː -ˈuːrce. Zˈraːvən pa
narˈdiːš kluˈbaːso, zˈrẹː zano na ˈkuoščke, na ˈmaːst in leˈpuː pucvˈreːš in ˈtiːstu zˈliːješ ˈγoːr na
puˈliẹnto. ˈČaːki. In zˈraːvən pa ˈloːxku ˈtuːt-kej al zələnˈjaːvo, ˈkiːsləγa ˈkeːj al pa ˈkeːj dˈruːzγa.
ˈTuː je bˈluː. ˈ

ːl ˈkaːj še?

7:00 moški: regrat – ˈdə

əč [Verin mož, doma iz Dolenje vasi, njegova mama doma iz

Koč (občina Postojna)]
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[7:14] Za veˈčiẹrjo je bˈlaː pa kˈmiẹčka xˈraːna. Kromˈpiːr

ˈkuosəx, zaˈbẹːlən z ucˈviːrk , pa

ˈriẹγrət in ˈfḁːžu. […] ˈRiẹγrət pa fəˈžoː , ˈtuː je blu kˈmiẹčka xˈraːna za veˈčiẹrjo.

B: ˈKaːj ste pa kej ˈdeːlḁli zveˈčiẹr, kə-j blu ˈ
Kə

ˈniẹva?
ẹ

šˈtuːnfe), ˈšiẹrpe, ˈšiːvḁ

ḁ

ḁ

nuoγaˈviːce (nar.

ər pə

Paˈtuočəx, pər pə

ẹ

ẹ

ə

-

ˈdoːmino, pa čˈloːvek ne ˈjeːzi se, ˈtuː je blo ˈseː, ˈtuː je blu za mlaˈdiːno.

A: Še ˈkeːj od sˈniːdənγa tesˈtaː al pa kej ˈtaːzga?
[8:50] Sˈniːdenu tesˈtuː, ˈjaː. Sˈniːdenu tesˈtuː se narˈdiː ku ˈ
ˈtuː ˈvẹː š ˈ

ː, kˈvaːšenu tesˈtuː, ˈ

ˈkuːxḁt, ˈkuːxḁ

ˈvaːšenu tesˈtuː, ˈ

ˈčaːs x smo γa zaˈviː

ˈkəːrpo, smo γa ˈdiẹ

ər je bˈluː ˈkuːxḁnu, smo γa z ˈniːtko (nar. cˈviːrnəm) zˈreː zḁ

ˈkuoščke,

ˈdiẹ

kˈroːžnik (zastar. ˈtaːlar), poˈsiẹbe smo narˈdiː ˈmaːslu (nar. ˈpuːtər), drobˈtiːne in

zaˈbẹː

ˈ oːr ˈdiẹ

sˈlaːtkor (nar. ˈcuːkər). In ˈtuː je bˈluː ku slaˈdiːca, ˈ

ː. Al pa ˈtuː

priˈkuːxa. ˈJaː, pu duˈmaːče.

Posnetek Inf-1_79 (2)
ˈTuː-j miˈniẹštra – ˈčiːm-bəl pu duˈmaːče, ˈ
uˈluː

ː?. Miˈniẹštra s fˈriːšnəγa ˈziẹla. Kromˈpiːr se

ˈdiẹne ˈkuːxḁt, se ˈkuːxa, da se zməčˈkaː, zməxˈčaː. Zˈraːvən se ˈziẹle uˈčiː

poˈsiẹbe ˈkuːxḁt. Se soˈliː ˈziẹle in ˈ

ˈdiẹne

ːl se γa ucəˈdiː. In ˈkḁːdər je ˈkuːxḁnu, se kromˈpiːr

stənˈcaː, da je zmexˈčaːn in se ˈdiẹne ˈnuotər fˈriːšnu ˈziẹle, ˈziẹle ˈkuːxḁnu in se ˈseː sˈk p
zˈmẹː ša in poˈsiẹbe se zaˈbẹː

ˈjuo inu ˈč

. ˈČ

, leˈpuː da zarəmeˈniː, in ˈ

se ˈnuotər zaˈliːje, se preˈruošta. Zˈraːvən pa se ˈmuore ˈdiẹnt ˈp oːpra. ˈTuː pa ˈraː
ˈp oːpra, ˈ

ː. Taˈkuː, tu je miˈniẹštra. Taˈkuː nareˈdiːm jə

B: Pa ˈjiẹsək na ˈdaːste? ˈJəːst ˈdaːm tut ˈjiẹsək.
A ˈdaːš? ˈJə

ẹnə
ẹnəste?
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ːl

ˈd oːst

ˈJaː, ˈjaː.
B: ˈJə

əˈneːštro ˈdaːm ˈjiẹs

Aˈjaː? /../ ˈAː, ˈjəːst pa ˈneːsə

ə

ə

čə ˈ
B: Čə ˈ
ˈ

ẹštra. Dˈruːxγa pa – ˈkaːšna kuleˈraːba ...

A: Kuleˈraːbe – ˈkuː ste kuleˈraːbe ˈdeːlal?
ˈIːstu, ˈiːstu kuleˈraːbe.
B: ˈSaːmu naˈmeːstu ˈziẹla so ble kuleˈraːbe.
Kaj ˈtiː jix puˈsiẹbe sˈkuːxḁš kuleˈraːbe? Jən uceˈdiːš.
Bː ˈJaː.
ˈJaː, ˈtuːd-jəst.

Posnetek Inf-1_79 (3)
A: Kḁˈ
ˈJaː, napˈraː

ˈpəːrvu ˈmuoko, smo jo presˈjaː u ˈmiẹntərγo,

presˈjaː – puˈsiẹbe smo ˈdiẹ

ˈmiẹntərγo. ˈIːn kə smo

ˈvaːs. Kˈvaːs, kˈvaːs se narˈdiː, se ˈdiẹne mˈleː ku, kˈvaːs in ma

sˈlaːtkurja, da sˈxaːja. Puˈsiẹbe smo ˈdaː ˈ ȧːdo, ma mˈleː ka, pa ˈso . In ˈkḁːdər je kˈvaːs
usˈxaːjo , smo ˈtuː zˈliːli
ˈ

ˈmuoko in smo leˈpuː preˈmeː šḁ

ːl smo narˈdiː – smo pusˈtiː

smo – ˈtuː je bˈluː dˈvaːkrḁt in ˈ

ːl smo pa narˈdiː

ˈriːš in smo ˈdaː ˈp eːčt u peˈčiːco (nar. ˈpiẹč).

ḁns ˈnə

A: Zḁˈkaːj ste γa pa ˈdeːlḁ
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ˈpiẹ

ˈtaː xˈlẹːpčke in xˈlẹːpčke smo ˈdaː

ˈkəːr so bli xˈlẹː

A: ˈDəːnəs pa ne ˈdeːlḁmo več kˈriːža, ˈneː?
ˈ

ˈmiẹntərγ ˈNoː in

ˈtaːt, da je dˈvaːkrat sˈxaːju , smo preˈmeː šḁ

poˈsiẹbe na ˈmiːzo na ˈpəːrt, da so sˈxaːjḁ
sˈreː

ˈseː ˈnuotər

sˈxaːjḁ

ˈdiː

ˈJaː, ˈtuː-j sˈtaːra nḁˈvaːda bla /../ ˈtuːˈN oː in ˈ

ət kˈriːš zˈmiẹ

ːl smo puˈčaːkḁ

ˈp eː

ərbˈliːznu ˈkuːkər je bˈlaː ˈpiẹč ˈm oːčna, ˈpoː -

ˈuːre, ˈšiẹsət miˈnuːt in je bi kˈruːx ˈp eːčən. In smo γa ˈziẹ ˈ äːn s ˈtaːko luˈpaːto leˈsiẹno. /../
Z leˈsiẹno luˈpaːto smo γa ˈziẹli ˈ əːn, smo γa ˈdaː
smo γa uˈ

ː

ˈ

ːlcəm, ki je ˈbi

ˈpiẹt na ˈpəːrt, leˈpuː, da se-j, puˈk

ˈpiẹla in smo γa ˈdiẹ

ːnci,

ˈpuː, da se-j xlaˈdi .

A: Ka pa poˈtiːco, ste ˈpeːkli poˈtiːco?
Poˈtiːco smo ˈp eː
ˈdaː

ˈtuː

ˈLiːx taˈkuː smo ˈmuoko preˈsjaːli, ˈbeːlo, smo narˈdiː

ˈmiẹntərγo. ˈLiːx taˈkuː smo ˈdaː ˈmuoko, smo premˈe š- – presˈjaː

ˈtuː, smo
Puˈsiẹbe smo

narˈdiː

ˈdoːbru mˈle ku masl-, ˈmaːslu ˈnuotər, ˈmaːslu pa sˈlaːtkor, smo preˈmẹː šḁ

pusˈtiː

ˈtaːt in kˈvaːs smo narˈdiː poˈsiẹbe ˈkuːkər za kˈruːx. Inu ˈ

ːl smo duˈdaː

ˈjaːjca

in ˈkəːr je ta kˈvaːs sˈniːdu . ˈUːno ˈmaːslo in mˈle ko je bˈluː xˈlaːdnu in smo duˈdaː

ˈjaːjca

in ˈtuː smo ˈseː leˈpuː preˈmẹː šḁli, de je bˈluː tesˈtuː ˈleːpu γˈlaːtku ərˈ

ːl smo

pəsˈtiː

ːnu. In ˈ

ə sˈniːdlu, da je sˈniːdlu ˈtuːk ˈčaːsa in mẹdˈtẹːm smo ˈdeːlḁ

(nar. ˈfiːlo). Naˈde
smo še duˈdaː

ˈraːvo naˈde

smo pa narˈdiː sˈlaːtkor, ˈpuːtər, ˈjaːjca in smo ˈfaːjn ˈmẹː šḁ

ˈnuotər

ˈreː xe al pa čokoˈlaːdo ˈtuːt poˈsiẹbe. In ˈkḁːdər je bˈluː – uˈreː xe smo semˈleː

pˈreːj in ˈkḁdər je bˈluː ˈtuː tesˈtuː sˈniːdenu, smo leˈpuː ˈdiẹ
poˈmaːzḁ

ˈdəːsko, smo razˈvaːlḁ

ˈpuːtrəm in z ˈjaːjcəm pu dˈnuː in ˈpoːl ˈγ ːr smo ˈdiẹ

naˈdeː konˈčaːn, smo ˈšeː puˈsuː
ˈvəːrx smo ˈdiẹ

ˈreːj smo duˈdaː

ˈviẹbe, k-so bˈleː naˈm

čene

naˈdeː . In ˈkuː-j bi

ˈreː xe, smo še puˈsuː
ˈruː

ˈreː

ˈpuː zḁˈviː

ˈdiẹ

sˈniːdət. In ˈtuː je sˈniːdlu ˈtuːk ˈčaːsa, doˈkəːr je bˈluː puˈtiːca viˈs oːka. ˈPoːl smo proˈviː
ˈpəːrstəm, če jə, če jə zḁˈdoːst sˈniːdenu. Se je pərˈtiːsənlu in je šˈluː tisˈtuː ˈγ ːr. ˈTiːskrət smo
ˈveː

ˈniːdenu. ˈNoː in ˈpoːl smo ˈdiẹ

peˈčiːco. In smo ˈp

ərbˈliːžnu ˈšiẹsət,

ˈsiẹnsət miˈnuːt, ˈkuːkər je bˈlaː ˈpiẹč ˈm oːčna. ˈPoːl smo puˈčaː
pˈraːtfon), ˈniːsəm puˈveːdla, peˈkaːč. ˈPoːl smo puˈčaː
smo stˈriẹ

peˈkaːč (nar.

ˈziẹ ˈ äːn in kər se ˈmaː uxlaˈdiːlu,

peˈkaːča naˈruobe ˈ əːn in smo pusˈtiːli, da se je uxlaˈdiːlu in puˈsuː

slatˈkoːrjem.
A: Ste ˈmẹ

ẹːt ˈcuːkər al ste ˈmẹ

ˈNeː, nḁˈvaːdən ˈcuːkər se jə punḁˈvaː
ˈjaː. ˈNoː in diˈšaːve smo ˈdaː

əːγa nḁˈvaːdnəγa?
ˈmẹː šḁlu. ˈAː, za poˈsuːt smo jˈmeː

ˈnuotər, ˈciːmet, vaˈniːlijo, liˈmuon.

naˈdeː .
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ˈle t sˈlaːtkor,

seː-tu smo ˈdiẹ

A: ˈKaːj pa ˈkəːšnu dˈruːγu loˈkaːlnu pəˈciːvu – ste ˈmẹːli kej ˈtaːcγa?
/../ ˈŠaːrkəl se jə sˈtoː klu, ˈneː, ˈd

ːskrḁt, se je zˈliːlu ... /../ ˈČaːki, ˈkuː-p puˈvẹː dla zˈdeːj ˈtuː,

ˈšaːrkəl. ˈJaː, smo ˈraːvnu taˈkuː ˈmuoko presˈjaː
in smo ˈfaːjn sˈtoː

sˈlaːtkor in ˈ

poˈsiẹbe smo ˈdiẹ

ːl smo zˈliː ˈnuotər u ˈmuo

preˈceːj ˈmoː γ ˈmẹː šḁt in sˈtoː čt, da-j bi tis ˈšaːrkəl ˈraːxu, ˈ
ˈmoː γ
ˈdiẹ

ˈliːt u moˈdeːlčək, kə smo γa puˈsiẹbe naˈmaːzḁ
ˈp

ˈpuːtər, ˈjaːjca in mˈleːku
-j – smo ˈkər

ək in ˈ

ːl ˈtiːstu smo

ˈpuːtrəm. Smo stˈriẹ

muˈdeːl in

čt. ˈAː, in cˈviẹbe smo ˈdaː ˈnuotər. /../ ˈTuːd cˈviẹbe, ˈjaː, ˈtuː-j ta pˈraː

ˈd oːmḁč. Cˈviẹbe, ˈd oː

ˈša

se ˈdiẹne, vaˈniːlija, ˈciːmet ˈeː

ˈšaːrkəl,

ˈmuona pˈriːde

pošˈte

kˈleː ˈtuː
A: Vaˈniːlijo – ste ˈmẹ
ˈ

ːˈ

ː,

škərˈt oːčkix je bˈlaː vaˈniːlija, ˈ

ˈ

ːl, kər je bˈluː ˈp

ː, ˈ

čenu, se jə leˈpuː puˈčaː

ː, je bˈlaː ˈtaː

ˈtiːskət. ˈNoː inu

ˈriẹslu ˈ əːn in je ˈbi

ˈraːxu, ˈšaːrkəl. A

ˈniːste ˈniːkdḁr ˈdeːlḁ
A: ˈMiː γa ˈdẹ

ə

əːrən, ˈne. /../

A: ˈKaːj ste, ˈkəːšno poˈsuodo ste kej upoˈraːbləli pa kəšne pripoˈmoːčke za ˈkuːxət pa ˈpeːčt?
ˈJaː, veˈliːka razˈliːka ˈjəː
ˈ

ːč. Pa smo jˈmeː

ˈčaːsəx smo jˈmeː ˈtaːke aluˈmiːnjḁste kuˈziːce. Zˈdeːj ˈteːγa ne ˈsiẹne kəˈxo ənce inu za ˈkuːxḁt smo iˈmeː

ˈl oːnc ˈveːlik,

aluˈmiːnjḁst, s pokˈro ko (nar. pokərˈvaːčo) in kərˈčuːle. Kərˈčuːlje so bl

ˈvaː

luˈmiːnjḁ

ˈtiːstəm smo

ˈmeː

ˈneː

ˈtaː

ˈdeːj. ˈVeːš, ˈkaː

ˈliː? Luˈmiːnjḁ

ˈtuːd

ˈjuːxo (nar. ˈžuːpo) ən ˈpoːl smo in kəˈxoːnce so ble pa zˈmiẹrej ˈtaːke, duˈmaː

narˈjeːne.
A: Ste jix ˈsaːmi ˈdẹːlali?
ˈJaː, ˈjaː, ˈtuːt ˈsaːmi, ˈjaː. ˈJaː, ˈneː bˈluː taˈkuː ku zˈdeːj. /../ ˈNoː in koˈziːca za ˈp
veˈčiːnoma ˈtaːka. Poˈliẹnto se-j ˈkuːxḁlu u kufˈriẹ
ˈkuːxḁlu poˈliẹnto

ˈtiː

ˈtuː

aluˈmiːnjḁ

Druˈγaːče ˈneː, ˈneː blu razˈliːke.
A: Če ˈne: ste ˈmeːl pa kˈruːšno ˈpiẹč uˈčaːsix?
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ˈtaː

čt je bˈlaː

ˈsuodi, ˈk oːtu je ˈbi . Se-j
ˈtaːk, ˈd

bu aluˈmiːnij je ˈbi .

ˈ

ˈJaː, ma ˈneː smo ˈp

Mˈleːku smo jˈmeː

ˈmaːče, ˈ

duˈmaːče, smo šˈliː puˈmo
ˈčaː

ˈNoː, smo ˈmo

t sə

kˈruː
ː. Se-j ˈ

ˈp

ˈN eː, smo ˈseː na špərˈγeː

ː ˈkuːxḁlu: ˈmuočnik zveˈčiẹr za veˈčiẹrjo, je blu

γuˈliːdo. Se-j ˈreːklu paˈsuo

ˈtiːstim in ˈpoː-smo mˈleːku preceˈdiː
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γuˈliːda, k-se-j ˈmo zlu, ˈjaː,
ˈreː

Krajevni govor: Senožeče (Dolenja vas), notranjsko narečje
Posnela: Erika Može, december 2016, Informatorka 2, roj. 1990; pošta Senožeče, občina
Divača

A: Erika Može
*V prednaglasnih zlogih o-je uresničuje kot široke o, ozke (ni označevano) in včasih tudi kot u.

Posnetek Inf-2_26 (1)
Zaˈkuọ

uọ

əmo za ˈnuọge na eno stoˈjaːlu in ga z

ˈnoːžəm (nar. ˈnoː ščəm) razˈreːžəmo čez ˈcẹː tˈrẹːbux, da ˈloːxk poˈbeːremo ˈvəːn čˈrẹːva in
uˈsoː droboˈviːno. ˈP oːl pa ˈzaːmmo ˈtiːsta čˈrẹːva, jix obˈrẹːžemo ˈtiːstu ˈsaːlu pˈr oːč, da
ˈ

ẹ

oːl pa zə koˈsiːlu sˈkuːxḁmo ˈjəːtra, ki

jix ˈloːxk poˈraːbmo ˈsaːm ˈtiːsti ˈdaːn, kə

oːli

taˈkuː popˈraːžəmo čeˈbuːlo na ˈkuọščke naˈrẹːzḁno na ˈmaːsti in ˈg oːr ˈdaːmo ˈjəːtərca,
naˈrẹːzḁna na ˈmaːjxne reˈziːnce, in ˈp oːl ˈdaːmo še ˈbẹːlu ˈviːnu ˈnuːtər za ˈbuːjši oˈkuːs. /../ In
zˈraːvən sˈkuːxḁ

ˈeːni ˈ oːdi ˈziẹle brəs ˈkəːrˈkoːli zaˈbẹːlt. Uˈbuọjnu ˈdaːmo na kˈroːžnik in

puˈjẹːmo.
A: ˈKaːj ˈdeːlḁste še z ˈmeːsəm?
ˈKaːj ˈdẹːləmo ˈseː – zˈrẹːske, pečeˈniːce, ˈkẹːj za ˈgoːlaš, zə səgəˈdiːn, ˈmaːl zapaˈkiːrḁmo
škˈriːnjo, da ˈmaːmo za ˈcẹːlu ˈlẹːtu.
A: Kḁˈkuː pa tu narˈdiːste?
ˈJaː, məˈsuː razˈreːžemo na ˈkuọse, pa ˈriẹbra na ˈkuọse, pa pečeˈniːce narˈdiːmo ˈpaːč s- ˈsəːγa
meˈsaː, pa ˈmaːlu mašˈčoːbe zˈraːvə
spˈraːvmo /../

čˈrẹːva z eno maˈšiːno in ˈpoːl ˈseː ˈtuː

ˈeːno paˈsuọde, u vˈrẹːče in ˈdaːmo zaˈməːrzənt.

A: ˈKaːm spˈraːvste?
U vˈrẹːče, u poˈsuọde, u ˈl oːnčke, u ˈraːzne ˈraːzne stvaˈriː. Pečeˈniːce ˈdaːmo və fˈlaːše
razˈrẹːzḁne, zˈrẹːske ˈdaːmo u vˈrẹːče, ˈkuọse za ˈgoːlaš ˈdaːmo u vˈrẹːče, za segeˈdiːn ˈtuːd
ˈdaːmo

vˈreːče, zavakuˈmiːrḁmo in ˈdaːmo

skˈriːnjo.
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A: ˈKaːj pa še ˈjeːste, ˈkəːdər so koˈliːne?
ḁ

ọːto iz ˈrẹːpe, taˈkuː da ˈdaːmo

ˈvaːlda ˈ

ˈseː-tu ˈkuːxḁ

en ˈl oːnc ˈrẹːpo, ˈfḁːžu, panˈcẹːto in u

eni koˈziːci,

dˈruːγi koˈziːci pa ˈkuːxḁ

kromˈpiːr, kə γa pˈrẹːj naˈrẹːžəmo na ˈkuọse in ku je ˈkuːxḁ
ga γa ˈdaːmo zˈraːvən ˈrẹːpe. In ˈp oːl ˈdaːmo zˈraːvə

ən, pa bˈriːn, pa ˈp oːpər in

ˈloːvor (star. ˈluːmbḁr). /../ Zə na ˈmaːsti popˈraːženo čeˈbuːlo zaˈbẹːlmo.

Posnetek Inf-2_26 (2)
A: ˈKaːj pa ˈkuːxḁste s kromˈpiːrja?
S kromˈpiːrja ˈkuːxḁmo ˈbẹːlo poˈliẹnto. Jo narˈdiːmo taˈkuː, da na ˈkuọse razˈrẹːžemo kramˈpiːr
in ga ˈdaːmo ˈkuːxat

sˈlaːno ˈ oːdo. ˈPoːl pa, kə je ˈkuːxan, ga ucəˈdiːmo in ga zmečˈkaːmo.

ˈTiːsto ˈ oːdo ˈdaːmo poˈsiẹbi, jo spˈraːvmo, kə jo ˈraːbmo ˈp oːl. ˈPoːl kromˈpiːr, kə je
zmečˈkaːn, ga poˈmoːkamo in ˈzḁːčnəmo ˈmeːšḁt, ˈnuːtər pa doˈliːvḁmo ˈtiːsto ˈ oːdo, kə smo jo
pˈreːj spˈraːvli, da ˈpoːl ˈraːta ˈtaːka γˈlaːtka ˈmaːsa, ki ji pˈraː
puˈliẹnta. In ˈ

ˈ

ːl tut poˈliẹnta, ˈbẹːla

ːl zˈraːvən ˈlaːxko ˈdaːmo ˈgoːlaš al pa ˈlọːxku ˈdaːmo na ˈmaːsti pucˈvəːrte

kloˈbaːse, ˈpaːč, ˈkuːkər je po oˈkuːsi, ˈk oːmi.
A: ˈKaːj pa ˈjeːste zˈraːvən?
Punaˈvaːdi ˈnaːjbəl ˈpaːše zˈraːvən ˈkəːšna ˈriẹγratəva soˈlaːta s kromˈpiːrjem, sˈpiẹt.
A: Zaˈkaːj pa se ˈdaː kromˈpiːr?
Kromˈpiːr se ˈdaː ˈnuːtər zaˈtuː, da se ˈmaːlu zmexˈčaː ˈtiːsti ˈriẹγrḁt, da ˈniː tuk ˈtəːrt, da se ga
ˈlẹːpši puˈjẹːj.

A: ˈKaːj pa kej sˈləːtkeγa sˈkuːxḁste za koˈsiːlo? Al ˈdaːste ˈmoːrde za slaˈdiːco?
ˈAːx, ˈkəːšne – sˈniːdenu tesˈtuː, kə γa narˈdiːmo taˈkuː, da ˈdaːmo eno ˈmuọko, pa nəˈdiːmo
ˈnuːtər ˈjaːmico, pa ˈdaːmo pu ˈruọbi ˈsoː , pa ˈpoːl ˈdaːmo ˈnuːtər še ˈjaːjce pa ˈpuːtər naˈrẹːzḁn
na reˈziːne, pa roˈziːne (nar. cˈviẹbe) ˈdaːmo ˈnoːtər, pa ˈseː ˈtuː zḁˈmẹːšḁmo z mˈlẹːkəm. Aˈjaː,
pa kˈvaːs ˈdaːmo ˈnuːtər. Kˈvaːs pa nḁrˈdiːmo taˈkuː, da ˈdaːmo ˈmaːlu mˈlẹːka, pa ˈnuːtər žˈliːčko
soˈliː, pa žˈliːčko ˈcuːkra.
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A: ˈNeː soˈliː.
Aˈjaː, ˈsọːri, ˈmuọke. Žˈliːčko ˈmuọke in žˈliːčko ˈcuːkra, zˈmẹːšḁmo in ˈdaːmo ˈpoːl u mˈlaːčno
mˈlẹːko ˈnuːtər kˈvaːs, ga ˈmaːl nadroˈbiːmo. In ˈ
sˈkuːpi zaˈmeːšḁmo, ˈnaːjprej z ˈviːlco, ˈ
ˈ

ːl ˈtuː zˈliːjemo ˈtuːd zˈraːvən in ˈseː ˈtuː

ːli z ˈr oːkḁmi ˈmẹːsmo, da ˈraːta ˈtaːka štˈruːčka. In

ːl usˈxaːja in ga ˈdaːmo na ˈpoː , na dˈvaː ˈkuọsa in ˈdaːmo ˈkuːxḁt u vˈrẹːlo ˈ oːdo, na

vˈsaːko stˈrḁːn enix petˈnaːjst miˈnuːt. In ˈ

ːl, kə-j ˈkuːxḁnu, ga ˈdaːmo na en pˈl oːx in ga s

cˈviːrnəm razˈrẹːžəmo, kər z ˈnoːžəm se ne ˈdaː, γˈreː ˈseː naˈraːzən in jə ˈeːna zdˈriːzḁsta stˈvaːr.
Taˈkuː da ˈmuọrmo s cˈviːrnəm, da ˈraːtəjo ˈlẹːpe reˈziːnce. In ˈpoːl ga še zaˈbẹːlmo, taˈkuː da
stoˈpiːmo ˈpuːtər in ˈpoːl ˈdaːmo ˈmaːlu drobˈtiːnc ˈnọːtər in ˈtuː preˈliːjemo po ˈtiːstmi, ˈtiːstix
reˈziːnax, kə smo-jx ˈmaːl pˈrẹːj ˈtuːt poˈcuːkrali. In ˈ

ːl ˈtuː poˈjẹːmo kot slaˈdiːco al pa

ˈkuːkər γˈlaːvno ˈjẹːt.

Posnetek Inf-2_26 (3)
A: Kḁˈkuː pa ˈdeːlḁste ˈkaːko miˈneːštro?
ˈḀːmː, ˈkaːku fˈriːšku ˈziẹle nḁrˈdiːmo taˈkuː, da naˈrẹːžemo ˈziẹlnḁto gˈlaːvo nə dˈ

ːbnu.

Poˈsiẹbi ˈdaːmo ˈkuːxḁt kromˈpiːr, kə γa pˈrẹːj oˈluːpmo in naˈrẹːžəmo na ˈmaːjxne ˈkuọse. Ku je
uˈluːplən, ga ocəˈdiːmo, ga zmečˈkaːmo in zˈmẹːšḁmo med ˈziẹle. Zˈraːvən ˈdaːmo še nə ˈmaːsti
popˈraːženo čeˈbuːlo in pa ne sˈmẹːmo puˈzaːbət ˈčeːsna, ˈp oːpra, ˈkiːsa (nar. ˈjiẹska), pa ˈeːnga
sˈveːžga (nar. fˈriː

γa) paraˈdiːžnika (nar. paraˈdaːjza).

A: Kḁˈkuː pa se ˈpeːče kˈruːx?
Ja kˈruːx se sˈpeːče taˈkuː, da se ˈdaː ˈmuọko, se nərˈdiː eno ˈjaːmco, ˈdaːmo ˈnuːtər sˈxaːjḁn
kˈvaːs, ˈuọle pa ˈsoː

ˈseː ˈtuː sˈkuːpi pa zaˈmẹːšḁmo, zaˈmẹːsmo zə əː mˈlaːčno ˈ oːdo,

ˈkiːri

pˈreːj stuˈpiːmo ˈmaːlu ˈmiẹda, da se ˈpoːl kˈruːx ne ˈtuːk druˈbiː. /../ ˈNeː, pˈreːvəč ˈneː, ˈsaːm
ˈkaːko žˈliːco.

A: Kḁˈkuː pa nḁrˈdiːste poˈtiːco?
Taˈkuː da ˈiːstu ˈdaːmo ˈmuọko, pa ˈnuːtər ˈdaːmo ˈjaːjce, pa ˈpuːtər, ˈruːm in pa liˈmoːnino
luˈpiːno, puˈsẹːbi narˈdiːmo ˈfiːlo iz oˈrẹːxu, tˈkuː da ˈnaːjprej zavˈreːmo sˈmẹːtḁno za ˈkuːxanje,
63

ˈnuːtər ˈdaːmo poˈpaːrit oˈrẹːxe, doˈdaːmo pa še ˈcuːkər in vaˈniːlijin ˈcuːkər. ˈ
razˈvaːlḁmo, ga naˈmaːžemo s ˈfiːlo, ˈmaːl potˈriẹ

ːl pa tesˈtuː

ˈziːnami in ga zaˈviːjemo.

A: Pa je kej poˈmeːmbnu, ˈkaːj se kej nḁrˈdiː, da ni ˈšuːpe ‛luknje’, ˈkuːkər ˈreːče ˈmaːma?
ˈJaː, ˈpaːč ˈdaːmo γa ˈnuːtər

nəməšˈčeːn pˈraːtfon, kə ga z ˈmaːsləm nəməsˈtiːmo, oˈziːroma

ˈpuːtrəm. In ˈpoːl jo ˈdaːmo ˈnoːtər, jo prešˈpiːkḁmo zə šˈtaːjsco. In nəˈmaːžəmo zə belˈjaːki, kə
nəm usˈtaːnejo. /../ Da se ˈmaːl bəl sˈvẹːti, pa da ˈniː ˈšuːpe. /../

Posnetek Inf-2_26 (4)
A: ˈKaːj se ˈpoːl nḁrˈdiː s kˈruːxəm, smo ga ˈsaːm zaˈmeːsle, ˈkaːj pa ˈpoːl, kəˈkuː se ga pa
sˈpeːče?
Ja ˈpoːl se ga ˈdaː və ˈeːno puˈsuọdo sˈxaːjḁt, za ˈkəːšno ˈuːro. ˈPoːl ga pa –

ˈrẹːješ peˈčiːco

nə dˈvẹːstu stoˈpiːń. Kˈruːx š-ˈeːnkrət rəzˈvaːləš pu ˈẹːni ˈuːri, /../ ərzˈmẹːsiš in ga ˈdaːš u dˈvẹː
puˈsuọdi še ˈmaːl sˈxaːjḁt. ˈPoː ga ˈdaːš pa

pˈraːtfon, nḁmašˈčeːn in ˈdaːš u peˈčiːco ˈpeːčt na

stuː ˈuọsənsət stoˈpiːń zə – na dˈvẹːstu stoˈpiːń zə ˈpeːdəsət miˈnuːt.
A: ˈKaːj pa nḁrˈdiːš, ku ˈdaːš kˈruːx ˈ əːn?
ˈJaː ku ga ˈdaːš ˈvəːn, ga ˈdaːš pa nə eno ˈcuːnjo in ga pokˈriːješ.
A: ˈKaːj pa nḁrˈdiːš s poˈtiːco ˈpoːl, ku jo ˈdaːš u pˈraːtfon in naˈmaːžəš sə belˈjaːkəm?
ˈ

ːl jo pusˈtiːš ˈmaːl usˈxaːjḁt še, da pˈriːde də ˈruọba pˈraːtfona in ˈ

ːl jo ˈdaːš

segˈreːto

peˈčiːco na sˈtuː ˈuọsənsət stoˈpiːń, jo ˈdaːš ˈpeːč zə ˈuːro in ˈpoː . In nə sˈrẹːdi, ku se ˈpeːče, jo
pokˈriːješ zə ˈfọːljo, da se ne zḁžˈgeː z ˈvəːrxa. /../ ˈJaː, ˈpoːl pa ˈnaːjprej pəsˈtiːš, də se uxlaˈdiː,
ˈpoːl jo pa oˈbəːrnəš uˈkuːli na en pˈl oːx. /../ Poˈsuːjemo jo s ˈcuːkrom, /../ mˈlẹːtim.

Posnetek Inf-2_26 (5)
A: ˈKaːj pa ˈkəːšnu peˈciːvu, kə γa ˈməːš najˈraːjši, al ne ˈveːm, kə γa za pˈraːznike sˈpeːčəš?
ˈJaː, ˈkəːšən ˈmaːrmolni ˈšaːrkəl nərˈdiːmo ˈčaːsəx.
A: Kḁˈkuː se γa pa nḁrˈdiː?
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Taˈkuː, da ˈdaːmo ˈmuọko, ˈjaːjce, ˈuọle, ˈcuːkər, mˈlẹːku pa ˈruːm. Zˈraːvən pa še peˈciːlni
pˈraːšək pa liˈmuọnino luˈpiːno. Pa ˈseː-tu zˈmẹːšḁmo po ˈẹːnem ˈvəːrstnem ˈrẹːdu. Ku pa je
nərˈjeːno, ˈdaːmo ˈeːn ˈdẹː v nəmḁšˈčeːn peˈkaːč, ˈmaːnšo koliˈčiːno si pa pusˈtiːmo na stˈraːni
pa ˈdaːmo ˈnuọt še kaˈkaː
dˈruːgi ˈmaːsi, da ˈ

ˈmaːl mˈlẹːka pa ˈruːma. Zˈmẹːšḁmo sˈkuːpi in duˈdaːmo x

ːl ˈraːta ˈtaːku ˈčəːrnu-ˈbẹːlo. In ˈ

ːl ˈdaːmo ˈpeːčt.

A: U ˈkaːšən pˈraːtfon pa ˈdaːste ˈpeːčt?
Pa ˈtuː je ˈčiːsto ˈseːˈeːnu, ˈloːxku

ˈtəːga ˈkuːkər poˈtiːco, da ˈraːta ukˈruọgu, ˈloːxku pa ˈtuːd u

kvadˈraːtəstu, pa ˈraːta ˈpaːč ˈmaːlu ˈniːžje, ˈaːmpak ˈliːx taˈkuː ˈd
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bru.

15.4.1 Vprašalnica za posodo in kuhinjske pripomočke

Besedno gradivo, ki smo ga pridobili s pomočjo Vprašalnice za posodo in kuhinjske
pripomočke, smo predstavili v tabeli. V opombah pa smo dodali še zanimivejše besedilne
dele, ki so nastali kot odgovori na vprašanja iz vprašalnice.
Posnetek Inf-1_79 (3) [9:45] (dolžina: 28 min 15 s)
Posnetek Inf-2_26 (6) (dolžina: 16 min 34 s)

Številka vprašanja

Informatorka 1

Informatorka 2

1

puˈsuoda, tudi: paˈsuoda

poˈsuọda

2

čeˈpiːne, čeˈpiːńe

čreˈpiːnje (redko)

3

γˈliːnḁsta2, lunˈčiẹna

gliˈniẹna

4

purcəˈlaːnḁsta

porceˈlaːnəsta

5

leˈsiẹna

leˈsiẹna

6

ˈleːzna3

7

aluˈmiːnjḁsta

/

8

stekˈliẹna

stekˈliẹna

9

čeˈpiːńe

čreˈpiːnje (redko)

10

čeˈpiːńe

čərˈpiːnje (redko)

11

ˈl oːnc

kuˈziːca, ˈl oːnc

11a

/ (niso več kuhali v peči)

/

žeˈleːzna

2

ˈTuː je blu pˈreːj, u sˈtaːrəx ˈčaːsəx. Su sˈ
γˈliːnasta puˈsuoda – ˈnaːjbə
Sej tu še zˈdeːj eni ˈdeːlḁ
3

ər, u γˈliːnasto puˈsuodo so zḁˈ
– tu pˈreːj,
ẹbḁrca, sə zaˈliːla ˈnuotər.
ə
k-səm bla ˈjəːst.
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əːrtje je bˈluː pa kəšnə ˈtaːšənγa,

11b

cvetˈliːčni ˈl oːnci

ˈl oːnc za ˈruọže

12

kuˈziːca

kuˈziːca

13

ˈp oːnu

kuˈziːca

13a

/

/

13b

ˈžeːžva4

dˈžeːzva

14

ˈp oːnu

ˈp oːnu

15

/

(moˈdeːrne

kuˈziːce

na ˈpiːca ˈpaːn, friˈteːza

eˈleːktriko)
16

nov.

pukˈroː ka,

star. pukərˈvaːča

pokərˈvaːča
17

pˈraːtfon

pˈraːtfon

17a

/ (nimajo več, čeprav: pu pˈraːtfon
sˈtaːrəm je bla lunˈčiẹna, z
dˈraːtəm zˈviẹzḁna)

17b

/ (nimajo)

pˈraːtfon

18

peˈkaːč za ˈšaːrkəl

pˈraːtfon

18a

/ (nimajo)

lonˈčiẹn pˈraːtfon

18b

peˈkaːč

pˈraːtfon

19

/

/

20

γluˈboːk

kˈroːžnik

(zastar. γloˈb oːk kˈroːžnik

talar)
21

pˈliːtu kˈroːžnik

pˈliːtu kˈroːžnik

22

deˈseːrtni, ˈmaːjxen, serˈviːsni ˈmeːjxən, pˈliːtu kˈroːžnik
kˈroːžnik

4

ˈIːmamo, ˈiːmamo, ˈsaːm zej se na bom sˈpoːmənla, pa ˈčiːst naˈvaːdnu je. /../ ˈJaː, ma ˈjeːs se pa na-
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23

ˈsiẹn kˈroːžnik, ˈdiːlca

24

skˈleːda

25

pərceˈlaːnḁsta

ˈdiːlca
skˈleːda

skˈleːda, /

oˈvaːlna, okˈruoγla
26

skˈle čka

skˈleːčka

27

ˈl oːnčək

ˈšaːlca, ˈšaːlčka, ˈl oːnčk

28

ˈšaːlca

ˈšaːlčka, ˈl oːnčk

29

ˈšaːlca

ˈšaːlčka, ˈl oːnčək

30

žˈliːca

žˈliːca

31

ˈviːlce

ˈviːlce

32

žˈliːčka

žˈliːčka

33

ˈviːlčke

ˈviːlčke

34

ˈnoː šč

ˈnoːš, ˈnuːš

35

ˈnoː žək

ˈnoːšček

36

Za meˈsuː so sˈreː

ˈp oː

ˈseːj se kˈliːčejo ˈnoːži, ˈsaːm

za peˈciːvo so ˈmaː ˈmaːnjši, ˈpaːč ˈeːni so ˈreːbrəsti, ˈeːni
ˈn eː. ˈJaː, ˈ

ːl za ˈreːzat so ˈraːvni. ˈReːbrəsti so za

peˈčeːnko al ˈtaːku jə ˈv
ˈnoː š. /../ ˈ

lik kˈruːx, ˈraːvni so za meˈsuː in

ː-j ˈnoː ž ze zələnˈjaː

ˈtuorto, kə je ˈbəl ˈv

lik,

ˈnoː ž ze pərˈšuːt je ˈtuːd
ˈv

lik, ˈuozək ˈjaː, ˈuozək jə

za pərˈšuːt.
37

skˈlẹː da

skˈleːda

38

ceˈdiːlu

cəˈdiːlu

39

c diːlce

cəˈdiːlu
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ˈseː-j pa ˈnuːš.

40

c diːlce

c ˈdiːlce

41

kərˈčuːĺ

nov. zajeˈmaː ka, kərˈčuːl

42

kərˈčuːl

kərˈčuːl

43

ˈdiːlca

ˈdiːlca

44

kəˈxoː nca

kuˈxoː ənca

45

kuˈxoː nca

kuˈxoː ənca

46

tlaˈčiːlnik

(ni

zvezdaste ˈbəːt

zḁ

oblike) (zḁ ˈməːstət kramˈpiːr: zvezdaste

47

kvadˈraːtast, ukˈruoγu)

okrogel)

/

maˈšiːna
kromˈpiːr

48

ˈγuo

ẹna (zḁ ˈfəːžu zḁ /

fəˈž

əːstət, z ˈγuobo
ẹno

smo

mḁ
ə

bla

ukˈruoγla jən jə jˈmeːla ˈtaːke
ən49

ˈvaːlḁr

ˈvaːlər

50

kuˈzaːrc

kuˈzaːrc

51

/

/

52

šˈtaːmpərle

šˈtaːmpərle

53

fˈraːkəl

/

54

bˈroːka (ne glede iz česa je)

ˈvəːrč

54a

/

/

54b

/

/
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kromˈpiːr
oblike,

zə

(ni

ampak

ˈməːčkət

55

bˈroːka (bˈroːke za suˈkoːve)

gliˈniẹn ˈvəːrč, stekˈliẹn ˈvəːrč

56

fˈlaːša

fˈlaːša

57

/

/ (fˈlaːša)

58

p ˈtiẹnka, flašˈkuon (velika pleˈtiẹnka, flašˈkuọn
opletena steklenica)

59

/

pˈlaːdən, ˈsuọt, cisˈteːrna

15.5 Analiza govora starejše informatorke

Govor starejše informatorke smo analizirali na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski in
leksični ravni.

15.5.1 Glasoslovje

Na glasoslovni ravni smo analizirali naglas, distribucijo in izvor dolgih in kratkih
samoglasnikov ter soglasnikov, pa tudi izgubo glasov.

15.5.1.1 Naglas
 Govor nima tonemskih nasprotij, ima jakostni naglas.
 Odpravljeno je kolikostno nasprotje. Vsi naglašeni kratki samoglasniki so dolgi
(kˈruːx, ˈseː, ˈ əːn, kˈleː, γluˈboːk), kratki so lahko le nenaglašeni. Izoblikovalo se je
nasprotje naglašeni, ki so vedno dolgi, proti nenaglašenim samoglasnikom, ki so
vedno kratki.
 Naglas ni vezan na določeno mesto v besedi in je možen na kateremkoli zlogu v
besedi (žˈliːčka, ceˈdiːlu, kuˈxoː nca, tesˈtuː …).
 Govor je izvedel vse tipične slovenske naglasne premike, tudi umik kratkega naglasa s
končnega zloga na prednaglasna e in o (tip ˈž eːna, ˈk oːsa) in umik kratkega naglasa
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na prednaglasni polglasnik (tip ˈməːgla), poleg tega pa še umik z vsake končne kračine
(ˈd oːmḁč, ˈməːstət, ˈloːxku, so ˈpəːršli, ˈfḁːžu, pˈr eːvəč); izjema so oblike, ki imajo
naglas na zadnjem zlogu zadržan analogično po drugih oblikah (je uˈm eː
uˈm

).

 Poleg naglasnih umikov pozna govor tudi posplošitve naglasa osnovnih ali
najpogostejših oblik (t. i. morfologizacijo naglasa), kar v pregibanju povzroča
pretežno nepremični naglasni tip in/ali posplošitev samoglasnika iz osnovne oblike,
npr. I ed. sˈlaːtkor, R. ed. sˈlaːtkurja, I ed. m. ˈp eːčən, I ed. s. ˈp eːčenu, je uˈm eː
uˈm

.

15.5.1.2 Dolgi samoglasniki
Sistem dolgih samoglasnikov (tj. vseh naglašenih) je enoglasniško-dvoglasniški; vsebuje 4
enoglasnike in 6 dvoglasnikov. Dvoglasnik /iẹ/ je ožji od zadnjega para /uo/. Dvoglasnik /eː
ima ožjo prosto varianto /ẹː

ẹː] – ob zvočnikih, /uo/

pa imata od knjižnega jezika vplivano enoglasniško prosto varianto [oː]. Prosti
različici – temno in svetlo – ima tudi /əː/, in sicer [ḁ

iː

uː
iẹ

uo
əː
eː ẹː

oː
eː

oː
aː

DISTRIBUCIJA V PRIMERJAVI S KNJIŽNIM JEZIKOM
 Enoglasnik /iː/ se govori za knjižni /iː/ (γuspuˈdiːńa, ze kuˈliːne, za kuˈsiːlu, zˈliːjəš, smo
ḁ

).

 Enoglasnik /uː/ se govori namesto nekaterih naglašenih ozkih /ọː/ (leˈpuː, taˈkuː, tesˈtuː,
), za knjižni /uː/ (zˈjuːtru, kˈruːx,
pərˈšuːta …) in v besedi kakor (ˈkuːkər).
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ḁš, oˈkuːsən,

 Enoglasnik [eː] se govori na mestu kratkega naglašenega knjižnega /a/ v položaju pred
/j/ (zˈdeːj, ˈkeːj) in kot redka varianta /eː

ojavlja se

tudi na mestu kratkega naglašenega knjižnega /i/ ( nˈjeːx).
 Dvoglasnik /iẹ/, ki ima v izglasju varianto [iːə], je na mestu nekaterih knjižnih ozkih
/ẹː/ (ˈdiẹne,

dəˈviẹtindəˈviẹdəsətəx, puˈliẹnto, ˈziẹle, puˈsiẹbe, ˈriẹγrət, ˈšiẹrpe, u

ˈmiẹntərγo …; dˈliːə).
 Dvoglasnik /uo/ zastopa nekatere knjižne ozke /ọː/ (ˈkuoščke, ˈduobər, ˈkuose, ˈnuotər,
ˈmuoke, ze ˈtuorto, ˈuozək, se preˈruošta, naˈruobe, liˈmuon …). V besedah, ki so
prevzete iz knjižnega jezika, je namesto dvoglasnika varianta /oː/, včasih tudi / ː/ ali
kar /ọː/ (kˈroːžnik, ˈγoːlaže, ˈsọːk~ˈs ːk, ˈmuora~ˈmoːra).
 Dvoglasnik /eː

/ẹː

ẹː] oz. [eː] (predvsem

pred zvočniki) se govori na mestu nekaterih knjižnih ozkih /ẹː/ (mˈleː
sˈreː

, ˈneː so,

xe, mˈleː t, upušˈteː vana, skˈleː čka …; ˈrẹː že, ˈčẹː va, ˈrẹː pi, ˈdẹː lat,

vˈrẹː , ˈmẹː ša, ˈdẹː lḁš, ˈlẹː p, odˈrẹː zane, skˈlẹː da …; ˈmẹː ša~preˈmeː šḁ ; mẹdˈtẹːm,
ˈčẹːva, ˈbẹːlo, smo zaˈbẹ

ẹːpčke, ˈdẹːlo

…; mˈleːku, ˈneːsəm ‛nisem’).

 Dvoglasnik /oː / se govori namesto knjižne zveze ol (izgovorno oː ) (ˈdoː γu,
ˈtoː

t) in namesto knjižnega ozkega /ọː/ v glagolu (j ˈmoː γu, smo

ˈmoː γl ‛morati’) in pri samostalnikih (ˈnoː šč, ˈnoː žək, ˈnoː ).
 Dvoglasnik eː/ je na mestu knjižnega dolgega širokega /eː/ in kratkega naglašenega
/e/ (bˈ eːke, ˈd eːbu, z uˈm eːlcəm, ˈm eːγək, pˈr eːvəč, ˈv eːlik; ˈp eːčt, ərˈm eːn).
 Dvoglasnik / oː/ zastopa knjižni široki /oː/ in kratki naglašeni /o/ (ˈp oːpər, ˈd
ˈm ːčna, ˈγ

ːr, ˈk ːnc, puˈk ːnci, viˈs

ːka, ˈd

ima ta dvoglasnik varianto [oː] (ˈγ oːr~ˈ

ːmḁč, ˈl

ːskrət,

ːnc, ˈk ːtu …). Občasno

~ˈdoːbru, ˈd ːskrət, zaˈdoːst,

γluˈboːk), v vzglasju za /v/ pa [ˈ ȧː] (ˈ ȧːdo). Kot varianto / oː/ v položaju za /l/ v
mladonaglašenem zlogu ga lahko obravnavamo tudi v besedi lahko (ˈloːxku).
 Naglašeni dolgi polglasnik /əː/ je enako kot v knjižnem jeziku skupaj z /r/ del zveze
/əːr/ (ˈtəːrda, se-j ˈvəːrγlu, so ˈpəːršli, cˈvəːrčo …), govor pa ga ima še na več drugih
mestih, kjer ima lahko tudi druge variante (ˈməːsne, ˈnəːč, ˈdəːsko, ˈfəːžu~ˈfḁːžu,
ˈkəːdər~ˈkḁːdər, doˈkḁ

ˈ äːn).

 Enoglasnik /aː/ se govori na istih mestih kot v knjižnem jeziku (ˈmaːlco, ˈmaːlu,
ˈaːjdavo, γˈlaːtka, kluˈbaːs, zələnˈjaːvo, xˈraːna …).
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IZVOR5
iː
 stalno dolgi in staroakutirani i v nezadnjem besednem zlogu (zaˈliːje, z ˈniːtko, ucəˈdiː,
je pəsˈtiːla, smo ˈšiːvḁ

, ˈkiːsu, pˈliːtu …)

uː
 cirkumflektirani o (tesˈtuː, meˈsuː, leˈpuː)
 stalno dolgi in staroakutirani u v nezadnjem besednem zlogu (zˈjuːtro, oˈkuːsən, smo
, kˈruːxa)
 staroakutirani u v zadnjem besednem zlogu, ko se pod vplivom drugih sklonov ali
knjižnega jezika ne reducira (kˈruːx)
 iz drugih glasov (npr. aː) v posamičnih besedah (ˈkuːkər)
iẹ/[əː]
 stalno dolgi in staroakutirani ę v nezadnjem besednem zlogu (smo pˈriẹ

ẹ

zˈviẹzḁna, smo ˈziẹ ), v položaju za vzglasnim /j/ (ˈjəːtərca, ˈjəːtra)
 cirkumflektirani in novoakutirani e v nezadnjem besednem zlogu (ˈpiẹč, ˈšiẹsət, ˈziẹle,
zə kˈmiẹte, kˈmiẹčka, ˈsiẹnsət, ˈriẹbḁrca)
ː]/[ọː]
 stalno dolgi in staroakutirani ǫ v nezadnjem besednem zlogu (se je rasˈkuosḁlu,
ˈkuoščke, ˈkuose, okˈruoγla, ˈγuoba, ˈuozək),
 novoakutirani o v nezadnjem besednem zlogu (ˈkuožo, ˈduobər)
 novoakutirani o v zadnjem ali edinem besednem zlogu v besedi nož in izpeljankah iz
nje ter v del. na -l glagola moči in sedanjiku gl. morati (ˈnoː šč, ˈnoː žək, ˈnoː ž, je
ˈ

, ˈmuora~ˈmoːra)

 v prevzetih besedah iz knjižnega jezika (kˈroːžnik, ˈγoːlaže, ˈsọːk~ˈs ːk)

5

Pri izvoru se sklicujemo na izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem (Logar 1996: 243–247), le da
uporabljamo v tem času običajnejšo terminologijo oziroma poimenovanja za izhodiščni naglas. Primeri so vzeti
iz transkribiranih besedil; le redki so dodani zaradi potrditve (ne)fonemskosti določenega glasu.
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eː ẹː ẹː/[eː]
 stalno dolgi in staroakutirani ě v nezadnjem besednem zlogu (ˈčẹː va, ˈlẹː p, ˈrẹː že
ˈrẹː pi, ˈdẹː lat, vˈrẹː , ˈdẹː lḁš, odˈrẹː zane, uˈreː xe; xˈlẹːpčke, ˈdẹːlo
ˈdẹːlḁli, ˈrẹːpo, səm ˈtẹːla, smo iˈmẹ , ˈbẹːlo, zḁˈbẹːleno, smo zaˈbẹ

ẹːli, smo
; ˈneːsəm)

oː
 stalno dolgi in staroakutirani zlogotvorni (ˈtoː

se-j ˈmo zlu, puˈmo

t)

eː
 staroakutirani ę in novoakutirani e v zadnjem besednem zlogu (ˈv eːč)
 mladonaglašeni ę, e in ě (ˈm eːγək, γˈr eːnku)
 umičnonaglašeni e (smo ˈr eːkli, smo ˈp

)

[eː]
 staroakutirani a v zadnjem besednem zlogu pred /j/ (zˈdeːj, ˈkeːj)
 redko staroakutirani i v zadnjem besednem zlogu ( nˈjeːx)
oː/[oː]
 umičnonaglašeni o (ˈd

ːskrət, ˈm ːčna, ˈk

 mladonaglašena o in ǫ (ˈd

ːnc, puˈk ːnci, ˈl

ːnc, ˈk

ːtu, zaˈdoːst)

ːmḁč)

[oː]
 cirkumflektirani o v zadnjem zlogu pred / / (ˈpoː

ˈso )

 zveza -al- (kəˈxoːnce)
ə

ḁː]
 stalno dolgi in staroakutirani zlogotvorni skupaj z r (ˈtəːrda, se-j ˈvəːrγlu, cˈvəːrčo,
ˈkəːrpo, na ˈpəːrt, na ˈvəːrx …)
 sekundarni po onemitvi i ob zvočniku (so ˈpəːršli)
 staroakutirani i (ˈnəːč, toda nˈjeːx)
 mladonaglašeni i (ˈfəːžu in ˈfḁːžu)
 staroakutirani u v zadnjem besednem zlogu (
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)

aː/[əː]/[ḁː]
 stalno dolgi in staroakutirani a v nezadnjem besednem zlogu (

ːs,

xˈlaːdnu, ˈmaːst,ˈraːvnu, smo pərpˈraː li, də

ə

pˈraːlu, smo poˈmaːzḁ ; ˈkḁːdər, doˈkḁːr …)

15.5.1.3 Kratki/nenaglašeni samoglasniki

i/[-

u
ə
e

o
a/[ḁ]

DISTRIBUCIJA V PRIMERJAVI S KNJIŽNIM JEZIKOM
 Nenaglašeni /i/ se govori za knjižni nenaglašeni /i/ (miˈnuːt, liˈmuon, vaˈniːlijo,
cvetˈliːčni ˈl oːnci, kˈroːžnik, na eˈleːktriko …).
 Rahlo reducirani / / v izglasju je varianta nenaglašenega /i/ (na vˈrẹː
ˈ

ə

ẹːlo

sp. (u ˈ
kufˈriẹ

…) in nenaglašenega /u/ v končnicah D/M ed. m./sr.
ərˈγeː

aluˈmiːnjḁ

pu ˈtiːst

na

…).

 Nenaglašeni /u/ se govori za knjižni nenaglašeni /u/ (aluˈmiːnjḁste, zarumaˈniːjo, smo
pusˈtiː

ːče …), po asimilaciji soglasnika /l/ s samoglasnikom tudi namesto

kratkega in nenaglašenega /a/ (je sˈxaːju

sˈniːdu ), poleg tega pa še v izglasju

namesto nenaglašenih /o/ pri deležnikih na -l za srednji spol, pri prislovih in pri
pridevnikih ter samostalnikih za srednji spol (se je raskoˈpaːlu, se je rasˈkuosḁlu, se-j
ˈvəːrγlu, ˈdoː γu, ˈ
uˈreː

ˈvaːšenu tesˈtuː …), za /o/ v vzglasju (smo
ː

ːlcəm …), kjer se lahko premenjuje z / / (smo

pred naglasom (γuspuˈdiːńa, kluˈbaːse, puˈliẹ

əš,
əːrli) in
ːto …).

 Kratek /e/ se govori za knjižni nenaglašeni /e/ v vseh zlogih (ze kuˈliːne, kasˈnẹːje,
prepˈraːžen, čeˈbuːlo, pu duˈmaːče …) ter nenaglašeni /a/ po preglasu v predlogu za (ne
vedno) in vezniku da (ze~za, de), ob j (jes, zej, sej, zˈγuːdej, zˈmiẹrej) in za r (ˈm oːre).
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(
ẹ

…), nenaglašenih /i/ v izglasju (bl

ː

ː

…),

nenaglašenega /a/ po preglasu za mehkim soglasnikom v notranjem zlogu (smo
) ter nenaglašenega /ə/ (

).

 Nenaglašeni /o/ se govori za knjižni nenaglašeni /o/ (blo, mˈle ko, ˈmaːslo, bˈlaːto, za
peˈciːvo, za mlaˈdiːno, za veˈčiẹrjo, puˈliẹnto …), po asimilaciji pred soglasnikom / / pa
tudi na mestu nenaglašenega /a/ (je usˈxaːjo

ˈdẹːlo

). Redkeje od /u/ se pojavlja tudi

v notranjih zlogih, občasno variantno z /u/ (muˈdeːl~moˈdeːlčək, poˈsiẹbe~puˈsiẹbe,
puˈliẹnto~poˈliẹnto …). Izgovorne variante ima še v O ed. besede kruh, kjer je na
njegovem mestu [a] oz. [ä] (s kˈruːxam, s kˈruːxäm), pri predlogu od pa /ə/ s predhodno
protezo ( ə ) ali / / (

).

 Polglasnik /ə/ se govori za knjižni nenaglašeni /ə/ (z ˈjəːtə

ər, oˈkuːsən,

moˈdeːlčək, ˈl oːnčək, ˈnoː žək …), nenaglašeni /i/ (jəx, uˈluːpəš, uˈčaːsəx, ˈkuosəx,
sˈtaːrəx, ˈčaːsəx …), nenaglašeni /u/ (je pəsˈtiːla, zarəmeˈniː, kəˈxo ənce …),
nenaglašeni /e/ (zməčˈkaː, zməxˈčaː, zələnˈjaːvo,

dəˈviẹtindəˈviẹdəsətəx …),

nenaglašeni /o/ v končnici -om (s ˈpəːrstəm, s ˈpuːtrəm, z dˈraːtəm …) ter kratki in
nenaglašeni /a/, ki je šel najprej po preglasu v e (ˈd

ːskrət, zˈmẹː əš, ˈriẹγrə

Paˈtuočəx, jəst …). Nastane tudi pred r in drugimi zvočniki, ko onemi samoglasnik za
njimi (pərbˈliːžnu, se je pərˈtiːsənlu, ˈtaːšənγa; ə

).

 Kratek /a/ se govori za knjižni nenaglašeni /a/ (ˈkaːva, γuspuˈdiːńa, se je raskoˈpaːlu, se
je rasˈkuosḁlu, ˈčiːsta, na kvadˈraːtke, ˈjaːjca …), zaradi posamičnega akanja pa tudi za
nenaglašeni /o/ (

əx, kramˈpiːr, ˈaːjdavo,) in nenaglašeni /e/ (na, na-

m, an, zarumaˈniːjo) ter nenaglašeni /i/ (maˈniẹštra).
 Delno reducirani /ḁ/ je varianta nenaglašenega /a/ v notranjih zlogih (so zḁ
ˈpaːjcḁt, smo štˈriːkḁ

ḁ

ḁš, nḁˈvaːda …) ter nenaglašenega /ə/

(ˈriẹbḁrca).
IZVOR
i/[ vzglasni i (smo iˈmẹ )
 izglasni i (paˈsuodi, ˈsaːmi, smo pə
pər pə

so puˈjẹ

…; bl

ː
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…; smo zaˈbẹ
ː

…)

 ponaglasni i (ˈmuočnik, s ˈtiːstim, ˈveːlik …)
 prednaglasni in izglasni ě (liˈpuː, ˈp oːli)
 zveza aj (> ej > i) (ˈčaːki)
 izglasni -u v D/M ed. m./sr. sp. (pu ˈtiːst
…; na

ẹ

uˈ
ːnjḁ

ərˈγeː
…)

 v prevzetih besedah, tudi iz knjižnega jezika (miˈniẹštra~maˈniẹštra, miˈnuːt, liˈmuona;
vaˈniːlija, aluˈmiːnij)
 dodan izglasni ( ə )
u
 prednaglasni u (zarumaˈniːjo, smo pusˈtiː
 a po asimilaciji pred

(je sˈxaːju )

 o v vzglasju (smo
premenjuje z

(smo

nca, druˈγaːče …)

əš, z uˈreː

ː

ːlcəm …), ki se redko

əːrli)

 o v izglasju (se je raskoˈpaːlu, se je rasˈkuosḁlu, se-j ˈvəːrγlu, ˈdoː γu, kˈvaːšenu, zˈjuːtru
…)
 prednaglasni o, ǫ (γuspuˈdiːńa, kluˈbaːse, puˈliẹ
 zveze -əl, -el, -ęl, -ěl, -ol (ˈkiːsu, ˈraːxu, ˈd

ːto …)

bu, ˈk oːtu, ˈfḁːžu~ˈfəːžu …)

 zveza -əv (pˈliːtu, ˈp oːnu)
 včasih vzglasni v (uˈčaːsəx, usˈxaːjo ) in predlog v (
ˈmiẹntərγo, u peˈčiː

u ˈmiẹntərγo~

)

 v prevzetih besedah, tudi iz knjižnega jezika (aluˈmiːnjḁste)
e
 vzglasni e (eˈdiːn)
 izglasni e, ę (pˈriːde, kluˈbaːse, ˈməːsne, ˈkuoščke, cˈvəːrče …)
 prednaglasni e, ě, ę (leˈpuː, čeˈbuːle, prepˈraːžen, za veˈčiẹrjo, kuleˈraːbe …)
 ponaglasni e, ě, ę (pˈriːdejo, prepˈraːžen, zḁˈbẹːleno, ˈdiẹneš, kˈvaːšenu …)
 a po preglasu v predlogu za in vezniku da, ob j in za r (ze, de, jes, ˈm oːre, zˈγuːdej,
sej, zej, ˈtiːskret …)
 v prevzetih besedah, tudi iz knjižnega jezika (na eˈleːktriko)
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o
 včasih vzglasni o pod vplivom knjižnega jezika (oˈkuːsən, odˈrẹː zane, oˈvaːlna,
okˈruoγla)
 izglasni ǫ (ˈmuoko, leˈsiẹno, z luˈpaːto, poˈtiːco …)
 včasih prednaglasni o, ǫ pod vplivom knjižnega jezika (se je raskoˈpaːlu, soˈliː, doˈdaː,
poˈsiẹbe …)
 ponaglasni o pred ustničnikom (u
 nenaglašeni a po asimilaciji pred
 v

prevzetih

besedah,

tudi

ːnoma)
(je usˈxaːjo
iz

ˈdẹːlo

knjižnega

)

jezika

(čokoˈlaːdo,

sˈlaːtkor,

kromˈpiːr~kramˈpiːr, pˈraːtfon)
ə
 ə (z ˈjəːtə

ər, oˈkuːsən, moˈdeːlčək, ˈl oːnčək, ˈnoː žək …;

 zlogotvorni skupaj z r (ˈzaːjtərk,

pərˈšuːta, də

 ponaglasni a, ponavadi po preglasu (ˈraːtəjo, ˈd

)

…)
ːskrət, zˈmẹː əš, ˈriẹγrət …; smo

)
 e, ě, ę (fˈriːšnəγa, zməčˈkaː, zməxˈčaː …;

ẹ

…) (najpogosteje < ě)
 ponaglasni i (uˈluːpəš,

ˈkuosəx, uˈčaːsəx …)

 o (s ˈpəːrstəm, s ˈpuːtrəm, z dˈraːtəm …)
 prednaglasni u (je pəsˈtiːla, zarəmeˈniː, kəˈxo ənce …)
 sekundarni po onemitvi i, ě, u ob zvočnikih (pərbˈliːžnu, se je pərˈtiːsənlu, smo
pərpˈraː li; se na bom sˈpoːmənla; ˈtaːšənγa; ə
 o, ko je besedi dodan protetični

)

( ə )

a/[ḁ]
 izglasni a (ˈjəːtərca, kuˈziːca, pukˈroː ka, stekˈliẹna, žˈliːčka …)
 prednaglasni a (se je raskoˈpaːlu, se je rasˈkuosḁlu, narˈdiː, zaˈdoːst …; zḁˈbẹːleno …)
 ponaglasni a (ˈkuːxana, se jə ˈpaːjcalu, dˈvaːkrat ...; puˈvẹː dḁt, sˈkuːxḁš, sˈxaːjḁ

…)

 prednaglasni o po sporadični disimilaciji z zaokroženim naglašenim samoglasnikom
(paˈsuoda,

Paˈtuočəx ...)

 ponaglasni o po sporadični disimilaciji z zaokroženim nenaglašenim samoglasnikom
(ˈaːjdavo)
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 e v nikalnici ne in besedi en, redko po disimilaciji z visokim naglašenim
samoglasnikom (na, na-m, an, zarumaˈniːjo)
 v prevzetih besedah, tudi iz knjižnega jezika (aluˈmiːnij, aluˈmiːnjḁste, na kvadˈraːtke,
ẹštra~miˈniẹštra, kramˈpiːr~kromˈpiːr)
 včasih nenaglašeni ə ob r (ˈriẹbḁrca)

15.5.1.4 Soglasniki
Zvočniki
v

[ ]

m

l

r

n

j

ń

DISTRIBUCIJA V PRIMERJAVI S KNJIŽNIM JEZIKOM
 Zvočnik /v/ ima tako kot v knjižnem jeziku več variant: /v/ pred samoglasniki (ˈkaːva,
ˈčẹːva, se-j ˈvəːrγlu …
pošˈte

in v izglasju (smo pərpˈraː li, ˈseː,

…) ter redko pred samoglasniki v vzglasju (ˈ äːn,

ˈ oːdḁx …), pred
uˈčaːsəx, je

usˈxaːjo ) – enako predlog v. Variantno pa se pojav
oz. /u/ pred nezvenečimi nezvočniki in pa njegova ohranitev (ˈseː~ ˈseː, je
sˈxaːju ~ sˈxaːjḁt, so sˈxaːjḁ ~usˈxaːja).
 Zvočnik /m/ se govori za knjižni /m/ (smo, ˈmaːlco, duˈmaːč, s kˈruːxam, ˈmaːst, ˈmaːlu,
zarumaˈniːjo …).
 Zvočnik /l/ se govori za knjižni /l/ in palatalni /ĺ/ [lj] (kluˈbaːse, kuˈsiːlu, ˈlẹː p, čeˈbuːlo,
γˈlaːtka …; ˈziẹle, zḁˈbẹːleno …). Po popolni redukciji samoglasnika nastane podvojeni
zvočnik ll (smo ˈdẹ

ẹ

).

 Zvočnik /r/ se govori za knjižni /r/ (pərˈšuːt, cˈvəːrt, kromˈpiːr, pucvˈreːš, narˈdiːš,
ˈkəːrpo …).
 Zvočnik /n/ se govori za knjižni /n/ (xˈraːna, za mlaˈdiːno, kˈvaːšenu, ˈnuotər, miˈnuːt,
xˈlaːdnu …), poleg tega pa je ena od variant palatalnega /ń/. Palatalni /ń/ [nj],
kakršnega poznamo v knjižnem jeziku, ima namreč več variant: lahko ostane
nespremenjen (γuspuˈdiːńa, čeˈpiːńe), razpade v nosni in mehki element nj (naˈzaːdnje,
) ali pa izgubi mehkost in otrdi v /n/ (naˈzaːdne, čeˈpiːne, sˈ
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).

 Zvočnik /j/ se govori za knjižni /j/ (ˈjaːjca, vaˈniːlijo, s slatˈkoːrjem, zˈliːjəš, z ˈjəːtər, so
puˈjẹːli …) in ima enako kot v knjižnem jeziku pred soglasnikom in v izglasju
izgovorno varianto [ ].

IZVOR

 v pred samoglasniki (ˈkaːva, ˈčẹːva, se-j ˈvəːrγlu …)
 predlog v, ko ni premene z u ( ˈrẹː

dəˈviẹtindəˈviẹdəsətəx ˈ oːdḁx …)

 v v izglasju in pred soglasniki (smo pərpˈraː li, ˈdẹːlo
pošˈte

…) ter po zlitju z diftongom / oː/ v vzglasju (ˈ äːn,

ˈseː, smo

ˈmẹː šḁ

ˈ oːdḁx, na ˈ

…)

 protetični v ( ot, ə )
 m v skupini mn v besedi
m
 m (s kˈruːxam, ˈmaːlco, smo, duˈmaːč, ˈmaːlu …)

 l pred zadnjimi in sprednjimi samoglasniki (kuˈliːne, smo zḁ

ẹːli …); tudi

po onemitvi izglasnega sprednjega samoglasnika (ˈ
 ĺ (zḁˈbẹːleno, smo razˈvaːlḁ

)

əl, ˈziẹle …)

 l v izglasju (ˈsoː ˈpoː …)
 primarna skupina dl ter v del. na -l gl. -sti -em (smo pˈriẹ
 redko tl (smo

ẹːli)

, toda: se-j ˈčiːstlu, je uˈčiːstla)

r
 r (zˈjuːtro, ˈrẹː že, se je rasˈkuosḁlu, pˈriːdejo, zarumaˈniːjo …)


skupaj s /əː/ ali /ə/ (ˈtəːrda, se-j ˈvəːrγlu, cˈvəːrčo,

pərˈšuːta, də

ˈpuːtər, ˈcuːkər, pokərˈvaːča …)
n
 n (ze kuˈliːne, se-j narˈdiːlu, skombiˈniːrḁt, zˈrẹː zano …)
 (K)tn (ˈməːsne, žˈmaːxnu)
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ˈmiẹntərγo,

 redko m v izglasju (sən) in sredi besede (ˈsiẹnsət)
ń/n
 ń (γuspuˈdiːńa, čeˈpiːńe; toda:
ˈmaːnjši)
j
 j (zˈjuːtro, zaˈliːje, jəx, ˈjoːto, ˈjaːjca …)
 protetični j (

ə

ə jˈmeːla)

 včasih ń skupaj z n (

)

 v (ˈseː~ ˈseː, je sˈxaːju ~ sˈxaːjḁt, so sˈxaːjḁ ~usˈxaːja)

Nezvočniki
p

b

t

d

f

c

s

z

č

š

ž

k

x

γ

DISTRIBUCIJA V PRIMERJAVI S KNJIŽNIM JEZIKOM
 Govor uresničuje premeno po zvenečnosti enako kot knjižni jezik. Zveneči nezvočniki
se v izgovoru pojavijo le v isti besedi pred zvočniki, zvenečimi nezvočniki in
samoglasniki (zˈjuːtro, ˈmo zlu, də

). Povsod drugje (pred

nezvenečimi nezvočniki, na koncu besede pred premorom …) pa izgubijo zvenečnost
in so nadomeščeni s svojimi nezvenečimi pari (γˈlaːtka, sˈlaːtkor, xˈlẹːpčke, ˈnoː š …)
oziroma g [γ] s /x/ (dˈruːx). Nezveneči nezvočniki postanejo zveneči, če jim sledi
zveneči nezvočnik, za kar pa v našem besedilu ni primera.
 Zapornik /p/ se govori za knjižni /p/ (pa, pˈr eːvəč, leˈpuː, pucvˈreːš, poˈsiẹbe, ˈrẹːpo …)
in po premeni po zvenečnosti tudi za /b/ (xˈlẹːpčke, ˈkuː-p).
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 Zapornik /b/ se govori za knjižni /b/ (ˈbẹ

oːbru, poˈsiẹbe, drobˈtiːne, kuleˈraːbe,

naˈruobe …).
 Pripornik /f/ se govori za knjižni /f/ (ˈfaːjn, ˈfḁ

).

 Zapornik /t/ se govori za knjižni /t/ (ˈtiːstu, ˈteːmən, na kvadˈraːtke, stuˈjiː, ˈjoːta, na
ˈ

) in po premeni po zvenečnosti tudi za /d/ (γˈlaːtka, ˈtuːt, ot, sˈlaːtkurja).

Besedi jəst je dodan izglasni /t/.
 Zapornik /d/ se govori za knjižni /d/ ( dəˈviẹtindəˈviẹdəsətəx ˈ oːdḁ
).
 Zlitnik /c/ se govori za knjižni /c/ (cˈvə
puˈk ːnci, poˈtiːco …).
 Pripornik /s/ se govori za knjižni /s/ (kˈvaːs, leˈsiẹno, ˈmaːslo,smo preˈsjaːli, sˈlaːtkor, se
je pərˈtiːsənlu …) in po premeni po zvenečnosti tudi za /z/ (

je

raskoˈpaːlu, se je rasˈkuosḁlu …).
 Pripornik /z/ se govori za knjižni /z/ (na ˈmiːzo, zˈraːvən, ˈziẹle, se zaˈbẹː
zaˈbẹːlən …). Vidni so tudi ostanki druge praslovanske palatalizacije, in sicer v besedi
dˈruːzγa, kjer je /z/ namesto /g/.
 Zlitnik /č/ se govori za knjižni /č/ (čˈloːvek, pu duˈmaːče, na ˈkuoščke, ˈtoː
ˈm oːčna …).
 Pripornik /š/ se govori za knjižni /š/ (pərˈšuːt, zˈmẹː əš, uˈluːpəš, ˈdaːš, šˈp eːx, ˈšiẹsət
…) in po premeni po zvenečnosti tudi za /ž/ (kˈriːš, ˈnoː š).
 Pripornik /ž/ se govori za knjižni /ž/ (pərbˈliːžnu, kˈriːža, kˈroːžnik, ˈfḁːžu, ˈkuožo,
də

) in za /dž/ in /z/ (po prekozložni asimilaciji) v besedi džezva (ˈžeːžva).

 Zapornik /k/ se govori za knjižni /k/ (na ˈkuoščke, smo zḁ

ḁːdər, kromˈpiːr,

ˈkuːxḁna, kˈmiẹčka …).
 Pripornik /x/ se govori za knjižni /h/ (ˈkuːxḁna, uˈčaːsəx, xˈraːna, kˈruːx, xˈlẹː
uˈreː xe …) in po premeni po zvenečnosti tudi za /g/ oziroma narečni /γ/ (dˈruːx).
 Pripornik /γ/ se govori za knjižni zapornik /g/ (
ˈγ

γu, zˈγuːdej,

…).

 Soglasniška skupina šč se ohranja (na ˈkuoščke).
 Pri skupini črě- izpade /r/ v besedah (čeˈpiːne, čeˈpiːńe, ˈčẹː va, ˈčẹːva), za skupino žrěpa ni primera.
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IZVOR
p
 p (s ˈpuːtrəm,

pošˈte

pˈriːde, leˈpuː, puˈčaː …)

 b (xˈlẹːpčke, ˈkuː-p)
b
 b (ˈbiː čeˈbuːle, kluˈbaːse, bˈlaːto, poˈsiẹbe …)
f
 f v prevzetih besedah (ˈfḁːžu, fˈruːštə

…)

t
 t (zˈjuːtro, pu ˈtiːstm , ˈtəːrda, ˈtiːskrət …)
 d (γˈlaːtka, ˈtuːt, ot, sˈlaːtkurja)
d
 d (ˈtə

əˈviẹtindəˈviẹdəsətəx, ˈdiẹnəš …)

c
 c (ˈdẹːlo

əːtərca, cˈvəːrčo …)

s
 s(

sˈmẹːjo …)

 z(

ḁlu, je usˈxaːjo

namesto z nastane zveza se.
z
 z (zˈjuːtro, naˈzaːdnje, zarumaˈniːjo, ˈziẹle …)
 g v besedi dˈruːzγa (ostanek druge praslovanske palatalizacije)
č
 č (duˈmaːč, də

…)
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). V besedi

š
 š (so ˈpəːršli, fˈruːštək, ˈmẹː ša, pucvˈreːš …)
 ž (kˈriːš, ˈnoː š)
ž
 ž (də

uožo, ˈrẹː že, prepˈraːžen …)

 z v besedah (ˈžeːžva, ˈfḁːžu)
k
 k (kˈruːx, smo zḁ

uožo, ˈkuːxana, kluˈbaːso …)

 t v skupini tl v besedi kle
x
 h(

oːdḁx, uˈčaːsəx …)

 g v izglasju in pred soglasniki (dˈruːx, dˈruːxga)
γ
 g (ˈdoː γu, γuspuˈdiːńa, γˈlaːve, zˈγuːdej …)
 k v besedi mehek (ˈ

ək)

15.5.1.5 Izguba glasov
Samoglasniki
Največkrat onemita samoglasnika /i/ in /e/ (različnega izvora), občasno tudi /a/, /o/ in /u/.
←i
← ponaglasni i v priponi -ica (ˈmaːlco, kəˈxoːnce, ˈšaːlca, ˈviːlce, ˈuːrce) in -ička (ˈviːlčke)
← ponaglasni i v del. na -l m. sp. mn. (smo pərpˈraː
), ž. sp. ed. (se na-m

səm puˈzaːbla) in sr. sp.

ed. (se-j ˈčiːstlu)
← ponaglasni i v zvezi ni, iz katere med soglasnikoma nastane ən (se na bom sˈpoːmənla,
se je pərˈtiːsənlu)
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← prednaglasni i v deležnikih na -l ž. in sr. sp. ed. glagola biti (bˈluː, bˈlaː)
← prednaglasni i v zvezi ri, iz katere nastane ər (pər, smo pərpˈraː li, pərbˈliːžnu, se je
pərˈtiːsənlu)
← izglasni i v pogovornem nedoločniku (ˈdẹː lat, ˈkuːxḁt, ˈpaːjcḁt, skombiˈniːrḁt, poˈsuːt
…), i v končaju -sti v izglasju (zaˈdoːst, ˈd oːst) in pa sredi sklopa (ˈd

ːskrət), pri veznikih

ali, ki (al, k-so), členku tudi (ˈtuːt), prislovu toliko (tuk), v pomožniku bi (ˈkuː-p), v določni
obliki pridevnika (dˈruːx)
←e
← prednaglasni ę v oblikah glagola narediti (je narˈdiːla, narˈdiː, narˈjeːna …)
← ponaglasni ě v pridevniških končnicah z zvočnikom (pu ˈtiːstm , u kufˈriẹ
aluˈmiːnjḁ

, dˈruːzγa~dˈruːxγa, ˈtaːšənγa) in v del. na -l (smo ˈ

← ponaglasni ə za zvočniki v priponah -əc (ˈ

)

oːnc, kuˈzaːrc) in besedi ˈdḁns

← včasih izglasni e za j (se-j, j-šla)
←o
← izglasni -o (ˈmaː

eˈdiːn, ˈsaːm, ˈtuːk, k-se-j, ˈčiːst, k-səm)

← vzglasni o- (s cˈviːrkḁ

)

←a
← vzglasni a (luˈmiːnjḁ )
← ponaglasni a v del. na -l (smo ˈdẹ

ẹː dla, ˈniːsəm puˈvedla, se je ˈdẹːllu)

←u
← prednaglasni u (kˈleː)
← prednaglasni u v zvezi ru, iz katere je nastala zveza ər (ə

)

Soglasniki
Onemitve soglasnikov so redkejše, vezane zgolj na posamezne pojave in soglasniške skupine.
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Zvočniki
←v
 vzglasni v oz.

(ˈseː, je sˈxaːju

sˈxaːjḁ )

←l
 ponaglasni l v besedi ˈtuːk ‛toliko’, ko je prišlo do asimilacije -oli- > uː
 v skupini kl v besedi doˈkḁːr~doˈkəːr ‛dokler’
←r
 v skupini črě- v besedah čeˈpiːne, čeˈpiːńe, ˈčẹː va, ˈčẹːva; toda: čˈreːda
 v besedi krat (ˈtiːskət)

Nezvočniki
←t
 v skupini stl v 1. os. mn. pret. glagola očistiti (smo

)

 v skupini tn v besedah ˈməːsne, žˈmaːxnu
 v skupini st v besedah ˈšiẹsət, tis, ˈd

ːskrət, ˈtiːskrət

←d
 v besedi ˈkəːr ‛kadar’
 v skupini std v besedi ˈšiẹsət ‛šestdeset’
 v skupini dmd v besedi ˈsiẹnsət ‛sedemdeset’
 v skupini dl v 1. os. mn. pret. glagola presti (smo pˈriẹ )
 v skupini zd- v besedi zej ‛zdaj’
 v skupini dčk v besedi
←k
 k po prekozložni disimilaciji (ˈkuː ‛kako’, ˈkaːšna, ˈkaː
ˈtaːšənγa …)
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əːšno in po analogiji tudi

←s
 v skupini ds v besedi ˈšiẹsət ‛šestdeset’
←b
 b-m > -m v zanikanem pomožniku bom (na-m)

15.5.2 Oblikoslovje

Govor Dolenje vasi pri Senožečah ne pozna dvojine, namesto nje se uporabljata množina
(ˈSoː

ər pˈriːdejo naˈzaːdne.) in ednina (… kaˈfeː in kˈruːx je ˈbiː zˈmiẹrej zˈjuːtro; …

doˈkḁːr je ˈfḁ

ək.).

V pomenu glagola morati se v sedanjiku uporabljata glagola morati in moči (… ˈmuora-bit
ˈmaːlu ə

-bət narˈjeːna zˈγuːdej …; … se jix ˈmuore ˈmaːlu ˈčaːsa

ˈkuːxḁt …), v preteklem deležniku pa le oblike glagola moči (… ˈtuː…ˈ

ːl ˈtiːstu smo ˈmoː γ

ət kˈriːš zˈmiẹrej

ˈliːt u moˈdeːlčək …). Pri glagolu deti pride

do posplošitve sedanjiške osnove v del. na -l (smo ˈdiẹnli) in nedoločniku (ˈmuore ˈdiẹnt).
Nedoločnik glagolov na -či se podaljšuje s t, kar je analogija z glagoli na -ti (smo ˈdaː ˈp eːčt;
ˈmoː γ ˈmẹː šḁt in sˈtoː čt).
Glagol biti je nekajkrat rabljen v srednjem spolu, namesto v moškem ali ženskem. To je lahko
posledica ujemanja z osebkom oz. predmetom v predhodnem stavku ali pa tega, da si je
informatorka sredi stavka premislila, kaj želi povedati, in zato uporabila neko nevtralno
obliko:
In ˈtuː je sˈniːdlu ˈtuːk ˈčaːsa, doˈkəːr je bˈluː puˈtiːca viˈs oːka.
In uˈčaːsəx smo narˈdiːl še fiˈžoː ˈkiːsu zˈraːvən s čeˈbuːlo, taˈkuː da je bˈluː ˈbəl ˈm oːčna
xˈraːna.
ˈTuː bi blo fˈruːštə

ək z ˈjəːtər.

ˈRiẹγrət pa fəˈžoː , ˈtuː je blu kˈmiẹčka xˈraːna za veˈčiẹrjo.
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Namesto knjižnega prislova takrat se uporablja prislov ˈtiːskrət < tistikrat (v SSKJ s
kvalifikatorjem redko), zelo pogosta je uporaba časovnega veznika ˈkḁdər v pomenu ‛ko’ (In
ˈkəːdər so bla ˈčiːsta, smo jəx ˈdiẹ

ḁt.).

Določnost je izražena z določnim členom ta (

,

), predvsem v zvezah z

vrstilnimi števniki (ta prvi in ta drugi).
Pridevniki in pridevniški zaimki v M ed. m./sr. sp. imajo namesto končnice -em končnico -mi
< -emu (ˈtiːstm , kufˈriẹ

ˈmiːnjḁ

) po naliki na D. Samostalniki v M ed. m./sr. sp.

pa imajo namesto končnice -u (> -ü) glasovno razvito končnico -i (… k-so bˈleː naˈm
ˈruː

čene

). Samostalnik ocvirek ima v O mn. enkrat končnico -i (z ucˈviːrk ), enkrat pa -ami (s

cˈviːrkḁm ) po naliki na a-jevsko sklanjatev.
Predvsem predlogi in prislovi se lahko podaljšajo za en zlog (

ə

sə

ˈpiẹ ).

Opazna je tudi raba samostalnika v osnovnem sklonu namesto v odvisnem (… se zaˈbẹː
mastˈjuo inu ˈč

) in raba R za označevanje dela celote (partitivni R) (… se ˈmuore ˈdiẹnt

ˈp oːpra).
V besedilu zasledimo več variant prislova potlej oz. pole: ˈ

ːtl

poːl.

Različne oblike so posledica redukcij različnih glasov (tl > l) in asimilacije oz. zlitja
soglasnika s samoglasnikom (-ej > -i) oz. različne izhodiščne oblike.

15.5.3 Skladnja

Pogosta je raba trpnika pri razlaganju, kako se pripravi določeno hrano:
ˈJəːtərca se kər narˈdiː – leˈpuː se ˈrẹː že na ˈkuoščke in se jix ˈdiẹne na ˈmaːst, /../ ˈmaːlu
čeˈbuːle in se jix leˈpuː ˈmaːlu ...
Včasih je opazen zaznamovan besedni red (z {} je označeno, kje je sicer mesto obravnavane
besede):
 samostalniški prilastek stoji na levi strani (

pərˈšuːta ˈkuoščke {}),

 pridevniški prilastek stoji na desni strani ({} fiˈžoː

ˈkiːsu; {} ˈl oːnc ˈveːlik,

aluˈmiːnjḁst; {} luˈpaːto leˈsiẹno; {} ˈziẹle ˈkuːxḁnu),
 osebek stoji na koncu stavka (redko): ˈJaː, ma {} ˈneː smo ˈp
88

kˈruː

ˈp

ˈmiː.

 med pomožni glagol biti in deležnik polnopomenskega glagola je vrinjen predmet:
… smo ˈčẹː va

{} ze kluˈbaːse in ze ˈmuːlce.

 časovni prislov stoji na koncu stavka:
… smo {} preˈmeː šḁ sˈpiẹ .
 deležnik glagola biti stoji na zadnjem mestu v stavku: ˈJaː, ˈtuː-j {} sˈtaːra nḁˈvaːda bla.
 kazalni zaimek v funkciji predmeta je na prvem mestu v stavku:
… da-j bi tis ˈšaːrkəl ˈraːxu, ˈ

ək in ˈ

ːl ˈtiːstu smo ˈmoː γ {} zˈliːt u

moˈdeːlčək …

Ponekod zasledimo izpust oz. elipso (mesto izpuščenih besed je v navedenih primerih
označeno z {}). V stavku je lahko izpuščen:
 povedek (ali njegova prava oblika) oz. del povedka:
ˈ

ḁns {} ˈnə

Cˈviẹbe, ˈd oː
pošˈte

ˈša

se ˈdiẹne, vaˈniːlija, ˈciːmet {} ˈeː

kˈleː ˈtuː

ˈSaːm ˈveːm, da

eːsə

ə

 predmet:

ẹnə

ˈPoːl smo {} puˈčaː

{}, čə ˈ

{}.

ˈziẹ ˈ äːn ...

 in pomožnik: ˈPoːl smo puˈčaː

ˈziẹ ˈ äːn in kər se {} ˈmaː uxlaˈdiːlu, smo …

Stavki so večkrat nedokončani:
Inu ˈ

ːl smo duˈdaː

In s ˈtiːstəm smo ˈmeː

ˈmuona pˈriːde

ˈjaːjca in ˈkəːr je ta kˈvaːs sˈniːdu ...
ˈjuːxo ən ˈpoːl smo in kəˈxoːnce so ble ...

Pogoste so popolne ponovitve:
 samostalnika:
… se ˈdiẹne ˈnuotər fˈriːšnu ˈziẹle, ˈziẹle ˈkuːxḁnu …
… smo jo presˈjaː u ˈmiẹntərγo,
Kˈvaːs, kˈvaːs se narˈdiː …
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ˈmiẹntərγo.

 pomožnika:
Kə

smo

smo pˈriẹ

… γuspuˈdiːńa jə pˈrẹːj, ˈkuːkər je ˈčẹːva uˈčiːstla, jə narˈdiːla ˈmaːlco.
 veznika: ˈSaːm ˈveːm, da

eːsən da

ə

 besedne zveze: Sˈniːdenu tesˈtuː se narˈdiː ku ˈ
ˈvẹː š ˈ

ː, kˈvaːšenu tesˈtuː, ˈ

ˈvaːšenu tesˈtuː, ˈ

, ˈtuː

.

 in dela stavka: ˈPoːl smo proˈviː

ˈpəːrstəm, če jə, če jə zḁˈdoːst sˈniːdenu.

V eni povedi sta za isti predmet uporabljeni poimenovanji z zaimkom in polnopomensko
besedo (Kaj ˈtiː jix puˈsiẹbe sˈkuːxḁš kuleˈraːbe?).
Velikokrat so v rabi mašila, značilna za govorjeni diskurz:
In ˈtuː je bˈluː ku slaˈdiːca, ˈ
… ˈp oː

ː.

ˈciːvo so ˈmaː ˈmaːnjši, ˈn eː. ˈJaː, ˈ

ːl za ˈreːzat peˈčeːnko …

V enem primeru informatorka z vrivkom nagovori izpraševalko, kar ne vpliva na pomen
povedanega in deluje kot neke vrste mašilo:
… ku ˈ

ˈvaːšenu tesˈtuː, ˈ

ˈtuː ˈvẹː š ˈ

ː ...

Kot mašilo se uporablja tudi prislov noter:
ˈČ

, leˈpuː da zarəmeˈniː, in ˈ

ːl se ˈnuotər zaˈliːje, se preˈruošta.

Pojavi se značilna (romanska) besedna zveza »pustiti stati« v pomenu ‛prenehati, pustiti pri
miru’ (… smo pusˈtiː

ˈtaːt, da je dˈvaːkrat sˈxaːju

Opazna je starejša tvorba svojine (

).

ərˈšuːta ˈkuoščke). Predlog od se pojavlja pred

samostalnikom v rodilniku, ko ta natančneje pomensko določa samostalnik, na katerega se
nanaša, oz. izraža svojino. Tu bi se dalo uporabiti besedno zvezo koščke pršuta. V rabi pa je
tudi takšno izražanje svojine (ˈkuoščke pˈraːte).
V besedilu se ves čas pojavlja časovna povezovalna beseda pole oz. potlej:
ˈ

se kromˈpiːr zmasˈtiː in se ˈdiẹne ˈnuotər ˈrẹː
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ˈTiːskət je ˈbiː kaˈfeː in kˈruːx zˈmiẹrej, ˈ
ˈ

ːl smo narˈdiːli ˈjaːjca.

ːtl je ˈbiː pa za ta dˈruːx fˈruːštək – so bˈlaː pa ˈjaːjca, pərˈšuːt cˈvəːrt pa ˈjaːjca ˈγ oːr

ˈtoː
ˈ

ːl ˈkaːj še?

15.5.4 Leksika

Izvor besed, pri tem nas je zanimalo zlasti to, ali so domače oziroma prevzete, smo poiskali v
Snojevem Slovenskem etimološkem slovarju, objavljenem na spletnem portalu Fran. Pri
določenih besedah pa smo si morali pomagati tudi z drugimi slovarji. To je pri posamezni
besedi tudi navedeno. Kratica P označuje Pleteršnikov slovar, kratica SSKJ pa Slovar
slovenskega knjižnega jezika. Tudi ta dva vira smo poiskali na spletišču Fran. Pri tujejezičnem
izvoru smo si pomagali tudi z nemškim (NEM), angleškim (ANG) in italijanskim slovarjem
(ITA).

Poknjižena

1. informatorka 2. informatorka Knjižna

iztočnica

(1938)

(1990)

Izvor

Kazalka

ustreznica in besede
njen pomen

bàt

za /

ˈbəːt zḁ kromˈpiːr ‛tlačilka:

krompír -a

pslovan.

gospodinjska

tlačilnik

priprava

za ‛tolči,

tlačenje,

tepsti’

stiskanje’
blèk -a

bˈl

ke T mn.

/

‛krpica
testa’

iz stvnem.
flëc,
flëccho,
srvnem.
vlëc, vlëcke
‛krpa’

bróka -e

bˈroːka

ˈvəːrč

‛vrč’

it.

brocca

‛vrč’ (ITA)
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gl.

cúker -kra

sˈlaːtkor, ˈcuːkər

ˈcuːkra R ed.

‛sladkor’

prek

nem.

Zucker iz it.
zucchero
‛sladkor’
cvéba -e

cˈviẹbe

roˈziːne

‛rozina’

SSKJ cveba
nar.
zahodno
‛rozina
sploh’

P

‛vrsta
suhega
grozdjiča’
cvirn -a

z ˈniːtko O ed.

s

cˈviːrnəm ‛sukanec’

O ed.

nem. Zwirn
‛sukanec’
(NEM)

cvŕča -e

cˈvəːrčo T ed.

/

‛zabela’

/

dílca -e

ˈdiːlca

ˈdiːlca

‛deska’

nem. Diele
‛deska’
(NEM)

drát -a

z dˈraːtəm O ed.

/

‛žica’

nem. Draht,
srvnem.
drāt ‛žica’

fájn

ˈfaːjn

/

‛dobro’

nem.

fein

‛dobro’
(NEM)
fíla -e

naˈde

ˈfiːlo T ed.

‛nadev,

nem. füllen

polnilo’

‛polniti’
(NEM)

fižólovka -e

/
T ed.

fláša -e

fˈlaːša

və fˈlaːše T mn.

‛fižolova

prek

avstr.

mineštra’

nem. Fisole

‛steklenica’

nem.
Flasche
‛steklenica’
(NEM)
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flaškón -a

flašˈkuon

flašˈkuọn

‛pletenka’

nem.
Flasche
‛steklenica’
+

rom.

poveč.
pripona -on
fríšen -a -o

s fˈriːšnəγa

fˈriːšku prid.

‛svež’

nem. frisch
‛svež’
(NEM)

frúštek -tka

ˈzaːjtərk,

/

‛zajtrk’

nem.

fˈruːštək

Frühstück
‛zajtrk’
(NEM)

jésih -a

ˈjiẹsək

ˈkiːsa R ed.

‛kis’

srvnem.
ezzīh ‛kis’

kafè -éta

kaˈfeː

/

‛kava’

nem. kaffee
(NEM),

it.

caffè (ITA)
kŕčulj -a

kərˈčuːle T mn.

kərˈčuːl

‛zajemalka’

SSKJ in P
korčulja
‛zajemalka’

kofrén -a -o

u kufˈriẹ

lazánj -a

/

‛bakren’

ˈzaːnje /

‛rezanci

T mn.

juho’

/
za it.

lasagna

‛širok
rezanec’

lúmbar -ja

ˈloːvor

‛lovor’

M ed.

Prevzeto iz
hrv.

lȍvōr,

kar

je

izposojeno
iz
laurus
‛lovor’.
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lat.

méntrga -e

u

ˈmiẹntərγo /

T ed.

‛meltrga,

nem.

mentrga:

Mehltruge

miza

s

koritom

za

mesenje’
múlica -e, ze ˈmuːlce T mn.
nav.

/

‛krvavica’

mn.

P

mulica

‛klobasa,

mulce

krvavica’
Morda iz lat.
mŭleus
‛rdečkast’,
prevzeto prek
rom. jezikov
ESSJ II: 206

očrévje -a

/

od oˈčiẹ ja R ed.

očrevje

P

‛mrežica

‛mrežica

maščobnega

okrog

tkiva

očrevje

okoli črevesja’

črev’
pájcati -am

ˈpaːjcḁt

/

‛marinirati,

iz bav. nem.

pacati’

paizen,

kar

ustreza knjiž.
nem.

beizen

‛lužiti’
pancéta -e

/

panˈcẹːto T ed.

‛slanina’

nar.

it.

panzetta, kar
ustreza knjiž.
it.

pancetta

‛panceta’

in

‛trebušček’
pasati

/

ˈpaːše

‛ustrezati’

pašem

nem. passen
‛ustrezati’
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plòh -a

/

na pˈl oːx T ed.

‛debelejša

srvnem.

deska’

bloch,

bloc,

bav.

nem.

ploch ‛ploh’
ali

nar.

sloven.
pridevnik
plȍh ‛plosk’
pokriváča

pukˈroː ka,

-e

pokərˈvaːča

polénta -e

puˈliẹnto T ed.

pukərˈvaːča

‛pokrovka’

poˈliẹnto T ed.

‛žganci’

it.

polenta

‛gosta jed iz
koruznega
zdroba

in

vode’
prásec -sca

/

pˈraːsca T ed.

‛prašič’

práta -e

pˈraːte R ed.

/

‛svinjska

bav. srvnem.

ribica’

prāte,
srvnem. brāte
‛pečenka’,
prvotno
‛meso’

prátfon -a

peˈkaːč, pˈraːtfon

pˈraːtfon, peˈkaːč

‛pekač’

nem.
Bratpffane

preróštati

se preˈruošta

zaˈbẹːlt

‛zabeliti’

-am

srvnem.
rosten
‛pražiti’

provírati

smo proˈviː

/

‛poskušati’

-am

it.

provare

‛poskusiti’
(ITA)
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púter -tra

ˈmaːslu T ed., ˈpuːtər

‛maslo’

ˈpuːtər

srvnem. buter
‛surovo
maslo’

rátati -am

ˈraːtəjo 3. mn.

ˈraːta

‛postati,

srvnem.

nastati’

geraten
‛uspeti,
uspevati,
posrečiti se’

régrat -a

ˈriẹγrət,

ˈdə

ˈriẹγratəva prid.

‛regrat’

ˈreːdəč

star.

nar.

različica bav.
nem.
Röhrelkraut
‛regrat’

ali

nem.
Wegwarte
‛cikorija,
potrošnik’
sníden

-a sˈniːdenu s ed.

sˈniːdenu

‛vzhajan’

/

sˈxaːjḁt

‛vzhajati’

P snidati se

‛žal mi je’

angl.

-o
snídati -am

sˈniːdət,

so

sˈxaːjḁ
sóri

/

ˈsọːri

sorry

‛žal mi je’
(ANG)
stencáti
-am

se stənˈcaː 3. ed.

zmečˈkaːmo

‛zmečkati’

1. mn.

morda

iz gl.

potacati

zmastiti

‛potacati,
poteptati’
(dalje
Snoj)
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gl.

šálica -e

ˈšaːlca

ˈšaːlca

‛skodelica’

srvnem.
schāle
‛skodelica’

šêrpa -e

ˈšiẹrpe T mn.

/

‛šal’

it.

sciarpa

‛šal’ (ITA)
škartòc
-ôca

škərˈt oːčkix /
M mn.

‛papirnata

iz tržaško it.

vrečka’

scartozo, ben.
it.

scartozzo

‛narejen

iz

papirja’
špargért -a

na

špərˈγeː

/

‛štedilnik’

nem.

M ed.

Sparherd
‛štedilnik’

špíljati -am

/

‛igrati’

srvnem.
spilen ‛igrati’

štájnsca -e

/

zə šˈtaːjsco O ed. ‛pletilka’

štanžica,
štangica,
manjš.

iz

nem. Stange
‛drog’
štámprle -a šˈtaːmpərle

šˈtaːmpərle

‛kozarec

za bav.

žganje, šilce’

nem.

Stamperl
‛šilce’

šúpa -e

/

ˈšuːpe R ed.

‛luknja
testu’

v V

tem

pomenu
besede ni v
slovarjih.

taprvo

taˈpəːr

ˈnaːjprej

‛najprej’

tlačílnik -a

tlaˈčiːlnik

/

‛tlačilka’

gl.

bat

za
krompir
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zmastíti

se zmasˈtiː

zmečˈkaːmo

‛zmečkati’

-im

zmastiti je iz gl.
mast,

nar. stencati

‛maža,
mazilo’

(Be

II, 170, po
Snoj)
žmáhten

žˈmaːxnu

/

-a -o

‛okusen,

star. in nar.

sočen’

žmȁh ‛okus’
iz

srvnem.

smach

v

enakem
pomenu

15.6 Analiza govora mlajše informatorke v primerjavi s starejšo

V analizi govora starejše informatorke smo opisali glasoslovne, oblikoslovne, skladenjske in
leksične značilnosti govora Dolenje vasi. Ker želimo ugotoviti, koliko se je slednji spremenil
do današnje mlajše generacije govorcev, bomo naredili še analizo govora mlajše
informatorke. Skupaj s to analizo bomo izvedli primerjavo govora mlajše informatorke in
govora starejše informatorke, v kateri bomo navedli narečne značilnosti, ki so ostale
nespremenjene, in tiste, ki so doživele spremembe. Osredotočili se bomo predvsem na
odstopanja, ki se kažejo pri mlajši informatorki, in poskušali najti vzroke zanje. Primeri,
podani v nadaljevanju, so torej iz besedil mlajše informatorke.

15.6.1 Glasoslovje

Znotraj analize govora starejše informatorke smo se najbolj posvetili analizi glasoslovja, saj
nam ta nudi najboljši vpogled v slušno podobo narečnega govora. Tudi pri izvedbi primerjave
med govoroma obeh informatork bomo najprej pogledali, koliko se govor mlajše
informatorke oddaljuje od govora starejše na glasoslovni ravni.
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15.6.1.1 Naglas
Govor mlajše informatorke ima enake naglasne značilnosti kot govor starejše informatorke.
Naglas je jakostni in ni vezan na določeno mesto v besedi (pˈraːsca, oˈbeːsəmo, na stoˈjaːlu,
droboˈviːno, zə səgəˈdiːn …), kolikostna nasprotja pa so odpravljena (ˈvəːn, γloˈb oːk, kˈruːx,
ˈseː). Izvedeni so isti naglasni premiki, tudi umik z vsake končne kračine (ˈzḁːčnəmo, ˈlaːxko,
pˈreːvəč, ˈməːčkət, z ˈr oːkḁmi).

15.6.1.2 Dolgi samoglasniki
Sistem dolgih samoglasnikov v govoru mlajše informatorke je v primerjavi z govorom
starejše informatorke nekoliko spremenjen. Še vedno je enoglasniško-dvoglasniški, a ima v
primerjavi s sistemom starejše informatorke, ki ima 4 enoglasnike in 6 dvoglasnikov, 6
enoglasnikov in 4 dvoglasnike; pojavijo se naslednje razlike: dvoglasnik /uọ/ je pri mlajši
informatorki ožji (starejša ima /uo/); za dvoglasnik /iẹ/ ima mlajša informatorka pogosteje
tudi enoglasniško varianto /ẹː/; pri mlajši informatorki sta odpadla dvoglasniški par /eː –
/oː

in dvoglasnik / eː/ ipd.

iː

uː
iẹ

uọ
əː
eː/ẹː

oː
eː/eː

oː
aː

Enoglasnik /iː/ govori mlajša informatorka, tako kot starejša, za knjižni /iː/ (narˈdiːmo,
ucəˈdiːmo, bˈriːn,

koˈziːci,

skˈriːnjo …). Poleg tega se pri mlajši informatorki pojavi tudi

izenačitev /iẹ/ z /iː/ pred zvočnikom r ( ˈkiːri), ki je v besedilih starejše informatorke ne
zasledimo, kljub temu da jo sicer pozna tudi starejša generacija.
Govoroma starejše in mlajše informatorke je skupna raba enoglasnika /uː/, in sicer za knjižni
/uː/ (sˈkuːxḁ

kuːxḁt …), v besedi kakor (ˈkuːkər) in namesto nekaterih

naglašenih ozkih /ọː/, nastalih iz cirkumflektiranega o (məˈsuː, ˈbuːjši, taˈkuː, tesˈtuː …), le pri
besedi ˈnuːš se pri mlajši informatorki pojavi tudi namesto kratkega in širokega /o/. Razlog za
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/uː/ v besedi ˈnuːš najdemo v tem, da je mlajša informatorka v preteklosti živela v dijaškem
domu, kjer je imela stik z govorci različnih narečij. Takrat je tudi prevzela nekaj njihovih
narečnih značilnosti, med drugim tudi v besedi nož. Pojav je torej idiolektalen, drugi
predstavniki mlajše generacije uporabljajo besedo ˈnoː šč (tako kot starejša generacija).
Ožina dvoglasnika /iẹ/ je v govoru mlajše informatorke enaka kot pri starejši informatorki (od
oˈčiẹ

med ˈziẹle, ˈmiẹda, poˈliẹnta …), ožji pa je dvoglasnik /uọ/ (uˈbuọjnu, za ˈnuọge, na

ˈkuọse, ˈmuọko …), saj starejša o izgovarja širše (/uo/). Za dvoglasnik /iẹ/ ima mlajša
informatorka pogosteje tudi enoglasniško varianto /ẹː/ (po ˈrẹːdu, sˈmẹːtḁno), prav tako za
dvoglasnik /uọ/ /oː/ oz. /ọː/ (kˈroːžnik, za ˈgoːlaš, poˈmoːkamo, liˈmoːnino …; ˈnoːtər~ˈnọːtər;
ˈjọːto, ˈsọːri, zə ˈfọːljo), čemur pripisujemo vpliv knjižnega in angleškega jezika (beseda ˈsọːri
prevzeta iz angleščine). Enoglasniška varianta dvoglasnika /uo/ je pri besedah, prevzetih iz
knjižnega jezika, prisotna tudi pri starejši informatorki. Razlika je le v tem, da je pri mlajši
informatorki pogostejši /ọː/, katerega ožina je ustrezna knjižni.
Z glasoslovnega vidika je zanimiva beseda noter. Starejša informatorka ima v njej vedno
dvoglasnik /uo/ (ˈnuotər), mlajša informatorka pa večinoma /uː/ (ˈnuːtər), nekajkrat /oː/ oz. /ọː/
pod vplivom knjižnega jezika (ˈnọːtər~ˈnoːtər), v enem primeru tudi /uọ/ (ˈnuọt). Izgovor z /uː/
je mlajša informatorka prevzela iz drugih narečij v času srednje šole in bivanja v dijaškem
domu, torej gre za idiolektalen pojav. Drugi predstavniki mlajše generacije v besedi noter
uporabljajo dvoglasnik /uo/ (ˈnuotər).
Pri mlajši informatorki je odpadel dvoglasniški par /eː – /oː

eː

iz jata, ima že pri starejši informatorki enoglasniško varianto /ẹː/, pa tudi redkejšo /eː/. Pri
mlajši informatorki dvoglasnika ni več, v rabi sta enoglasnik /ẹː/ in njegova širša varianta /eː/
(naˈrẹːzḁno, za ˈcẹːlu ˈlẹːtu, zaˈbẹːlmo …;

vˈreːče~u vˈrẹːče, razˈreːžəmo~razˈrẹːžemo,

pˈreːj~pˈrẹːj; oˈbeːsəmo, zaˈmeːšḁmo, sˈveːžga …). A kljub temu v njenem govoru zasledimo
ostanek dvoglasnika /eː

(puˈjẹːj). Dvoglasnik /oː

našem gradivu pojavi le še v zvezi ol v izglasju (ˈsoː
asimilaciji pred

v

ˈpoː ) in pa namesto zveze al po

(kuˈxoː ənca). Ker smo želeli priti do natančnejših podatkov, smo mlajšo

informatorko povprašali še po nekaterih drugih primerih in prišli do zaključka, da dvoglasnik
/oː

– kot pričakovano – govori tudi namesto knjižne zveze ol (izgovorno oː , npr. ˈdoː γu

…) tako kot starejša informatorka. Pri mlajši informatorki pa se izgubi raba dvoglasnika /oː
kot položajne različice /uo/ namesto knjižnega ozkega /ọː/ v besedi smo ˈmoːγli ‛morati’.
Dvoglasnik /

zastopa knjižni široki /eː/, kratki naglašeni /e/ in mladonaglašeni e se pri

mlajši informatorki pojavi samo v besedi česen, pa še tu ima varianto /eː/ ( eːsən~ˈčeːsna).
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Drugače je na njegovem mestu vedno enoglasnik /eː/ (pˈreːvəč, ˈpeːčt …). Izgubo vseh treh
dvoglasnikov lahko pripišemo približevanju knjižnemu oz. splošnemu pogovornemu jeziku.
Enoglasnik /eː/ govori mlajša informatorka, tako kot starejša, na mestu kratkega naglašenega
knjižnega /a/ v položaju pred /j/, le da se pri mlajši informatorki variantno pojavlja /a/
(ˈkẹːj~ˈkaːj, ˈmeːjxən~ˈmaːjxne).
Dvoglasnik / oː/ v govoru mlajše informatorke zastopa knjižni široki /oː/ in kratki naglašeni
/o/ (ˈ

oːč, u ˈl oːnčke, ˈp oːpər …), ima pa tudi enoglasniško varianto /oː/

(mašˈčoːbe, ˈpoːl …), tako kot pri starejši informatorki. Ta se pri obeh informatorkah pojavi
tudi v položaju za /l/ v mladonaglašenem zlogu v besedi lahko, s to razliko, da je pri mlajši
informatorki

pod

vplivom

knjižnega

jezika

mogoča

tudi

varianta

z

/a/

(ˈlọːxku~ˈloːxku~ˈlaːxko).
Naglašeni dolgi polglasnik /əː/ je v govoru mlajše informatorke tako kot pri starejši del
dvofonemske zveze /əː/ + /r/ (ˈtəːrt, pucˈvəːrte, po ˈvəːrstnem, ˈčəːrnu …) in se poleg tega
pojavlja še na več drugih mestih kot delno reducirana varianta različnih samoglasnikov (ˈbəːt,
ˈkəːrˈkoːli, ˈkəːšna,

ˈtəːga, ˈməːčkət …). Pri tem ima lahko tako kot pri starejši informatorki

tudi varianto /ḁ/ (ˈzḁːčnəmo, na stˈrḁːn; ˈfḁːžu).
Govoroma starejše in mlajše informatorke je skupna tudi raba enoglasnika /aː/, in sicer na
istih mestih kot v knjižnem jeziku (pˈraːsca, na stoˈjaːlu, zˈraːvən, ˈdaːmo …).

15.6.1.3 Kratki/nenaglašeni samoglasniki
Sistem kratkih oz. nenaglašenih samoglasnikov v govoru mlajše informatorke je podoben kot
pri starejši informatorki. Razliki sta le dve: mlajša informatorka ne uporablja delno
reduciranega / /, delno reduciran
i

u
ə
e

o
a/[ḁ]

Nenaglašeni /i/ govori mlajša informatorka, tako kot starejša, za knjižni nenaglašeni /i/ (ˈtiːsti,
na ˈmaːsti, paraˈdiːžnika, liˈmoːnino …). Poleg tega je v izglasju varianta nenaglašenega /u/ v
končnicah D/M ed. m./sr. sp. (po oˈkuːsi, ˈk oːmi, pu ˈruọbi~po ˈẹːnem ˈvəːrstnem ˈrẹːdu).
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Starejša informatorka ima v teh primerih rahlo reduciran / /, katerega pri mlajši informatorki
ne zasledimo. Za razliko od starejše informatorke pa mlajša v D/M ed. m./sr. sp. uporabi tudi
knjižne končnice, kar kaže na vpliv knjižnega jezika. Tako kot pri starejši informatorki se tudi
pri mlajši v i asimilira zveza aj (aj > ej > i) (sˈkuːpi), pri mlajši informatorki pa tudi ej > i
(poˈsiẹbi). Starejša informatorka ima namreč ej > e ali morda obliko brez -j
(puˈsiẹbe~poˈsiẹbe).
Nenaglašeni /u/ govori mlajša informatorka, tako kot starejša, za knjižni nenaglašeni /u/ (čez
tˈrẹːbux, zavakuˈmiːrḁmo, luˈpiːno, pusˈtiːš …) in v izglasju namesto nenaglašenih /o/ pri
prislovih in pri pridevnikih ter samostalnikih za srednji spol (ˈbẹːlu ˈviːnu, ˈtiːstu ˈsaːlu, za
ˈcẹːlu ˈlẹːtu, sˈniːdenu, fˈriːšku, ˈmaːlu …; toda: u mˈlaːčno mˈlẹːko, ˈčəːrnu-ˈbẹːlo, na eno
stoˈjaːlu), za /o/ v vzglasju (uˈbuọjnu, ucəˈ

uˈluːplən, uˈkuːli …;

toda: oˈbeːsəmo, se osmˈraːdjo, ocˈviːrke od oˈčiẹ

) in pred naglasom (se pukˈvaːrjo,

puˈjẹːmo~poˈjẹːmo, puˈliẹnta~poˈliẹnta, pucˈvəːrte …; toda: zə koˈsiːlu, na stoˈjaːlu, kloˈbaːse
…). Razlika je le v tem, da pri mlajši informatorki zasledimo več primerov z /o/, kar je
posledica približevanja knjižnemu jeziku. Tako kot pri starejši informatorki pa se tudi pri
mlajši v enoglasnik /u/ asimilirajo različne zveze samoglasnikov in soglasnikov v izglasju: -ol
> -u (ˈfḁːžu), -ov > -u (iz oˈrẹːxu), -əv > -u (ˈp oːnu, pˈliːtu) in -əl > -u (ukˈruọgu).

Kratek /e/ govori mlajša informatorka, tako kot starejša, za knjižni nenaglašeni /e/ v vseh
zlogih (pečeˈniːce, u ˈl oːnčke, za segeˈdiːn, popˈraːženo čeˈbuːlo …). Pri mlajši informatorki
pri nenaglašenih samoglasnikih ni preglasa (o > a > e), ki ga zasledimo pri starejši
informatorki. Pride pa do nižanja v sistemu (i > e) (s pešˈtuọlo), kar bi lahko bil zarek ali pa
posledica mednarečnega vpliva. Nenaglašeni /e/ ima pri mlajši informatorki, tako kot pri
zaˈkuọ

potˈriẹ

ˈrẹːješ, c diːlce).

Nenaglašeni /o/ govori mlajša informatorka, tako kot starejša, za knjižni nenaglašeni /o/ (
skˈriːnjo, poˈbeːremo, obˈrẹːžemo, z eno maˈšiːno,
zlogih, občasno variantno z /u/ (

koˈziːci …) in se pojavlja tudi v notranjih

koˈziːci, kloˈbaːse, drobˈtiːnc …; stuˈpiːmo~stoˈpiːmo,

puˈliẹnto~poˈliẹnto …). Izglasni /o/ pa gre pri mlajši informatorki v nekaj primerih v
dvoglasnik -

(sˈkuːxḁ

ḁ

). Tega pri starejši informatorki ne

zasledimo, mlajša informatorka je to končnico najverjetneje prevzela iz drugih narečij, s
katerimi je bila v stiku, torej je to idiolektalen pojav. Drugi predstavniki mlajše generacije v
takih primerih uporabljajo izglasni /o/ (sˈkuːxḁmo, ˈkuːxḁmo, oceˈdiːmo).
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Tako kot pri starejši informatorki se v govoru mlajše informatorke v polglasnik reducirajo vsi
samoglasniki (z ˈnoːžəm, razˈreːžəmo, oˈbeːsəmo, popˈraːžəmo, ˈkəːšne, nəməšˈčeːn, ˈriẹγratəva,
s cˈviːrnəm, pəsˈtiːš …), skupna pa sta tudi nastanek polglasnika pred zvočnikom, ko onemi
samoglasnik za njim (ni > ən) (kuˈxoː ənca), in polglasnik ob nenaglašenem zlogotvornem r
(pukərˈvaːča, kərˈčuːl, ˈpuːtər …). Zanimiv je veznik kə, ki se pri mlajši informatorki rabi kar v
treh pomenih: ko, ker ali ki. Predlogoma v in z pa je v njenem govoru občasno dodan
polglasnik (və, zə), kar je posledica počasnejšega govora in vmesnega razmišljanja.
Obema informatorkama sta skupni raba kratkega /a/ za knjižni nenaglašeni /a/ (narˈdiːmo,
taˈkuː, ˈkuːxat, ˈriẹγratəva soˈlaːta, zaˈbẹːlmo …), zaradi posamičnega akanja tudi za
nenaglašeni /o/ (kramˈpiːr~kromˈpiːr), in redukcija nenaglašenega /a/ v notranjih zlogih v /ḁ/
(zˈmẹːšḁmo, ˈkuːxḁt, zdˈriːzḁsta, ˈkuːxḁ

).

15.6.1.4 Soglasniki
Zvočniki
Zvočnik v ima v govoru starejše informatorke in v knjižnem jeziku več variant, z manjšimi
razlikami je tako tudi v govoru mlajše informatorke: /v/ pred samoglasniki (ˈvəːn, čˈrẹːva,
ˈviːnu, zˈraːvən …), pri mlajši informatorki pa tudi pred zvočnikom v vzglasju (u vˈrẹːče)
pred soglasniki in v izglasju ( sˈxaːjḁn, sˈxaːjḁt, ˈzaːmmo, ˈseː, ˈčaːsəx,
oˈčiẹ

pˈraː

ˈseːˈeːnu, od

ˈkaː ), pred nezvenečimi nezvočniki pa se občasno premenjuje z /u/

(uˈsoː, usˈxaːja, usˈxaːjḁt). Enako je s predlogom v, ki je lahko , u ali və. Za razliko od starejše
informatorke (ˈseː, je sˈxaːju

sˈxaːjḁ ) pri mlajši ne pride do onemitve vzglasnega

/u/ ( sˈxaːjḁn, ˈzaːmmo, ˈseː, ˈčaːsəx, ˈseːˈeːnu …).
Izgovor zvočnikov /m/, /l/, /r/, /n/ in /j/ je pri mlajši informatorki enak kot v knjižnem jeziku
in govoru starejše informatorke. V nadaljevanju bomo izpostavili le palatalna /ĺ/ in /ń/ ter
nekaj drugih posebnosti.
Po onemitvi samoglasnika med dvema zvočnikoma /m/ nastane soglasniški sklop /mm/
( ˈzaːmmo). Zvočnik /m/ pa se v besedi osemdeset asimilira z /n/ (ˈuọsənsət).
Palatalni /ĺ/ večinoma izgubi mehkost in otrdi v /l/ (zaˈkuọ

ẹle, ˈnaːjbəl, uˈluːplən, ˈuọle

…) tako kot pri starejši informatorki, v enem primeru pa ostane samo mehki element /j/
(ˈbuːjši).
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Palatalni /ń/ ima tako kot pri starejši informatorki več variant: lahko ostane nespremenjen
(stoˈpiːń), razpade v nosni in mehki element nj (čreˈpiːnje) ali izgubi mehkost in otrdi v /n/
(ˈmaːnšo, pˈlaːdən). Pri mlajši informatorki pa se pojavi še ena varianta, saj palatalni /ń/ izgubi
nosnost in ohrani samo mehki element /j/ (zə šˈtaːjsco). Ta pojav je idiolektalen, prisoten samo
pri mlajši informatorki, lahko je tudi zarek (drugi predstavniki mlajše generacije govorijo
šˈtaːjnsca). Ko smo kasneje leksiko preverjali še pri starejši informatorki, je podala besedo
šˈtaːjnsca. Tu gre za razpad palatalnega /ń/ v mehki in nosni element jn.

Nezvočniki
Tako kot govor starejše informatorke tudi govor mlajše informatorke uresničuje premeno po
zvenečnosti (zˈrẹːske, brəs, za ˈgoːlaš, γˈlaːtka, ˈjẹːt …). Torej je raba nezvočnikov enaka kot v
knjižnem jeziku in govoru starejše informatorke. V nadaljevanju bomo tako izpostavili samo
posebnosti.
Za razliko od starejše informatorke, ki dosledno rabi priporniški /γ/, se pri mlajši variantno
pojavljata /γ/ (s ˈtiːstγa, s- ˈsəːγa,

dˈruːγi, γa, γˈlaːtka, ˈriẹγratəva …) in /g/ (ga, ˈg oːr, za

ˈgoːlaš, zə səgəˈdiːn, ˈeːnga, sˈveːžga …), s tem da je zaradi vpliva knjižnega jezika pogostejša
raba /g/.
V govoru mlajše informatorke gre pripornik /s/ v pripornik /š/ v skupini sk- ( škˈriːnjo~
skˈriːnjo), kar je sicer značilno tudi za govor starejše generacije, a v naših besedilih ni primera,
ki bi to potrdil. Pri mlajši informatorki najdemo tudi varianto /s/, nastalo pod vplivom
knjižnega jezika.
V skupini črě- lahko /r/ onemi ali pa se ohranja (čˈrẹːva, čreˈpiːnje; od oˈčiẹ

), kar smo

ugotovili tudi pri starejši informatorki.

15.6.1.5 Izguba glasov
Samoglasniki
←i
Do izgube samoglasnika /i/ prihaja v govoru mlajše informatorke v istih primerih kot pri
starejši informatorki, skupna je tudi onemitev ponaglasnega /i/ v zvezi ni, iz katere med
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soglasnikoma nastane ən (zaˈməːrzənt). Poleg tega pa v govoru mlajše informatorke onemijo
še:
 ponaglasni i v končnicah glagolov v 1. os. mn. sed. in 3. os. mn. sed. (poˈraːbmo, se
pukˈvaːrjo, se osmˈraːdjo, spˈraːvmo …),
 vzglasni i pri glagolu imeti v 1. os. mn. sed. (ˈmaːmo),
 i v zaimku jih, ko se sklopi z drugo besedo (smo-jx),
 ponaglasni i med dvema zvočnikoma (zə ˈfọːljo).
←e
Do onemitve samoglasnika /e/ prihaja v govoru mlajše informatorke v istih primerih kot pri
starejši informatorki, poleg tega pa pri mlajši onemijo še:
 ponaglasni e v 1. os. mn. sed. glagola vzeti ( ˈzaːmmo),
 e v števniku osemdeset (ˈuọsənsət) in
 ponaglasni ə v priponi -čək (ˈl oːnčk).
←o
Do onemitve samoglasnika /o/ prihaja v govoru mlajše informatorke v istih primerih kot pri
starejši, poleg tega pa lahko pride pri mlajši še do izgube izglasnega o v besedi lahko (ˈloːxk),
kar je zelo redko.
←a
Pri onemitvi samoglasnika /a/ zasledimo pri mlajši informatorki čisto druge primere kot pri
starejši. Onemita:
 ponaglasni a v glagolu morati v 1. os. mn. sed. (ˈmuọrmo) in
 prednaglasni a v prislovu tako (tˈkuː).

Soglasniki
Zvočniki
Za onemitev zvočnikov je v besedilih mlajše informatorke le en primer:

105

←l
Tako kot pri starejši informatorki v besedi ˈtuːk ‛toliko’ onemi ponaglasni l skupaj z i.

Nezvočniki
Pri mlajši informatorki onemijo naslednji nezvočniki.
←t
Do onemitve nezvočnika t pride pri mlajši informatorki v čisto drugih primerih kot pri
starejši:
 v skupini td (ˈpeːdəsət) in
 v besedi kateri ( ˈkiːri).
←d
Soglasnik d v govoru mlajše informatorke onemi:
 v skupini dčk (skˈleːčka), tako kot pri starejši informatorki, in
 v besedi ˈuọsənsət ‛osemdeset’.
←k
Tako kot pri starejši informatorki pride tudi pri mlajši do prekozložne disimilacije k-k > k(ˈkəːšna, ˈkəːšne …).
←g
Do onemitve zvenečega nezvočnika g pride v govoru mlajše informatorke v besedi glih (ˈliːx).
Tega primera pri starejši informatorki ne zasledimo.

15.6.2 Oblikoslovje

Znotraj poglavja o oblikoslovju bomo pogledali, kako je s tistimi oblikoslovnimi narečnimi
značilnostmi, ki smo jih opredelili v analizi govora starejše informatorke, v govoru mlajše

106

informatorke. Določenih značilnosti se ne bo dalo primerjati, saj se primeri zanje ne pojavijo
v besedilih obeh informatork.
Kako je z rabo dvojine pri mlajši informatorki, ne moremo ugotoviti, saj v naših besedilih ni
nobenega primera za to. Prav tako ne moremo primerjati rabe glagolov morati in moči, saj je
v besedilih mlajše informatorke samo en primer (Taˈkuː da ˈmuọrmo s cˈviːrnəm, da ˈraːtəjo
ˈlẹːpe reˈziːnce.).
Obema informatorkama je skupno, da se nedoločnik glagolov na -či podaljšuje s t (… ˈdaːš u
peˈčiːco ˈpeːčt …).
Za razliko od starejše informatorke mlajša ne uporablja časovnega veznika kadar ‛ko’, ampak
pod vplivom knjižnega (pogovornega) jezika veznik ko (Ku je uˈluːplən, ga ocəˈdiːmo …; In
nə sˈrẹːdi, ku se ˈpeːče, jo pokˈriːješ zə ˈfọːljo …). V pomenu nesklonljivega števnika oboje
(SSKJ: ‛poudarja skupnost, povezanost dveh enot’) mlajša informatorka uporabi pridevnik
obojen (SSKJ: ‛poudarja skupnost, povezanost dveh vrst, skupin) (Uˈbuọjnu ˈdaːmo na
kˈroːžnik in puˈjẹːmo.).
Določnega člena ta pri mlajši informatorki ne zasledimo, zelo pogosta pa je raba števnika en
(… sˈkuːxḁ
ˈkuːxḁ

ˈeːni ˈ oːdi …), tudi v pomenu zaimka neki (… ˈdaːmo

en ˈl oːnc …; …

eni koˈziːci …).

Tako kot pri starejši informatorki imajo v govoru mlajše informatorke pridevniki in
pridevniški zaimki v M ed. m./sr. sp. namesto končnice -em končnico -mi < -emu (… tuː
preˈliːjemo po ˈtiːstmi …) po naliki na D (-i je glasovno razvit iz -u (-ü)). Samostalniki in
samostalniški zaimki v D/M ed. m./sr. sp. pa imajo namesto končnice -u prav tako glasovno
razvito končnico -i (… ˈkuːkər je po oˈkuːsi, ˈk oːmi.; … pa ˈdaːmo pu ˈruọbi ˈsoː

). V

govoru mlajše informatorke se zaradi vpliva knjižnega jezika pojavijo tudi izjeme (po ˈẹːnem
ˈvəːrstnem ˈrẹːdu).
V prislovu lepše pride pri mlajši informatorki do posplošitve moške oblike pridevnika k
prislovu (-e > -i) (… da ˈniː tuk ˈtəːrt, da se ga ˈlẹːpši puˈjẹːj.), kar je značilno tudi za starejšo
generacijo, a v naših besedilih ne najdemo primera, ki bi to potrdil.
Tako kot pri starejši informatorki lahko tudi pri mlajši v besedilu zasledimo več variant
prislova potlej oz. pole: ˈ

poːl, ˈpoː.
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15.6.3 Skladnja

Razlike in podobnosti med govoroma starejše in mlajše informatorke bomo opredelili tudi na
področju skladnje. Tu gre v veliki meri za skladenjske značilnosti vsakega govorjenega
besedila, ne samo narečnega.
Opozarjamo, da vejica ni vedno rabljena skladenjsko, ampak označuje tudi krajše pavze.
V primerjavi s starejšo informatorko se trpnik pri mlajši informatorki pojavi redkeje, a še
vedno kar pogosto, ko opisuje pripravo jedi (Kromˈpiːr se ˈdaː ˈnuːtər zaˈtuː, da se ˈmaːlu
zmexˈčaː ˈtiːsti ˈriẹγrḁt, da ˈniː tuk ˈtəːrt, da se ga ˈlẹːpši puˈjẹːj.; Ja kˈruːx se sˈpeːče taˈkuː, da se
ˈdaː ˈmuọko, se nərˈdiː eno ˈjaːmco …).
Obema informatorkama je skupen zaznamovan besedni red. Pri tem je nekaj primerov
skupnih obema, nekaj pa se jih pojavi samo pri eni ali pri drugi informatorki. V nadaljevanju
bomo podali primere za zaznamovani besedni red pri mlajši informatorki (z {} je označeno,
kje je sicer mesto obravnavane besede):
 pridevniški prilastek stoji na desni strani ({} fˈlaːše razˈrẹːzḁne, … popˈraːžəmo
čeˈbuːlo {} na ˈkuọščke naˈrẹːzḁno na ˈmaːsti …),
 glagol stoji na koncu stavka:
… kə ga {} z ˈmaːsləm nəməsˈtiːmo …;
{} Zə na ˈmaːsti popˈraːženo čeˈbuːlo zaˈbẹːlmo.;
…ˈ

ːli {} z ˈr oːkḁmi ˈmẹːsmo …

 členek stoji na koncu stavka:
ˈ

ːl jo pusˈtiːš {} ˈmaːl usˈxaːjḁt še …

 časovni prislov stoji na koncu stavka:
Punaˈvaːdi {} ˈnaːjbəl ˈpaːše zˈraːvən ˈkəːšna ˈriẹγratəva soˈlaːta s kromˈpiːrjem,
sˈpiẹt.
 krajevni prislov stoji za predmetom in ne za glagolom:
… in ˈp oːl ˈdaːmo {} še ˈbẹːlu ˈviːnu ˈnuːtər za ˈbuːjši oˈkuːs.
 predmet je dodan za pavzo na koncu stavka: … ˈkuːkər je {} po oˈkuːsi, ˈk oːmi.
Tako kot pri starejši informatorki se tudi v govoru mlajše informatorke pojavijo mašila.
Obema informatorkama je v tej temi v vlogi mašila skupna raba prislova noter:
In ˈp oːli taˈkuː popˈraːžəmo čeˈbuːlo …;
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… ˈdaːmo

en ˈl oːnc ˈrẹːpo, ˈfḁːžu, panˈcẹːto in u ˈvaːlda ˈ oːdo.;

… da ˈpoːl ˈraːta ˈtaːka γˈlaːtka ˈmaːsa, ki ji pˈraː

ˈ

ːl tut poˈliẹnta …;

… in ˈdaːmo ˈpoːl u mˈlaːčno mˈlẹːko ˈnuːtər kˈvaːs …;
ˈJaː ku ga ˈdaːš ˈvəːn …
Tako kot pri starejši informatorki tudi pri mlajši ponekod zasledimo izpust oz. elipso. Skupen
jima je izpust predmeta, drugi primeri pa se nekoliko razlikujejo. Mesto izpuščenih besed je v
navedenih primerih označeno z {}. V stavkih mlajše informatorke je lahko izpuščen:
 del povedka:
Taˈkuː da ˈmuọrmo {} s cˈviːrnəm, da ˈraːtəjo ˈlẹːpe reˈziːnce.
 predmet:
…

{} čˈrẹːva z eno maˈšiːno …

Taˈkuː da {} ˈmuọrmo s cˈviːrnəm, da ˈraːtəjo ˈlẹːpe reˈziːnce.
 in samostalnik: … ˈloːxku pa ˈtuːd u kvadˈraːtəstu {} …
Pri mlajši informatorki se pojavi le en nedokončan stavek (ˈPoːl ga pa –

ˈrẹːješ peˈčiːco nə

dˈvẹːstu stoˈpiːń.).
Pri mlajši informatorki so tako kot pri starejši pogoste popolne ponovitve. Obema
informatorkama so skupne ponovitve veznikov in delov stavka. Govor starejše informatorke
ima poleg tega še ponovitve samostalnikov, pomožnikov in besednih zvez. Tega pri mlajši
informatorki ni, pojavijo pa se ponovitve zaimkov. Pri mlajši informatorki torej zasledimo
ponovitve:
 zaimka:
… in ku je ˈkuːxḁn, γa

γa zmečˈkaːmo in ga γa ˈdaːmo zˈraːvən

ˈrẹːpe.
 veznika:
… ˈdaːmo zˈraːvə

ən, pa bˈriːn, pa ˈp oːpər in ˈloːvor.

… ˈdaːmo eno ˈmuọko, pa nəˈdiːmo ˈnuːtər ˈjaːmico, pa ˈdaːmo pu ˈruọbi ˈsoː , pa
ˈpoːl ˈdaːmo ˈnuːtər še ˈjaːjce pa ˈpuːtər naˈrẹːzḁn na reˈziːne, pa roˈziːne (nar.
cˈviẹbe) ˈdaːmo ˈnoːtər, pa ˈseː ˈtuː zˈmẹːšḁmo z mˈlẹːkəm. Aˈjaː, pa kˈvaːs ˈdaːmo
ˈnuːtər. Kˈvaːs pa nḁrˈdiːmo taˈkuː, da ˈdaːmo ˈmaːlu mˈlẹːka, pa ˈnuːtər žˈliːčko
soˈliː, pa žˈliːčko ˈcuːkra.
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 in dela stavka:
… pa ˈpoːl ˈdaːmo ˈnuːtər še ˈjaːjce pa ˈpuːtər naˈrẹːzḁn na reˈziːne, pa roˈziːne
(nar. cˈviẹbe) ˈdaːmo ˈnoːtər …
… zˈrẹːske ˈdaːmo u vˈrẹːče, ˈkuọse za ˈgoːlaš ˈdaːmo u vˈrẹːče, za segeˈdiːn ˈtuːd
ˈdaːmo

vˈreːče …

Pri obeh informatorkah se v isti povedi pojavita poimenovanji predmeta z zaimkom in
polnopomensko besedo, pri mlajši v naslednji povedi: Poːl kromˈpiːr, kə je zmečˈkaːn, ga
poˈmoːkamo …
Tako kot starejša informatorka tudi mlajša ves čas uporablja časovno povezovalno besedo
pole oz. potlej:
Zaˈkuọ

uọlo in ˈ

ga oˈbeːsəmo za ˈnuọge …

ˈP oːl pa ˈzaːmmo ˈtiːsta čˈrẹːva, jix obˈrẹːžemo ˈtiːstu ˈsaːlu pˈr oːč, da ˈloːxku ˈ
narˈdiːmo ocˈviːrke od oˈčiẹ
ˈsaːm ˈtiːsti ˈdaːn, kə se ˈ

s ˈtiːstγa

ˈP oːl pa zə koˈsiːlu sˈkuːxḁmo ˈjəːtra, ki jix ˈloːxk poˈraːbmo
pukˈvaːrjo, se osmˈraːdjo, je ˈfuːj. In ˈp oːli taˈkuː popˈraːžəmo

čeˈbuːlo na ˈkuọščke naˈrẹːzḁno na ˈmaːsti in ˈg oːr ˈdaːmo ˈjəːtərca, naˈrẹːzḁna na ˈmaːjxne
reˈziːnce, in ˈp oːl ˈdaːmo še ˈbẹːlu ˈviːnu ˈnuːtər za ˈbuːjši oˈkuːs.
Tudi pri mlajši informatorki se pojavi značilna (romanska) besedna zveza, le da ta ni ista kot
pri starejši. Mlajša informatorka namreč uporabi zvezo »klicati se« v pomenu ‛imenovati se’
( ˈseːj se kˈliːčejo ˈnoːži …).
Mlajša informatorka pa uporabi tudi narečno zvezo »razno razen« v pomenu ‛zelo različen’
(… u ˈraːzne ˈraːzne stvaˈriː …).

15.6.4 Leksika

»Generacijske razlike se najbolj očitno kažejo v rabi besedišča. Najstarejša generacija (nad 65
let) pozna poimenovanja za številne predmete in opravila iz lastne neposredne izkušnje;
nekatera med njimi že redko uporablja, drugih sploh ne več, vendar pozna njihov pomen in
poimenovanja obvlada funkcionalno. Srednja generacija (40–60 let) sicer prav tako še ohranja
leksikalno strukturo svojega narečja, vendar pa vanjo že vpleta tudi nova (nenarečna)
poimenovanja. Del starih poimenovanj še pozna, ni pa nujno, da jih zna uporabiti tudi
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funkcionalno. Najmlajša generacija ne pozna več stare proizvodne tehnike in tehnologije (npr.
poljedelske, rokodelske ipd.), stare predmetnosti in dejavnosti ter odnosnosti. V njenem
govoru so številna poimenovanja novih pojavnosti iz drugih jezikovnih zvrsti.« (Unuk
1997/98: 310–311)
Za temo pogovorov, posnetih za magistrsko delo, smo izbrali hrano in njeno pripravo, saj je to
področje, ki se skozi leta ni veliko spreminjalo. Glede na to, da obe informatorki radi kuhata
in to tudi znata, sta lahko pripovedovali o načinu priprave istih jedi, kar nam omogoča, da
lažje izpeljemo primerjavo leksike, ne da bi nas skrbelo, da je prišlo do sprememb zaradi
spremembe stvarnosti. Pridobljeno leksiko smo dopolnili s pomočjo Vprašalnice za posodo in
kuhinjske pripomočke, saj je to tudi del kulinaričnega področja. Poudariti moramo, da je na
področju posode prišlo do spremembe stvarnosti, saj je tehnologija zelo napredovala. Še
vedno pa ostaja v rabi ista osnovna posoda, kot so krožniki, kozarci, vilice, žlice ipd. Zavedati
se moramo, da bi bili ob drugačni temi pogovorov precej drugačni tudi rezultati. S tem, ko se
spreminja stvarnost, se namreč spreminjajo tudi poimenovanja za stvari. Kot primer lahko
navedemo kmečko orodje, ki se je z novo tehnologijo moderniziralo. Danes se izgubljajo
poimenovanja za starejše in ne več rabljeno orodje, na drugi strani pa nastajajo nova
poimenovanja za novo mehanizacijo. Tudi področje leksike se torej ves čas spreminja.
Besedišču smo se v magistrskem delu posvetili dvakrat. Prvič pri zapisu leksemov, ki sta jih
informatorki podali kot odgovore na vprašanja v Vprašalnici za posodo in kuhinjske
pripomočke. Lekseme smo prikazali v tabeli, tako da je primerjava med besediščem mlajše
informatorke in besediščem starejše informatorke lažja in neposredna. Nato pa smo naredili še
tabelo, v katero smo izpisali vse narečne besede, ki so se pojavile v besedilih obeh
informatork. Vključili smo tudi narečne besede, ki so bile že predstavljene v tabeli za
vprašalnico o posodi (te so posledično v primerjavo zaradi lažje analize vključene dvakrat,
tako pri za govor Dolenje vasi značilni narečni leksiki kot pri vprašalnici za posodo, kar pa ne
vpliva na dobljeni rezultat). Ker pa je vsako informatorko tema pogovora zanesla drugam, sta
uporabili tudi lekseme za različno stvarnost, kar je onemogočalo izpeljavo primerjave, s
katero bi ugotovili, koliko se je govor Dolenje vasi spremenil tudi pri teh leksemih. Zato smo
informatorki povprašali še po tistih izrazih, ki jih je najprej uporabila samo ena od njiju.
Pridobljene rezultate podajamo v spodnji tabeli. Če določenega leksema ena od informatork
ne uporablja, je na njegovem mestu znak /. Leksemi so urejeni po abecednem redu, in ko niso
v osnovni slovarski obliki oz. stranska ni enoznačna, jim je dodan oblikoslovni podatek.
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Poknjižena

1. informatorka

iztočnica prve (in (roj. 1938)

2. informatorka

Knjižna ustreznica in

(roj. 1990)

njen pomen

/

‛krpica iz testa’

zḁˈbeːla

‛zabela’

druge)
informatorke
blèk -a

bˈl

ke T mn.

cvŕča -e (zabéla cˈvəːrčo T ed.
-e)
drát -a

z dˈraːtəm O ed.

dˈraːt

‛žica’

fájn

ˈfaːjn

ˈfaːjn

‛dobro’

fiˈžuː

‛fižolova mineštra’

fižólovka -e

T ed.

frúštek -tka

ˈzaːjtərk, fˈruːštək

ˈzaːjtərk, fˈruːštək

‛zajtrk’

kafè -éta

kaˈfeː

kaˈf eː

‛kava’

kofrén -a -o

u kufˈriẹ

/

‛bakren’

ləˈzaːnji

‛rezanci za juho’

/

‛miza s

lezánj -a

ˈzaːnje T mn.

méntrga -e

u ˈmiẹntərγo T ed.

koritom

za

mesenje’
múlica

-e,

mn.

nav. ze ˈmuːlce T mn.

kərvaˈviːce

‛krvavice’

mulce

(krvavíca -e)
očrévje -a

od oˈčiẹ

R ed.

od oˈčiẹ

R ed.

‛mrežica

maščobnega

tkiva okoli črev’
pájcati -am

ˈpaːjcḁt

/

‛marinirati’

pancéta -e

panˈceːta

panˈcẹːto T ed.

‛slanina’

pásati pášem

bi mi ˈpaːšəlu

ˈpaːše

‛ustrezati’

plòh -a

pˈl oːx

na pˈl oːx T ed.

‛deska’

pˈraːsca T ed.

‛prašič’

prasè -éta, prásec pˈr eːse, pˈraːsəc
-sca
práta -e

pˈraːte R ed.

pˈraːta

‛svinjska ribica’

provírati

smo proˈviː

pˈroːvəš

‛poskušati’

ˈšiẹrpe T mn.

ˈšaːl

‛šal’

-am
šêrpa -e (šál -a)
škartôček
(škartòc -ôca)

-čka

škərˈt oːčkix škərˈt oːc
M mn.
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‛papirnata vrečka’

špargért -a

na špərˈγeː

špərˈγeːrt

‛štedilnik’

šˈpiːlḁš

‛igrati’

šˈtaːjnsca

zə šˈtaːjsco O ed.

‛pletilka’

ˈšuːpa

ˈšuːpe R ed.

‛luknja v testu’

ˈsọːri

‛žal mi je’

oˈkuːsnu

‛okusen, sočen’

špílati -am
štájnsca -e

M ed.

(< štánžica)
šúpa -e

žàl bíti, nav. 3. os. žˈoː
z

osebkom

ə

v

dajalniku (sóri)
žmáhten

-a

-o žˈmaːxnu

(okúsen -sna -sno)

Kar 27-krat se je izraz pojavil samo pri eni informatorki. Ko smo ju vprašali po teh leksemih
in jih zapisali v tabelo, smo prišli do naslednjih ugotovitev: informatorki sta uporabili 17 istih
izrazov z manjšimi glasovnimi razlikami in pet različnih leksemov (ˈmuːlce : kərvaˈviːce, ˈžoː
mi jə : ˈsọːri, ˈšiẹrpe : ˈšaːl, žˈmaːxnu : oˈkuːsnu, cˈvəːrčo : zḁˈbeːla), od katerih so pri mlajši
informatorki štirje bližje knjižnemu jeziku, eden pa je angleška beseda. V enem primeru sta
informatorki podali isti leksem, nato pa je starejša informatorka dodala še enega (pˈr eːse,
pˈraːsəc : pˈraːsca). Še vedno pa so štirje izrazi, ki jih pozna samo starejša informatorka
(ˈpaːjcḁt ‛marinirati’, ˈmiẹntərγo ‛miza s koritom za mesenje’, kufˈriẹ

‛bakren’, bˈl

ke

‛krpica iz testa’). To pomeni, da teh ali takih predmetov danes ni več oz. danes ne kuhamo in
delamo istih stvari in na enak način, kot so jih včasih.
V tabeli z značilno kulinarično leksiko iz besedil je 55 leksemov. Sem so všteti tudi izrazi v
zgornji tabeli, po katerih smo morali eno izmed informatork šele vprašati. V nadaljevanju
bomo izvedli primerjavo leksemov pri obeh govorkah.
Kot smo že ugotovili pri analizi zgornje tabele, so še vedno štirje izrazi, ki jih poda samo ena
informatorka. Teh v primerjavo ne moremo všteti, tako da nam za primerjavo ostane 51
leksemov.
V dveh primerih se pojavita dve iztočnici z istim pomenom (ˈbəːt zḁ kromˈpiːr : tlaˈčiːlnik,
stənˈcaː : zmasˈtiː). V prvem primeru gre za razliko med mlajšo in starejšo informatorko, v
drugem primeru pa različna izraza uporabi starejša informatorka sama. Ker gre pri tlačilki za
krompir za poimenovanje iste stvari, lahko to umestimo med tiste lekseme, kjer informatorki
podata različna izraza. Pri glagolu zmečkati starejša informatorka poda dva sinonimna
leksema (se stənˈcaː, se zmasˈtiː), mlajša pa le enega, drugačnega od obeh, ki je enak tistemu v
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knjižnem jeziku (zmečˈkaːmo). Ta primer bomo upoštevali samo enkrat in ga umestili v
kategorijo leksemov, kjer ena informatorka poda samo en izraz, druga pa dva. Tako nam za
primerjavo ostane 49 leksemov.
V 15 primerih informatorki uporabita različna izraza. Pri tem ena izmed informatork ponavadi
uporabi knjižni izraz; kar v 11 primerih je to mlajša, v 3 pa starejša (ˈbəːt zḁ kromˈpiːr :
tlaˈčiːlnik; bˈroːka : ˈvəːrč; cˈviẹbe : roˈziːne; ˈniːtko : s cˈviːrnəm; naˈde
ˈkiːsa; ˈ

ˈfiːlo; ˈjiẹsək :

preˈruošta : zaˈbẹːlt; ˈmuːlce : kərvaˈviːce; stənˈcaː, zmasˈtiː :

zmečˈkaːmo; ˈšiẹrpe : ˈšaːl; žˈmaːxnu : oˈkuːsnu, cˈvəːrčo : zḁˈbeːla, ˈžoː

ə : ˈsọːri, taˈpəːr :

ˈnaːjprej). Večkrat se zgodi, da informatorki podata isti leksem, nato pa ena izmed
informatork doda še enega. V enem primeru se obe približata knjižnemu izrazu, ena izmed
informatork pa doda še narečnega (sˈniːdət, so sˈxaːjḁ

sˈxaːjḁt). Drugače pa je lahko izraz,

ki ga doda, narečen (pˈr eːse, pˈraːsəc : pˈraːsca) ali pa približan knjižnemu (sˈlaːtkor, ˈcuːkər :
ˈcuːkra; pukˈroː ka, pokərˈvaːča : pukərˈvaːča; ˈmaːslu, ˈpuːtər : ˈpuːtər). Zanimivo je, da
starejša informatorka v takih primerih večkrat uporabi knjižno besedo. Večinoma uporablja
besedi sladkor in maslo, le redko pa narečni besedi cuker in puter. Na drugi strani mlajša
informatorka ves čas uporablja narečni besedi. Tudi pri besedah pokrovka, nitka in nadev za
razliko od mlajše informatorke starejša uporablja knjižne besede. Pojavijo pa se tudi primeri,
ko starejša informatorka uporablja narečne izraze, mlajša pa knjižne. Tako je pri besedah vrč,
rozine, kis, lovor, vzhajati, zmečkati, krvavice, šal, okusno in zabeliti. Obema je torej skupno
približevanje knjižnemu jeziku, kar je razumljivo. Tema pogovorov je bila hrana, pri kuhanju
pa si večkrat pomagamo z recepti, ki so napisani v knjižnem jeziku. Lahko sklepamo, da je
starejša informatorka uporabljala knjižne izraze prav pod vplivom jezika v receptih. To bi bilo
možno tudi pri mlajši informatorki. Možno pa je tudi, da mlajša informatorka uporablja
knjižne izraze, ker se giblje v krogu ljudi z različnih koncev Slovenije in v družbi uporablja
nek nadnarečni jezik, ki ga razumejo vsi, prav tako pa tiste narečne, ki so rabljeni v več
narečjih (cuker, puter, fila). Stik z različno govorečimi ljudmi zahteva določene prilagoditve
na leksični ravni, ki nato preidejo v posameznikovo vsakdanjo govorico.
V 28 primerih informatorki uporabita isto poimenovanje z manjšimi glasovnimi razlikami. Če
sem prištejemo še tiste primere, ko informatorki podata en isti leksem, nato pa ena
informatorka poda še drugega, lahko rečemo, da informatorki uporabita 34 istih izrazov. Pri
besedi zajtrk oz. fruštek obe informatorki uporabita tako narečno kot knjižno besedo.
Zanimivo pa je poimenovanje za regrat. Tako starejša kot mlajša informatorka uporabita
besedo, ki je podobna knjižni. Ker pa je bil pri pogovoru poleg tudi mož starejše
informatorke, dobimo še nekoliko širši pogled na leksiko. Gospod je rekel, da se je regratu po
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starem reklo divji radič. Sklepamo lahko, da je to poimenovanje prevzel od matere, ki je bila
doma iz Koč, in da ta beseda ni značilna za leksiko Dolenje vasi.
Naredili bomo tudi primerjavo leksemov na temo posode. Vprašalnica za posodo in kuhinjske
pripomočke ima 69 vprašanj. Na sedem vprašanj ni odgovorila nobena informatorka, kar
pomeni, da predmetov, po katerih vprašalnica sprašuje, v tem koncu Slovenije ne poznajo.
Eno vprašanje pa je zahtevalo daljši odgovor. Za primerjavo nam torej ostane 61 leksemov. V
osmih primerih izraz pozna samo ena informatorka, tako da lahko res pravo primerjavo
izvedemo le za 53 izrazov. Isti leksem, le z manjšimi glasovnimi razlikami, informatorki
uporabita v 32 primerih. V osmih primerih uporabita isti izraz, a ena izmed informatork poda
še enega, včasih tudi dva. Npr. tako starejša kot mlajša informatorka visoko, ožjo posodo za
kuhanje poimenujeta ˈl oːnc, mlajša informatorka pa doda izraz kuˈziːca.
Zanimivo je, da starejša informatorka pripravo za pokrivanje posod najprej poimenuje s
knjižnim izrazom pukˈroː ka, šele nato pa doda, da se po starem temu reče pokərˈvaːča. Na
drugi strani pa mlajša informatorka poda samo narečni izraz pukərˈvaːča. Ravno zamenjana je
situacija pri pripravi z daljšim ročajem za zajemanje hrane. Starejša informatorka poda samo
narečni izraz kərˈčuːĺ, mlajša pa se najprej spomni knjižnega izraza zajeˈmaː ka, šele nato pa
narečnega izraza kərˈčuːl.
V 13 primerih informatorki uporabita različna izraza. Tu gre lahko za različne pripone
(γˈliːnḁsta : gliˈniẹna), rabo pomanjševalnice (c diːlce : cəˈdiːlu) ali različna poimenovanja
(cvetˈliːčni ˈl oːnci : ˈl oːnc za ˈruọže, ˈp oːnu : kuˈziːca, tlaˈčiːlnik : ˈbəːt zḁ kromˈpiːr, bˈroːka :
ˈvəːrč). Pri novejših napravah se starejša informatorka izrazi bolj opisno, mlajša pa bolj
natančno (moˈdeːrne kuˈziːce na eˈleːktriko : ˈpiːca ˈpaːn, friˈteːza).
Posebnost je beseda nož. Starejša informatorka jo rabi z (že reducirano) pripono -ič, ki nima
(več) pomena manjšalnosti (ˈnoː šč), pomanjševalnico pa izpelje iz besede nož s pripono -ek
(ˈnoː žək). Na drugi strani ima mlajša informatorka iz knjižnega jezika prevzeto besedo nož
(ˈnoːš) in pomanjševalnico, izpeljano iz besede nožič s pripono -ek (ˈnoːšček). Starejša
informatorka za poimenovanje pekača večinoma uporablja knjižni izraz (peˈkaːč) in le enkrat
uporabi narečnega (pˈraːtfon), pri mlajši informatorki pa je ravno obratno.
Pri vprašalnici za posodo se je pokazalo nekaj leksičnih značilnosti govora Dolenje vasi.
Mlajša generacija ne loči več kozic kot nizkih in loncev kot visokih posod, ampak se leksema
rabita sinonimno za obe obliki. Prav tako se je izgubila razlika med lončkom, šalico in
šaličko. Vse posode za pitje čaja ali kave se lahko poimenuje z vsemi tremi izrazi.
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Koliko se je torej na leksični ravni spremenil govor?
Z Vprašalnico za posodo in kuhinjske pripomočke je bilo dobljenih skupaj 53 poimenovanj,
od tega 32 enakih, še osem pa takih, kjer informatorki podata isti leksem, nato pa ena od njiju
doda še enega. Torej je skupno število enakih poimenovanj 40. Pri leksiki iz besedil je vseh
izrazov 49, od tega je 28 istih izrazov, 6 takih, kjer obe informatorki podata isti leksem, nato
pa ena od njiju doda še enega, in 15 različnih. Skupno število enakih poimenovanj je 34. Če
seštejemo oboje, imamo 74 enakih poimenovanj. Ker je vseh poimenovanj, ki smo jih lahko
primerjali, 102, lahko ugotovimo, da delež leksike, ki se skozi generacije ni spremenila, znaša
73 %. Pri preostalih 27 % se leksika približuje knjižnemu jeziku, v enem primeru gre celo za
rabo angleščine. Knjižnemu jeziku se približujeta tako mlajša kot starejša informatorka, a
vendarle pogosteje mlajša informatorka. To razlagamo kot vpliv knjižnega jezika zaradi
izobraževanja. Poleg tega pa morajo mlajše generacije v službah in med prijatelji z različnih
koncev Slovenije uporabljati pogovorni jezik. To je lahko knjižnopogovorni jezik ali pa
pokrajinski pogovorni jezik. Vsekakor pa je to različica, ki vsebuje manj narečnih besed in
več tistih, ki so bliže knjižnemu jeziku. Glede na to, da morajo mladi, ki imajo prijatelje iz
različnih krajev, tudi v neformalnih situacijah paziti, kako govorijo, da jih drugi razumejo, ta
govorica vpliva tudi na njihov narečni govor. Tako pride do tega, da določene narečne besede
še vedno poznajo, saj jih govorijo starejši ljudje, sami pa jih ne uporabljajo.

16 Sklep

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, koliko se je govor Dolenje vasi pri Senožečah skozi
leta spremenil. Z glasoslovno, oblikoslovno, skladenjsko in leksično analizo besedil, ki smo
jih posneli s starejšo in mlajšo informatorko, smo prišli do zanimivih ugotovitev. Zavedati pa
se moramo, da so bila analizirana besedila posneta z diktafonom, namensko za magistrsko
delo, zato niso bila povsem spontana. Informatorki sta se zavedali, da bomo te posnetke
uporabili pri nadaljnji obravnavi. Starejša informatorka je bila tako med prvim snemanjem
zelo živčna. A ker ne govori nobene druge zvrsti slovenskega jezika, to ni bil velik problem.
Dobili smo posnetke v dovolj pristnem narečnem govoru. Pri mlajši informatorki pa je
snemanje z diktafonom predstavljalo večjo težavo. Danes nas v šoli učijo zbornega jezika, še
posebej pri govornih nastopih. Tako je informatorka snemanje z diktafonom razumela kot
govorni nastop in je zelo težko ostajala znotraj narečnega govora, ki ga sicer rabi v domačem
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okolju, kljub temu da je vedela, da je to namen snemanja. Nekatere značilnosti so tako v
določeni meri narečne, v določeni meri pa enake knjižnim.
V raziskavo smo vključili samo eno predstavnico mlajše generacije, zato rezultatov ne
moremo kar posplošiti. Kar nekajkrat smo opozorili, da je nek pojav, ki smo ga zasledili pri
mlajši informatorki, idiolektalen. V takih primerih smo se obrnili na druge predstavnike
mlajše generacije iz Dolenje vasi, ki so nam povedali, kako sami govorijo. Tako smo dobili
širši vpogled v govor mlajše generacije. Iz lastnih izkušenj lahko povemo, da je mlajša
informatorka avtentična predstavnica mlajše generacije (z nekaj idiolektalnimi pojavi) in da
lahko ugotovitve iz naše raziskave posplošimo na celotno generacijo, saj smo vse
informatorkine idiolektalne pojave preverili pri drugih predstavnikih mlajše generacije in s
temi ugotovitvami dopolnili raziskavo.
Kot prvo hipotezo smo postavili trditev, da je v govoru Dolenje vasi v pol stoletja prišlo do
sprememb. To lahko potrdimo, a dejstvo je, da te spremembe niso obsežne. Še najbolj opazno
je to, da se mlajša informatorka v svojem govoru približuje deloma pokrajinskemu
pogovornemu in deloma (v leksiki) knjižnemu jeziku, in sicer predvsem na glasoslovni in
leksični ravni, kar potrjuje tretjo in četrto hipotezo. A tudi to približevanje je lahko le delno,
saj mlajša informatorka v določenih primerih uporablja tako narečne oblike kot njihove
knjižne variante. Tako npr. v D/M ed. m./sr. sp. včasih uporabi knjižne namesto narečnih
končnic (po ˈtiːstmi, po oˈkuːsi, ˈk oːmi~po ˈẹːnem ˈvəːrstnem ˈrẹːdu), v primerjavi s starejšo
informatorko, ki dosledno rabi narečni priporniški /γ/, pogosteje rabi knjižni /g/ (s ˈtiːstγa,
dˈruːγi, γa~ga, ˈg oːr, za ˈgoːlaš …) in v nenaglašenih zlogih večkrat knjižni /o/ namesto
narečnega /u/ (ˈbẹːlu ˈviːnu, uˈluːplən, uˈkuːli, se pukˈvaːrjo~u mˈlaːčno mˈlẹːko, ˈčəːrnu-ˈbẹːlo,
ocˈviːrke od oˈčiẹ

). Dejstvo pa je, da se v nekaterih primerih knjižnemu oz.

pokrajinskemu pogovornemu jeziku približuje tudi starejša informatorka, saj tudi nanjo vpliva
nadnarečni jezik, s katerim se srečuje v medijih. To je najbolj opazno prav pri rabi knjižnega
/o/

namesto

narečnega

/u/

v

nenaglašenih

zlogih

(bˈlaːto,

muˈdeːl~moˈdeːlčək,

poˈsiẹbe~puˈsiẹbe …), le da se to zgodi redkeje kot pri mlajši informatorki. Nekajkrat se
knjižnemu jeziku približa tudi na področju leksike (z ˈniːtko, naˈde

). Tako pri mlajši kot

pri starejši informatorki ima dvoglasnik /uo/ oz. /uọ/ (pri mlajši informatorki je dvoglasnik
/uọ/ ožji) v prevzetih besedah (tudi iz knjižnega jezika) enoglasniško varianto /oː/ oz. /ọː/, le
da je pri mlajši informatorki pogostejši /ọː/ (kˈroːžnik, za ˈgoːlaš, ˈjọːto, ˈsọːri, zə ˈfọːljo …). Za
dvoglasnik /iẹ/ pa ima mlajša informatorka pogosteje tudi enoglasniško varianto /ẹː/ (po
ˈrẹːdu, sˈmẹːtḁno). Edina velika sprememba, ki je prav tako posledica približevanja knjižnemu
jeziku (in ne procesa monoftongizacije), a le do stopnje pokrajinskega pogovornega jezika, je
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opustitev dvoglasnikov /eː

in

eː/. Že starejša informatorka ima za dvoglasnik /eː

varianto /ẹː

ẹː] oz. [eː] (mˈleː

ožjo

, uˈreː xe, ˈrẹː že, ˈčẹː va~ˈčẹːva,

ˈbẹːlo, xˈlẹːpčke, mˈleːku …), mlajša informatorka pa je opustila dvoglasnik in govori le še
enoglasnik /ẹː/ in njegovo širšo varianto /eː/ (naˈrẹːzḁno, za ˈcẹːlu ˈlẹːtu, zaˈmeːšḁmo, sˈveːžga
…). Dvoglasnik

eː/ pa je pri starejši informatorki rabljen dosledno (bˈ eːke, ˈd eːbu, z

uˈm eːlcəm …), medtem ko ga mlajša informatorka v enem primeru še uporabi
( eːsən~ˈčeːsna), drugače pa ga je nadomestila z enoglasnikom /eː/ (pˈreːvəč, ˈpeːčt …).
Delno se izgublja tudi dvoglasnik /oː /. Ta pri mlajši informatorki ostaja v knjižni zvezi ol
(ˈsoː

ˈpoː , doː γu …), s preverjanjem njegovega obstoja pri drugih predstavnikih mlajše

generacije pa smo ugotovili, da ostaja tudi v besedi nož (ˈnoː šč). Mlajša generacija pa je
opustila njegovo rabo namesto knjižnega ozkega /ọː/ (smo ˈmoːγli ‛morati’), v tem primeru je
pri starejši informatorki položajna različica dvoglasnika /uo/ (smo ˈmoː γl ‛morati’). Poleg
tega ima mlajša informatorka nekaj idiolektalnih značilnosti, ki smo jih preverili pri drugih
predstavnikih mlajše generacije. Kot varianto izglasnega -o ima mlajša informatorka
dvoglasnik -

(sˈkuːxḁ

ḁ

), ostali predstavniki mlajše generacije in

starejša informatorka pa -o (sˈkuːxḁmo, oceˈdiːmo); mlajša informatorka uporablja besedo
ˈnuːš, ostali predstavniki mlajše generacije in starejša informatorka pa ˈnoː šč; starejša
informatorka in preostanek mlajše generacije imajo v besedi noter dvoglasnik /uo/ (ˈnuotər),
mlajša informatorka pa večinoma /uː/ (ˈnuːtər). Ostale glasoslovne narečne značilnosti, torej
velika večina, pa so ostale nespremenjene. To velja tudi za naglasne značilnosti. Ohranila sta
se tudi prehod /s/ v /š/ v skupini sk- ( škˈriːnjo) in izenačitev dvoglasnika /iẹ/ z /iː/ pred
zvočnikom r ( ˈkiːri). Čeprav je to značilno tudi za starejšo generacijo, v našem gradivu
najdemo primera samo za govor mlajše informatorke.
Govor Dolenje vasi ostaja torej na glasoslovni ravni pretežno enak, na oblikoslovni in
skladenjski ravni pa se skoraj ni spreminjal. Tako lahko potrdimo tudi prvi del druge hipoteze,
da ostajajo glavne značilnosti krajevnega govora tudi po pol stoletja enake. Na ravni
oblikoslovja in skladnje pri obeh informatorkah zasledimo podobne pojave; večina od njih je
prisotna v več narečjih. Pri oblikoslovju so to podaljševanje nedoločnikov glagolov na -či s t
(ˈp eːčt, sˈtoː čt), več variant prislova potlej oz. pole (ˈ

ːtl

poːl), končnica -i

(< -u) pri samostalnikih in samostalniških zaimkih v D/M ed. m./sr. sp. ( ˈruː

) ter

končnica -mi (< -emu) pri pridevnikih in pridevniških zaimkih v D/M ed. m./sr. sp. (ˈtiːstm ,
kufˈriẹ

), kjer pa se pri mlajši informatorki pojavijo tudi izjeme pod vplivom knjižnega

jezika (po ˈẹːnem ˈvəːrstnem ˈrẹːdu) ipd. Tudi znotraj oblikoslovja najdemo primer, ki je sicer
značilen tudi za starejšo generacijo, a se v naših besedilih pojavi le pri mlajši informatorki, to
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je posplošitev moške oblike pridevnika k prislovu, kjer gre -e > -i (ˈlẹːpši). Zanimivo je, da je
pri starejši informatorki zelo pogosta raba časovnega veznika kadar v pomenu ‛ko’, mlajša
informatorka pa pod vplivom knjižnega (pogovornega) jezika uporablja veznik ko.
Skladenjske značilnosti govorov obeh informatork pa se skladajo z značilnostmi vseh
govorjenih besedil: zaznamovan besedni red, izpusti oz. elipse, nedokončani stavki, popolne
ponovitve, mašila (obe informatorki kot mašilo uporabljata tudi prislov noter), neka časovna
povezovalna beseda (tu pole oz. potlej) ipd. Pri obeh informatorkah zasledimo tudi posamične
kalkirane romanske stalne besedne zveze, značilne za širši primorski prostor ( ˈseːj se
kˈliːčejo ˈnoːži …; … smo pusˈtiː

ˈtaːt, da je dˈvaːkrat sˈxaːju

).

Največ sprememb smo pričakovali na leksični ravni, saj ima mlajša generacija več stikov z
ljudmi iz drugih narečij in narečnih skupin, kot sporazumevalno sredstvo pa pogosteje
uporablja pogovorno zvrst jezika. Za sporazumevanje govorcev različnih narečij je značilno,
da govorci dlje časa ohranjajo tiste glasoslovne narečne značilnosti, zaradi katerih je jezik še
vedno razumljiv, narečno besedišče pa se zaradi lažjega sporazumevanja hitreje zamenjuje s
pogovornim. Ker se je naša mlajša informatorka v preteklosti šolala v večjih pokrajinskih
središčih s sošolci z različnih koncev Slovenije in v takih središčih tudi službovala oz.
službuje še danes, smo pričakovali, da bo pogovorni jezik, ki ga vsakodnevno uporablja,
vplival tudi na njeno narečno besedišče in da bo delež narečnega besedja pri mlajši
informatorki občutno nižji kot pri starejši. A temu ni tako – očitno mlajša govorka uporablja
kodni preklop in v domačem okolju govori narečno. Prišli smo do ugotovitve, da delež
leksike, ki je skupna obema informatorkama, znaša kar 73 %. V preostalih 27 % se leksika pri
obeh informatorkah, a pogosteje pri mlajši, približuje knjižnemu jeziku, kar dokazuje, da se
en del leksike res spreminja zaradi lažjega sporazumevanja z govorci z različnih koncev
Slovenije ali pa je vzrok v čem drugem. Govor Dolenje vasi se na leksični ravni torej ni
spremenil toliko, kot smo pričakovali. 73 % enake leksike nam dokazuje, da tudi narečno
besedje tega pomenskega polja ne izginja.
Mlajša generacija torej relativno dobro ohranja narečni govor, s čimer lahko potrdimo tudi
drugi del druge hipoteze. Končna ugotovitev naše raziskave je, da je ostal govor Dolenje vasi
v dobre pol stoletja razmeroma nespremenjen, spremembe, ki jih je doživel, pa so nekaj
pričakovanega, saj se jeziki in njihove zvrsti ves čas spreminjajo. Oblikoslovne in skladenjske
narečne značilnosti so večinoma še vedno iste, besedišče je večinsko enako, na glasoslovni
ravni pa je treba izpostaviti izgubo dvoglasnikov /eː in eː/ ter delno izgubo dvoglasnika
/oː / in njihovo zamenjavo z enoglasniki, kar je značilno za celotno mlajšo generacijo in ne
samo za našo mlajšo informatorko. A večina narečnih značilnosti je ostala enaka. Torej lahko
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kljub temu da danes ves čas poslušamo, da narečja izginjajo, rečemo, da to vsaj za določena
območja ni res. Govor Dolenje vasi ostaja, kljub temu da vanj prodirajo jezikovne značilnosti
iz knjižnega jezika in drugih narečij. Res pa je, da je raba pogovornega jezika vse pogostejša
(zlasti pri mlajših generacijah) tudi v govornih položajih, ko bi lahko rabili svoj narečni
govor.
Naše izkušnje kažejo, da se za prihodnost govora Dolenje vasi ni treba bati, saj se ta dosledno
prenaša na mlajše generacije. Res je, da se določen delež mlajše generacije šola in kasneje
tudi službuje v večjih pokrajinskih središčih ali tudi v bolj oddaljenih krajih in v svoj
vsakdanji govor privzema značilnosti pogovornega jezika. Res pa je tudi, da ostaja določen
delež mladih, predvsem moških, v okvirih svojega krajevnega govora. Skupaj s prijatelji iz
svojih krajev se šolajo v najbližji možni srednji šoli, kasneje pa službujejo v Senožečah ali
okolici, tako da se ves čas sporazumevajo v svojem krajevnem govoru, ki se s tem tudi dobro
ohranja. Pri vsem pa je najpomembneje to, da je govor Dolenje vasi še vedno sredstvo
vsakodnevne komunikacije tako pri ljudeh, ki se šolajo in službujejo zunaj, kot pri tistih, ki
ostajajo v domačih krajih.
Magistrsko delo zaključujemo z mislijo Vere Smole, ki potrjuje, da narečni govori ne
izginjajo, ampak se samo spreminjajo, tako kot vsi ostali jeziki in njihove zvrsti, in da se nam
za njihov obstoj ni treba bati:
»Po mojem mnenju ni bojazni, da bo narečna zvrst izginila, tj. prešla iz rabe: če bo do tega
prišlo, bo z njo pokopan tudi slovenski knjižni jezik – glava na mrtvem telesu lahko životari le
kratek čas. In kaj bo potem s slovenstvom?« (Smole 2009: 562)
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POVZETEK
Jezik se ves čas spreminja, to pa velja tudi za njegovo narečno zvrst. Večkrat slišimo, da
narečja izginjajo in da mladim ni mar za lastne korenine. Vprašanje pa je, ali je to res.
V magistrskem delu je po obsežnejši predstavitvi teorij o neknjižnih zvrsteh prikazana
medgeneracijska primerjava govora Dolenje vasi pri Senožečah. Z njo smo želeli ugotoviti,
koliko in v katerih delih se je govor Dolenje vasi spremenil v približno pol stoletja in v
kolikšni meri mlajša generacija še ohranja svoj narečni govor. Za namen magistrskega dela
smo na temo hrane in njene priprave posneli vsebinsko enako gradivo s predstavnico starejše
generacije (79 let) in predstavnico mlajše generacije (26 let) v Dolenji vasi pri Senožečah; obe
sta tipični predstavnici narečnih govorcev svoje generacije. Snemanje je potekalo ločeno, a po
enakem zaporedju. V prvem delu sta informatorki prosto predstavili recepte za tipične domače
jedi (besedilno gradivo; 35 minut posnetkov), v drugem pa odgovarjali na vprašanja iz
Vprašalnice za posodo in kuhinjske pripomočke (besedno gradivo; 59 vprašanj). Pridobljeno
gradivo smo nato analizirali na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski in leksični ravni, najprej
govor starejše informatorke, nato pa še govor mlajše informatorke skozi primerjavo z
govorom starejše.
Prišli smo do naslednjih ugotovitev. Govor Dolenje vasi se je v dobre pol stoletja spremenil, a
te spremembe niso obsežne. Pri mlajši generaciji je opazno približevanje pokrajinskemu
pogovornemu in knjižnemu jeziku, ki pa je večinoma le delno. Na glasoslovni ravni mlajša
informatorka večkrat uporablja tako narečne značilnosti kot njihove pokrajinske ali knjižne
variante (v D/M ed. m./sr. sp. včasih uporabi knjižne namesto narečnih končnic (po oˈkuːsi,
ˈk oːmi~po ˈẹːnem ˈvəːrstnem ˈrẹːdu), pogosteje od narečnega priporniškega /γ/ rabi knjižni /g/
(s ˈtiːstγa, γa~ga, ˈg oːr …), večkrat kot starejša informatorka v nenaglašenih zlogih
zamenjuje narečni /u/ s knjižnim /o/ (ˈbẹːlu ˈviːnu, uˈluːplən, se pukˈvaːrjo~u mˈlaːčno mˈlẹːko,
ocˈviːrke od oˈčiẹ

) ipd.). Poudariti pa je treba, da se knjižnemu oz. pokrajinskemu

pogovornemu jeziku približuje tudi starejša informatorka, npr. na ravni leksike (z ˈniːtko,
naˈde

), pa tudi glasoslovja: tako kot mlajša informatorka govori knjižni /o/ namesto

narečnega /u/ v nenaglašenih zlogih, le da se to zgodi redkeje (bˈlaːto, poˈsiẹbe~puˈsiẹbe …);
pri obeh informatorkah pa je opazno, da imata za dvoglasnik /uo/ oz. /uọ/ enoglasniško
varianto /oː/ oz. /ọː/, s tem da je pri mlajši informatorki pogostejši /ọː/ (kˈroːžnik, za ˈgoːlaš,
ˈjọːto, zə ˈfọːljo …). Edina velika sprememba na glasoslovni ravni je opustitev dvoglasnikov
/eː

eː/. Že starejša informatorka ima za dvoglasnik /eː

enoglasniško [ẹː] oz. [eː] (mˈleː

/ẹː

, ˈčẹː va~ˈčẹːva, mˈleːku …), mlajša informatorka pa je
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dvoglasnik opustila, namesto njega rabi le še enoglasnik /ẹː/ in njegovo širšo varianto /eː/ (za
ˈcẹːlu ˈlẹːtu, zaˈmeːšḁmo …). Dvoglasnik

eː/, ki ga starejša informatorka dosledno rabi

(bˈ eːke, ˈd eːbu …), mlajša informatorka v enem primeru še uporabi ( eːsən~ˈčeːsna),
drugače pa ga je nadomestila z enoglasnikom /eː/ (pˈreːvəč, ˈpeːčt …). Dvoglasnik /oː / se
delno ohranja, in sicer v besedi nož (ˈnoː šč) in v knjižni zvezi ol (ˈsoː

ˈpoː , doː γu …).

Mlajša generacija pa je opustila rabo tega dvoglasnika namesto knjižnega ozkega /ọː/ (smo
ˈmoːγli ‛morati’), v tem primeru je pri starejši informatorki predstavljal položajno različico
dvoglasnika /uo/. Večji del glasoslovnih narečnih značilnosti pa ostaja enak. Približevanje
knjižnemu jeziku je tako pri starejši kot pri mlajši informatorki opazno predvsem na področju
leksike. A še vedno znaša delež narečne leksike s kulinaričnega področja, ki je skupna obema
informatorkama, kar 73 %. Na oblikoslovni in skladenjski ravni pa se govor Dolenje vasi ni
veliko spreminjal. Večina njegovih narečnih značilnosti je torej ostala nespremenjena, iz česar
lahko sklepamo, da mlajša generacija dobro ohranja narečni govor. Z raziskavo smo prišli do
končne ugotovitve, da je ostal govor Dolenje vasi v dobre pol stoletja razmeroma
nespremenjen, spremembe, ki jih je doživel, pa so nekaj pričakovanega, saj se jeziki in
njihove zvrsti ves čas spreminjajo.
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Priloga 1
Vera Smole: Vprašalnica za posodo in kuhinjske pripomočke (59 vprašanj)

1. Skupno ime za ‛votel predmet za prenašanje, hranjenje česa’ (knj. posoda):
2. Zaničljivo ime za iste predmete (Npr.: Kar naprej pomivam te črepinje!):
Vrste posode glede na snov, iz katere je narejena
3. glinasta (glinena, lončena):
4. iz porcelana:
5. lesena:
6. železna:
7. iz drugih kovin (aluminijasta, ...):
8. iz stekla:
9. Razbita lončena ali porcelanasta posoda (črepinje):
10. Razbita steklena posoda:
Posoda za kuhanje
11. Visoka, ožja posoda za kuhanje (lonec, nar. pisker):
11a Se je drugače imenoval za kuhanje v krušni peči? Kako, iz česa je bil?
11b Lonec/-ček za rože (nar. tegelj, tegeljc):
12. Nizka, širša posoda za kuhanje, dušenje, praženje ... z dvema ročejema (niž. pog. kastrola,
kozica):
13. Nižja posoda za kuhanje, dušenje, praženje ... z enim daljšim ročajem (kozica):
13a Spodaj ožja posoda z enim daljšim ročajem (kozica, nar. šnelzidar):
13b Spodaj širša posoda za kuhanje kave (džezva):
14. Posoda za pečenje, cvrenje, ponavadi z enim dolgim ročajem (ponev):
15. Poznate še kakšno drugo vrsto posode za kuhanje, cvrenje, pečenje ...?
16. Priprava za pokrivanje posod za kuhanje, dušenje, praženje:
Posoda za pečenje
17. Nizka kovinska posoda, navadno pravokotne oblike, za pečenje v krušni peči ali pečici
štedilnika:
17a Kako se imenuje taka posoda, če je lončena?
17b Okrogel lončen ali bakren plitev pekač za pečenje mesa, pite (nar. pkm. tepsija):
18. Kovinski okrogel pekač za potice, kolače ... z valovitim ostenjem in stožčastim nastavkom
na sredi.

18a Kako se imenuje taka posoda, če je lončena (nar. pkm. bidrača)?
18b Kako se imenuje taka lončena ali kovinska posoda, če je ožja in podolgovata?
19. Poznate še kakšno drugo vrsto posode za pečenje?
Posoda za serviranje
20. Nekoliko poglobljena, navadno okrogla posoda za serviranje hrane, npr. juhe (globok
krožnik):
21. Enaka posoda, le da je plitva (nizek krožnik):
22. Enaka posoda, le da je plitva in manjša (mali krožnik):
23. Lesena okrogla plitva posoda, npr. za serviranje mesa (lesen krožnik):
24. Večja, navadno okrogla posoda za pripravljanje in serviranje hrane (skleda):
25. Kako se imenuje skleda (ponavadi lončena, lahko tudi lesena), v katero so dajali kisat
mleko (latvica, nar. čarfa)?
26. Kako se imenuje majhna skleda (pomanjševalnica od skleda: skledica, skledička ...)
27. Višja okrogla posoda, ponavadi z ročajem, iz katere pijete čaj, mleko ... (lonček):
28. Kako se imenuje nižja okrogla posoda, ponavadi z ročajem, iz katere pijete čaj, mleko ...
(skodelica, niž. pog. šalica)?
29. Kako se imenuje nižja okrogla posoda, ponavadi z ročajem, iz katere pijete pravo kavo
(kavna skodelica, niž. pog. šalička)?
Pribor
30. Za juho je (žlica):
31. Za solato so (vilice):
32. Za čaj, kavo (žlička, žličica):
33. Za torto (viličke):
34. Tisto, s čimer režemo, je (nož):
35. Majhen nož (pomanjševalnica: nožek, nožiček):
36. Kakšne oblike nožev poznate in kako jih poimenujete? Opišite njihovo obliko in uporabo.
Druge posode in priprave
37. Velika skleda (kovinska, lončena ...) za mesenje testa, pomivanje posode ...
38. Posoda za ocejanje (npr. solate) z luknjicami na njenem dnu (cedilo, nar. duršlak).
39. Priprava za precejanje tekočin (npr. čaja) (cedilo, cedilnik).
40. Kako se imenuje ta priprava, če je majhna (cedilce, cedilček)?
41. Priprava z daljšim ročajem za zajemanje hrane (zajemalka, zajemača, nar. korčulja, nar.
šeflja, šefrca).

42. Priprava z daljšim ročajem za zajemanje vode iz večje posode (korec).
43. Deska (lesena, plastična) za rezanje čebule, mesa ... (kuhinjska deska).
44. Žlici podoben pripomoček za mešanje hrane pri kuhanju, pečenju ... (lesena žlica,
kuhalnica, kuhlja, kuhača).
45. Lesena priprava, ploščate oblike, s katero se mesi in drobi žgance (kuhalnica).
46. Lesena priprava za tečkanje krompirja, fižola ... zvezdaste oblike.
47. Poznate še kakšen drug pripomoček za tečkanje krompirja? Kakšen in kako se imenuje?
48. Priprava za pasiranje (pretlačenje) fižola, marmelade ...
49. Priprava za valjanje testa.
Posoda za tekočine
50. Steklena posoda, iz katere pijemo vino, vodo (kozarec, čaša, nar. glaš)?
51. So za različne oblike različna poimenovanja? Katera? Opišite tudi oblike (npr. čaša –
kozarec v obliki keliha).
52. Steklen kozarec, iz katere pijemo žganje (nar. štemperle).
53. Je še kakšna druga posoda, iz katere se pije za žganje (frakelj)?
54. Posoda za vino v obliki vrča – splošen izraz:
54a 1,5 litrska (bokal):
54b 0,75 litrska oz. polovica manjša (polič,-ek):
55. Je razlika v poimenovanju, če je ta vrč steklen oz. lončen? Kako se imenuje steklen in
kako lončen?
56. Splošno poimenovanje za stekleno posodo za tekočine (steklenica).
57. Dvolitrska steklenica ali vrč vina (štefan vina).
58. Opletena steklenica (pletenka, nar. opletenka, nar. damižana, demižon, nar. flaškon).
59. Naštejte in opišite še druge posode, v katerih se je nosila ali hranila pijača – še posebej
tiste, ki so značilne za vaše območje.
Sedanja mreža točk:
Puče (Pu-1), Log pri Brezovici (LB-2), Jesenice (Je-3), Koroška Bela (KB-3), Kropa (Kr-3),
Lom pod Storžičem (LS-3), Mekinje (Me-3), Moravče (Mo-3), Spodnje Gorje (SG-3), Voglje
(Vo-3), Črnomelj (Čr-4), Mokro Polje (MP-4), Vesela Gora (VG-4), Velika Sela (VS-4),
Braslovče (Br-5), Hrastnik (Hr-5), Loka (Lo-5), Ložnica (Lž-5), Rupe (Ru-5), Spodnja Rečica
(SR-5), Cven (Cv-6), Murska Sobota (MS-6), Ptujska Gora (PG-6) Trnje (Tr-6), Šentanel (Še7).

Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 15. september 2017

Erika Može

