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Izvleček
Vloga govornega svetovalca v opernem gledališču
V magistrskem delu izpostavimo, da je skrb za slovenski jezik kot bistveni element
slovenske nacionalne in kulturne identitete pravno zavarovana. Po zakonu mora za
slovenski jezik skrbeti država, zato opera kot državna kulturna ustanova zaposluje
gledališkega lektorja. Njegove naloge v magistrskem delu predstavljamo s poudarkom na
vlogi govornega svetovalca in predlagamo zanj novo poimenovanje – operni lektor. Péto
operno besedilo mora biti razumljivo, upravičen razlog za izjemo je le velika tonska
višina in ansambelski operni stavki. Operni lektor mora biti strokovno usposobljen na
jezikovnem in glasbenem področju: artikulacija glasov slovenskega knjižnega jezika pri
opernem petju je odvisna tako od jezikovne norme kot od glasbenih zakonitosti. Glasbeni
elementi vplivajo na nadsegmentne lastnosti samoglasnikov, akustične zakonitosti pa na
nerazumljivost samoglasnikov v visoki tonski legi. Samoglasniki so nosilci glasbene
fraze. Zvočnike je treba ojačati, za nezvočnike veljajo različna pravila izgovarjave glede
na posamezno kategorijo njihove delitve: zaporniki se izgovarjajo mehko, sičniki in
šumniki se poudarjajo glede na zvenečnost, trajnih glasov se ne vleče, za vse pa velja čim
bolj sprednje izgovorno mesto. Praktični primeri iz opere Prodana nevesta Bedřicha
Smetane ponazarjajo teoretične trditve.
Ključne besede: slovenski knjižni jezik, opera, lektor, pravorečje, glasba

Abstract
The role of a speech consultant in an opera theatre
The master’s thesis points out that the care for Slovene language is legally protected as
the key element of Slovenian national and cultural identity. By law, the state has to attend
to Slovene language, therefore the opera, as a state cultural institution, employs theatre
proofreaders. The master’s thesis presents their assignments with an emphasis on the role
of speech consultant, and suggests their new naming - opera proofreader. Sung opera text
needs to be intelligible, a justified cause for an exception being only a great tonal height
and ensemble opera movements. The opera proofreader has to be professionally educated
in linguistic and musical fields: the articulation of Slovene literary language sounds in
opera singing depends on the linguistic norm and musical laws. The musical elements
influence the suprasegmental properties of the vowels, while the acoustic laws affect the
incomprehensiveness of the vowels in a high tonal position. The vowels are the carriers
of the musical phrase. The sonorants must be enhanced, and different pronunciation rules
apply for the obstruents in regard to individual category of their division: plosives are
pronounced softly, alveolar and postalveolar affricates and fricatives are emphasised
according to sonority, permanent sounds are not stretched, but an as frontal pronunciation
spot as possible applies to all. Practical examples from the opera The Bartered Bride by
Bedřich Smetana illustrate theoretical assertions.
Keywords: Slovene literary language, opera, proofreader, orthoepy, music
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1 Uvod
Opredelitev področja in opis problema
V magistrskem delu predstavljamo pomen in vsebino dela gledališkega lektorja v operi.
Zaradi delovnih specifik lektorja v opernem gledališču predlagamo zanj novo
poimenovanje – operni lektor. V tem magistrskem delu je poudarek na njegovi vlogi
govornega svetovalca za slovenski jezik. Vloga govornega svetovalca se nanaša na
oblikovanje operne dikcije: govorni svetovalec v operi skrbi za pravilno izgovarjavo,
slišnost, razumljivost in ustrezno interpretacijo pétega besedila. Opere se danes po svetu
in pri nas pojejo tako v izvirnem jeziku kot v prevodu. Medtem ko je potreba po govornem
svetovalcu za tuji jezik razumljiva in priznana, utegne marsikdo v potrebo po govornem
svetovalcu za slovenski jezik podvomiti, češ v svojem jeziku bo pevec že znal peti. Prav
tako se v potrebo po govornem svetovalcu v operi lahko podvomi zaradi dejavnikov, ki
mestoma botrujejo manjši razumljivosti pétega besedila.
Namen magistrskega dela
Namen tega magistrskega dela je odgovoriti na pravkar predstavljene pomisleke in
dokazati, da je govorni svetovalec za slovenski jezik v operi potreben. Hkrati je naš
namen tudi predstaviti delo gledališkega lektorja v operi, tako vsebinsko kot
organizacijsko.
Cilji magistrskega dela
Kultura je v Sloveniji nosilka nacionalne identitete in državotvorna pojavnost. Njen
bistveni del je slovenski jezik, ki ima poleg reprezentativne pomembno združevalno
vlogo. Cilj magistrskega dela je pokazati na pomembnost skrbi za slovenski jezik in
prispevati k njegovi raziskanosti s predstavitvijo glasov slovenskega knjižnega jezika in
njihove artikulacije pri opernem petju. Cilj je tudi narediti strnjeno predstavitev pomena
in vsebine dela opernega lektorja, ki bi služila kot vir osnovnih informacij oziroma kot
začetna orientacija na tem področju.
Hipoteze
V magistrskem delu sta dve skupini hipotez. Prva skupina se nanaša na potrebo po
govornem svetovanju v operi, dokazi zanje so v 2. poglavju z naslovom Pomen govornega
svetovanja v operi. Druga skupina hipotez se nanaša na glasove slovenskega knjižnega
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jezika oziroma na način njihove artikulacije pri opernem petju. Dokazi za potrditev teh
hipotez so v poglavju 3.3 Glasovi slovenskega knjižnega jezika.
Hipoteze in poglavja si ne sledijo nepretrgoma, ker so v magistrsko delo vsebinsko
smiselno dodana poglavja, ki neodvisno od potrjevanja hipotez predstavljajo delo
opernega lektorja.
Pri prvi skupini hipotez gre za eno krovno hipotezo (H1), ki jo skušamo dokazati s
potrditvijo več podhipotez.
H1: Obstaja potreba po govornem svetovalcu za slovenski jezik v opernem gledališču.
Podhipoteze:
H1-1: Slovenski jezik je za obstoj Republike Slovenije tako pomemben, da je skrb zanj
ustavno in zakonsko določena. Zaposlitev govornega svetovalca za slovenski jezik v
opernem gledališču je udejanjanje ustavnih in zakonskih določil.
V poglavju 2.1 Opera – javna kulturna ustanova navajamo člene ustave in zakonov, ki to
dokazujejo.
H1-2: Potrebo po govornem svetovalcu v operi dokazuje obstoj njegovih delovnih nalog.
Kot govorni svetovalec ima operni lektor dve nalogi: a) pregled besedila v klavirskem
izvlečku partiture in njegovo urejanje v sodelovanju z avtorjem, dirigentom, prevajalcem
ter b) skrb za normativnost, razumljivost, slišnost in ustrezno interpretacijo pétega
besedila. V poglavju 2.3.1 Naloge opernega lektorja zaradi želje po celotni predstavitvi
dela opernega lektorja poleg teh navajamo tudi njegove naloge, vezane na pisni jezik.
H1-3: Péto operno besedilo mora biti razumljivo in slišno. Manjša razumljivost je
dopustna le na mestih, kjer za to obstajajo utemeljeni razlogi.
V poglavju 2.4 Nujnost razumevanja opernega besedila predstavimo, da je operno delo
uglasbena zgodba, ki ji dramaturško linijo skupaj z glasbo določa besedilo. Njegovo
razumevanje je nujno za sledenje dogajanju na odru. Za občasno manjšo razumljivost
besedila so krive akustične značilnosti človeškega glasu, glasnost orkestra ali
ansambelsko petje.
H1-4: Za doseganje jezikovno normiranega pétega opernega besedila je nujna pomoč
strokovno usposobljenega govornega svetovalca.
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V javni kulturni ustanovi je treba upoštevati in gojiti normo in prestižnost slovenskega
knjižnega jezika. Govorna norma slovenskega jezika je slabo urejeno področje, pravila
so zapletena, kar predstavljamo v poglavju 2.5 Strokovna usposobljenost opernega
lektorja.
H1-5: Govorni svetovalec v operi mora biti izobražen tako na jezikovnem kot na
glasbenem področju.
Pri opernem petju je treba združevati govorno normo jezika z glasbenimi zakonitostmi.
Govorni svetovalec mora zato biti izobražen tako na jezikovnem kot na glasbenem
področju. Združevanje obeh področij je predstavljeno v celotnem 3. poglavju z naslovom
Strokovna izhodišča opernega lektorja.
V poglavju 3 predstavljamo strokovna izhodišča, na katerih temelji delo opernega lektorja
v vlogi govornega svetovalca. Prvo izhodišče je sama zgradba opernega dela, ki z različno
glasbeno normiranostjo besedila glede na posamezni operni stavek določa stopnjo
prilagajanja slovenske standardne izreke glasbi. Drugo izhodišče so značilnosti pevskega
aparata, ki jih lektor mora poznati. Tretje strokovno izhodišče so glasovi slovenskega
knjižnega jezika: njihovo podrobno predstavitev v magistrsko delo vključujemo kot
predmet fonetičnega študija v okviru področja slovenistike, hkrati pa kot najmanjšo
jezikovno enoto, s katero se pri svojem delu ukvarja operni lektor.
Glasovi slovenskega knjižnega jezika so v magistrskem delu razdeljeni na samoglasnike
in soglasnike, ti pa na zvočnike in nezvočnike. Za vsako od teh skupin glasov smo na
osnovi njihovih značilnosti postavili več hipotez: hipoteza 2 (H2) se nanaša na
samoglasnike, hipoteza 3 (H3) na zvočnike, hipoteza 4 (H4) na nezvočnike.
H2-1: Pri samoglasnikih se veljavna govorna norma lahko upošteva do določene višine
pétega tona.
V namen potrditve hipoteze v poglavju 3.3.1.2 Akustične značilnosti predstavljamo
akustične značilnosti samoglasnikov. Jasno razlikovanje med samoglasniki je mogoče le,
kadar so višji harmonični toni nekega osnovnega tona prisotni v formantnem področju
posameznega samoglasnika. Z višanjem osnovnega tona se višajo tudi njegovi višji
harmonični toni, medtem ko formantna področja samoglasnikov ostajajo ista. Pri zelo
visokih tonih so višji harmonični toni izven formantnih področij samoglasnikov.
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H2-2: Samoglasniki so nosilci glasbene fraze.
Enota opernega petja je glasbena fraza, njeno bistvo je neprekinjen zračni tok in
kontinuirano povezovanje tonov. Samoglasniki imajo od vseh treh skupin glasov
najbogatejša formantna področja, kar predstavimo v poglavju 3.3.1.2 Akustične
značilnosti. V poglavju 3.3.2 Povezovanje samoglasnikov, zvočnikov in nezvočnikov
predstavimo napotke za pravilno petje soglasnikov različnih avtorjev, iz katerih je
razvidno, da imajo za cilj povezovanje samoglasnikov.
H3-1: Zvočnike morajo pevci za dobro slišnost v operni dvorani ojačati, in sicer tako, da
jih tvorijo z večjim pretokom izdišnega zraka.
Trditev dokažemo s sonogrami (vizualnimi ponazoritvami glasovnih frekvenc)
posameznih zvočnikov v poglavju 3.3.3.1 Zvočniki.
H3-2: Izgovora zvenečega [w] v vzglasju pred jezičnikoma /r/ in /l/ kot variante fonema
/v/ se pri opernem petju ne upošteva, ker je zobnoustnični [v] bolj slišen v dvorano.
Hipotezo dokažemo s sonogramom, na katerem je vidna primerjava med obema
glasovoma.
Za nezvočnike so hipoteze postavljene glede na delitev nezvočnikov po več kategorijah
njihovih lastnosti:
H4-1: Zaporniki se morajo zaradi značilnega poka, ki nastaja ob njihovem tvorjenju,
izgovarjati previdno in mehko.
Trditev dokažemo s sonogrami v poglavju 3.3.3.2.2 Delitev glede na tvorjenost.
H4-2: Artikulacijsko mesto vseh nezvočnikov mora biti čim bolj spredaj, zato je treba
mestoma zanemariti normirane izgovorne variante nezvočnikov.
V poglavju 3.3.3.2.3 Delitev glede na artikulacijsko mesto hipotezo potrdijo navedbe iz
literature.
H4-3: Sičnike in šumnike je pri lektoriranju operne izreke koristno deliti tudi na zveneče
in nezveneče.
Hipotezo v poglavju 3.3.3.2.4 potrdimo z navedbami iz literature in praktičnim
poskusom.
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H4-4: Zadnja hipoteza se navezuje na delitev nezvočnikov glede na trajanje in pravi, da
pri trajnikih obstaja nevarnost, da bi se peli predolgo, to pa ni pravilno.
Hipotezo smo postavili na osnovi lastnih pevskih in lektorskih izkušenj. Na sonogramih
je vidno, da se formantna struktura trajnih glasov v času ohranja.
Metode
Pri pisanju magistrskega dela smo uporabili deduktivno-induktivno metodo. Najprej smo
pregledali literaturo s področja jezikoslovja (glasoslovja in pravorečja), glasbene teorije,
(akustične) fizike in pravne določbe v zvezi s slovenskim jezikom. Za strokovne praktične
vire smo vzeli zapisane ali posnete izjave opernih pevcev, operne lektorice Nevenke
Verstovšek, pri kateri smo hospitirali dva meseca v času priprav na premiero opere
Prodana nevesta, in dramske lektorice Tatjane Stanič, s katero smo opravili intervju.
Hipoteze smo oblikovali na podlagi dejstev, izločenih ob pregledu literature in virov in s
kombiniranjem teh s podatki, pridobljenimi empirično oziroma z lastnimi izkušnjami:
solopevskimi in lektorskimi. Ustavne in zakonske določbe smo navedli po virih: Ustavi
Republike Slovenije, Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakonu o javni
rabi slovenščine in Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 2004–2007. Naloge
opernega lektorja in proces njegovega dela smo predstavili po vzoru delovnega procesa
v ljubljanski operni hiši, kot smo ga spoznavali v letih 2007–2019. Za poglavje Strokovna
izhodišča opernega lektorja smo uporabili deskriptivno metodo in izhajali iz literature. Za
poglavje o glasovih slovenskega knjižnega jezika smo uporabili metodo instrumentalne
analize in za potrditev hipotez izdelali sonograme s programom za analizo glasu Praat.
Pomagali smo si tudi s slušno analizo govorjenega oziroma petega besedila. Bazo
posnetkov za izdelavo sonogramov smo oblikovali sami tako, da smo posneli glasove, ki
so nas zanimali. Za potrditev posameznih hipotez ali v namen ponazoritve predhodno
podanih teoretičnih dejstev smo v magistrsko delo vključili tudi odlomke iz opere
Prodana nevesta skladatelja Bedřicha Smetane. Januarja 2019 je bila v SNG Opera in
balet Ljubljana premiera te opere v slovenskem prevodu Nika Štritofa, nad predstavo je
bedela dolgoletna gledališka lektorica ljubljanske Opere Nevenka Verstovšek.
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2 Pomen govornega svetovanja v operi
2.1 Opera – javna kulturna ustanova
Operno gledališče je kulturna ustanova in javni zavod. Kot tako je v pristojnosti
Ministrstva za kulturo, ki je po zakonu dolžno skrbeti za uresničevanje nacionalnega
programa za kulturo v Republiki Sloveniji. Kulturni razvoj je v Sloveniji določen z
ustavo: »Država […] [s]krbi za ohranjanje […] kulturne dediščine ter ustvarja možnosti
za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije.« (5. člen URS) Za področje kulture
velja krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Ta določa
pripravo strateškega dokumenta razvojnega načrtovanja države s cilji in prioritetami
kulturne politike – Resolucije o nacionalnem programu za kulturo. »Na podlagi
nacionalnega programa sprejme vlada akcijski načrt, s katerim za obdobje štirih let določi
ukrepe (obseg in vrsto kulturnih dejavnosti), cilje, obseg sredstev in čas za njihovo
uresničitev ter kazalce, po katerih se bo merilo njihovo doseganje.« (10. člen ZUJIK-a)
»Za uresničevanje nacionalnega programa za kulturo kot celote je odgovorna vlada, za
njegovo izvajanje pa skrbijo v okviru svojih pristojnosti ministrstvo, pristojno za kulturo,
in druga ministrstva ter ostali pristojni organi in organizacije.« (12. člen ZUJIK-a)
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004–2007 poudarja, da je za slovensko
kulturo zelo pomembno, da se v njej razvija slovenski jezik: »[K]ulturna politika [se] je
dolžna s posebno pozornostjo in trajno skrbjo posvečati bistvenemu elementu naše
kulturne identitete, ki je hkrati temelj naše nacionalne identitete: slovenskemu jeziku. Ne
samo zato, ker se skupni slovenski kulturni prostor ne prekriva s slovenskimi državnimi
mejami in ker so slovenske manjšine v sosednjih državah izpostavljene močni eroziji,
temveč zato, ker grozi manjšim nacionalnim jezikom v procesih globalizacije in
integracije marginaliziranje. Skrb za slovenski jezik mora zato ostati prva naloga kulturne
politike.« (ReNPK0407)
Raba slovenskega jezika je določena z Ustavo Republike Slovenije (URS), z Zakonom o
javni rabi slovenščine (ZJRS) in z vrsto področnih zakonov, ki vsebujejo določbe o rabi
jezika. Rabo slovenskega jezika urejajo poleg zakonov še podzakonski predpisi in
strateški dokumenti, njihov krovni dokument pa je vsakokratna Resolucija o nacionalnem
programu za jezikovno politiko (prim. ReNPJP19–23). Ustava Republike Slovenije daje
slovenščini status uradnega jezika (11. člen URS), ZJRS pa določa, da mora za status
slovenščine skrbeti država: »Republika Slovenija zagotavlja status slovenščine z dejavno
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jezikovno politiko, ki vključuje skrb za zagotovitev pravnih podlag njene rabe, za stalno
znanstvenoraziskovalno spremljanje jezikovnega življenja in za širjenje jezikovne
zmožnosti ter skrb za razvoj in kulturo jezika.« (4. člen ZJRS) Za izvajanje ZJRS je
odgovorno Ministrstvo za kulturo in druga ministrstva, ki so pristojna za področja, na
katerih je raba slovenščine določena z zakonom (26. člen ZJRS).
V okviru spoštovanja ustave in zakonskih določb o skrbi za slovenski jezik slovenska
narodna gledališča, ki so državne javne ustanove, zaposlujejo lektorje za slovenski jezik.

2.2 Poklicni naziv
V opernem gledališču1 deluje gledališki lektor – to je uradno poimenovanje njegovega
delovnega mesta. Slovar slovenskega knjižnega jezika pod iztočnico lektor ponudi tri
pomenske razlage, od katerih za lektorja v opernem gledališču velja druga: Lektor je
»strokovnjak za jezikovno pregledovanje, obdelovanje in izboljševanje besedil« in
»sodelavec gledališča, radia, ki skrbi za normativnost izgovarjave pri igralcih,
napovedovalcih«. Terminologišče ZRC SAZU podaja razlago, da je lektor »strokovnjak,
ki skupaj z režiserjem in drugimi sodelavci določi jezikovno-stilno in govorno obliko
besedila za uprizoritev, snemanje in skrbi za njegovo govorno uresničitev v gledališki
predstavi, filmu, radijski, televizijski igri«. Terminologišče kot alternativno ponudi
poimenovanje jezikovni svetovalec: »svetovalec za jezik in govor v gledališki, filmski,
televizijski uprizoritvi, radijski igri, zlasti za narečja, tuje jezike«. Kot sinonim
jezikovnega svetovalca navaja svetovalec za govor. Gledališki lektor Martin Vrtačnik je
ob stoletnici obstoja funkcije gledališkega lektorja – leta 1912 je Oton Župančič v
Deželnem gledališču v Ljubljani začel z delom dramaturga in vzpostavil zavesten odnos
do odrske slovenščine (Vrtačnik 2012, Tivadar 2013) – pozval k vnovičnemu razmisleku
o funkciji in poimenovanju sodobnega gledališkega lektorja. Vrtačnik opozarja, da se
njegov poziv navezuje na dramsko gledališče in del nalog gledališkega lektorja. Njegov
predlog je oblikovalec govora. Vzporedno s predlogom Martina Vrtačnika bi bilo
smiselno predlagati tudi novo poimenovanje za lektorja, zaposlenega v opernem
gledališču. Predlagamo poimenovanje operni lektor. S tem poimenovanjem bi se
približali poimenovanju operni pevec, operni dirigent, operni skladatelj. Poimenovanje
pa bi bilo ustreznejše predvsem zato, ker bi posredno nakazovalo na razlike v nalogah
lektorja v dramskem oziroma opernem gledališču. »Njegovo delo v opernem gledališču
1

Operno gledališče je »gledališče, ki uprizarja opere, operete, mjuzikle«. (Terminologišče ZRC SAZU)
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je precej drugačno kot v dramskem, saj je lektorjeva naloga poleg skrbi za pravilno in
jasno dikcijo pevcev tudi nenehno iskanje kompromisov med uresničevanjem načel
jezikovne norme in njihovim prilagajanjem glasbenim zakonitostim.« pravi lektorica
SNG Opera in balet Ljubljana Nevenka Verstovšek (Verstovšek 2006: 78).

2.3 Delovne naloge opernega lektorja in proces njegovega dela
2.3.1 Delovne naloge opernega lektorja
Naloge opernega lektorja – tu še ne govorimo le o vlogi govornega svetovalca – v
opernem gledališču so številne.
a) Lektor jezikovno pregleduje besedila gledaliških listov. Odpravlja pravopisne,
slovnične in slogovne napake in pri tem sodeluje z avtorji besedil. Gledališki list je
»prodajna strokovna publikacija, ki jo izda gledališče ob vsaki premieri in vsebuje
podatke o ustvarjalcih predstave, strokovne članke, intervjuje, fotografije z vaj, včasih
tudi dramsko besedilo«. (Terminologišče ZRC SAZU) Ker gre za strokovna besedila,
mora biti lektor razgledan na opernem področju in poznati operno oziroma glasbeno
terminologijo. Sodelovanje pri ustvarjanju predstav že od samega začetka mu omogoča
dober pregled nad dirigentovim, režiserjevim, dramaturškim konceptom postavitve
posamezne predstave. Globinsko poznavanje končne uprizoritve mu omogoča
kakovostno lektoriranje gledaliških listov, prav tako tudi nadnapisov.
b) Lektor v besedilu nadnapisov ne popravlja le pravopisnih, slovničnih in slogovnih
napak, temveč je še posebej pozoren na koherenco z dogajanjem na odru.
Nadnapisi so v opernem gledališču na voljo zaradi mest v opernem delu, kjer neizogibno
prihaja do nerazumljivosti besedila. Če se opera izvaja v tujem jeziku, pa tudi zaradi
zakonskih zahtev: »Predstave slovenskih gledališč se lahko izvajajo v tujem jeziku, če je
zagotovljeno spremljanje v slovenščini.« (24. člen ZJRS)
c) Lektorjevo delo je tudi pregled besedila v klavirskem izvlečku partiture – uglasbenega
libreta. »Lektor besedilo pregleda in ugotovi, kje se to ne ujema z glasbenim ritmom,
glasbeno linijo, katere besede se v skrajno visokih pevskih legah ne bodo dale pravilno
izgovoriti ali pa sploh ne ipd.« (Verstovšek 2006: 79) »Nekateri prevajalci večkrat niso
oziroma niso bili pozorni na glasbeni ritem in metriko, na obseg pevskih glasov ipd. Taki
prevodi se lepo berejo, ne da pa se jih peti.« (Verstovšek 2006: 79) Na te pomanjkljivosti
lektor opozori prevajalca, ki besedilo prilagodi. Lektor se v takih primerih sestane tudi z
dirigentom in skupaj poiščejo rešitev. Če prevajalec ni dosegljiv – vzrok je navadno v
8

starosti prevoda, se lektor odloča sam. Samostojno ravna tudi v primeru, ko je nedosegljiv
dirigent ali režiser, kar se dogaja ob dirigentih in režiserjih iz tujine (Verstovšek 2006).
Lektor sodeluje z dirigentom tudi takrat, ko se ta odloči, da bo operno partituro priredil,
denimo skrajšal (vi–de2). Lektorjeva pomoč je še posebej dragocena, če dirigent ni vešč
jezika, v katerem se bo pelo. Pri posegih v besedilo oziroma v prevode besedila mora
lektor spoštovati avtorske pravice. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) določa
kot avtorska dela »individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti
in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene«. (5. člen ZASP) Varovane so tudi
predelave avtorskih del: »Prevodi, priredbe, aranžmaji, spremembe in druge predelave
prvotnega avtorskega dela ali drugega gradiva, ki so individualna intelektualna stvaritev,
so samostojna avtorska dela.« (7. člen ZASP), seveda pa »[s] predelavo iz prejšnjega
odstavka ne smejo biti prizadete pravice avtorja prvotnega dela«. (7. člen ZASP) Lastnik
pravice predelave je avtor. »Pravica predelave je izključna pravica, da se neko prvotno
delo prevede, odrsko priredi, glasbeno aranžira, spremeni ali kako drugače predela.« (33.
člen ZASP)
V SNG Opera in balet Ljubljana so se v preteklosti trudili, da bi opere izvajali v
slovenščini, v sodobnosti pa se povsod po svetu opere poustvarjajo v izvirnem jeziku. V
sistemizaciji delovnih mest je za gledališkega lektorja, zaposlenega v ljubljanski Operi,
kot pogoj zaposlitve navedeno tudi znanje italijanskega jezika, ki je sicer jezik operne
domovine. Poudariti je treba, da mora lektor italijanščino ne le poznati, temveč dobro
obvladati. Besedila nekaterih oper so že sama velike literarne mojstrovine, odlikujejo jih
spretna uporaba stilističnih sredstev in bogata frazeologija. Značilnost opernih besedil je
tudi lepo število arhaizmov.
č) Gledališki lektor pa predvsem skrbi za normativnost in jasnost izgovarjave in
prepričljivo izdelavo posameznega opernega lika z ustrezno interpretacijo besedila.

2.3.2 Proces dela opernega lektorja
Proces dela lektorja kot govornega svetovalca poteka po vrstnem razporedu vaj,
značilnem za pripravo vsake operne premiere. Če je v času priprave na premiero nove
opere na sporedu delo, ki se ni izvajalo dlje časa, se med vaje za premiero vključijo
ponovitvene vaje za to delo.3
2

»Vide, vi-de pomeni 'glej'. Zloga določata začetek in konec odlomka v notnem kontekstu, ki ga je treba
izpustiti.« (Michels 2002: 81)
3
Ponovitvena vaja je lahko katerakoli vaja, od bralne do orkestrske z igro.
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a) Bralne vaje
Bralna vaja je »gledališka vaja, na kateri igralci ob prisotnosti režiserja, dramaturga, in
lektorja glasno berejo, razčlenjujejo in govorno oblikujejo besedilo, namenjeno
uprizoritvi«. (Terminologišče ZRC SAZU) Razlaga iztočnice v Terminologišču sicer
velja za dramsko gledališče, a je tudi za operno gledališče delno pravilna. Na bralni vaji
v operi sodelujeta le pevec in lektor, zato se imenuje lektorska vaja. Na lektorski vaji
lektor besedilo predstavi pevcu in ga opozori na vsebinske, stavčne, besedne poudarke.
Opozori ga na kvaliteto samoglasnikov in mesto ter način artikulacije soglasnikov. Če je
besedilo v tujem jeziku, mu vsebino prevede. Lektor in pevec besedilo prebereta najprej
govorno, potem pa še v glasbenem ritmu (Verstovšek 2006). Lektor in pevec bereta iz
klavirskega izvlečka partiture.
Razlog za to, da sta v operi pri začetnih vajah prisotna le pevec in lektor (ne pa tudi že
režiser in dramaturg), je glasbena narava opernega dela oziroma dejstvo, da je že
skladatelj sam določil in razrešil veliko elementov uprizoritve, ki so v dramskem
gledališču skupna domena igralcev, režiserja, dramaturga in lektorja. Le kadar se v operi
uprizarja glasbeno-scensko delo, ki vključuje veliko nepétega, torej govorjenega besedila,
kot je na primer opereta, je režiser prisoten že na prvih vajah in te so skupinske.
b) Korepeticije
Korepeticija je glasbena vaja s klavirjem. Korepetitor pomaga pevcu pripraviti
posamezno operno vlogo: spremlja ga na klavirju in ga obenem opozarja na posebnosti
in morebitne napake v izvajanju. Lektor je sicer že na bralnih vajah s pevcem utrdil
pravilno izgovarjavo, a ta se na korepeticijskih vajah lahko spremeni. Razlog je v
različnih, predvsem visokih tonskih legah, ki od pevca zahtevajo drugačno artikulacijo
samoglasnikov in soglasnikov. Na korepeticijskih vajah se lektor pridruži pevcu in
korepetitorju, njegova prisotnost pa je potrebna, da se za spremembe v artikulaciji čimprej
najdejo rešitve, ki omogočijo razumljivost pétega besedila. Vloge so večje in manjše.
Pevci večjih vlog se na korepeticijah tudi združujejo, in sicer v duete ali tercete, takrat se
jim pridruži tudi dirigent. Šele na ansambelski vaji se združi cel ansambel. Pridejo tudi
pevci, ki pojejo manjše vloge.
V času, ko se novih vlog učijo pevci solisti, se svojih partov uči tudi operni zbor. Lektor
se najprej sestane z vodjo zbora in mu/ji enako kot posameznim pevcem solistom
predstavi mesta v besedilu, na katere mora pri korepetiranju zbora biti pozoren/pozorna.
Lektor pravilnost izgovarjave in slišnost potem tudi sam preveri na vajah zbora.
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c) Vaja ansambla
Med skupno vajo solistov z dirigentom lektor še naprej skrbi za razumljivost in pravilnost
izgovarjave. Večkrat je prva vaja ansambla tudi prva vaja za posamezno opero z
dirigentom, ko pevci prvič skupaj odpojejo celotno delo. Ob tem dirigent razloži svoje
razumevanje opere, natančno določi interpretacijo in razjasni mesta, ki bi utegnila biti
sporna. Pri tem se velikokrat pojavijo vprašanja, povezana z normativnostjo jezika.4
č) Aranžirka
Ko pevci začnejo vaje z režiserjem, naj bi glasbeni del opere že povsem osvojili. To je
točka, do katere naj bi bilo delo govornega svetovalca v operi skoraj zaključeno – pozneje
naj bi lektor le še preverjal slišnost. Ko pevci obvladajo pevski del, se lahko v celoti
posvetijo igri. Prisotnost lektorja na aranžirkah zato ni obvezna, potrebna je v primerih,
ko je režiser tujec (Verstovšek 2006). Kljub temu skuša biti lektor prisoten tudi na
aranžirkah, saj mu to omogoči dobro razumevanje režiserjeve misli in konceptov
posamezne postavitve. Tekom zadnjih aranžirk, ki potekajo na odru, lektor sledi tudi
nadnapisom, ki jih mora odobriti. Pri urejanju teh se namreč velikokrat zgodi, da se v
prvotno, že lektorirano besedilo, vrinejo napake.
d) Sedeča vaja5
Sedeča vaja je prva vaja, na kateri se združijo vsi pevci, tudi zbor in orkester. Pevci na
odru sedijo – orkester je v orkestrski jami. Pri tej vaji sta za lektorja pomembni dve novi
okoliščini: vaja poteka na odru in skupaj z orkestrom. Oder in dvorana imata večji
odmevni čas kot sobe, v katerih so potekale korepeticije. V novih razmerah je mogoče,
da sta slišnost in razumljivost besedila okrnjena. Lektorjeva naloga je, da ugotovi, ali
temu ni vzrok premalo artikulirana izgovarjava, in da na to opozori pevce.
e) Orkestrska vaja z igro
Vaja poteka na odru, z orkestrom. Veljajo razmere, značilne za sedečo vajo, dodana pa je
igra, zaradi katere se pevci na odru obračajo, in s tem lahko zmanjšajo slišnost v dvorani.
Lektor ima na tej vaji še možnost izboljšati razumljivost in slišnost besedila.
f) Do premiere ostanejo še tri vaje: glavna vaja s klavirjem, glavna vaja z orkestrom in
generalna vaja. Medtem ko so te vaje za režiserja zelo intenzivne, za lektorja pomenijo
priložnost za morebitne zadnje popravke.

4

V tujini je potek študija opere drugačen, na primer v Glasbenem gledališču Linz sta korepetitor in dirigent
ista oseba in ta spremlja postavitev posamezne opere od začetka študija do premiere.
5
V SNG Opera in balet Ljubljana ji pravijo »sedežna vaja«.
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2.4 Nujnost razumevanja opernega besedila
Za instrumentalno glasbo je značilno, da si poslušalci melodije in harmonije tolmačijo
sami. Ob zvokih glasbil si vsak zamišlja svojo lastno zgodbo, glasbo sam napolni z
osebnim pomenom. Za operno delo je bistveno ravno nasprotno: opera je uglasbena
zgodba, do podrobnosti določena z besedilom. Italijanski skladatelj Giuseppe Verdi je bil
znan po tem, da za librete svojih oper ni želel pesnikov, temveč »pisce verzov«, ki bi
jasno in jedrnato izražali dogajanje na odru (D'Anzelmo 2017). Za opero sta besedilo in
dramaturška linija temeljnega pomena in operni pevci imajo odgovorno nalogo njune
interpretacije. Pevec lahko z barvo samoglasnikov in njenim spreminjanjem, z mehkobo
ali ostrino soglasnikov izrazi tudi najmanjši čustveni vzgib. To lahko doseže le, če poje
jasno, razumljivo in slišno. Vsi najslavnejši pevci so bili znani po dobri dikciji (celo
operne pevce na starih posnetkih razumemo zelo dobro).6
O nesporni potrebnosti razumevanja opernega besedila se vsake toliko podvomi. To se
dogaja zaradi posebnosti, ki so značilne za opero: a) Zaradi akustičnih značilnosti
človeškega glasu je v visokih intonančnih legah težko peti razumljivo. Da bi pevski
glasovi zveneli, morajo pevci prilagajti artikulacijo besed. »[P]evec mora pogosto peti v
visoki legi svojega glasu, to je taki legi, kjer glasovne funkcije nasprotujejo pravilni izreki
samoglasnikov in soglasnikov (npr. močno odpiranje ust, brez katerega ni mogoče peti
visokih tonov, od tona c3 pri koloraturnih sopranih pa je artikulacija sploh nemogoča).«
(Lhotka-Kalinski7 1975: 56) b) Zgodi se lahko, da pevske glasove preglasi orkester. c)
Razlog za nerazumljivost je v ansambelskem petju. »Posamezna mesta v operi imajo
takšno strukturo, da popolne razumljivosti ni mogoče doseči (npr. ansambli, skupinski
prizori, kjer istočasno poje vsak svoje besedilo, razni okraski – trilčki, kolorature, gosta
instrumentacija ipd.).« (Verstovšek 2006: 78) »V gledališču osebe govorijo druga za
drugo (dialog), v operi pa lahko več oseb poje hkrati (ansambel).« (Michels 2002: 343)
Delež težko razumljivih mest v opernih predstavah se zmanjšuje z dobro pevsko tehniko
in dobro dikcijo.
Vse odkar se v gledališčih po svetu izvajajo opere tujih avtorjev, se odpira tudi vprašanje,
ali bi morala péta besedila biti prevedena v domači jezik občinstva. Tako tisti, ki temu
pritrjujejo kot tisti, ki temu nasprotujejo, imajo tehtne argumente. Zagovornica petja v
6

Opis interpretacije Prodane neveste smo uvrstili na konec tega magistrskega dela v poglavje 3.4
Interpretacija opere Prodana nevesta, in sicer zaradi navezave na vsebino, ki je na tem mestu bralcu še
nepoznana.
7
Ivo Lhotka-Kalinski je bil hrvaški skladatelj in pevski pedagog (1913–1987).
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domačem jeziku – slovenščini je tudi Nevenka Verstovšek, ki pravi, da »slovenščina
izginja z opernega odra – delno zaradi […] težav s [slabimi] prevodi, delno zaradi vedno
večjega števila gostujočih tujih pevcev, ki pojejo izključno v izvirnikih, delno pa zaradi
vedno bolj razširjene miselnosti v obeh slovenskih opernih gledališčih, češ da se po vsem
svetu operna dela izvajajo v izvirnikih, saj imamo zaradi napredka tehnike možnost slediti
prevodom na nadnapisih. Menim, da takšna miselnost ni pravilna, saj branje nadnapisov
gledalca in poslušalca odvrača od odrskega dogajanja in pevčeve interpretacije. Vsaj
komične opere, sploh pa operete, v katerih je veliko govorjenega besedila, bi morali
izvajati v slovenščini«. (2006: 82–83) Verstovšek svoje razmišljanje podpre tudi s
podatkom, da pri nas v opero še vedno zahaja predvsem slovensko občinstvo, v katerem
so tudi otroci, ki pri operi, péti v tujem jeziku, ne razumejo ničesar in imajo tako večjo
možnost, da opere ne bodo vzljubili niti pozneje (2006).
Zagovorniki petja v izvirniku se sklicujejo predvsem na zvok. Prevodi nujno zvenijo
drugače, različno od skladateljevih želja, zato jih lahko razumemo celo kot izraz
nespoštovanja. Veliki skladatelji so tudi dobro poznali delovanje pevskega telesnega
aparata in so na visoke tone pisali za izreko primerne foneme. Poleg tega, pravijo, tudi v
materinščini posamezni odseki zaradi akustičnih vzrokov niso razumljivi.
Naše mnenje se pridružuje mnenju Nevenke Verstovšek, da bi morali v materinščini
izvajati vsaj komične opere in operete.
Petje v slovenskem jeziku v nacionalnem gledališču večinoma pomeni petje v
slovenskem knjižnem jeziku: od pevca v državni kulturni ustanovi se pričakuje, da poje
v normativno pravilnem jeziku. Bdenje nad normativnostjo jezika je poverjeno opernemu
lektorju, za katerega je pomembno, da je dobro strokovno podkovan.

2.5 Strokovna usposobljenost opernega lektorja
Govorni svetovalec v operi mora biti glasbeno izobražen in poznati delovanje pevskega
aparata. Predvsem pa mora obvladati pravorečje, in sicer toliko bolj zaradi neurejenih
razmer, ki vladajo na tem področju slovenskega jezika.
»Pravorečje (ortoepija) določa pravilno in enotno izreko glasov in glasovnih skupin,
besed in besednih skupin; hkrati opozarja na napake in daje navodila, kako se jih
obvarujemo«, (Rupel v: Kodrič, Tivadar 2016: 151) je leta 1946 zapisal Mirko Rupel v
knjižici Slovensko pravorečje.
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Štiri leta pozneje je slovenski glasbenik, zborovodja in glasbeni pedagog Adolf
Groebming menil: »Pevec je večkrat v zadregi[,] kakšno barvo ima ta ali drugi
samoglasnik, zlasti kadar nima pri roki nobenih pripomočkov. Potreboval bi precej velik
slovar z vzorci sklanjatve in spregatve, da bi imel zanesljivega svetovalca. To vrzel je
deloma izpolnil Breznik-Ramovšev 'Slovenski pravopis' iz l. 1935, ki je pa na žalost že
pošel. V veliko pomoč mu bo pa Ruplovo 'Slovensko pravorečje' […], ki je l. 1946 izšlo
v Drž. Založbi, glede artikulacije pa Bezlajev 'Oris slov. knjižnega govora' […] v izdaji
Znanstvenega društva v Ljubljani (1939).« (1950: 78)
Danes, skoraj sedemdeset let pozneje, so razmere na področju pravorečja slovenskega
knjižnega jezika podobne. Kodifikacija govorne norme slovenskega knjižnega jezika je
udejanjena v Toporišičevi Slovenski slovnici (zadnja izdaja je iz leta 2004) in
Slovenskem pravopisu iz leta 2001, vendar oba kodifikacijska priročnika med
strokovnjaki veljata za pomanjkljiva, sodobnega pravorečnega priročnika pa slovenščina
(še) nima (Tivadar 2018), a bi bil nujno potreben (Tivadar 2004).
V Slovenski slovnici (SS) je pravorečje obravnavano v poglavju Glasoslovje, ki je dolgo
veljalo za zelo dobro in znanstveno utemeljeno. V njem so podrobno opisani glasovi in
naglaševanje v slovenskem jeziku. Tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ)
prinaša informacije o naglasu, označen je dinamični in tonemski naglas, podatki pa naj bi
temeljili na obširnih anketah. Tako slovnica kot slovar sta bila v strokovnih krogih
nekritično sprejeta, a sta se pozneje izkazala za precej zapletena, pojavili so se pomisleki
o pravilnosti informacij in uporabnosti vseh vsebovanih podatkov (Tivadar 2018).
Po letu 1990 se je govorjeni jezik v slovenski javnosti začel spreminjati – preko velikega
števila radijskih in televizijskih postaj se je v javnosti začel uveljavljati tudi narečno
obarvan jezik, kar je spodbudilo vprašanja o knjižnem jeziku. Hkrati je tehnološki razvoj
omogočil lažje zbiranje in analizo podatkov. Nov zagon v pravo smer je potem ustavila
izdaja Slovenskega pravopisa leta 2001, ki ni dovolj upošteval dejanske rabe jezika in je
uzakonil neutemeljene rešitve (Tivadar 2009).
Od izdaje Slovenskega pravopisa leta 1962 (SP 62) do izdaje Slovenskega pravopisa leta
2001 (SP 2001) je jezik doživel velike spremembe. V času, ko je bil SP 62 že zastarel,
novega priročnika pa še ni bilo, so lektorji uveljavili spremembe, ki potem v SP 2001 niso
bile zapisane (Šeruga-Prek, Antončič 2003).
Govorna norma slovenščine je zato (zaenkrat) slabo urejeno področje. »[P]ravila so precej
zapletena in razpršena po različnih poglavjih znanstvene slovnice in pravopisa in zato za
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javne govorce, ki niso slovenisti, pravzaprav precej težko dostopna.« (Šeruga-Prek,
Antončič 2003: 7)
Poleg tega je bilo v slovenskem jezikoslovju pravorečje vedno v senci pravopisa.
Knjižnega jezika se v večji meri učimo v pisni obliki, ta pa se od govorjenega jezika
precej razlikuje, in sicer »zaradi jezikovnega razvoja in ne povsem fonetične pisave ter
težavnega (nestalnega) mesta naglasa«. (Tivadar 2004: 36)
Govorni svetovalec v operi ima težavno nalogo. O zankah, ki nastajajo zaradi prilagajanja
izreke glasbi, mora odločati samostojno na podlagi več razpoložljivih virov – pravopisa,
slovnice, slovarja, lektorskih opozoril in nasvetov ter sodobnih govornih korpusov.
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3 Strokovna izhodišča opernega lektorja
Kadar je operni lektor v vlogi govornega svetovalca, njegovo delo združuje več
strokovnih področij, najvažnejša so: artikulacijska in akustična fonetika8, pravorečje,
glasbena teorija in glasbena akustika. V nadaljevanju so predstavljena osnovna strokovna
izhodišča lektorjevega dela v operi, ki izhajajo iz teh področij:
1. Naloga govornega svetovalca je, da pevcem pomaga do slišne, jasne, razumljive,
naravne in normativno pravilne izreke, pri čemer je artikulacija glasov pri petju
svojevrstna in različna od govorne. Veljati morajo pravorečna pravila, ki sicer izhajajo iz
govora, a izraziti se morajo na način, ki ni govor in je določen z glasbo. Glasba pa ne
opredeljuje besedila skozi celotno operno delo enako, temveč se stopnja glasbene
določenosti spreminja z obliko posameznega opernega stavka. Zunanja zgradba opernega
dela je tako prvo strokovno izhodišče opernega lektorja.
2. Pri opernem petju gre za poseben način produkcije glasov jezika, ki od pevca zahteva
natančno vzpostavljen pevski mehanizem in obvladovanje svojih dihalnih in govornih
organov. Naloga opernega lektorja ni le zaznavanje napak pri izgovarjavi in opozarjanje
nanje, temveč mora dober lektor pevcu jasno predstaviti, katere glasove mora tvoriti v
okviru posamezne besede in fraze in mu pri težavnih delih tudi natančno povedati, kako
naj jih tvori. »Če rečemo: čim bolj izgovarjajte, to ni nič. Povedati je treba čisto tehnično.«
(Stanič 2019) Drugo strokovno izhodišče so zato značilnosti pevskega aparata.
3. Tretje strokovno izhodišče so glasovi slovenskega knjižnega jezika. Lastnosti, ki jih
mora operni pevec dati pétim glasovom, so odvisne tako od stopnje njihove glasbene
normiranosti kot od govorne norme knjižnega jezika. Poleg tega je pevec pri njihovem
oblikovanju omejen s fizikalnimi zakonitostmi svojega telesa in akustičnimi lastnostmi
samih glasov. Zato so predstavitve slovenskih samoglasnikov, zvočnikov in nezvočnikov
v tem magistrskem delu sestavljene iz a) opredelitve njihovih fonetičnih in akustičnih
značilnosti, b) predstavitve slovenske pravorečne norme in c) prikaza, kako se ti dve
področji v operi združujeta: pri samoglasnikih so z glasbo določene prozodične lastnosti,
z jezikovno normo pa segmentne. Pri soglasnikih je pomembno, da pri grajenju pevske
fraze podpirajo legato (povezano) petje v okviru naravnega, neizumetničenega jezika.
Teoretični osvetlitvi so vsakokrat dodani praktični primeri iz opere Prodana nevesta.
8

Tvorjenje jezika z govornimi organi preučuje artikulacijska ali izgovorna fonetika. Akustična fonetika
izrazno podobo jezika preučuje kot zvočno uresničitev oziroma sestavljeno valovanje različnih frekvenc
(valovanje je prenašanje nihanja skozi določeno sredstvo). Predmet njene analize so fizikalne lastnosti
glasu. Pri raziskovanju se akustična fonetika poslužuje tehnologije ali le ušes (Ravnikar 1999).
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3.1 Stopnja glasbene normiranosti opernih stavkov
Glasbena norma prevladuje enkrat bolj drugič manj, glede na kompozicijo posameznega
opernega stavka9. Že v 18. stoletju so se péti (vokalni) operni stavki delili na recitativ,
arioso, arijo, duete, tercete, kvartete in zbore. »(1) Recitativ, tudi suhi recitativ, 'recitativo
secco', 'recitativo semplice', je bil brezizrazni hitri recitativ, ki se je ravnal po govoru;
preko njega so potekali dialogi oziroma dramsko dogajanje. (2) Spremljani recitativ,
'recitativo accompagnato', je bil recitativ, ki ga je spremljal orkester. Uporabljal se je za
monologe na ključnih mestih drame, kjer je oseba na dramatični način razkrivala svojo
razdvojenost. Dramatično privzdignjeno petje je spremljal orkester z učinkovitimi akordi,
segmenti v unisonu, pasažami, kar vse je slikalo čustveno stanje, razklanost pojoče osebe.
(3) Arioso je bil zaključena kompozicija z melodiko arije, vendar kot kompozicija ni bil
izpeljan kot velika arija. (4) Osrednja sestavina je bila arija kot izraz čustvenega stanja
pojoče osebe […]. (5) Nadalje so se pojavljali dueti, terceti, kvarteti kot arije za dva, tri,
štiri […]. (6) Zbori […]. Glede na to, da so bili ariosi in spremljani recitativi redki in da
je spremljani recitativ vendarle recitativ, arioso pa arija, je bila za vokalne žanre prve
polovice 18. stoletja značilna dihotomija med recitativom in arijo. Ta dihotomija […] se
navadno razumeva kot nasprotje med pripovednim oziroma prikazovalnim na eni strani
in izpovednim na drugi«.10 (Snoj 2017: 421–422) Danes se v operi izmenjujejo recitativi,
arije, dueti, ansambli (terceti, kvarteti, kvinteti itd.) in zbori.
Za recitativ je značilno, da je »[n]jegova oblika […] svobodna, prav tako ritem
predvajanja, ki se sme v dobro bolj živahnega izvajanja oddaljiti od notiranega takta«.
(Michels 2002: 145) Operna lektorica Nevenka Verstovšek o interpretiranju recitativa
pravi: »V recitativih […] seveda od pevcev zahtevam, da strogo upoštevajo jezikovno
normo. Včasih prilagodimo glasbeni ritem, tempo in metriko interpretaciji teksta, seveda
v soglasju z dirigentom. Najpomembneje je, da pride do poslušalca v dvorani pravilno,
smiselno in jasno artikulirano besedilo.« (2006: 81)
Recitativ v operi Prodana nevesta spremlja glasba, zato pevci besedila ne morejo
oblikovati povsem samovoljno. Slediti morajo v notah zapisani melodiji, ritmu in
dinamiki. Kljub temu oblika recitativa zahteva govorjeno in ne péto besedilo: »[R]ecitativ
je silabično izrazit način monotonega petja, ki posnema ritem, poudarek in melodijo

9

Stavek je oblikovno zaključena sestavina glasbenih del, tudi opere (Snoj 2017).
Poleg teh, pevskih stavkov, je orkester imel in ima tudi danes svoj samostojni stavek, uverturo.
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govora«. (Kodrič, Tivadar 2016: 154) Gre torej za govor po glasbenih navodilih, kot je
razvidno na Preslikavi 1, kjer je primer recitativa iz opere Prodana nevesta.
Preslikava 1: Primer recitativa

Vir: Smetana (2019: 93)

Razlikovati je treba med recitativom in govorjenim dialogom. Povsem prostega govora
je v opernem gledališču malo: predviden je v opereti in nekaterih operah – v francoski
opéri comique in nemškem singspielu, v segmentih je lahko prisoten tudi v drugih
posameznih operah11.
Tudi v operi Prodana nevesta je predviden prosti govor, in sicer za dve frazi na koncu
opere: »Rešite se, medved se je utrgal!« in »Naravnost sem gre!« (Na Preslikavi 2.)

11

Na primer govorjeni dialogi v Beethovnovi operi Fidelio; pismo, ki ga »prebere« Lady Macbeth v
Verdijevem Macbethu; ali še krajši odlomki.
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Preslikava 2: Prosti govor

Vir: Smetana (2019: 269)

Ko so se začele vaje za opero Prodana nevesta12, so pevca, ki sta se učila vlogo cirkuškega
direktorja, in lektorica imeli pred sabo klavirski izvleček, v katerem je bil nastop
cirkuškega direktorja – Springerja zapisan kot prosti govor z vmesnim oglašanjem trobent
(Preslikava 3). V skladu s tem so se na vlogo tudi pripravili. Po nekaj vajah z dirigentom
in režiserjem pa je obveljala odločitev, da bo recitativ sledil glasbi. Lektorica je na hitro
skupaj z režiserjem besedilo podpisala češkemu besedilu pod note, ki jih je pri sebi imel
dirigent. Na Preslikavi 3 je prva, govorna različica, na Preslikavi 4 pa del novega
recitativa.

12

V tem magistrskem delu je vedno govor o predstavi Prodana nevesta, ki je premiero doživela 24. 1. 2019
v SNG Opera in balet Ljubljana.
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Preslikava 3: Cirkuški direktor Springer – prosti govor

Vir: Smetana (2019: 182–183)
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Preslikava 4: Cirkuški direktor Springer – recitativ

Vir: Smetana (2019)
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V Prodani nevesti so poleg recitativov in arij dueti (odlomek na Preslikavi 5), terceti
(primer na Preslikavi 6), kvarteti (primer na Preslikavi 7) in zborovski stavki (odlomek
na Preslikavi 8).
Preslikava 5: Operni stavek duet: duet Marinke in Janka

Vir: Smetana (2019: 49)

Preslikava 6: Operni stavek tercet: tercet Ljudmile, Krušine in Kecala

Vir: Smetana (2019: 68)
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Preslikava 7: Operni stavek kvartet: kvartet Marinke, Ljudmile, Krušine in Kecala

Vir: Smetana (2019: 83)

Preslikava 8: Zborovski stavek: Kaj veseli bi ne peli

Vir: Smetana (2019: 22)
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3.2 Značilnosti pevskega aparata
Poznavanje govornih organov, razumevanje njihovega delovanja tako pri govoru kot pri
petju in akustičnih zakonitosti glasu opernemu lektorju omogoča vnaprej predvideti
mesta, ki bodo za jasno ali pravilno izreko problematična; določiti mesta, kjer mora
prednost pred izreko imeti glasba; omogoča mu tudi, da ugotovi razloge za težave oz.
napake v izreki in da zahteva ali predlaga pravilno rešitev.
Pri tvorjenju zvoka (fonaciji) sodelujejo a) organi, ki zagotavljajo zrak, b) grlo z
glasilkama, ki proizvajata zvok in c) odzvočni (resonančni) prostori, ki zvok okrepijo in
obarvajo (Michels 2002, Cvejić 2009).
a) Organi, ki dovajajo zrak, so primarno dihalni organi. Dihanje je posledica gibanja
trebušne prepone (diafragme), ki se odvija ob pomoči drugih dihalnih mišic. Pri vdihu se
prepona pomakne navzdol, pri čemer organe trebušne votline potisne navzdol, naprej in
na stran. Prostornina prsne votline se poveča in v pljuča vstopi zrak. Izdih se zgodi zaradi
podtlaka, ki nastane ob vdihu, in delovanja dihalnih mišic. Prepona se vrne v prvotni
položaj – pri prostem izdihu se prepona dvigne hitro, pri fonaciji, ko mora biti izdih
nadzorovan in podaljšan, pa prepona z drugimi trebušnimi mišicami omogoča nadzor nad
količino izdišnega zraka. Trajanje nadzorovanega izdiha in s tem število izgovorjenih
besed ali odpetih fraz v določenem časovnem intervalu sta odvisna od telesne potrebe po
kisiku in nujnosti odvajanja škodljivih snovi iz telesa. Pri izdihu zrak potuje iz pljuč skozi
sapnik v grlo (Adlešič 1964, Cvejić 2009).
b) Grlo (larinks) je organ v obliki cevi, kjer nastaja zvok. Do fonacije pride, ko zrak iz
pljuč doseže grlo in glasilke, te pa zaradi pritiska zraka zanihajo. Grlno cev sestavlja pet
hrustancev: ščitasti (tiroidni), obročasti (krikoidni), dva piramidasta (aritenoidna)
hrustanca in poklopec (epiglotis). Povezani so z vezmi in mišičevjem, s pomočjo tega se
tudi premikajo. Glasilki sta razpeti med ščitastim in piramidastima hrustancema. Mišici,
ki premikata piramidasta hrustanca, določata tudi razdaljo med glasilkama in njuno
napetost. Glasilki delita grlo na tri področja: supraglotisno, glotisno in subglotisno
področje. Supraglotis sega od vhoda v grlo, kjer je poklopec (epiglotis), do glasilk. Nad
pravima glasilkama sta lažni glasilki, ki skupaj s pravima omogočata delovanje
mehanizma za uravnavanje podglotisnega zračnega pritiska. Glotisno področje ali glotis
je del grla s pravimi glasilkami, pod glasilkami pa je subglotis, ki sega do obročastega
hrustanca (Cvejić 2006). Mišice grla se delijo na zunanje in notranje. Notranje premikajo
glasilke tako, da dihamo ali tvorimo glas. Pri dihanju sta glasilki razmaknjeni, pri fonaciji
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pa se glasilki ponavljajoče približujeta in ustvarjata ritmična zračna nihanja v isti
frekvenci. Za to je potrebna energija, ki jo daje podglotisni pritisk.13 Ker mora biti pri
petju ta znatno višji kot pri govoru, si pevec pomaga s tehniko appoggia (tehnika
uravnavanja podglotisnega pritiska pri izdihu) in sostegna14. Če je podglotisni pritisk
ustrezen, v zgornjih grlnih delih nastajajo vrtinci in zaradi njih se osnovnemu grlenemu
tonu pridružijo višji delni toni. Nastali glas potem iz grla prehaja v zgornje dihalne poti
in resonančne prostore (Adlešič 1964).
c) V resonančnih prostorih se zvok ojača in obarva, kar se zgodi z nastajanjem višjih
harmoničnih tonov – v glasbi alikvotnih tonov oziroma alikvotov. Pri ustvarjanju
resonance glasu sodelujejo organi nad glasilkama in organi pod glasilkama (Cvejić 2009).
Nad glasilkama so ti organi žrelo, jezik, ustna votlina, mehko in trdo nebo, nosna in
obnosna votlina (Cvejić 2006, Calais-Germain 2016).
Žrelo (farinks) je vezivno-mišična cev. Spodaj sega do požiralnika (ezófagusa), zgoraj se
odpira v nosno votlino (nazofarinks), ustno votlino (orofarinks) in grlo. Najnižji del žrela
je grlni del in sega od poklopca do prstanastega hrustanca. S tem delom žrela sta povezana
grlo, ki je spredaj, in požiralnik, ki je zadaj. Ustni del žrela sega od mehkega neba, kjer
je povezan z ustno votlino, do poklopca. Nosni del žrela sega od mehkega neba navzgor
do lobanje. Povezan je z nosno votlino. Na obliko ustnega in grlnega dela žrela vpliva
položaj korena jezika. Ko je jezik pomaknjen nazaj, se žrelna votlina zmanjša in obratno.
Na velikost in obliko žrela vplivajo tudi mišice v njem, ki ga krajšajo, daljšajo, širijo in
ožijo. Za kvaliteto glasu je zelo pomembno, da se resonančni prostori oblikujejo tako, da
čim bolj ustrezajo zvoku, tvorjenemu v grlu. Na ta način je povečanje (amplifikacija)
zvoka najbolj učinkovita. Na resonanco poleg oblike žrela vpliva tudi napetost žrelnih
sten. Mehko nebo je zadnji del ustnega neba. Z dviganjem in spuščanjem spreminja obliko
in velikost treh resonančnih votlin – žrela, ust in nosu in je zato za odzvok ključno. Odpira
ali zapira nosni resonančni prostor in uravnava zračni tok v smeri proti ustom – pušča mu
prosto pot ven ali pa ga zadržuje v žrelu. Mehko nebo skupaj s trdim nebom tvori skupno
resonančno ploščo. Če je zvok usmerjen na mehko nebo, je pridušen (pri petju voce
tubata). Če je usmerjen proti trdemu nebu, je zveneč (voce aperta). Ustna votlina je med
13

Ta omogoča petje, tudi ko je v pljučih ostalo le še zelo malo zraka: prave glasilke se zaradi toka zraka
med seboj oddaljujejo, kar povzroča padec podglotisnega pritiska. Istočasno se lažne glasilke, ki so nad
pravimi in katerih konice so obrnjene navzdol, zaradi toka zraka zapirajo in pritisk naraste (Danev 2008).
14
Appoggio: Pevec s krčenjem medrebrnih mišic zaustavlja dviganje prepone in tem nadzoruje višino
zračnega pritiska pod glasilkami. Za uravnavanje subglotisnega pritiska pa je sočasno potreben tudi
mehanizem sostegna: pevec s krčenjem mišic trebušne stene povečuje znotraj-trebušni pritisk, ki omogoča
počasno dviganje prepone (Cvejić 2006).
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resonančnimi prostori tista, ki najbolj spreminja svojo obliko (k čemur pripomorejo
premiki mehkega neba in jezika).
Organi pod glasilkama so sapnik (traheja), sapnici (bronhija), pljuča in prsni koš. V
preteklosti so dvomili o njihovi resonančni vlogi, danes pa velja, da se v sapniku in
sapnicah ojačujejo globoki toni nizkih frekvenc (Cvejić 2009).

3.3 Glasovi slovenskega knjižnega jezika
V slovenskem knjižnem jeziku je 29 fonemov, najmanjših enot jezika. Lektor mora dobro
poznati tako njihove tvorbene kot akustične značilnosti. Glasovi, ki jih delimo na
samoglasnike (vokale) in soglasnike (konzonante) – soglasniki se delijo na zvočnike in
nezvočnike –, se oblikujejo v žrelni, ustni in nosni votlini. V akustični fonetiki tem
votlinam pravimo odzvočna, v artikulacijski fonetiki pa govorna cev.
Govorna cev ima zgornji in spodnji del, zgornjo in spodnjo izgovorno (artikulacijsko)
ploskev. K zgornji štejemo zgornjo ustnico, zgornje zobe in dlesni, trdo in mehko nebo,
jeziček, žrelno steno in obžrelni del grla. Spodnjo sestavljajo spodnja ustnica, spodnji
zobje in dlesni, jezik, poklopec (epiglotis) in sprednji del žrela.
Pri govoru se spodnja izgovorna ploskev približuje zgornji. Oddaljenost obeh ploskev
imenujemo odprtostna stopnja govorne cevi. Glede na stopnjo oddaljenosti se pri govoru
tvorijo tri skupine glasov: pri največji nastajajo samoglasniki (vokali), pri srednji zvočniki
(sonanti) in pri najmanjši nezvočniki (nesonanti) (Toporišič 1991).

3.3.1 Samoglasniki
3.3.1.1 Tvorba
Slovenski knjižni jezik pozna osem samoglasnikov: a, e, ɛ, ə, i, o, ɔ, u15, vsi so ustni –
jezik pri vseh zapira vhod v nosno votlino. Razlike med njimi nastajajo zaradi različnega
položaja jezika v ustni votlini pri izgovarjavi. Z ozirom na osem položajev jezika oziroma
osem izgovornih točk samoglasnike razporedimo v samoglasniški trikotnik (Tabela 1).

15

V akustični fonetiki je to osem samoglasniških barv.
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Tabela 1: Samoglasniški trikotnik
sprednji (svetli)
visoki
sredinski

srednji

zadnji (temni)

i

u
e

o
ǝ
ε

ɔ

nizki

a
Vir: Toporišič (1991: 42)

Pri izgovoru i, e, in ε je dejavna konica jezika, zato te samoglasnike imenujemo sprednji,
pri izgovoru u, o in ɔ pa je dejavnejši koren jezika, samoglasnike imenujemo zadnji. Glede
na to, ali je jezik privzdignjen, se samoglasniki delijo na visoke in nizke. Pri izgovoru i
je visoko konica jezika, pri u koren jezika. Pri izgovoru a se jezik in čeljust znižata.
Sredinski glasovi se po izgovoru in značilnostih nahajajo vmes med najbolj skrajnimi
oziroma osnovnimi. Ko se jezik od i spušča proti a, zazveni ozki e, nato pa še široki ε.
Široki ɔ in ozki o nastaneta, ko se jezik od a dviga proti u. Širokosti oziroma ozkosti
samoglasnikov pravimo kakovost (kvaliteta) samoglasnikov. Z jezikom v položaju
mirovanja se tvori polglasnik ǝ (Toporišič 1991).
3.3.1.2 Akustične značilnosti
Fonacija se začne z nihanjem glasilk. Številom nihajev v času ene sekunde pravimo
frekvenca nihanja, v akustiki se označuje s črko f. Enota za opisovanje frekvence je 1 Hz
(1 Hertz) in pomeni en nihaj v eni sekundi. Frekvenca (pogostnost) zvočnega nihanja
določa višino tona. Čim višja je frekvenca, tem višji je ton. Ton je zvok, sestavljen iz
samo ene frekvence (Ravnikar 1999).
Žrelo (farinks) in ustna votlina imata upogljive, gibljive stene, zato lahko okrepita
osnovni ton, ki prihaja iz grla (Calais-Germain 2016). Frekvenci osnovnega tona se tu
pridružijo višji harmonični (alikvotni) toni, ki so večkratniki frekvence osnovnega tona.
Osnovni frekvenci zvoka skupaj z višjimi harmonskimi frekvencami pravimo zven16. Za
vsako od obeh votlin odzvočne cevi17 so značilne lastne frekvence, z njunim
oblikovanjem pa lahko te frekvence spreminjamo oziroma ojačamo frekvenčno področje,

16
17

V vokalni glasbi zvenu pravimo barva glasu oziroma timbre.
Pri izgovoru soglasnikov sodeluje še nosna votlina.
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značilno za posamezni samoglasnik. Frekvenčnemu področju pravimo formantno18
področje ali formant. Vsak samoglasnik ima poleg glavnega še višja, stranska formantna
področja (Ravnikar 1999). Na Sliki 1 je prikazan nastanek samoglasnikov: Glasilke v grlu
tvorijo osnovni ton, v žrelu nastanejo frekvence prvega formantnega področja (F1), v
ustni votlini pa frekvence drugega formantnega področja (F2). V Tabeli 2 so navedene
vrednosti frekvenc glavnega in višjega formantnega področja.
Slika 1: Nastanek samoglasniških frekvenčnih področij

Vir: Calais-Germain, Germain (2016: 203)
Tabela 2: Formantna področja samoglasnikov
Samoglasnik

Glavno formantno področje - Hz

Višje formantno področje - Hz

i

200 - 500

2500 - 4000

e

300 - 700

2000 - 3000

ε

550 - 800

1800 - 2200

ǝ

650 - 1000

1900 - 3000

a

800 - 1200

2000 - 4000

ᴐ

500 - 800

1500 - 3000

o

300 - 700

1200 - 2000

u

200 - 500

1200 - 3500
Vir: Ravnikar (1999: 46)

Formantna področja glasov lahko analiziramo z instrumentom za analizo, ki frekvence
grafično prikaže v razmerju do časa. Taki grafični ponazoritvi pravimo sonogram,
18

Formare v italijanščini pomeni ustvariti, oblikovati.
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sonagram ali spektrogram. Sonograme za to magistrsko delo smo naredili z računalniškim
programom za analizo govora Praat na podlagi posnetkov posameznih glasov, narejenih
posebej za to magistrsko delo. Govorka je avtorica magistrskega dela. Na Sonogramu 1
si po vrsti sledijo samoglasniki i, e, ɛ, a, ɔ, o, u, ə, pri snemanju smo jih izgovarjali ločeno.
S črno barvo so označena njihova formantna področja.
Sonogram 1: Formantna področja samoglasnikov i, e, ɛ, a, ɔ, o, u, ə

Vir: lasten
Samoglasnike lahko opredelimo s štirimi ali petimi formanti (Kodrič, Tivadar 2016), a
sta za njihovo slušno razločevanje pomembna predvsem prva dva (Verovnik 2006): nizka
vrednost prvega formanta (F1) pomeni visok ton. Samoglasnika i in u imata prvi formant
nižji, kot ga ima a. Drugi formant (F2) kaže na sprednjost glasu: ta formant sprednjih
samoglasnikov je visok, medtem ko je pri zadnjih frekvenčno nizek (Kodrič, Tivadar
2016). Visok F2 imajo a, e, i in pravimo, da so svetli samoglasniki, nizek F2 imata u in
o, ki sta temna (Toporišič 1991).
Višji formanti od F3 naprej so bolj kot značilnost posameznega samoglasnika značilnost
posameznega človeka. »V vsakem samoglasniku se pojavi dvojnost barve: barva vokala
samega (samoglasniški timbre) in barva glasu govorečega. […] Barva samoglasnika ima
temeljno vrednost za govor.« (Bezlaj v: Kodrič, Tivadar 2016: 159)
Jasna barva (jasno razlikovanje) posameznega samoglasnika nastane le takrat, kadar so
višji harmonični toni nekega osnovnega tona prisotni v formantnem področju, značilnem
za posamezni samoglasnik (nihajo znotraj tega frekvenčnega območja). Višji harmonični
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toni so večkratniki frekvence osnovnega tona, zato se s spremembo te spremenijo tudi
njihove frekvence. Formanti, ki so odvisni od odzvočnih prostorov, pa se (ob menjavi
osnovnega tona) ne spreminjajo, vse dokler se ne spremeni oblika odzvočnega prostora.
Če na primer izgovorimo samoglasnik i s frekvenco osnovnega tona 150 Hz, bo imel prvi
višji harmonični ton frekvenco 300 Hz, ki se nahaja znotraj glavnega formantnega
področja samoglasnika i, zato bo samoglasnik i jasno razumljiv. Če samoglasnik i
izgovori ženski glas (ki je višji od moškega glasu) s frekvenco 300 Hz, bo že sam osnovni
ton imel frekvenco, ki bo znotraj glavnega formantnega področja samoglasnika i. Prvi
višji harmonični ton bo imel frekvenco 600 Hz, kar bo zunaj formantnega področja
samoglasnika i, zato tak i ne bo več razumljiv. Možnost večanja frekvence osnovnega
tona je, če želimo ohraniti značilno barvo samoglasnikov, torej omejena (Malmberg
1995).
Pri govoru se frekvenca osnovnih tonov gliblje od 110 Hz do 165 Hz pri moških in od
220 Hz do 330 Hz pri ženskah. Pri petju se razpon znatno poveča (Tabela 3).
Tabela 3: Frekvence osnovnih tonov pevskih glasov
Glas

Najnižja frekvenca

Najvišja frekvenca

bas

82 Hz

330 Hz

bariton

98 Hz

392 Hz

tenor

124 Hz

494 Hz

alt

175 Hz

699 Hz

mezzosopran

220 Hz

880 Hz

sopran

262 Hz

1047 Hz

Vir: Baudone et al. (2006)

Pevski formant (squillo)
V operi petje spremlja orkester, ki je v prostorski postavitvi bliže občinstvu kot pevci.
Orkestrska jama ima svoje mesto med občinstvom in odrom, zato zvok orkestra pri
njegovi višji glasnosti zagotovo preglasi govorca ali nešolanega pevca. »Specifika péte
besede pa je pevski formant, ki je potreben, da se šolanega pevca ali govornika sliši preko
igranja orkestra ali petja zbora – v samoglasniških spektrih govorcev in netreniranih
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pevcev je odsoten.« (Kodrič, Tivadar 2016: 159) Frekvenca orkestra se giblje med 500
Hz in 1500 Hz, to je podobno frekvenci nešolanega pevca. »Pevski formant pa k slišnosti
pevca bistveno prispeva s tem, da so v njegovem spektru ojačana tista frekvenčna
področja, pri katerih je orkestralna moč že razmeroma šibka in kjer je občutljivost
človeškega ušesa največja. V tem frekvenčnem območju zato glas pevca lahko preglasi
orkester in se njegov glas sliši, tudi ko orkester igra npr. v fortissimu.« (Verovnik 2006:
100) »Sundberg19 opredeljuje pevskoformantno območje izhajajoč iz opernega petja:
pevski formant predstavlja zlitje 3. in 4. formanta in se pojavlja na frekvenci 2300 Hz–
3400 Hz, odvisno od višine glasu (pri basistu pri nižjih frekvencah, pri sopranistki pri
višjih frekvencah).« (Kodrič, Tivadar 2016: 159) V italijanskem opernem izrazju se te
frekvence glasu imenujejo squillo, kar bi lahko prevedli kot »svetel zven«.
Na Diagramu 1 je prikazan spekter frekvenc glasu tenorista Jussija Björlinga. V
frekvenčnem področju od 2000 do 3000 Hz se vidi ojačitev, zaradi katere je tenoristov
glas dobro slišen kljub igranju orkestra.
Diagram 1: Pevski formant v primerjavi s frekvencami orkestra

Vir: Sundberg (1977: 89)

Prenašanju nihanja skozi določeno sredstvo pravimo valovanje. Zvočno valovanje z
enega na drugi kraj s seboj nosi energijo, ki jo imenujemo zvočni tok – j20. Zvočni tok za
človeško uho pomeni dražljaj. Občutek, ki ga zvočni dražljaj ustvari v ušesu, imenujemo
19
20

Johan Sundberg je bil švedski profesor glasbene akustike.
j je energija, ki gre v 1 s skozi ploskev 1m2.
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jakost zvoka. Zanjo uporabljamo enoto 1 dB. Občutek jakosti zvoka z dražljaji ni v
linearni odvisnosti21. Zaradi resonančnih značilnosti človeškega ušesa so pri različnih
frekvencah slušni pragovi različni. Območje slišnosti je odvisno od glasnosti in
frekvence. Človeško uho je najbolj občutljivo za frekvence od 2 kHz do 4 kHz. Slušni
pragovi različnih frekvenc so izraženi v Fletcherjevem diagramu s krivuljami, ki
povezujejo točke enake glasnosti tako, kot jih zaznava človeško uho. Enota za glasnost
zvoka je 1 F – fon: pri frekvenci 1000 Hz je enaka 1dB, pri drugih frekvencah pa se
glasnost razlikuje od jakosti (Ravnikar 1999). Ustrezne vrednosti so razvidne na
Diagramu 2.
Diagram 2: Fletcherjev diagram

Vir: Studio 22

21

Trikrat močnejšega zvoka na primer ne zaznavamo trikrat glasneje, temveč je občutek sorazmeren
logaritmu dražljaja (Ravnikar 1999).
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3.3.1.3 Določenost nadsegmentnih lastnosti z glasbo
Kako zelo glasbena komponenta vpliva na delo opernega lektorja, je lektorica SNG Opera
in balet Ljubljana ponazorila že z naslovom govora, ki ga je imela v okviru Kolokvija o
umetniškem govoru na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo leta 2006. Govor
je naslovila Lektor v operi – med Scilo in Karibdo. V govoru pove, da je »lektorjeva
naloga poleg skrbi za pravilno in jasno dikcijo pevcev tudi nenehno iskanje kompromisov
med uresničevanjem načel jezikovne norme in njihovim prilagajanjem glasbenim
zakonitostim«.22 (2006: 78)
Prilagajanje glasbenim zakonitostim za lektorja v širšem smislu pomeni upoštevanje vrste
danosti, od fiziologije pevskih organov in posameznih glasov jezika do različnih stopenj
glasbene normiranosti glede na posamezne operne stavke, upoštevanje akustike prostora
itd. V ožjem smislu pa pomeni upoštevanje glasbene določenosti posameznih glasov
jezika. Pri samoglasnikih so glasbeno določene njihove nadsegmentne (prozodične)
lastnosti: »Petje se na segmentni fonetični ravni ne razlikuje bistveno od govora (péta
beseda se je razvila iz prvotno govorjene), večje razlike nastajajo le na nadsegmentni
ravni glasovja (trajanje, jakost, ton, ritem, premor, barva, agogika, dinamika).« (Kodrič,
Tivadar 2016: 151)
Nadsegmentne lastnosti samoglasnikov sovpadejo z elementi, ki jim pravimo glasba:
»Vrsta tonov, zvenov in šumov predstavlja osnovni glasbeni material. Vsebino mu dajejo
glasbene sestavine. Melodijo oblikuje zaporedje tonov različne višine. Sočasno razmerje
več glasov predstavlja harmonijo. Različna tonska trajanja oblikujejo ritem. Metrum
pomeni razmerje poudarkov, tempo določa hitrost izvajanj, dinamiko določa stopnja
jakosti izvajanja, zvočno barvo pa določa že izbira instrumenta ali človekovega glasu.
Vse naštete glasbene sestavine lahko teoretično obrazložimo, določimo in tudi
zapišemo.« (Mihelčič 2018: 8)
Opera je kot glasbeno delo zapisana z glasbenim zapisom, ki »[m]erila glasbe opisuje z
različnimi sredstvi: tonsko višino in tonsko trajanje z velikostjo in obliko not, tempo,
jakost, izraz, artikulacijo itn. z dodatnimi znaki in besedami«. (Michels 2002)
V nadaljevanju ponazarjamo, kako so nadsegmentne lastnosti samoglasnikov določene z
glasbenim zapisom.

22

Fraza izraža tudi nevarnost in odgovornost položaja opernega lektorja: uveljaviti mora spoštovanje tako
do jezika kot do glasbe in se včasih za svoje strokovne odločitve tudi boriti.
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3.3.1.3.1 Trajanje

Glede na trajanje so samoglasniki slovenskega knjižnega jezika dolgi ali kratki, lastnosti
pravimo kolikost (kvantiteta) (Toporišič 1991). V knjižni slovenščini je dolgih
samoglasnikov veliko več kot kratkih, ki so predvidljivi, kar ponazarja Shema 1:
Shema 1: Predvidljivost kratko naglašenih samoglasnikov

Vir: Šeruga-Prek, Antončič (2003: 51)
Naglašeni i, u in a so lahko dolgi ali kratki, naglašena e in o sta lahko dolga ali kratka,
poleg tega pa še ozka ali široka. Kratka naglašena e in o sta lahko samo široka.
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Nenaglašeni samoglasniki so navadno kratki. Kratek je tudi polglasnik, ki je lahko
naglašen ali nenaglašen (Toporišič 1991).23
Tatjana Stanič, gledališka lektorica v drami, glede kolikosti samoglasnikov pravi:
»Oživljati skušamo pravilo kratkih vokalov, ki se v osrednji Sloveniji izgublja: kmet,
nož.« (2019) Tega operni lektor ne more, saj je v glasbi trajanje glasov odvisno od
časovne enote, ki ji pravimo doba. Ta je lahko celinka, polovinka, četrtinka, osminka,
šestnajstinka in enako naprej glede na delitev dob. Znamenja za tone so note24, ki so
enakovredne trajanju dob (Slika 2). Tudi pavze ustrezajo trajanju dob.
Slika 2: Osnovne vrednosti not in pavz

Vir: Mihelčič (2018: 22)

Preslikava 9 prikazuje besedo »jaz«: njen samoglasnik je po normi slovenskega knjižnega
jezika kratek, tu pa je njegovo trajanje določeno s polovinko, ki velja za daljšo notno
vrednost.

23

Tatjana Srebot-Rejec meni, da na vokalizem vpliva veliko faktorjev […], tako da lahko slovenske
samoglasnike delimo binarno: naglašeni vokali so dolgi, nenaglašeni so kratki (Ozbič 1998).
24
Adolf Groebming (ali Gröbming), slovenski glasbenik, zborovodja in glasbeni pedagog iz Trsta, ki je
deloval tudi v Ljubljani, je zapisal: »Pevcu se na dolžino [samoglasnikov] ni treba ozirati, ker mu jo
določajo note«. (Groebming 1950: 76)
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Preslikava 9: Dolga notna vrednost za kratko naglašeni samoglasnik

Vir: Smetana (2019: 67)
Toni se lahko podaljšujejo, in sicer s pikami (punktiranje – Slika 3), vezaji (ligature –
Slika 4) in koronami ali na različne načine skrajšujejo, denimo s pavzami in načini
izvajanja, kot je na primer staccato ali martellato, ki zahtevata odsekano izvajanje in
jasno ločitev med toni (Michels 2002).
Slika 3: Punktiranje

Vir: Mihelčič (2018: 42)
Slika 4: Ligature

Vir: Mihelčič (2018: 43)
Na Preslikavi 10 je odlomek iz arije, kjer staccato posnema jecljanje. Zlogi morajo biti
tu odpeti kratko in med seboj ločeno.
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Preslikava 10: Primer staccata

Vir: Smetana (2019: 120)
Različna tonska trajanja oblikujejo ritem. Trajanje tonov je tako določeno z ritmom, a
tudi s hitrostjo izvajanja oziroma tempom. Tempo je v glasbi določen opisno in z
metronomsko oznako. Najpogostejši izrazi za počasen tempo so largo, lento, grave,
adagio. Zmeren tempo narekujejo na primer izrazi andante, sostenuto, maestoso,
moderato. Hiter tempo zahtevajo izrazi allegro, animato, con moto, zelo hitrega pa na
primer vivace, presto, prestissimo, con fuoco, con brio.
Spremembe tempa so označene z agogičnimi25 označbami, najpogostejše so accelerando
(vedno hitreje), rallentando (postopno počasneje), ritardando (zadržujoče), stringendo
(vse hitreje), ritenuto (zadržano).
Metronomska oznaka narekuje, koliko ritmičnih enot naj se zvrsti v času ene minute.
Tabela 4 prikazuje približne metronomske vrednosti glasbenih tempov.

25

Agogika je »spreminjanje tempa skladbe pri izvajanju«. (SSKJ)
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Tabela 4: Približne metronomske vrednosti
largo

široko

40 – 60

larghetto

nekoliko široko

60 – 66

adagio

počasi

66 – 76

andante

zmerno počasi

76 – 108

moderato

umerjeno, zmerno

108 – 120

allegro

veselo

120 – 168

presto

hitro

168 - 208

Vir: Mihelčič (2018: 60)

V glasbi poznamo tudi označbe, ki določajo značaj glasbe in velikokrat vplivajo na tempo,
nimajo pa lastnih približnih metronomskih vrednosti. Taki izrazi so na primer agitato
(vznemirjeno, razvneto), amabile, amoroso (ljubeznivo), appassionato (strastno),
cantabile (pojoče), dolce (nežno), eroico (junaško), giocoso (igrivo), nobile (plemenito)
(Prek 1984).
Na Preslikavi 11 je oznaka za tempo moderato assai (precej zmerno) in metronomska
oznaka, ki narekuje osemdeset četrtink na minuto, igrati pa je treba dolce (nežno). Oznake
se nanašajo na arijo Marinke, v kateri pravi Janku, da bi mu nezvestobo kruto poplačala:
instrumentalni dolce pred Marinkinim vstopom meri na Marinkina ljubezenska čustva do
Janka.
Preslikava 11: Primer oznake za zmeren tempo: Moderato assai

Vir: Smetana (2019: 40)
Andante amoroso (zmerno in ljubeznivo/ljubeče) na Preslikavi 12 velja za duet Marinke
in Vaška, v katerem Marinka Vašku razodene (lažno) ljubezen.
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Preslikava 12: Primer značajske oznake za tempo: Andante amoroso

Vir: Smetana (2019: 127)
Na Preslikavi 13 je zabeležena dirigentova odločitev, da od skladatelja določeni tempo
zamenja s hitrejšim. Allegro moderato (zmerno hitro) je zamenjal z allegro vivo (hitro in
živo)
Preslikava 13: Popravljen tempo

Vir: Smetana (2019: 80)
3.3.1.3.2 Jakost

Glede na jakost so samoglasniki slovenskega knjižnega jezika krepki ali šibki, po tonu pa
visoki (cirkumflektirani) ali nizki (akutirani). Lastnost, ki združuje kategoriji jakosti in
tona, je naglas (Toporišič 1991). Naglaševanje v slovenskem knjižnem jeziku je jakostno
in tonemsko. Za jakostno je značilno, da je naglašeni samoglasnik glasnejši in ima
drugačno tonsko višino kot sosednji glasovi. Tonemsko naglaševanje pa pozna rastočo
ali padajočo melodijo. Samoglasniki so v slovenskem knjižnem jeziku lahko naglašeni
ali nenaglašeni (Toporišič 1991).
Za označevanje jakostno naglašenih samoglasnikov uporabljamo tri naglasna znamenja:
ostrivec, krativec in strešico. Ostrivec (´) označuje mesto naglasa, dolžino in ozkost e-ja
in o-ja. Krativec (`) označuje mesto naglasa, kratkost in širokost e-ja in o-ja. Strešica (^)
poleg mesta naglasa označuje dolžino in širokost e-ja in o-ja (Toporišič 1991).
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Slovenski knjižni jezik ne pozna stalnega naglasnega mesta v besedi, zato pravila
naglaševanja niso preprosta. Obstaja določena predvidljivost (ki se veže na pravila za
dolgi široki ê in ô in na predvidljivost kratkih naglašenih samoglasnikov), a je hkrati zelo
pomembna tudi zapomnitev posameznih besed (Tivadar 2004).
Naglas v glasbi je odvisen od ritma in metruma: »Poleg glasbene členitve na dolga in
kratka tonska trajanja je razvrstitev poudarjenih in nepoudarjenih tonskih vrednosti za
potek glasbenega dogajanja osnovnega pomena. Razmerje poudarjenih in nepoudarjenih
števnih enot imenujemo metrum (grško metrum = mera). Ritmično-metrično urejenost
merimo s taktom. Takt (lat. tactus = dotik) je merska enota, ki ima določeno število
poudarjenih in nepoudarjenih števnih enot ali dob. Takt ima lahko več poudarjenih enot,
glavni poudarek pa je samo eden, vselej na prvi dobi. […] Osnovni obliki taktovskega
načina sta dvodobni in tridobni takt. V dvodobnem taktu je prva doba poudarjena, druga
pa nepoudarjena. V tridobnem taktu sledita prvi poudarjeni dobi še dve nepoudarjeni.«
(Mihelčič 2018: 46)
Slika 5: Poudarjene in nepoudarjene dobe

Vir: Mihelčič (2018: 46)
»Taktovski način označimo na začetku skladbe po notnem ključu in po predznakih.
Oznaka ima obliko ulomka. Imenovalec imenuje števno enoto z razmerjem do osnovne
notne vrednosti (celinke). Števec pa nam pove, koliko števnih enot je v enem taktu. Če
ostane taktovski način med potekom skladbe nespremenjen, ga zabeležimo le na začetku
skladbe.« (Mihelčič 2018: 46). »Vsak popoln takt se začne s poudarjeno dobo […]
[D]vodobni in tridobni takt imata le eno samo poudarjeno dobo, preostali taktovski načini
pa jih imajo po dve ali celo več.« (Mihelčič 2018: 51) Slika 6 prikazuje poudarjenost prve
dobe v taktu in padanje jakosti od nje naprej.
Slika 6: Poudarjenost dob v tridobnem taktu

Vir: Mihelčič (2018: 52)
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Slika 7 prikazuje jakost poudarkov v sestavljenih taktovskih načinih.
Slika 7: Poudarjenost dob v štiri- in šestdobnem taktu

Vir: Mihelčič (2018: 52)
Na Preslikavi 14 je primer, ko se normirani besedni naglas ne ujema s taktovskim
naglasom. To se je primerilo besedi »takràt«, ki je zdaj naglašena [tàkrat].
Preslikava 14: Neujemanje normiranega besednega naglasa s taktom

Vir: Smetana (2019: 146)
Različni poudarki, tudi taki, ki so v nasprotju s pravorečno normo, v glasbi nastajajo tudi
z načinom izvajanja, ki ga narekujejo artikulacijske in dinamične izvajalne označbe.
Artikulacijske označbe so legato (vezano), ki določa vezanje tonov med sabo, tenuto
(držano) narekuje držanje tonov, staccato (sekano, ločeno) odbijanje in krajšanje tonov,
martellato (tolčeno) je močnejši staccato, portato (nošeno) narekuje polaganje tonov
(ublaženi staccato), marcato (poudarjeno) želi podarjanje tonov. Pri portamentu
(prenašanje) tone prenašamo čez vmesne tone, glissando (drseče) narekuje drsenje čez
vmesne tone (od portamenta se ločuje po tem, da spaja tone različnih zlogov), cezura
(označena s črtico med notami v črtovju) pomeni kratko prekinitev izvajanja (Prek
1984).26

26

»Izvajalne označbe so izrazi, kratice in znamenja, ki podrobno določajo, kako izvajamo skladbo. Vse te
označbe pa le približno povedo skladateljevo zamisel. (Za pravilno izvedbo skladbe sta potrebna
predvsem muzikalnost in umetniško doživljanje izvajalca.) « (Prek 1984: 51)

41

Slika 8: Artikulacijske izvajalne označbe

Vir: Prek (1984: 52)
Na Preslikavi 15 artikulacijske označbe narekujejo sledeče poudarjanje: Kaj veséli bi ne
peli, dôklêr bóg nam zdravje dá … Norma pa narekuje: Kàj veséli bi ne péli, doklèr bóg
nam zdrávje dá …
Poudarki, določeni z glasbo so ponavadi jakostno veliko močnejši od poudarkov v
prostem govoru.
Preslikava 15: Poudarki

Vir: Smetana (2019: 22)
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Na Preslikavi 16 je poudarjen zadnji zlog besede »izvedela«. Dirigent je upošteval normo
slovenščine in naročil, naj se tenuta ne upošteva.
Preslikava 16: Neupoštevanje artikulacijske označbe

Vir: Smetana (2019: 40)
Jakost izvajanja v glasbi določajo dinamične oznake.
Osnovne oznake so ppp – pianissimo possibile (kolikor mogoče tiho), pp – pianissimo
(zelo tiho), p – piano (tiho), mp – mezzo piano (srednje tiho), mf – mezzo forte (srednje
glasno), f – forte (glasno), ff – fortissimo (zelo glasno), fff – fortissimo possibile (kolikor
je mogoče glasno). Nekatere oznake veljajo izključno za posamezne tone:
fp – fortepiano (glasno in takoj nato tiho), sf ali sfz – sforzato (poudarjeno), subito p –
subito piano (takoj tiho). Oznake za postopno spremembo glasnosti pa so: cresc. –
crescendo (čedalje glasneje), decresc. – decrescendo (vedno tišje), dim. – diminuendo
(pojemajoče) (Prek 1984). Crescendo in decrescendo sta v notnem zapisu označena tudi
grafično (Slika 9).
Slika 9: Dinamične izvajalne označbe

Vir: Kraemer (2015)
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3.3.1.3.3 Ton

Glasba pozna sedem osnovnih tonov, razvrščeni so v tonski sistem. Višina tonov je v
notnem zapisu označena s ključi (G-ključ, C-ključ, F-ključ). Toni se lahko kromatično
(grško: khromatikós pomeni barven) spreminjajo: lahko se za polton zvišajo, to označuje
višaj, ali za polton znižajo, kar označuje nižaj. Z dvojnim višajem se zvišajo za cel ton, z
dvojnim nižajem se za cel ton znižajo. Razvezaj zvišanje ali znižanje razveljavi. Toni so
povezani v melodijo, ki je urejeno tonsko sosledje (Mihelčič 2018).
Lektorica ljubljanske Drame Tatjana Stanič o določenosti melodične linije opernega
besedila, ki se v tem razlikuje od dramskega, pravi: »Za [operno lektoriranje] je
najvažnejša glasoslovna raven, pri gledališkem lektoriranju pa sta še dve komponenti, ki
pri [opernem lektoriranju] ne prideta v poštev, pri nas [v drami] sta pa ključni, to je
zvrstnost […] in stavčna intonacija, to je pomensko-intonacijsko oblikovanje besedila. [V
operi] gre za zapovedano melodično linijo, pri nas pa je to stvar kombinacije med
avtentičnim govorom samega igralca in tisto modalnostjo, ki jo zahteva vloga oziroma
replika. Gotovo gre za drugačen postopek.« (2019)
Slika 10: Nižaji, razvezaji in višaji

Vir: Mihelčič (2018: 37)
Slika 11: Zvišani in znižani toni

Vir: Mihelčič (2018: 36)
3.3.1.4 Določenost segmentnih lastnosti z jezikovno normo
Nadsegmentne lastnosti opernih samoglasnikov so določene z glasbo, kar ne velja za
njihove segmentne (formantne) lastnosti (kvaliteto). Te so določene z jezikovno normo.
Slovenščina ima 29 fonemov, a le 25 črk, zato nima vsak fonem svoje črke: črka e velja
za ozki in široki e in za polglasnik. Črka o označuje široki in ozki o. Govorci slovenskega
jezika, tudi tisti, ki jim je slovenščina materni jezik, imajo s kakovostjo samoglasnikov
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večkrat težave. »Večina fonoloških lastnosti slovenščine je zajeta že v samem zapisu,
vendar ostaja »problematično […] mesto naglasa in kakovost e-jevskih in o-jevskih
samoglasnikov (razlikovanje med ozkimi in širokimi /e/ oz. /ɛ/ in /o/ oz. /ɔ/).« (Tivadar
2016: 113)
3.3.1.4.1 Samoglasnika e in o

V slovenskem knjižnem jeziku se dolgi široki ê izgovarja veliko redkeje kot dolgi ozki é.
Podobno velja za dolgi široki ô, ki se izgovarja redkeje kot dolgi ozki ó. Dolga široka ê
in ô lahko predvidimo (Shemi 2 in 3).
Shema 2: Predvidljivost dolgega širokega e-ja

Vir: Šeruga-Prek, Antončič (2003: 30)
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Shema 3: Predvidljivost dolgega širokega o-ja

Vir: Šeruga-Prek, Antončič (2003: 38)
Na Preslikavi 17 je beseda »ožênil«. Lektorica je morala pevce opozoriti na širokost e-ja,
saj so ga peli preozko.
Preslikava 17: Primer dolgega širokega e-ja, sprva petega preozko

Vir: Smetana (2019: 121)
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Na Preslikavi 18 je beseda »svèt«. Tudi na širokost tega e-ja bilo treba pevce opozoriti.
Preslikava 18: Primer kratkega širokega e-ja, sprva petega preozko

Vir: Smetana (2019: 109)

Na Preslikavi 19 sta besedi »gorèč« in »odvèč«. Glede na jezikovno normo je
samoglasnik e pri obeh kratek in širok, notni zapis pa določa dolgega. Pevec je po
lektoričinem opozorilu, naj (predhodno preozko odpeta) e-ja zapoje širše, odpel dolga in
široka e-ja.
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Preslikava 19: Dolg široki e namesto kratkega širokega e-ja

Vir: Smetana (2019: 147)
Na Preslikavi 20 ima beseda »grôba« široki o, prav tako na Preslikavi 21 beseda »stôta«,
kar je lektorica poudarila, saj sta bila o-ja sprva péta preozko.
Preslikava 20: Primer dolgega širokega o-ja, sprva petega preozko

Vir: Smetana (2019: 51)
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Preslikava 21: Primer dolgega širokega o-ja, sprva petega preozko

Vir: Smetana (2019: 93)

Na Preslikavi 22 je odlomek zborovskega parta. Besedilo »Kdor v zakonski jarem skoči,
naj se od veselja loči«, mora biti zapeto forte in s poudarki – način izvajanja je botroval
izgovoru o-jev v besedah »zakonski«, »skoči«, »loči« na način, da so zveneli preširoko.27.
Preslikava 22: Široko péti ozki o-ji

Vir: Smetana (2019: 23)

27

Besedo jarem je treba izgovoriti s polglasnikom, tudi na to je bilo treba opozoriti.
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3.3.1.4.1.1 Premene širokih è in ò

Pravorečna norma v nekaterih primerih narekuje spremembo samoglasniške kakovosti.
To je pri kratko naglašenih e-jih v nezadnjih zlogih samostalnikov moškega spola v 2.,
3., (4.), 5., 6., sklonu ednine, v vseh dvojinskih in množinskih oblikah in pri pridevnikih
(Shema 4). Pri kratko naglašenih o-jih se to zgodi v nezadnjih zlogih samostalnikov
moškega spola v 2., 3., (4.), 5., 6., sklonu ednine in v vseh dvojinskih in množinskih
oblikah. Izgovor ločimo predvsem glede na to, ali gre za tvorjenke ali netvorjenke (Shema
5) (Šeruga Prek, Antončič 2003).
Shema 4: Samoglasniške premene pri kratko naglašenih e-jih

Vir: Šeruga-Prek, Antončič (2003: 56)

Shema 5: Samoglasniške premene pri kratko naglašenih o-jih

(Slika: Šeruga Prek, Antončič: 65)
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Preslikava 23: Premena kmèt – kméta

Vir: Smetana (2019: 65)
3.3.1.4.2 Polglasnik

Polglasnik je v slovenskem knjižnem jeziku vedno kratek, lahko je naglašen ali
nenaglašen. Nima svoje črke – zapisan je s črkama e ali r, izgovorjen pa z najmanj napora
(Tivadar 2016). Njegovo pojavljanje v besedi lahko predvidimo (Shema 6):
Shema 6: Predvidljivost polglasnika

Vir: Šeruga-Prek, Antončič (2003: 82)
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»Kakovostna dikcija pétih samoglasnikov upošteva standardno jezikovno-normativno
barvno (formantno) razlikovalnost samoglasnikov […]« (Kodrič, Tivadar 2016: 152) Ker
je barva (kakovost) samoglasnikov njihova segmentna lastnost, jo morajo do določene
višine tona upoštevati tudi operni pevci. To velja tudi za polglasnik, ki so ga sicer pevci
v Prodani nevesti večkrat zamenjali s samoglasnikom e. Menimo, da sta vzroka za to dva.
Prvi je splošno premalo znana standardna norma izgovora polglasnika, drugi pa je
središčna lega polglasnika v samoglasniškem trikotniku v primerjavi s sprednjo lego
fonema /e/. V prizadevanju za čim boljši zven odpetih tonov28 pevci polglasnik
artikulirajo bolj spredaj. V slovenskem govornem območju med pevci že od nekdaj velja,
da polglasnik ne zveni enako dobro kot drugi samoglasniki: »Kakor je medla artikulacija
polglasnika, tako je medel njegov zvok. Manjka mu zlasti resonančnosti (zvočnosti), ki
odlikuje druge vokale. Tega je deloma krivo naravno nastavno mesto, ki leži le malo pred
artikulacijskim: na meji med trdim in mehkim nebom.« (Groebming 1950: 97)
»Polglasnik ni ne svetel, ne temen, ne strnjen.« (Toporišič 1991: 41)
Na Preslikavi 24 je odlomek terceta, v katerem je veliko besed, ki zahtevajo izgovor s
polglasnikom: majhen, debelec, suhec, hromec, gluhec, modrec, butec. Pevec je normo
upošteval. Drugače je bilo z besedo »kožušček«, vidno na Preslikavi 25 (v operi Prodana
nevesta se ta beseda pojavi večkrat), kjer so pevci namesto polglasnika vztrajno peli
samoglasnik e. Enako je bilo z besedo »kakšen« na Preslikavi 26.

28

»Zven v glasbi poenostavljeno imenujemo ton.« (Mihelčič 2006: 12)
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Preslikava 24: Primer upoštevanja polglasnika

Vir: Smetana (2019: 74)

Preslikava 25: Primer neupoštevanja polglasnika

Vir: Smetana (2019: 198)
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Preslikava 26: Primer neupoštevanja polglasnika

Vir: Smetana (2019: 64)
3.3.1.4.3 Upoštevanje normirane kakovosti samoglasnikov

Operni pevci lahko pravorečno normo upoštevajo do določene višine tona. Osnovni toni
so pri opernem petju velikokrat zelo visoki. Čimbolj pa se frekvenca osnovnega tona viša,
tem manj višjih harmoničnih tonov (alikvotov) zajame formant.29
Pevci svetlim samoglasnikom v višjih tonskih legah (ki za oblikovanje višjih formantov
zahtevajo višje frekvence kot temni samoglasniki) znižajo frekvence višjih formantnih
področij. S tem samoglasnikom potemnijo barvo (spremenijo kakovost). Žargonski izraz
za preoblikovanje žrela in ustne votline na način, da omogočita nastajanje zvenečih
formantnih struktur, je »pokrivanje«. V italijanski šoli bel canta poleg izraza coprire
(pokriti) in voce coperta (pokrit glas) uporabljajo tudi izraz raccogliere (zbirati, usmerjati
glas v strnjeno točko) in voce raccolta (glas, zbran v eni točki). Raccogliere se sicer
nanaša tako na pokrivanje visokih kot na pravilno usmerjanje nizkih tonov. Ko so znane
pevce povprašali, kako jim tudi v visokih legah uspe zapeti samoglasnike z močnimi
formantnimi strukturami, so večinoma odgovorili, da svetlejše samoglasnike približujejo
temnejšim.
Tenorist Aureliano Pertile je povedal, da mu je maestro Bavagnoli zelo hitro pomagal pri
težavah z visokimi toni, ki jih je imel zato, ker je tudi nizke tone pel preveč ohlapno in
odprto. Po maestrovem nasvetu je glas začel zbirati (pokrivati) na sledeči način: lestvico
je začel peti z a-jem, zaokroženim skoraj do o-ja, in višje kot je pel, bolj je ton in barvo
29

Zato je »[p]evce v nižjih legah (bas, bariton) […] običajno lažje razumeti, saj je njihov osnovni ton pod
glavnimi formantnimi področji«. (Ravnikar 1999: 46) Po drugi strani pa je »[b]asistu, ki poje ton G (98
Hz), zelo težko zapeti vokala e in i, saj mora v ta namen v stranskem formantnem področju vzbuditi tone
okrog 20. oziroma 30. harmonske frekvence, ki so že zelo šibke«. (Ravnikar 1999: 46)
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zbiral in končal lestvico s temnim o-jem (Pertile v: Amaduzzi 2018). Baritonist Riccardo
Stracciari je spremembo a v o na visokih tonih komentiral z oceno, da bi sicer glasovi
zveneli stisnjeno, njihova barva pa bi bila grda (Stracciari v: Amaduzzi 2018). Tenorist
Hipólito Lázaro je za oblikovanje glasov na prehodu od enega do drugega pevskega
registra priporočil temnenje glasu s povezanima samoglasnikoma ou. (Lazaro v:
Amaduzzi 2018). Tenorist Gianfranco Corelli je bil mnenja, da vendar vsi vedo, da je
treba prehod med registri zaokrožiti (Corelli v: Amaduzzi 2018). Tenorist Carlo Bergonzi
je potožil, da v njegovih dneh sliši samo pevce, ki pojejo na silo in dodal, da mora biti
glas vedno pokrit in na mirnem dihu, v nasprotnem primeru da ne zveni (Bergonzi v:
Amaduzzi 2018). Pokrivanje tonov je dokumentirano in prikazano na velikem številu tako
zvočnih kot video posnetkov. Zelo nazorni so na primer posnetki Pavarottija in
Bergonzija, med sodobnejšimi je zelo prepričljiv posnetek Astree Amaduzzi, ki jih
najdemo na kanalu You tube.

3.3.2 Povezovanje samoglasnikov, zvočnikov in nezvočnikov
Gledališka lektorica v dramskem gledališču Tatjana Stanič opozarja, da morajo biti na
odru vsi glasovi v funkciji grajenja melodije oziroma pomena besedila in da je preveliko
osredotočanje na posamezne glasove lahko ovira. »V gledališču se lahko pojavi
hiperkorektnost. To je zelo hud problem recimo lektorjev, ki so premalo izobraženi, in
potem se preveč ukvarjajo samo z glasoslovno ravnjo, igralce opozarjajo zgolj in samo
na artikulacijo vokalov, konzonantov, zvočnikov, nezvočnikov in ta artikulacija potem v
govorni verigi, se pravi v fraziranju, kot rečete v operi, lahko prekrije pomen, melodijo.
To se ne sme dogajati. Mi moramo absolutno težiti k naravni izreki, k izreki, ki glasove
sicer naredi razumljive, da grejo v javni prostor, da zajamejo celotni volumen prostora,
da presežejo rampo30 in obrat igralca, če je s hrbtom obrnjen [proti občinstvu], ampak
morajo biti tudi podrejeni fraziranju.« (2019)
Fraza ni cilj le v dramskem, temveč tudi v opernem gledališču. Cilj opernega pevca je
ustvariti povezano linijo glasbene fraze: njeno bistvo je, da poteka na neprekinjenem toku
zraka. »Svobodno tekoč glas [ima] večjo možnost za učinkovito ritmično in melodično
oblikovanje glasbene fraze.« (Brodnik 2006: 42)
Način izvajanja, za katerega je značilen neprekinjeni zračni tok, imenujemo legato
(vezano) petje. »Legato […] je odvisen od dosledne vokalne kvalitete povezovanja enega

30

Rampa je »sprednji rob gledališkega odra«. (SSKJ).
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tona do drugega. Vsaka prekinitev stabilnega vokalnega timbra (zvočnosti) z nihajočimi
dinamičnimi stopnjami uniči zaznavo pravega legata.« (Brodnik 2006: 42) Poleg tega
mora biti intenzivnost vseh odpetih tonov primerno umerjena: »Vsaka nota mora
posedovati enako dinamično stopnjo vibrirajočega zvoka.« (Brodnik 2006: 42) Tak način
izvajanja je temelj italijanske pevske šole bel canta. »Osnova bel canta […] temelji na
zmožnosti peti legato […]. Med pevci in pevskimi pedagogi zato velja prepričanje, da
pevska odličnost temelji na obvladovanju umetnosti legata. Vsa tradicionalna pevska
literatura zahteva visoko stopnjo stabilnega legato petja, ki je odvisno od kontinuiranega,
neprekinjenega zvoka.« (Brodnik 2006: 42)
Lhotka-Kalinski poudarja več učinkov, ki jih ima legato petje: »Legato pri petju služi kot
stalen nadzor nad izenačevanjem vokalov in nad pravilnim izgovorom soglasnikov; za
obvladovanje prave jakosti tona znotraj glasbene fraze; za izenačevanje glasu v vseh
položajih in končno za oblikovanje barve tonov, ki jo zahteva pomen besede.« (1975: 56)
Velja pa tudi obratno: »Dober izgovor (dikcija) dodaja barvo, energijo, priteguje
pozornost ter krepi legato (vezano) petje.« (Kodrič, Tivadar 2016: 152) V pevski tradiciji
velja staro pravilo, naj se »besede polagajo na tone« (oziroma naj se »polaga besedilo v
glas in ne glas v besedilo«) in ne obratno. V pravilu je zajeto dvoje: a) način izgovora ne
sme prekinjati glasbene fraze in b) predpogoj za dobro izreko je dobra pevska tehnika
(appoggio in sostegno), ki podpira globok, elastičen dih in nadziranje enakomernega
podglotisnega pritiska (Lhotka-Kalinski 1975, Cvejić 2006). Prav nadzor nad
podglotisnim pritiskom je tisto, zaradi česar lahko velja star italijanski rek Si canta come
si parla (Poje se tako, kot se govori.) Dobra pevska tehnika namreč omogoča sproščenost
govornih artikulatorjev, s katerimi lahko pevec oblikuje pravilne in kvalitetne glasove –
tako samoglasnike kot soglasnike (konzonante).
Pri petju se samoglasniki izgovarjajo vedno s spuščenim grlom, ki se z nastopom
soglasnikov ne sme dvigniti, temveč mora ostati nizko do konca fraze. Na linijo
samoglasnikov pevec dodaja soglasnike, ki jih mora artikulirati mehko, neeksplozivno.
»Konzonanti v petju služijo povezovanju samoglasnikov, biti morajo kratki in nevsiljivi.«
(Kodrič, Tivadar 2016: 157) Taka artikulacija soglasnikov terja več napora v njihovi
pripravljalni fazi, faza odpore pa mora biti čim krajša, vendar dovolj intenzivna, da so
soglasniki slišni v dvorano. Operna pevka Lilli Lehmann, ki je prihajala z nemškega
govornega področja (nemščina je znana kot jezik soglasnikov), je razmišljala tako:
»[S]oglasniki [pri pravilnem, kakovostnem petju] nastajajo počasi […]. Njihovo tvorjenje
[…] zahteva veliko časa, saj je potrebno dvojno delo, da bi soglasniki lahko zazveneli.
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Gre za popolno nasprotje tega, kar pevci in učenci najpogosteje razumejo kot jasen,
pravilen izgovor oz. kar so se navadili početi, ko soglasnike izgovarjajo trdo, nezveneče
in hitro, brez priprave in mehčanja.« (1993: 111).
Med pevci so se oblikovala bolj ali manj na izkušnjah sloneča splošna pravila izgovora
soglasnikov, denimo: – Soglasniki se izgovarjajo na višini sledečega samoglasnika. – V
visoki legi se morajo soglasniki prilagoditi odprtim vokalom e, i in a. To pomeni, da je
treba izgovorno mesto soglasnikov, ki se izgovarjajo zadaj, pomakniti naprej31 – Izgovor
samoglasnika mora pasti točno na dobo, zato je treba soglasnike izgovoriti pred dobo. –
Soglasniki se vedno izgovarjajo kratko.32
García33 zagovarja delitev besed tako, da se soglasnik, ki začenja sledeči zlog, priključi
predhodnemu zlogu. Drugi zlog se tako vedno začne s samoglasnikom (2003). Lilli
Lehmann podaja nasvet, naj se soglasnikom prida samoglasnike, najbolje e.
(Samoglasniki, ki uvajajo soglasnike, morajo biti neslišni, tisti na koncu besed pa zelo
kratki) (1993). Vsem napotkom za petje soglasnikov je skupno, da imajo za cilj
povezovanje samoglasnikov.
»Vokali so nosilci strukture izgovarjanja, konzonanti pa imajo izjemno močen
emocionalni pomen. Narobe nastavljeni sičniki in šumniki so strahovita ovira, in sicer
zato, ker jo gledalec manj sliši. Če naredi igralec napako na vokalu, se to takoj pozna, na
konzonantu so te napake bolj perfidne. Slišijo se manj, razumljivost pa je takoj slabša.
Tudi zaporniki in eksplozivni ustničniki morajo biti artikulirani najmanj tako dobro kot
vokali. Jaz med konzonanti in vokali ne delam hierarhije, da so eni važni in drugi manj.
Važni so oboji, zvočniki pa imajo še svojo posebno pozicijo.« (Stanič 2019)

3.3.3 Soglasniki
3.3.3.1 Zvočniki
Glasovi srednje odprtostne stopnje slovenskega knjižnega jezika so /m/ in /n/ (nosna
glasova), /r/ in /l/ (jezična glasova), /v/ in /j/ (drsna glasova). Kot pove njihovo ime, so
zvočniki zveneči glasovi: ob njihovem tvorjenju glasilke nihajo in ustvarjajo osnovni ton.
Zvočniki tako ne prekinjajo zvena péte fraze. Glede na akustične značilnosti sta /m/ in /v/
temna, /n/ in /j/ svetla, razlika med /r/ in /l/ pa je v pretrganosti (Toporišič 1991).
31

Tako je glas jasnejši (voce chiara) in ne pada nazaj (voce tubata). Ton dobi prodornost in je svetel.
Seveda samoglasnik ne sme zveneti preveč odprto (voce bianca).
32
Ti napotki nimajo navedenega vira, ker so se nabirali v spominu skozi leta učenja solopetja.
33
Manuel Patricio Rodríguez García (1805 – 1906) je bil španski pevec in pedagog. Izumil je laringoskop.
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Lektorica ljubljanske Drame pravi: »Zvočniki so zame zelo pomembni, skoraj še bolj kot
samoglasniki. Igralci se na akademiji učijo tehnike govora in bazična naloga te je, da jim
postavi pravorečno strukturo. Ne glede na to iz katerega govornega bazena prihajajo, vsaj
teoretično vejo, kako je treba postaviti samoglasnike. Pri soglasnikih pa se začnejo težave.
Zvočniki so zelo pomembni zato, ker so polvokalizirani. […] /r/, /l/, /m/, /n/, /j/, /v/ so v
resnici zlogotvorni, to pomeni, da lahko tudi brez vokala tvorijo zlog, […] ker imajo
zmeraj ob sebi polglasniški element […] Jaz […] jim dajem veliko pomena.« (Stanič
2019)
V nadaljevanju sledi predstavitev zvočnikov po naslednjih točkah: a) značilnosti
artikulacije pri govoru in petju, b) sonogram, c) primer iz opere Prodana nevesta.
Ugotovitve o artikulaciji zvočnikov in v nadaljevanju tudi nezvočnikov so, kjer ni
navedeno drugače, plod dolgoletnega učenja solopetja in lastnega raziskovanja.
Fonem /m/
Značilnosti izgovora: ustnici sta zaprti, zračni tok gre skozi nosno votlino
(ustničnoustnični m). Tak izgovor velja za /m/ pred samoglasnikom.
Izgovorna varianta: pred f in v je izgovor zobnoustničen (primer: simfonija, sem videl)
(Toporišič 1991, Šeruga-Prek, Antončič 2003).
Za boljšo slišnost fonema /m/ mora pevec povečati pretok zraka skozi nosno votlino.
Sonogram 2 kaže primerjavo med dvema glasovoma [m], izgovorjenima z manjšim
oziroma večjim pretokom zraka skozi nos. Formantna struktura drugega je močnejša.
Sonogram 2: Manj in bolj slišni [m]

Vir: lasten
Na Preslikavi 27 je odlomek z veliko m-ji, ki jih je pevec vsakič dodatno ozvočil.
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Preslikava 27: Dodatno ozvočeni m-ji

Vir: Smetana (2019: 58)
Fonem /n/
Značilnosti izgovora: jezik s pomočjo zgornjih zob usmeri zračni tok v nosno votlino
(zobnojezični /n/). Tak izgovor velja za /n/ pred samoglasnikom.
Izgovorne variante: pred k, g, h je izgovor mehkoneben – resonirajoči /n/ (Nevenka,
angel, Anhovo); pred f in v je zobnoustničen (informacija, konvoj); pred j na koncu
besede ali ko je j v isti besedi pred soglasnikom, je mehčan (konj, manjšina).V zadnjem
primeru lahko zvezo nj izgovarjamo kot mehčani glas ali kot podaljšan zobni n (Toporišič
1991, Šeruga-Prek, Antončič 2003).
Za večjo slišnost fonema /n/ mora pevec povečati pretok zraka skozi nos. Na Sonogramu
3 je primerjava med [n], zapétim z manj zraka, in [m], zapetim z več zraka. Jasno je vidno,
da je v formantni strukturi bogatejši slednji.
Sonogram 3: Manj in bolj slišni [n]

Vir: lasten
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Preslikava 28: Zapisani poudarki omogočajo dobro ozvočenje m-jev in n-jev.
Preslikava 28: Dodatno ozvočena m-ja in n

Vir: Smetana (2019: 150)
Nosnika /m/ in /n/ se na koncu glasbene fraze ali besed, ki jim sledi pavza, lahko poudarita
še na en način, in sicer s preusmeritvijo zračnega toka skozi usta (taka artikulacija je
značilna za vse nosnike pred in med samoglasniki). Pri tem gre v resnici za dodajanje
polglasnika: pri /m/ se razpreta ustnici, pri /n/ pa se spusti jezik in kratko zazveni
polglasnik.34
Čeprav tako poudarjanje ni značilnost slovenskega govorjenega jezika in je tako v
dramskem kot v opernem gledališču treba »priti do naravnosti« (Stanič 2019), menimo,
da je v posebnih primerih upravičeno. To je takrat, ko pevec zaključuje besedo z veliko
količino izdišnega zraka (poje glasno). Medtem ko več zraka skozi nos dovolj ozvoči [m]
pri tihem petju – Na Sonogramu 4 je vidno, da ima podobno jakost kot [a] pred njim. –,
je pri glasnem opernem petju tako ozvočevanje nezadostno. To se vidi na Sonogramu 5,
kjer zvočnik [m], ozvočen le z večjim pretokom zraka skozi nos, po dinamiki ni primerljiv
s samoglasnikom [a] pred njim, z dodanim polglasnikom pa se beseda zaključi slišno in
razumljivo. Enako velja za zvočnik [n] na Sonogramu 6.

34

Lilli Lehmann v nemščini, ki tako kot slovenščina pozna besede s soglasniki v izglasju, priporoča
ozvočevanje z samoglasnikom e (Lehmann 1993). – Lhotka-Kalinski pravi, da se na ta način lahko odpoje
nezvočnike na koncu besed, osnovni ton polglasnika, ki pri tem zazveni, pa mora biti zelo kratek (LhotkaKalinski 1975).
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Sonogram 4: Ozvočeni [m] pri tihem petju

Vir: lasten
Sonogram 5: Ne dovolj slišen [m] in dovolj slišen [mǝ]

Vir: lasten
Sonogram 6: Ne dovolj slišen [n] in dovolj slišen [nǝ]

Vir: lasten
Na Preslikavi 29 je primer izglasnega [m] v besedi »um« v dinamiki forte, na
Preslikavah 30 in 31 pa forte izvajanje zahteva izglasni [n] v besedi »Gorjan« in »dan«.
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Preslikava 29: Izglasni [m] v dinamiki forte

Vir: Smetana (2019: 92)

Preslikava 30: Izglasni [n] v dinamiki forte

Vir: Smetana (2019: 174)
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Preslikava 31: Izglasni [n] v dinamiki forte

Vir: Smetana (2019: 274)
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Fonem /r/
Značilnosti izgovora: za slovenski knjižni jezik je značilna navadna, jezična izgovarjava:
jezični venec se dotakne zgornjih dlesni, za tem se konica jezika hitro umakne.
Mehkonebna ali ovularna različica r-ja nista knjižni in pri petju nista dovoljeni.
Za boljšo slišnost /r/ potrebuje večji pretok zraka, kar povzroči, da se število tresljajev
poveča, tak glas je tudi časovno daljši.
Na Sonogramu 7 je glas [r], za njim pa dvakrat beseda »raj«. [r] prvič izgovorjene besede
je bil zapet z enim tresljajem, drugič z več tresljaji.

Sonogram 7: [r], [raj], [raj]

Vir: lasten
Groebming je leta 1950 zapisal: »V navadnem govoru zatrepeta konica pri izreki r-a en
samkrat. […] Pevci morajo r, kadar nastopa pred vokalom[,] izgovarjati intenzivnejše, z
dvema ali tremi tresljaji. S tem se izboljša tudi nastavek sledečega vokala (raj, riba).
Kakor v naravnem govoru naj ga izgovarjajo takrat, kadar stoji za vokalom (čar, mir-no)
ali med soglasnikom in vokalom (truplo, kraj).« (1950: 142) Naše mnenje je, da je število
tresljajev, ki naj jih ima péti /r/, odvisno od položaja besede v verigi besed in od samega
značaja, ki naj ga ima zapeta fraza. /r/ na koncu fraze »Le ljubezen je pravi božji dar!«
(Preslikava 32) zagotovo zahteva več vibracij jezika kot samo eno. To lahko trdimo tudi
na podlagi podatka, da je bilo pevca na neslišnost [r] na tem mestu potrebno večkrat
opozoriti. Več tresljajev jezika tu ni botrovalo značajski zaznamovanosti govora opernega
lika. Nasprotno je bilo pri frazi »Ker razum imam …«. Tu se ob več vibracijah jezika
ustvari odločen, strašen, jezen itd. značaj pevskega lika. Zaradi jasnosti je dobro, da pevec
oba /r/ medsebojno loči (Preslikava 33).
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Preslikava 32: Slišnost izglasnega r-ja v frazi Le ljubezen je pravi božji dar!

Vir: Smetana (2019: 113–114 )
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Preslikava 33: Značajska zaznamovanost in ločenost r-jev v besedah »ker razum«

Vir: Smetana (2019: 89)
Fonem /l/
Značilnosti izgovora: jezična konica dela zaporo na srednjih zgornjih dlesnih, zračni tok
se usmeri mimo obeh strani jezika (navadni /l/).
Izgovorna varianta: v zvezi lj na koncu besede ali v isti besedi stoji lahko mehčani ali
podaljšani /l/ (Toporišič 1991, Šeruga-Prek, Antončič 2003).
»Zvočnik l spada med lahko pevne glasove« (Groebming 1950: 130).
Za večjo slišnost /l/ potrebuje večji pretok zraka. Sonogram 8 prikazuje zlog [la]. Prvič je
[l] zapet z manjšim, drugič z večjim pretokom zraka. Formantna struktura je drugič
gostejša.
Sonogram 8: [la], [la]

Vir: lasten
Pravorečje določa, kdaj se grafem l tudi zares izgovarja kot [l] (Shema 7).
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a) Pred samoglasnikom ga vedno izgovarjamo l (ladja). b) L na koncu besede izgovarjamo
pri deležnikih na -l (nosil), pri samostalnikih m. sp. v imenovalniku ed. (pepel)35, pri
nekaj samostalnikih ženskega spola (piščal, piščalka, globel, zmrzal, zel (rastlina), zibel,
zibelka, misel), pri pridevnikih (rahel, pičel), pri prostorskem prislovu navzdol in
mernostnem prislovu pol, tudi če je ta sestavni del tvorjenke (pol kilograma, polizdelki,
izjema: polotok). c) L pred soglasnikom izgovarjamo z

pri glagolskih izpeljankah, ki

pomenijo delujočo osebo ali žival in v priponskih obrazilih -lc-, -lč-, -lk-, redkeje pri lsk-, -lstv- (bralci, bralka). Kadar pripona -lc- in -lk- pomeni nekaj živega, je večinoma
pravilen -jevski izgovor36, kadar neživo predmetnost pa je največkrat pravilen izgovor z
l-jem (prim. drsalka, kopalke, plezalka, nosilci). Zvezo -ln- skoraj vedno izgovorimo z ljem (kopalnica, volilni, predvolilni)37. Besede z morfemskim ol izgovarjamo o (dolg,
obdolžiti, jabolko, jabolčni, čoln, polž, polh, volk, tolkala, volna, popolnoma, molk,
molčati, žolna, vdolbina). č) L v prevzetih besedah vedno izgovarjamo kot [l] (dental,
intelektualec, Portugalci).
Shema 7: Izgovor črke l

Vir: Šeruga-Prek, Antončič (2003: 149)

35

Izjeme, pri katerih l izgovarjamo kot [l], so detel, predal, predel. Dvojnice so sel, del, tla – tal.
Izjeme so: gasilci, strelci, ostrostrelci, hudodelci, rokodelci, poljedelci, talci, staroselci.
37
Dvojnice: pepelnica, pepelnik, zelnik.
36
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Na Preslikavi 34 so besede, ki jih je treba izvajati poudarjeno in pri tem paziti, da bodo
dovolj poudarjeni tudi l-ji.
Preslikava 34: Poudarjanje [l]

Vir: Smetana (2019: 41)

Fonem /v/
Značilnosti izgovora: zračni tok gre skozi priporo med zgornjimi sekalci in spodnjo
ustnico (zobnoustnični /v/).
Za večjo slišnost je potreben večji pretok zraka. Na Sonogramu 9 je prvi [v] artikuliran z
manj, drugi z več zraka. Poleg tega je pri opernem petju pomembno, da so zgornji sekalci
na spodnji ustnici in ne za njo, kot je to značilno pri govoru. Na Sonogramu 10 je prvi [v]
artikuliran z zgornjimi sekalci za spodnjo ustnico, drugi pa z zgornjimi sekalci na spodnji
ustnici. Drugi [v] je formantno močnejši.
Sonogram 9: Manj in bolj intenziven [v]

Vir: lasten
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Sonogram 10: Pravilno izgovorno mesto /v/ pri petju

Vir: lasten
Ustničnozobni /v/ je »zelo važen za nastavek samoglasnikov in nekaterih soglasnikov,
ker sili pevca h koncentraciji zračnega toka v sprednji ustni votlini. Skozi ozko priporo
in vrzeli v zobeh se more zrak le počasi prerivati, zato je zgoščen in prikladen, da požene
n. pr. pri r-u vibracije v jezično konico. Zaradi bližine artikulacijskih mest se v dobro
spaja tudi z j in l.« (Groebming 1950: 156) Groebmingovo mnenje je živo tudi med
današnjimi pevci.
Izgovorne variante: dvoglasniški ṷ se izgovarja z obema ustnicama in s privzdignjeno
zadnjo jezično ploskvijo proti mehkemu nebu; ustničnoustnični zveneči (šumni) w se
izgovarja z obema ustnicama, a bolj približanima kot pri ṷ; ustničnoustnični nezveneči ʍ
je enak kot w, le nezveneč (Toporišič 1991).
Norma slovenskega knjižnega jezika določa mesto izgovora posamezne variante (Shema
8): /v/ pred samoglasnikom iste besede izgovarjamo zobnoustnično (vaja, vrh).
Dvoglasniški

izgovarjamo za samoglasnikom na koncu besede (siv, živ) in za

samoglasnikom pred soglasnikom iste besede (sivka, življenje). Ustničnoustnični zveneči
(šumni) w izgovarjamo pred zvenečim nezvočnikom (vzajemno, vdeti), pred zvočnikom
(vlada, vreme, vnetje), za zvočnikom (obrv). Ustničnoustnični nezveneči ʍ izgovarjamo
pred nezvenečim nezvočnikom (vpis, predvsem, vtičnica).
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Shema 8: Variante fonema /v/ in izgovor predloga v

Vir: Šeruga-Prek, Antončič (2003: 154)
Slovenski pravopis iz leta 1962 »je pred l,lj in r še dopuščal izgovarjavo zobnoustničnega
v. Sprememba je nastala po izidu Toporišičeve Slovenske slovnice (1976) in Načrta pravil
za novi slovenski pravopis (1981). Glede izgovora v-ja pred korenskim v ali l (vreme,
vlada) je v slovenskem prostoru še vedno precej polemik in odporov, večinoma pri
pripadnikih neosrednjih govorov«. (Šeruga-Prek, Antončič 2003: 152).
Izgovor ustničnoustničnega w je slabo sprejet tudi v operni dikciji. »Težave z
izgovarjanjem zvočnika /v/ kot ustničnoustničnega /w/ se pojavijo, ko je v glasbenem
zapisu več tonov kot v besedi zlogov ali kadar mora prodreti skozi gosti zvok orkestra,
da jo bo poslušalec v dvorani pravilno slušno dojel. Tedaj se izgovarjava v nekaterih
primerih približa samoglasniku /u/ (npr. vdeti, vzeti ipd.), v drugih pa zobnoustničnemu
/v/ (npr. vrag, vraga).« (Verstovšek 2006: 81)
Na Preslikavi 35 je primer, ko se zveneči /w/ besede »vdano« izgovarja kot samoglasnik
/u/.
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Preslikava 35: /w/ zapet kot [u]

Vir: Smetana (2019: 31)
Lektorica Nevenka Verstovšek je tekom priprav opere Prodana nevesta večkrat poudarila,
da bi se glasu /w/ z odra ne slišalo38 in od pevcev zahtevala, da zapojejo zobnoustnični v:
[vraga]. Sonogram 11 prikazuje [v], [wraga] in [vraga] in dokazuje pravilnost lektoričine
trditve: [w] v vzglasju prvič izgovorjene besede »vraga« nima formantnih struktur.
Sonogram 11: [v], [wraga], [vraga]

Vir: lasten
Na Preslikavah 36, 37 in 38 so primeri, ko so pevci namesto ustničnoustničnega [w]
izgovarjali zobnoustnični [v].

38

Poslušalci bi slišali [raga].
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Preslikava 36: [vraga] namesto [wraga]

Vir: Smetana (2019: 192)

Preslikava 37: [razvlečejo] namesto [razwlečejo]

Vir: Smetana (2019: 157)

Preslikava 38: [vredna] namesto [wredna]

Vir: Smetana (2019: 164)
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Izgovor zobnoustnične variante fonema /v/ v vzglasju pred likvidoma /r/ in /l/ zagovarja
tudi Tivadar, ki je tako prakso dokazal z analizo radijskih besedil in predlaga, da bi jo
spet kodificirali kot variantni izgovor skupaj z zvenečim w (Tivadar 1999, Tivadar 2013).
»Pri izgovoru fonema /v/ oz. črke 〈v〉 v vzglasju pred likvidoma /r/ in /l/ v
nezasamoglasniškem položaju, ki sta zelo zvočna soglasnika [...], se v knjižnem jeziku
uveljavlja izgovarjava zobnoustnične variante. Zobnoustnična varianta, ki ni kodificirana
(v SP 1994 (81–83) je le [w]), se uveljavlja verjetno zaradi lažje izgovarjave, običajna pa
je tudi v substandardnem govoru; zobnoustnični [v] je pogostejši predvsem v manj
branem, tj. polprostem in prostem govoru (v napovedi novic, pri napovedi vremena, pri
vodenju oddaje). Večkrat sta pri istem govorcu pred likvidoma /r/ in /l/ izgovorjeni obe
varianti. Pri tem ne moremo govoriti o vplivu črke, kajti zobnoustnični /v/ je bil
izgovarjan tudi v primerih prostega oz. polprostega govorjenja [...]. V imenih se vedno
izgovarja zobnoustnična varianta. [...] Ustrezna pravorečna rešitev, po mojem mnenju, je,
da se dopusti dvojnica, torej [w] oz. [v]. Kodifikacija se mora uskladiti z dejansko normo,
saj tudi mnenje oz. »pritožba« slavistov na u-jevski izgovor pred likvidoma /r/ in /l/, ne
pa tudi nad zelo pogostim (po SP 1994) nekodificiranim zobnoustničnim izgovorom,
dokazuje, da zobnoustnična varianta tudi v knjižnem jeziku obstaja kot dvojnica in ne
samo v določenih pokrajinskih govorih, tudi v Ljubljani.« (Tivadar 1999: 347)
Fonem /j/
Značilnosti izgovora: jezik se približa prednjemu delu trdega neba.
Fonem /j/ se zaradi položaja jezika in žrela pri njegovem tvorjenju uporablja za izgovorno
izenačevanje samoglasnikov. Služi kot most med samoglasniki zadnjega in sprednjega
dela ustne votline (Cvejić 2006).
Pri hitrem tempu ali če tako zahteva ritem, lahko /j/ zamenjamo z /i/, ki je sprednji
samoglasnik in bliže izgovornim točkam sosednjih glasov, ki skušajo vse biti čim bolj
naprej (Groebming 1950). Sonogram 12 prikazuje besedi »aja« in »raj«. V prvi je [j] med
dvema samoglasnikoma, v drugi je v izglasju in takrat so opazna formantna področja
samoglasnika /i/.
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Sonogram 12: [aja], [raj]

Vir: lasten

Na Preslikavi 39 je odlomek zborovskega parta, besedilo je: »Reci, Marinka, nam, kaj in
kako. Reci, kaj in kako …« Ker je tempo zelo hiter (allegro vivo), sta se besedi »kaj in«
slišali [ka in]. Da bi to popravili, so pevci zapeli dva i-ja, drugega pa poudarili.
Preslikava 39: Slišnost j-ja v verigi besed »kaj in kako«

Vir: Smetana (2019: 249)
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3.3.3.2 Nezvočniki
Nezvočniki, glasovi najmanjše odprtostne stopnje, se delijo glede na več kategorij
značilnosti. Delijo se glede na zvenečnost, tvorjenost, mesto artikulacije, šum ali trajanje.
3.3.3.2.1 Delitev glede na zvenečnost

Nezvočniki so zveneči (/b/, /d/, /g/, /z/, /ž/, /dž/) in nezveneči (/p/, /t/, /k/, /s/, /š/, /č/, /f/,
/c/, /h/). Ob tvorjenju zvenečih glasilke zvenijo – tvorijo osnovni ton, ob nastajanju
nezvenečih glasilke ne zvenijo – osnovnega tona ni.
Sonograma 13 in 14 prikazujeta razliko v obarvanosti osnovnega tona pri zvenečih in
nezvenečih nezvočnikih. Vsakemu zvenečemu nezvočniku sledi njegov nezveneči par.
Za boljšo razpoznavnost je vsak nezvočnik povezan v zlog s samoglasnikom [a]. Na
Sonogramu 13 si torej sledijo: [ba], [pa], [da], [ta], [ga], [ka]. Na Sonogramu 14 so po
vrsti: [za], [sa], [ža], [ša], [dža], [ča]. Nezveneči nezvočniki [f], [h] in [c], ki nimajo svojih
zvenečih parov, so prikazani na Sonogramu 15.
Sonogram 13: Primerjava zvenečih in nezvenečih nezvočnikov – 1. del

Vir: lasten
Sonogram 14: Primerjava zvenečih in nezvenečih nezvočnikov – 2. del

Vir: lasten
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Sonogram 15: Nezvočniki [f], [h], [c]

Vir: lasten
3.3.3.2.2 Delitev glede na tvorjenost

Nezvočniki nastajajo z oviranjem zračnega toka pri najmanjši odprtostni stopnji govorne
cevi. Zračni tok ovirajo artikulatorji (jezik, zobje, ustnice), ki naredijo ali zaporo – tako
nastanejo glasovi, imenovani zaporniki – ali priporo – tako nastanejo priporniki – ali
zaporo in priporo eno za drugo – na ta način se tvorijo zlitniki.
a) Značilnosti izgovora zapornikov:
/b/ – ustnici se zapreta in sunkovito razmakneta, da se zasliši pok in zven glasilk
/p/ – ustnici se zapreta in sunkovito razmakneta, da se zasliši pok brez zvena glasilk
/d/ – zaporo dela jezični venec ob zgornjih zobeh in spodnjem delu dlesni. Pri razmiku se
zasliši zven glasilk.
/t/ – zaporo dela jezični venec ob zgornjih zobeh in spodnjem delu dlesni. Pri razmiku se
zasliši pok brez zvena glasilk.
/g/ – zaporo dela zadnji del jezika ob mehkem nebu. Pri razmiku se zasliši zven glasilk.
/k/ – zaporo dela zadnji del jezika ob mehkem nebu. Pri razmiku se zasliši pok brez zvena
glasilk.
b) Značilnosti izgovora pripornikov:
/f/ – nepopolno zaporo dela zgornja ustnica, ki se približa zgornjim sekalcem. Pri razmiku
se zasliši šum brez zvena glasilk.
/s/ – priporo dela jezični venec ob notranjo stran zgornjih zob. Pri razmiku se zasliši šum
brez zvena glasilk.
/z/ – priporo dela jezični venec ob notranjo stran zgornjih zob. Pri razmiku se zasliši zven
glasilk.
/š/ – srednja jezična ploskev je pomaknjena bolj nazaj kot pri /s/, šum nastane med
jezikom in sekalci. Pri razmiku se zasliši šum brez zvena glasilk.
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/ž/ – srednja jezična ploskev je pomaknjena bolj nazaj kot pri /z/, značilen šum nastane
med jezikom in sekalci. Pri razmiku se zasliši zven glasilk.
/h/ – priporo dela zadnja jezična ploskev proti prednjemu delu mehkega neba. Pri razmiku
se zasliši šum brez zvena glasilk.
c) Značilnosti izgovora zlitnikov:
Zlitniki se tvorijo na enak način kot zaporniki in priporniki, iz katerih so sestavljeni –
najprej so zaporni, potem priporni, a slišimo jih kot enotne glasove (Ravnikar 1999).
/c/ – zlitek /t/ in /s/
/č/ – zlitek /t/ in /š/
/dž/ – zlitek /d/ in /ž/
Delitev glede na tvorjenost je za operno dikcijo precej pomembna, in sicer zato, ker
ponudi seznam glasov, ki od pevcev in lektorja zahtevajo posebno pozornost. To so
zaporniki. Pri izgovoru zapornikov (okluzivov) prihaja do zapore govorne cevi, ki se nato
hitro odpre in zasliši se značilen pok (Toporišič 1991). V času zapore nastane kratka
tišina, ki znotraj besede pomeni prekinitev njenega zvena. Za zvok pa je pomembna
predvsem odpora, zato zapornikom pravimo tudi odporniki (eksplozivi) (Toporišič 1991).
Pok, ki nastane v fazi odpore, pri petju ne sme biti premočan. Intenzivni poki so za uho,
posebej za tekočo dinamiko glasbene fraze, moteči, pripomorejo pa tudi k zakrčenosti
govornih mišic.
Sonogram 16 prikazuje zapornike v zlogih [apa], [ata], [aka], ki so bili najprej zapeti
mehko in kratko (s primerno količino zraka), nato eksplozivno. Intenzivna izreka
nezvenečih zapornikov je v drugem primeru povzročila daljši čas brez zvena, poleg tega
se samoglasniki [a], ki so sledili takim povečano eksplozivnim zapornikom, po dinamiki
(glasnosti) močno razlikujejo od ostalih.
Sonogram 16: Zmerni vs. eksplozivni nezveneči zaporniki [p], [t] in [k]

Vir: lasten
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Isti pojav je opazen na Sonogramu 17, ki prikazuje najprej umerjeno, nato eksplozivno
izgovarjavo zvenečih zapornikov v zlogih [aba], [ada], [aga].
Sonogram 17: Zmerni vs. eksplozivni zveneči zaporniki [b], [d] in [g]

Vir: lasten
3.3.3.2.3 Delitev glede na artikulacijsko mesto

Glede na mesto artikulacije delimo nezvočnike na ustničnike (/p/, /b/, /f/ zobnoustničnik), zobnike (/t/, /d/, /s/, /z/, /c/), zadlesničnike (/š/, /ž/, /č/, /dž/) in
mehkonebnike (/k/, /g/, /h/) (Toporišič 1991). Mehkonebnika k in g imata izgovorno
mesto na zadnjem delu ustne votline, pri petju pa ga je treba prestaviti naprej na sprednji
del trdega neba (Cvejić 2006).
Značilnosti izgovora nezvočnikov smo predstavili v poglavju 3.3.3.2.2 Delitev glede na
tvorjenost, tu dodajamo njihove artikulacijske variante.
/p/ in /b/ – Osnovna varianta /p/ in /b/ je ustničnoustnična, izgovarjamo jo pred
samoglasnikom (paprika, bor). Pred m sta favkalna – z odporo skozi nos (zob me boli).
Pred f in v sta zobnoustnična (vstop fantov, vstop vodje).
/t/ in /d/ – Osnovna varianta /t/ in /d/, pred samoglasnikom, je zobnojezična (tata, dedek).
Pred n sta favkalna (lastnost, prednost), pred l pa obstranska (tloris, dlan).
Za razumljivost pri opernem petju morajo biti artikulacijska mesta vseh glasov čim bolj
spredaj, zato je bolje, da pevec artikulacijskih variant zapornikov ne upošteva
(Verstovšek 2006). Naprej pomaknjeno artikulacijsko mesto soglasnikov pri petju poleg
tega olajša pravilno usmerjenost samoglasnikov (Cvejić 2006). Lilli Lehmann svetuje,
naj se soglasniki izgovarjajo z artikulatorji v položaju za samoglasnik e (ki spada med
sprednje samoglasnike) (Lehmann 1993). Pevci sprednji izgovor soglasnikov v svojem
žargonu imenujejo »grizenje« besedila: »[P]ravimo, da pevci besedilo »grizejo«.
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(Verstovšek 2006: 81) Ob tem je pomembno opozoriti na razliko med intenzivnim in
trdim izgovorom soglasnikov. Medtem ko prvi način izgovora prispeva k razumljivosti
in grajenju glasbene fraze, je pri trdi artikulaciji govorni aparat zakrčen (Lehmann 1993).
3.3.3.2.4 Delitev glede na šum

Glede na šum so nekateri glasovi sičniki (/s/, /z/, /c/), drugi šumniki (/š/, /ž/, /č/, /dž/).
Sičniki so tvorjeni »ob zobeh s priporo ali z zaporo, ki preide v priporo« (SSKJ). Šumniki
so tvorjeni »na sprednjem nebu s priporo ali z zaporo, ki preide v priporo«. (SSKJ)
Lektorica Stanič pravi: »Pri sičnikih so napake pogoste, /s/ recimo lahko preveč žvižga.«
(2019) Pri šumnikih pa opozarja na drugačne težave: »/š/, /ž/ so velikokrat premehki. Zato
jaz različno obravnavam sičnike in šumevce, tu se pojavljata dve različni napaki.« (2019)
Delitev na sičnike in šumnike je pomembna tudi za pevce: sičniki ne zahtevajo posebne
pozornosti glede artikulacijskega mesta, saj bi se odmik od pravilnega izgovornega mesta
takoj prepoznal kot sigmatizem. Rahel premik izgovornega mesta šumnikov ni tako
opazen, zato zahteva več pozornosti: zagotoviti je treba njihov zadlesnični izgovor.
Delitev zgolj na sičnike in šumnike pa za opernega lektorja ne zadostuje. Pri petju so
frekvence in jakost glasov močnejše kot pri govoru, v takih danostih pa se pokažejo
razlike med zvenečimi in nezvenečimi sičniki in šumniki. (Delitev v Tabeli 5.)
Tabela 5: Delitev sičnikov in šumnikov na zveneče in nezveneče
zveneči

nezveneči

sičniki

z

c, s

šumniki

ž, dž

č, š

Vir: Toporišič (1991: 78)
Zveneči sičnik /z/ za dobro slišnost zahteva večjo količino izdišnega zraka, kar ne velja
za nezveneča sičnika /c/ in /s/. Ta dva glasova sta že sama po sebi dovolj izrazita. Zveneča
šumnika /ž/ in /dž/ zahtevata večjo količino zraka, za nezveneča /č/ in /š/ pa je intenzivna
izreka neprimerna (Groebming 1950).
Trditev smo preverili s poskusom: prosili smo opernega pevca tenorista, naj na poljubno
melodijo zapoje besede: zima, pozdrav, vzela, zjutraj, pozeba; cesta, krajcar, sonce,
kocka, kocen; saje, sedež, kos, bosa, kosmulja; življenje, ožina, ježa; džem, džins,
džungla; češnja, potoček, človek, moč; šala, šmarnica, nož, mošnja. Prvič naj jih zapoje
intenzivno, drugič zmerno. Poskus smo večkrat ponovili.
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Ugotovili smo, da so bili z-ji, ž-ji in dž-ji prvič za uho prijetni in drugič neizraziti, medtem
ko so bili c-ji, s-ji, č-ji in š-ji prvič moteči, drugič primerni.
Sonogram 18: Sičniki [s], [z] in [c]

Vir: lasten
Songram 19: Šumniki [š], [ž], [č] in [dž]

Vir: lasten
3.3.3.2.5 Delitev glede na trajanje

Glede na to, ali glasove lahko izgovarjamo poljubno dolgo ali ne, se delijo na trajne in
netrajne. Netrajni so zaporniki in zlitniki (/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /c/, /č/, /dž/), vsi ostali
(/f/, /s/, /z/, /š/, /ž/, /h/) so trajni (Toporišič 1991).
Lektor mora pri trajnih paziti, da jih pevci ne bi vlekli predolgo.
Sonogram 20: Trajni nezvočniki [f], [s], [z], [š], [ž], [h]

Vir: lasten
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Na Preslikavi 40 je besedilo, ki ga je pevec moral peti poudarjeno in počasi. Nevarnost,
da bi bila držana predolgo, je pretila predvsem glasovoma [s] v besedah »jaz« in
»slamo«.
Preslikava 40: Nevarnost predolgega držanja trajnih glasov

Vir: Smetana (2019: 86)
3.3.3.3 Določenost opernih soglasnikov z jezikovno normo
Za pravilen izgovor soglasnikov je glede na jezikovno normo treba upoštevati izgovorne
variante fonemov in premene po zvenečnosti, v govorni verigi pa pozornost zahtevajo še
posebnosti, do katerih pride zaradi bližine glasov sosednjih besed (Toporišič 1991).
Izgovorne variante so bile predstavljene v poglavju 3.3.3.2.3 Delitev glede na
artikulacijsko mesto. Tu navajamo premene po zvenečnosti – osnovne in v govorni verigi.
3.3.3.3.1 Premene po zvenečnosti

Nezvočniki na koncu besede pred premorom so vedno nezveneči (mož – [moš], sneg –
[snek]). Desni nezvočnik vpliva po zvenečnosti na levega: pred nezvenečim nezvočnikom
vedno stoji nezveneči nezvočnik, pred zvenečim pa zveneči. Zvočniki na zvenečnost
nezvočnikov pred njimi ne vplivajo.
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3.3.3.3.2 Govorna veriga

a) Zvočnik /v/ izgovarjamo :
- na meji dveh besed, ko ima prva v izglasju samoglasnik, druga pa v vzglasju v pred
soglasnikom (bo vpis, bi vzajemno) ali predponski u (bi unovčili, bi usedli)
- kadar /v/ stoji na začetku druge besede pred zvenečim nezvočnikom ali zvočnikom in
se prva beseda ne končuje na samoglasnik (od vzajemnega, pred vlado)
- kadar /v/ stoji na začetku druge besede pred nezvenečim nezvočnikom in se prva ne
končuje na samoglasnik (ob vpisu, iz vtičnice).
Predlog v izgovorimo vedno povezano z naslednjo besedo. Odvisno od glasovne
soseščine se izgovarja kot , w ali ʍ (nikoli zobnoustnično), v počasnem govoru lahko
tudi kot u. Tudi druge predloge izgovarjamo povezano z naslednjo besedo, glede
zvenečnosti se vedejo, kot bi bili del besede. Če predlogoma s in z sledi šumnik,
izgovorimo sičnik ob šumniku ali le rahlo podaljšani šumnik (s športom).
b) Če se druga beseda začne s samoglasnikom, zvočnikom ali nezvenečim nezvočnikom,
izgovorimo končni glas prve besede nezveneče (Janez Adamič, Janez Menart, Janez
Hočevar). Le če je v vzglasju druge besede zveneči nezvočnik, končni glas prve besede
izgovorimo zveneče (Janez Dolinar).
c) Posebnosti:
Dva enaka trajna glasova se zlijeta v enega daljšega (bom moral, z zvezkom).
Dva enaka netrajna glasova se lahko izgovarjata vsak posebej ali kot eden daljši (oddaja,
več časa).
Pri kombinaciji zobnega zapornika in zlitnika izgovarjamo oba glasova ali ustrezni dolgi
zliti glas (pod ceno, odčitati).
Pri kombinaciji zapornikov t, d ali zlitnikov c, č, dž, ki jim sledijo priporniki s, z, š, ž,
izgovarjamo oba glasova ali ustrezni dolgi zliti glas (predstojnik, klic samote, predšolski).
Namesto sičnikov pred šumniki navadno izgovarjamo šumnike, dovoljen je tudi ločen
izgovor (s čipkami, izšolati, sčasoma).
Samoglasniške zveze pravilno izgovorimo nepretrgano in ohranimo vse samoglasnike. V
zvezi samoglasnika in nenaglašenega i-ja ali u-ja lahko namesto nenaglašenega i-ja
izgovorimo j, namesto nenaglašenega u-ja pa dvoglasniški

(bo imenovala). Zvezo i-ja

s samoglasnikom v prevzetih besedah lahko izgovarjamo z j-jem (materialno, radio,
premier), na morfemski meji pri tvorjenkah pa je pravilen izgovor brez vmesnega j-ja
(antioksidant).
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3.3.3.3.3 Upoštevanje pravorečne norme pri opernih soglasnikih

Pri opernem petju se pravorečna norma izgovora soglasnikov večinoma upošteva. Izjeme
nastajajo pri izgovoru nekaterih fonemskih variant zaradi težnje po čim bolj sprednjem
artikulacijskem mestu:
/v/ – zveneči w pred zvenečim nezvočnikom in zvočnikom se zamenja z zobnoustničnim
v, v nekaterih primerih pa s samoglasnikom u (Glej poglavje 3.3.3.1 Zvočniki: Fonem
/v/.).
/p/ in /b/ – favkalni izgovor pred m se ne upošteva. Izgovarja se ustničnoustnična glasova.
/t/ in /d/ – favkalni izgovor pred n in obstranski izgovor pred l se ne upošteva. Izgovarja
se zobnojezična glasova.
Premene po zvenečnosti se spoštujejo.
Premenam, ki nastajajo v govorni verigi, se daje veliko težo, saj se le z njihovim
upoštevanjem lahko doseže naravnost jezika. Za posebnosti v govorni verigi, kjer
pravorečje dovoljuje dva načina izgovora, se je treba držati le enega, in sicer:
- Dva enaka trajna glasova se, če je mogoče, izgovarjata vsak posebej in se ne zlijeta v
enega daljšega.
- Pri kombinaciji zobnega zapornika in zlitnika se izgovarjata oba glasova in ne ustrezni
zliti glas.
- Pri kombinaciji zapornikov t, d ali zlitnikov c, č, dž in pripornikov s, z, š, ž se izgovarjata
oba glasova in ne ustrezni dolgi zliti glas, dopušča pa se tudi to.
- Sičnike pred šumniki se izgovarja ločeno, dopušča se zamenjavo sičnikov s šumniki.
V recitativu na Preslikavi 41 je pevec v besedi »izza« oba trajna sičnika zlil v daljšega,
vendar je drugi z poudaril. V besedi »Janka« je upošteval mehkonebno varianto n-ja,
predlog »od« je izgovoril z nezvenečim nezvočnikom. Netrajna glasova v besedah »od
druge« je izgovoril ločeno. Drugi pevec je v besedi »čudno« d izgovoril zobnojezično in
ni upošteval favkalne variante. V besedi »davnimi« pa je izgovoril zveneči w.
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Preslikava 41: Upoštevanje pravorečja v recitativu

Vir: Smetana (2019: 70)
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V Preslikavi 42 je beseda »oddana«, v kateri sta se netrajna d-ja izgovarjala ločeno.
Preslikava 42: Ločen izgovor d-jev v besedi »oddana«

Vir: SNG Opera in balet Ljubljana (2019: 86)
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Preslikava 43: V sintagmi »kup bridkosti« je v izglasju prve besede nezveneči nezvočnik,
v vzglasju druge besede pa zveneči nezvočnik, zato je pravilen izgovor [kub bridkosti].
B-ja se nista zlila, izgovorjena sta bila oba.
Preslikava 43: Premena po zvenečnosti v govorni verigi: [kub bridkosti]

Vir: Smetana (2019: 25)
Preslikava 44: V besedi »Janko« se upošteva mehkonebni izgovor, v sintagmi »nimaš
druge« se š izgovarja zveneče: [nimaž].
Preslikava 44: Varianta /n/: [Jaŋko] in premena po zvenečnosti v govorni verigi:
[nimaž]

Vir: Smetana (2019: 39)
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Preslikava 45: Premena po zvenečnosti v govorni verigi: [bres srca]

Vir: Smetana (2019: 48)

Preslikava 46: Premena po zvenečnosti v besedi »led«: [let]

Vir: Smetana (2019: 60)
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Preslikava 47: Premena po zvenečnosti v govorni verigi: [g drugemu]

Vir: Smetana (2019: 88)
Preslikava 48: Premena po zvenečnosti v govorni verigi: [sid do grla]

Vir: Smetana (2019: 88)
Preslikava 49: V sintagmi »gospod direktor« je pevec zaradi zelo hitrega tempa netrajna
d-ja povezal v enega daljšega.
Preslikava 49: Posebnosti v govorni verigi: [gospoddirektor]

Vir: Smetana (2019: 191)
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Preslikava 50: Posebnosti v govorni verigi: [ssvetom]

Vir: Smetana (2019: 110)

Preslikava 51: Ločen izgovor t-jev v sintagmi »kot tihe«

Vir: Smetana (2019: 226)
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Preslikava 52: Premena po zvenečnosti v besedi »kdor«: [gdor]

Vir: Smetana (2019: 145)

Preslikava 53: V besedi »dna« ostaja izgovor zobnojezičen, favkalna varianta /d/ se ne
upošteva. V besedi »zasovražila« se v izgovarja zobnoustnično, zveneča varianta w se ne
upošteva.
Preslikava 53: neupoštevanje fonemskih variant

Vir: Smetana (2019: 41)
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3.4 Interpretacija opere Prodana nevesta
Prodano nevesto je januarja 2019 dirigiral češki dirigent David Švec, sicer redni dirigent
Narodnega gledališča v Pragi. Opero sonarodnjaka Smetane pozna do potankosti, saj jo
je pred tem na Češkem dirigiral ničkolikokrat. Svoje želje o interpretaciji besedila je
pevcem podajal jasno in natančno. Točno je navedel, kje naj pevci dihajo39 in želel, da se
tega brezpogojno držijo. Sam sicer ni govorec slovenskega jezika, je pa v uho ujel
njegovo melodiko. Zelo pozoren je bil na lastno interpretacijo pevcev in se pri lektorici
velikokrat pozanimal o besednih in stavčnih naglasih.
Pogosto ga je zanimalo, ali bi bilo interpretacijo mogoče izboljšati s spremembo trajanja
ali jakosti posameznega tona, kar je sicer določeno z glasbo, vendar sme to včasih dirigent
(za razliko od lektorja), seveda motivirano, spremeniti.
Tako je Švec po posvetu z lektorico na primer skrajšal [u] v besedi »tujih« v frazi »vdinjal
se pri tujih sem ljudeh« (Smetana 2019: 47) ali končni [i] besede »žalosti« v frazi »ni
tolažbe v žalosti« (Smetana 2019: 51)40. V frazi »Če o tebi kdaj kaj takega bi jaz izvedela«
(Smetana 2019: 40) bi bilo glede na notni zapis treba poudariti zadnji zlog besede
»izvedela«, a je Švec po posvetu z lektorico naročil, naj ga pevka ne poudari.
Ob dolgi recitativni frazi »Vsa tvoja preteklost je zagrnjena v resnici v neprodirno temo
in tudi oče moj govoril že parkrat z mano je o tem.« (Smetana 2019: 46) je pevko opozoril,
naj ne zloguje, temveč naj poudarke dela na vsako prvo taktovsko dobo.
Za zloge v frazi »Verujte, kum, le v moj razum« (Smetana 2019: 62) je želel, naj bodo
kratki, ker se to sklada z značajem opernega lika.
Značaj opernih likov in posameznih opernih stavkov je dirigent oblikoval samostojno
tam, kjer so bile njegove želje neodvisne od slovenskega jezika. Svoje želje je izražal z
uporabo izvajalnih izrazov, zelo veliko je bilo izraznostnih.
Govoril je v angleščini, v angleška navodila pa je vključeval tako angleške (softer, lightly)
kot (samoumevne) italijanske (dolcissimo, scherzando, doloroso, maestoso). »More
text«, »lots of text« in »pronunziato«, »pizzicato« je pomenilo, da mora pevec
intenzivneje izgovarjati soglasnike. To je na primer želel v frazi »S kruto zlobo
maščevanja bi te zasovražila« (Smetana 2019: 40–41), v frazi »Ta užene takih fantov
regiment!« (Smetana 2019: 90), v frazi »Le čakaj me, da gre zares, sam se boš zdaj
prepričal!« (Smetana 2019: 251) ali v frazi »Tako si torej trmasta, da ni ti do resnice«

39
40

vdihnejo
Citate v tem poglavju navajamo le kot primere za lažjo predstavo, v celotni operi jih je seveda precej več.
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(Smetana 2019: 236). Ko dirigent izrazi, da si želi »lots of text«, pove, kaj si želi. Za
tehnična navodila, kako naj pevec to izpelje, pa je odgovoren lektor.
Včasih si je dirigent sam izmislil prispodoboza način izvajanja, na primer naj pevec poje
kot komtur41, to je resno, slavnostno, temno, z moralnim poudarkom.
Švec je velikokrat želel, da bi pevci oblikovali kontrast med čustvi in počutji med dvema
frazama ali med prvim in drugim delom opernega stavka. Za primer naj služita frazi
»matere že davno nimam več« (Smetana 2019: 46–47) in »na vso žalost se oče je oženil
spet« (Smetana 2019: 47), prva odpeta trpeče, druga jezno. Ali frazi »Morem li prestati
vse življenje brez tebe, Janko!« (Smetana 2019: 38) in »Ali starši … oče moj je vezan!«
(Smetana 2019: 38), kjer naj prva izraža Marinkino ljubezen do Janka, druga pa
zaskrbljenost, ker jo je oče obljubil drugemu. Razliko je želel tudi med »fant in delavec
krepak« in »a v ljubezni da si še neroda in bedak« (Smetana 2019: 141).
Včasih je pevcu pustil svojo interpretacijo, drugič je dal natančnejše napotke. Da bi na
primer poudarili globok pomen besed, so morali pevci zloge v frazi »Pravo srečo ta le
najde, kdor življenje rad ima« (Smetana 2019: 27) peti legato, zlogi so morali biti dolgi.
Slovenska tiskovna agencija je po novinarski konferenci ob premieri Prodane neveste v
objavi zapisala: »Glasbeni vodja in dirigent predstave David Švec, sicer redni dirigent
Narodnega gledališča v Pragi, je povedal, da je slovenski prevod zahteval določene
ritmične spremembe, ki so nastale tekom vaj, poleg tega je bilo potrebno paziti na
razumljivost petega besedila v recitativih.« (Švec 2019). Tako skopo poročilo se v resnici
nanaša na resno in kakovostno delo, ki ga je dirigent opravil sam in v sodelovanju z
drugimi, med katerimi je imela pomembno vlogo tudi lektorica Nevenka Verstovšek.

41

Komtur je lik iz Mozartove opere Don Giovanni. V prvem dejanju ga Don Giovanni zabode, v zadnjem
pa se vrne iz onstranstva kot kip in pozove Dona Giovannija h kesanju. Ker se ta ne pokesa, konča v ognju
pogube.
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4 Zaključek
Magistrsko delo smo pisali z dvema namenoma: dokazati, da je govorni svetovalec v
opernem gledališču potreben tudi za slovenski jezik in predstaviti njegovo delo, tako z
vsebinskega kot organizacijskega vidika. V prvem delu oziroma drugem poglavju
magistrskega dela smo skušali zadostiti prvemu namenu in glavno hipotezo, da je govorni
svetovalec za slovenščino v opernem gledališču potreben, dokazali s potrditvijo petih
podhipotez.
Da je skrb za slovenski jezik naloga države, smo pokazali z navedbo 5. in 11. člena Ustave
Republike Slovenije. 5. člen poudarja državno skrb za ohranjanje kulturne dediščine in
njen kulturni razvoj, 11. člen daje slovenščini status uradnega jezika. Krovni zakon za
področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) v 10. členu
določa pripravo strateškega dokumenta – Resolucije o nacionalnem programu za kulturo
(ReNPK), 12. člen ZUJIK-a pa pravi, da je za uresničevanje nacionalnega programa za
kulturo odgovorna vlada, Ministrstvo za kulturo in ostala ministrstva. ReNPK za leta od
2004 do 2007 pravi, da je za slovensko kulturo razvoj slovenskega jezika poglaviten.
Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS) v 4. členu določa, da mora za status slovenščine
skrbeti država, v 26. členu pa kot pristojna za izvajanje ZJRS določa Ministrstvo za
kulturo in druga ministrstva.
Predstavitev delovnih nalog opernega lektorja v poglavju 2.3.1 z naslovom Delovne
naloge opernega lektorja dokazuje, da te naloge obstajajo, torej obstaja tudi potreba po
nekom, ki bi te naloge opravljal. Govorni svetovalec v operi skrbi za ustrezno normirano
pisano besedilo v klavirskem izvlečku in za spoštovanje govorne norme slovenskega
knjižnega jezika pri petju.
Trditev, da mora biti operno besedilo razumljivo, smo potrdili v poglavju 2.4 z naslovom
Nujnost razumevanja opernega besedila. Hipotezo, da mora biti operno besedilo
razumljivo, potrjuje dejstvo, da je glavna naloga opernih pevcev njegova interpretacija.
Utemeljeni razlogi za mestoma manjšo razumljivost opernega besedila so akustične
značilnosti človeškega glasu, hkratno petje več pevcev in gost orkestrski zvok. Slaba
dikcija ne spada med utemeljene razloge za manjšo razumljivost besedila, saj je dikcijo
mogoče izboljšati. Pomoč pri oblikovanju dikcije je naloga govornega svetovalca.
Petje v slovenskem jeziku v državnem gledališču z redkimi izjemami pomeni petje v
slovenskem knjižnem jeziku, govorna norma knjižne slovenščine pa je, kot smo pokazali
v poglavju 2.5 z naslovom Strokovna usposobljenost opernega lektorja, zapletena:
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kodificirana je v Toporišičevi Slovenski slovnici in Slovenskem pravopisu iz leta 2001,
a oba priročnika veljata za pomanjkljiva in danes ne odsevata dejanske rabe jezika. Poleg
tega se govorjena slovenščina precej razlikuje od njene pisne oblike zaradi ne popolnoma
fonetične pisave in težavnega mesta naglasa. Za odločanje o govorjeni oziroma péti obliki
slovenskega jezika v državni ustanovi je zato potrebno jezikoslovno slovenistično znanje.
Strokovno znanje govornega svetovalca v operi pa ni omejeno na slovenistično področje,
temveč je zanj obvezno tudi znanje glasbene teorije. To smo pokazali v poglavju 3.3.1.3
z naslovom Določenost nadsegmentnih lastnosti z glasbo. Z glasbenimi elementi so
določeni predvsem samoglasniški glasovi, natančneje njihove nadsegmentne lastnosti
trajanje, jakost in ton. Trajanje je v glasbi določeno z dolžino dobe, zapišemo ga z notami
in pavzami. Podaljšujemo ga s punktiranjem, ligaturami in koronami, skrajšujemo s
pavzami in načini izvajanja. Trajanje dob je odvisno od tempa, ki je določen opisno ali z
metronomsko oznako, spremembe tempa označujemo z agogičnimi označbami. Jakost je
v glasbi določena z dinamiko oziroma dinamičnimi označbami, na primer piano ali forte.
Naglas združuje kategoriji jakosti in tona, v glasbi je določen z metrumom, ki narekuje
razvrstitev poudarjenih in nepoudarjenih dob. Razporeditev poudarjenih in nepoudarjenih
dob v taktu določa taktovski način. Različne poudarke določajo tudi načini izvajanja, ki
so zapisani z artikulacijskimi in dinamičnimi izvajalnimi oznakami. V glasbi so
samoglasniki vključeni v tonski sistem, višino njihovih tonov zapisujemo s ključi. Lahko
jih višamo in nižamo, kar zapisujemo z višaji in nižaji.
Medtem ko so nadsegmentne lastnosti samoglasnikov določene z glasbenimi elementi, so
njihove segmentne (formantne) lastnosti določene z jezikovno normo. O tem govori
poglavje 3.3.1.4 Določenost segmentnih lastnosti z jezikovno normo. Jezikovna norma
tudi za rojene govorce slovenščine velikokrat predstavlja težavo, ko gre za vprašanje
širokosti oziroma ozkosti e-ja in o-ja in izgovora polglasnika. Pravorečna norma narekuje
tudi premene pri kratko naglašenih e-jih in o-jih. Pevci v državni operi, ki pojejo v
slovenskem knjižnem jeziku, morajo upoštevati normirano kakovost samoglasnikov, a le
do določene višine tona. To potrdimo v poglavju 3.3.1.4.3 z naslovom Upoštevanje
normirane kakovosti samoglasnikov. Pri visokih frekvencah osnovnega tona višji
harmonični toni presegajo formantna področja posameznih samoglasnikov. Operni pevci
pri visokih tonih nižajo frekvence višjih formantnih področij, da bi samoglasnikom
zagotovili zven, s tem pa spremenijo njihovo barvo. Opisano je zelo znana belkantistična
pevska tehnika, v slovenščini imenovana »pokrivanje«, v italijanščini pa se zanjo
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uporablja glagol »coprire« (pokriti) ali »raccogliere« (zbrati, usmeriti), ki se nanaša na
glas.
Samoglasniki so glasovi z najmočnejšimi formantnimi strukturami. Med njimi ni
nezvenečih ali netrajnih glasov, ki bi lahko prekinili zvočnost glasbene fraze. Stabilen,
neprekinjen zvok je značilnost legato (vezanega) petja, ki je osnova bel canta (lepega
petja). Legato petje zagotavlja pevsko odličnost. Tudi artikulacija soglasnikov mora
podpirati povezovanje samoglasnikov. O tem govorimo v poglavju 3.3.2 Povezovanje
samoglasnikov, zvočnikov in nezvočnikov.
V poglavju 3.3.3.1 Zvočniki pokažemo, da so tako kot samoglasniki zveneči glasovi in
ne prekinjajo zvena péte fraze. Da bi bili bolj slišni, jih pevci dodatno ozvočijo tako, da
jih tvorijo z večjo količino izdišnega zraka. Zvočnika /m/ in /n/, ki se navadno tvorita z
zračnim tokom skozi nosno votlino, se lahko poudarita tudi s preusmeritvijo zračnega
toka iz nosne v ustno votlino. Rezultat je slišen kot kratek polglasnik, ki slišno zaključi
besedo. /m/ in /n/ imata tudi izgovorne variante: /m/ se pred f in v izgovarja
zobnoustnično; /n/ pred k, g, h mehkonebno, pred f in v zobnoustnično, pred j na koncu
besede ali ko je j v isti besedi pred soglasnikom pa mehčano. Pri opernem petju se
izgovorne variante zvočnikov /m/ in /n/ upoštevajo. Večja količina izdišnega zraka pri
tvorjenju zvočnika /r/ povzroči nastanek več tresljajev. To zagotovo poveča njegovo
slišnost, zaznamuje pa tudi značaj péte fraze ali kar samega opernega lika: doda mu jezen,
strašen, odločen značaj.
Pri petju fonema /v/ je za slišnost poleg večje količine zraka pomembno, da se pripora
dela z zgornjimi sekalci na spodnji ustnici in ne za njo, kot je značilno za govor. /v/ glede
na normo slovenskega knjižnega jezika pozna več izgovornih variant: pred
samoglasnikom iste besede se izgovarja zobnoustnično (vaja, vrh), dvoglasniški

se

izgovarja za samoglasnikom na koncu besede in za samoglasnikom pred soglasnikom iste
besede. Ustničnoustnični zveneči w se izgovarja pred zvenečim nezvočnikom, pred
zvočnikom, za zvočnikom. Ustničnoustnični nezveneči ʍ se izgovarja pred nezvenečim
nezvočnikom. Operni pevci upoštevajo vse izgovorne variante razen zvenečega w, ki se
ga v dvorano ne bi slišalo. To smo dokazali s sonogramoma, kjer je [v] lepo viden, [w]
pa ne.
O nezvočnikih govorimo v poglavju 3.3.3.2 Nezvočniki. Delijo se glede na različne
lastnosti: zvenečnost, tvorjenost, artikulacijsko mesto, šum, trajanje. Enakomerno
zvočnost glasbene fraze, h kakršni stremi operno petje, lahko najbolj zmotijo zaporniki
in nezveneči sičniki in šumniki. Zaporniki, tako nezveneči p, t, k kot zveneči b, d, g, so
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lepi frazi grožnja dvakrat: v fazi zapore in v fazi odpore. V fazi zapore nastane tišina, ki
prekine zvočnost fraze, v frazi odpore pa nastane pok, ki lahko zmoti enakomerno
dinamiko fraze. Pojav smo dokazali s sonogramom. Nezveneči sičniki in šumniki so že
sami po sebi tako močno izraziti, da je intenzivna izreka z večjo količino izdišnega zraka
zanje neprimerna. Zveneči sičniki in šumniki pa jo za dobro slišnost potrebujejo. To je
dokazal tudi poskus, ki smo ga naredili z opernim pevcem tenoristom.
Glede na artikulacijsko mesto so nezvočniki ustničniki, zobniki, zadlesničniki in
mehkonebniki. Mehkonebnika k in g, ki imata izgovorno mesto zadaj, operni pevci
artikulirajo na sprednjem delu trdega neba. Dokaz za to trditev smo našli v literaturi,
preverili pa smo jo tudi tako, da smo peli besede, ki vsebujejo ta dva glasova, na primer
»kam greš«, »kako«, »gora« in opazovali mesto artikulacije. V skladu s težnjo po čim
bolj sprednjem artikulacijskem mestu operni pevci tudi ne upoštevajo favkalnega
izgovora /p/ in /b/ pred m-jem, /t/ in /d/ pred n-jem in obstranskega izgovora /t/ in /d/
pred l-jem, kar je povedala operna lektorica v svojem govoru.
Značilnost trajnih glasov je, da se jih lahko izgovarja poljubno dolgo. V času, ko smo
asistirali operni lektorici, se je večkrat primerilo, da je pevec trajni glas pel predolgo,
navadno je bilo to takrat, ko so bili nad notami zabeleženi poudarki. Pevci lahko predolgo
pojejo tudi zvočnike, posebej če so njihove notne vrednosti podaljšane s punktiranjem.
Kot pokažemo v poglavju 3.3.3.3 Določenost opernih soglasnikov z jezikovno normo
pravorečje za soglasnike določa premene po zvenečnosti. Te se pri opernem petju vedno
spoštujejo, prav tako se upoštevajo premene v govorni verigi, saj so pomemben element
oblikovanja naravnega, neizumetničenega jezika, ki doprinese k pristnemu značaju
opernega lika. Dobra pevska interpretacija besedila je za uspešno operno predstavo zelo
pomembna. Na koncu magistrskega dela je kratka predstavitev, kako je nastajala
interpretacija opere Prodana nevesta pod dirigentskim vodstvom Davida Šveca v SNG
Opera in balet Ljubljana v sezoni 2018–2019.

96

5 Povzetek
Operno gledališče, ki je javni zavod v pristojnosti Ministrstva za kulturo, v skladu s
kulturno in jezikovno politiko slovenske države, ki nalaga tudi skrb za slovenski jezik,
zaposluje gledališkega lektorja.
Gledališki lektor Martin Vrtačnik je ob stoletnici obstoja funkcije gledališkega lektorja
pozval k vnovičnemu razmisleku o funkciji in poimenovanju sodobnega gledališkega
lektorja. Vzporedno s predlogom Martina Vrtačnika, ki za govornega lektorja v
dramskem gledališču predlaga poimenovanje oblikovalec govora, predlagamo novo
poimenovanje za lektorja v opernem gledališču, in sicer operni lektor.
Naloge opernega lektorja so pregledovanje gledaliških listov, nadnapisov, besedila v
klavirskem izvlečku partiture, predvsem pa skrb za normativnost, jasnost in slišnost
pétega besedila. Proces lektorjevega dela kot govornega svetovalca poteka v skladu z
značilnim vrstnim redom vaj: bralne vaje, korepeticije, ansambelske vaje, aranžirke,
sedeče vaje, orkestrske vaje z igro, glavne vaje s klavirjem, glavne vaje z orkestrom in
generalne vaje.
Za opero je znano, da je besedilo občasno manj razumljivo. Do tega prihaja zaradi
akustičnih značilnosti človeškega glasu, ker pevske glasove preglasi orkester ali pa je
razlog za nerazumljivost v ansambelskem petju. Pogosto se pojavlja vprašanje, ali naj se
opere pojejo v izvirniku ali v prevodu. Prevod omogoča lažje sledenje dogajanju na odru,
izvirnik pa izkazuje spoštovanje skladatelju.
Govorni svetovalec v operi mora biti glasbeno izobražen in obvladati mora pravorečje,
toliko bolj zaradi neurejenih razmer, ki vladajo na tem področju slovenskega jezika.
Delo opernega lektorja ima več strokovnih izhodišč, najpomembnejša so tri. Prvo
izhodišče je zunanja zgradba opernega dela, ker se stopnja glasbene določenosti jezika
spreminja z obliko posameznega opernega stavka. Manj glasbeno določen je jezik
recitativa; jezik arije, dueta, terceta, ansambla in zbora pa bolj. Drugo strokovno izhodišče
so značilnosti pevskega aparata. Naloga opernega lektorja ni le zaznavanje napak pri
izgovarjavi in opozarjanje nanje, temveč mora lektor pevcu jasno povedati, katere glasove
mora tvoriti in mu natančno tehnično predstaviti, kako naj jih tvori. Tretje strokovno
izhodišče so glasovi slovenskega knjižnega jezika: samoglasniki, zvočniki in nezvočniki.
Nastanek glasov se začne z nihanjem glasilk, frekvenca nihanja določa višino tona glasu.
V žrelu in ustni votlini se frekvenci osnovnega tona pridružijo višji harmonični toni. Za
vsako od obeh votlin odzvočne cevi so značilni spektri lastnh frekvenc, ki jim pravimo
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formantna področja ali formanti. Samoglasnike lahko opredelimo s štirimi ali petimi
formanti, a sta za njihovo slušno razločevanje pomembna predvsem prva dva. Višji
harmonični toni so večkratniki frekvence osnovnega tona, zato se s spremembo te
spremenijo tudi njihove frekvence. Formanti se ne spremenijo, vse dokler se ne spremeni
oblika odzvočnega prostora. Ker morajo formanti za svojo razpoznavnost zajeti čim več
višjih harmoničnih tonov glasov, so samoglasniki v visokih tonskih legah lahko
nerazumljivi. Slišnost glasu opernega pevca ob igranju orkestra omogoča pevski formant,
zlitje 3. in 4. formanta: v njegovem spektru so ojačana tista frekvenčna področja, pri
katerih je orkestralna moč šibkejša, občutljivost človeškega ušesa pa največja.
V operi se jezikovna norma združuje z glasbo, pri samoglasnikih so z glasbenimi elementi
določene njihove nadsegmentne lastnosti: trajanje, jakost in ton. V slovenskem jeziku so
samoglasniki lahko dolgi ali kratki, v glasbi je trajanje določeno z dobo, zapisano z
notami. Različna tonska trajanja oblikujejo ritem, trajanje pa je določeno tudi s hitrostjo
izvajanja oziroma tempom in načinom izvajanja, ki ga določajo izvajalne označbe. Glede
na jakost so samoglasniki slovenskega knjižnega jezika krepki ali šibki, po tonu pa visoki
(cirkumflektirani) ali nizki (akutirani). Lastnost, ki združuje kategoriji jakosti in tona, je
naglas. Za označevanje jakostno naglašenih samoglasnikov uporabljamo tri naglasna
znamenja: ostrivec, krativec in strešico. Naglas v glasbi je odvisen od ritma in metruma,
razmerja poudarjenih in nepoudarjenih dob, ki ga merimo s taktom. Glasba pozna sedem
osnovnih tonov, ki se v skladbi združujejo v melodijo. Stavčna intonacija, značilna za
govorjeni jezik, se pri petju podredi glasbeni melodiji.
Glasba določa nadsegmentne lastnosti samoglasnikov, medtem ko segmentne določa
pravorečje. Mesto izgovora dolgih širokih ê in ô lahko predvidimo, upoštevati moramo
tudi premene širokih è in ò. Predvidimo lahko tudi pojavljanje polglasnika. Operni pevci
lahko pravorečno normo upoštevajo le do določene višine tona: da bi tonom zagotovili
zven, svetlim samoglasnikom znižajo frekvence višjih formantnih področij in spremenijo
samoglasniško barvo.
Cilj opernega petja niso posamezni glasovi, temveč glasbena fraza, ki poteka na
neprekinjenem toku zraka. Način izvajanja, za katerega je značilen neprekinjeni zračni
tok, imenujemo legato (vezano) petje. Operni pevec poje linijo samoglasnikov, nanjo pa
dodaja soglasnike, ki jih mora artikulirati mehko, neeksplozivno. Zvočniki morajo za
dobro slišnost v operni dvorani biti tvorjeni z večjim pretokom izdišnega zraka.
Nezvočniki se morajo tvoriti različno, in sicer glede na kategorijo njihovih lastnosti:
zaporniki se morajo zaradi značilnega poka, ki nastaja ob njihovem tvorjenju, izgovarjati
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previdno in mehko. Artikulacijsko mesto vseh nezvočnikov mora biti čim bolj spredaj,
zato je treba mestoma zanemariti normirane izgovorne variante nezvočnikov. Pri sičnikih
in šumnikih je pomembna tudi njihova delitev na zveneče in nezveneče: zveneče je treba
ozvočiti z večjim pretokom zraka, nezveneče pa je treba artikulirati zmerno, ker bi sicer
za uho bili preostri. Trajne soglasnike se da izgovarjati dolgo, to pa ni cilj lepega petja,
zato je treba paziti, da bodo primerno kratki.
Za pravilen izgovor soglasnikov je glede na jezikovno normo treba upoštevati izgovorne
variante fonemov in premene po zvenečnosti, v govorni verigi pa pozornost zahtevajo še
posebnosti, do katerih pride zaradi bližine glasov sosednjih besed. Pri opernem petju se
pravorečna norma izgovora soglasnikov večinoma upošteva. Izjeme nastajajo pri
izgovoru nekaterih fonemskih variant zaradi težnje po čim bolj sprednjem artikulacijskem
mestu: zveneči w v vzglasju pred /r/ in /l/ se zamenja z zobnoustničnim v, favkalni
izgovor /p/, /b/, /t/ in /d/ se ne upošteva. Izgovorne variante zvočnikov se zaradi želje po
naravnem jeziku upoštevajo. Premene po zvenečnosti se spoštujejo, prav tako premene v
govorni verigi, saj so edina prava pot do naravnega, neizumetničenega jezika.
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