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Izvleček
Sinhroni in diahroni pogled na glagolsko pripono -ni- v celjskem mestnem govoru
V diplomskem delu predlagam alternativno delitev glagolskih pripon na eno- in večmorfemske,
pri čemer so enomorfemske enake tematskim vokalom, večmorfemske pa lahko poleg
tematskega vokala vsebujejo tudi besedotvorne morfeme. Med večmorfemske glagolske
pripone uvrščam tudi glagolsko pripono -ni-, ki jo razumem kot sestavljeno iz besedotvorne
pripone -n, ki daje glagolu semelfaktivni pomen in ga dela dovršnega, in tematskega vokala
-i-.
Dalje sem na podlagi zbranega dialektološkega gradiva izdelala oblikoslovno-glasoslovne karte
s poudarkom na srednještajerski priponi -na-, ki se pojavlja v celjskem mestnem govoru.
Predstavljeni so rezultati empirične raziskave z informanti celjskega mestnega govora, ki
opisuje okoliščine rabe pripone -na- v celjskem mestnem govoru in ugotavlja razmerje njene
rabe z rabo srednjesavinjske pripone - -.
Ključne besede: morfologija, glagol, semelfaktiv, narečna pripona, narečna oblikoslovnoglasoslovna karta

Abstract
Verbal Suffix -ni- in Celje Urban Dialect from a Synchronic and Diachronic
Perspective
The thesis proposes an alternative categorization of Slovene verbal suffixes into mono- and
polymorphemic suffixes. Monomorphemic verbal suffixes consist solely of a theme vowel
while polymorphemic suffixes may contain derivational morphemes as well. The verbal suffix
-ni- is argued to be polymorphemic, composed of the semelfactive suffix -n and the theme
vowel -i-.
The empirical part presents morphological-phonological maps showing the dialectal
correspondents to the standard suffix -ni-. Special emphasis is given to Central Styrian suffix
-na-, which occurs in Celje urban dialect and forms the main topic of the empirical study,
describing the usage and spread of this suffix, particularly in comparison to the mid Savinjska
suffix - -.
Keywords: morphology, verb, semelfactive, dialectal suffix, dialectal morphologicalphonological map
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1 Uvod
Glagolska pripona -ni- je po tradicionalni delitvi na prvotne in drugotne glagolske pripone
uvrščena med prvotne. Prav pripona -ni- je med prvotnimi glagolskimi priponami edina, ki ni
kar enaka tematskemu vokalu, zato sem v diplomskem delu preučila njeno morfemsko zgradbo
in utemeljila razumevanje pripone kot sestavljene iz dveh morfemov; besedotvornega morfema
-n in tematskega vokala. S tem se spremeni tudi pogled na glagole s to pripono. Ti tvorijo II.
glagolsko vrsto in so bili tradicionalno razumljeni kot prvotni, na podlagi razumevanja zgradbe
pripone -ni- kot dvomorfemske pa utemeljujem njihovo tvorjenost iz glagolov s pripono
-a-.
Na mestu knjižne glagolske pripone -ni- se v slovenskih narečjih pojavljajo glasovne različice
treh narečnih glagolskih pripon -ni-, -no- in -na-, slednja se pojavlja tudi v celjskem mestnem
govoru. Zanimali sta me razširjenost pripone -na- in okoliščine njene rabe v celjskem mestnem
govoru, zato sem v okviru diplomskega dela v Dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik
Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti
izdelala oblikoslovno-glasoslovne karte, s katerimi sem prikazala razširjenost pripone, izvedla
pa sem še empirično raziskavo z anketnim preizkusom, v katerem je sodelovalo 14 informantov
celjskega govora, na podlagi katerega sem orisala rabo pripone.
V razdelku 2 bosta predstavljena tradicionalni in novejši pogled na mestne govore, na kratko
pa bo orisan celjski mestni govor. V razdelku 3 bo podan pregled osnovnih
splošnojezikoslovnih pojmov, pomembnih za analizo glagolske pripone -ni-, nato pa bo pripona
obravnavana s splošnojezikoslovnega vidika. Predstavljeno bo alternativno razumevanje
zgradbe pripone -ni- kot dvomorfemske. Dalje bodo v razdelku 4 komentirane izdelane
oblikoslovno-glasoslovne karte, priložene diplomskemu delu, v razdelku 5 pa bodo prikazani
in komentirani rezultati empirične raziskave.
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2 Celjski mestni govor
V razdelku bo predstavljen termin mestni govor, kot ga razume sodobna dialektologija z ozirom
na urbano vejo dialektologije, ki mestne govore postavlja v središče svojega raziskovanja. Dalje
bo celjski mestni govor umeščen v narečno skupino in narečje.

2.1 Terminologija
Najpogostejši termini, ki so (bili) v rabi za govore v mestih so mestni pogovorni jezik (Toporišič
1970, Škofic 1998, Valh Lopert 2008), mestno narečje (Toporišič 2000), mestno nadnarečje
(Škofic 1998, Jakop 2010), mestni govor (Škofic 1998), v zadnjem času pa se je najbolj
uveljavil termin mestna govorica (SP 2001, Kenda-Jež 2004, Smole 2004, Valh Lopert 2008).
V diplomskem delu rabim termin mestni govor vzporedno s splošno rabljenim terminom
krajevni govor ali samo celjski govor/govor (mesta) Celja vzporedno s terminom npr. horjulski
govor/govor Ložnice pri Žalcu.

2.2 Mestni govor v slovenski dialektologiji
Glavna naloga slovenske dialektologije je bila sistematično zbirati dialektološko gradivo in
oblikovati Slovenski lingvistični atlas (v nadaljevanju SLA; do danes sta izšla dva zvezka)
(Logar 1962, 2), v njem pa na podlagi analize govorov določiti meje med slovenskimi narečji
in narečnimi skupinami. Prav sinhrono stanje slovenskih osrednjih in obrobnih narečij je bilo
temeljni vir za rekonstrukcijo razvoja slovenskega jezika (Smole 1998, 1) – za (slovenska)
narečja sta namreč značilna jezikovno zaostajanje v obrobnih, prometno slabše povezanih delih
ozemlja in hitrejši razvoj v osrednjih in kulturno bolj razgibanih območjih (Logar 1975, 8).
Tako slovenska kot svetovna klasična dialektologija sta bili torej tradicionalno usmerjeni v
vaške govore (Kenda-Jež 2004, 276), še posebej pa v obrobne v bližini narečnih mej (Logar
1962, 2), saj so najbolj oddaljeni in najmanjši govori sinhrono ohranili največ arhaičnih
jezikovnih značilnosti (Labov 1994, 22), zaradi česar so bili za preučevanje najzanimivejši, za
rekonstrukcijo razvoja (slovenskega) jezika pa ključni (Logar 1996, 337338, 340). Da je bila
tudi slovenska dialektologija usmerjena v vaške in obrobne govore (Logar 1962, 2), še najbolje
prikazuje izbira 413 raziskovalnih točk za SLA po slovenskem etničnem ozemlju, med katerimi
so vse v manjših, vaških krajih (Slovenski lingvistični atlas 2011, 1213).
Krajevni govor kot najmanjša sistemska narečna različica oz. pojavna oblika slovenskega jezika
(Smole 2004, 321, 323) je imel pri preučevanju narečij – skupine bližnjih in podobnih krajevnih
govorov se združujejo v narečja (Smole 2004, 323) – zaradi opisanega absolutno prednost.
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Kljub nekaterim pobudam za popis govora središč sredi 20. stoletja, ki so se začele pojavljati
pod vplivom raziskovanja mestnih govorov v drugih slovanskih dialektologijah, je mestni
govor v primerjavi s krajevnim zaradi striktnega ločevanja med njima ostal do konca 20. stoletja
v veliki meri neraziskan in prezrt (Kenda-Jež 2004, 269270).
Govor v mestu je bil razumljen kot pokrajinsko obarvan pogovorni jezik, splošnejši od
okoliških manjših narečnih govorov, iz katerih je nastal zaradi njihovega sovplivanja. Mestni
govor je bil razumljen tudi kot nadnarečen, na razvoj nadnarečnosti govora v mestu pa naj bi
hkrati vplival še knjižni jezik, ki bi se mu mestni jeziki naj približevali. (Toporišič 1992, 104;
SP 2001, 128; Toporišič 1970, 56; Zorko 1988/89, 170) V sodobnem času se v slovenski
dialektologiji nadnarečnost v središčih utemeljuje s sodobnimi družbenimi spremembami, ki
vključujejo večanje središč, v katerih se srečuje večje število govorcev okoliških ali različnih
bolj oddaljenih narečij, visoko število dnevnih in tedenskih migracij ter priseljevanje v središča
(Smole 2004, 321; Jakop 2010, 128), a je za nadnarečnost značilna tudi nesistemskost.
Nadnarečnost lahko pripišemo govoru priseljencev v mesta, za opis govora rojenih meščanov,
avtohtonih prebivalcev nekega mesta, pa je tak termin neprimeren, saj njihov govor izkazuje
vse značilnosti krajevnega govora – ima svoj sistem – sami govorci pa ga kljub dejstvu, da so
mestni govori dejansko nevtralnejši od vaških, še posebej od obrobnih, in sinhrono izkazujejo
manj jezikovnih posebnosti, dojemajo kot narečnega (Smole 2004, 323, 326).
V zadnjih desetletjih se je v tujini pod vplivom razvoja sociolingvistike pojavila urbana veja
dialektologije, ki je v središče svojega raziskovanja postavila mestne govore (Kenda-Jež 2004,
276). Pionir urbane dialektologije William Labov je začel preučevati jezike velikih metropol v
Severni Ameriki (Valh Lopert 2008, 124; Kenda-Jež 2004, 266), v katerih je odkrival
nepretrgane glasovne spremembe (Labov 1994, 23). Ugotavlja, da je upravičeno sklepati, »da
so bila mesta vedno žarišča jezikovnih inovacij in da večina ruralnih narečij predstavlja ostanke
razvoja, ki se je začel v mestih in se postopoma širil v vedno manjše jezikovne skupnosti, dokler
ni dosegel podeželja« (Labov 1994, 23; prevod po Kenda-Jež 2004, 266).

2.3 Celje in celjski govor
V diplomskem delu obravnavam celjski mestni govor, govorno različico slovenskega jezika
celjskega okrožja. Celje leži na meji med srednjesavinjskim in srednještajerskim narečjem, ki
obe sodita v štajersko narečno skupino. (Jakop 2010, 128)
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2.3.1 Umestitev v narečno skupino in narečje
Narečja, ki sodijo v štajersko narečno skupino, se govorijo v osrednjih in zahodnih predelih
Štajerske, na južnem Pohorju, na Kozjanskem, Bizeljskem in v Savinjski dolini. Narečno
skupino sestavljajo zgornjesavinjsko narečje s solčavskim podnarečjem, srednjesavinjsko
narečje, srednještajersko narečje, južnopohorsko narečje s kozjaškim podnarečjem, kozjanskobizeljsko narečje in posavsko narečje, ki ga sestavljajo zagorsko-trboveljsko, laško ter
sevniško-krško podnarečje.
Govori, ki jih uvrščamo v srednjesavinjsko narečje, se govorijo na jugozahodu do Trojan, od
koder poteka južna meja po slemenitvi do geografske dolžine Celja, od tam pa se vzhodna meja
vzpenja proti severovzhodu neposredno zahodno od Štor do Konjiške gore. Na tem predelu
srednjesavinjsko narečje meji na srednještajersko. Od Konjiške Gore poteka meja proti
severozahodu in se južno od Mislinje usmeri proti zahodu tako, da še zajame Mozirske planine.
Na zahodu meja zavije tako, da ne zajame več Mozirja, nato pa poteka proti Tuhinjski dolini in
tam nazaj do Trojan.
Od južne točke skupne meje med srednjesavinjskim in srednještajerskim narečjem poteka meja
srednještajerskega narečja proti zahodu tako, da še zajame Loko pri Žusmu, Podčetrtka pa ne
več. Nato poteka po meji RS do Haloz in od tam proti severu v neposredni bližini Majšperka,
ki sodi že v prleško narečje, do Krajinskega parka Rački ribniki južno od Rač, kjer se začne
spuščati proti jugozahodu do Konjiške gore tako, da ne zaobjame več Žič in Slovenskih Konjic.
Mesto Celje leži skoraj neposredno na meji med srednjesavinjskim in srednještajerskim
narečjem, a je glede na Logar-Riglerjevo karto še zaobjeto v meje srednjesavinjskega narečja,
na vzhodu pa njegovo predmestje meji na srednještajersko narečje, v katerega že sodijo Štore.1

2.3.2 Celjski govor
Zaradi svoje mejne lege izkazuje celjski govor značilnosti obeh okoliških narečij – na ravni
glasoslovja je bližje srednjesavinjskim govorom, na oblikoglasni in oblikoslovni ravni pa
izkazuje več splošnih štajerskih značilnosti (Jakop 2010, 128). Podrobnejši opis značilnosti
srednjesavinjskega in srednještajerskega narečja ter celjskega mestnega govora ponuja Jakop
(2010), starejši opis govora v Celju, ki je hkrati eden izmed prvih in redkih zgodnjih poizkusov
opisa mestnega govora, pa Jesenovec (1971).

1

Opis meje narečij in lege mesta je povzet po Karti slovenskih narečij z večjimi naselji.
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Ker se celjski mestni govor govori na večjem ozemlju kot okoliški krajevni govori, pa tudi
zaradi večjega števila priseljencev v nekaterih predelih, ima svoje manjše različice, ki se
govorijo v različnih predelih Celja in v predmestjih. Ena izmed zanimivejših je gotovo govor
celjskega industrijskega predmestja Gaberje  podrobnejši opis gaberskega govora v primerjavi
s celjskim najdemo v Škofic (1998). Govor je že nadnarečen, saj je nastal v delavskem predelu,
kamor se je priselilo večje število ljudi z različnih, predvsem štajerskih, narečnih območij. Zanj
je značilna nižja raven sistemskosti kot v drugih predelih Celja, saj se govori informantov v
nekaterih podrobnostih med seboj razlikujejo. (Škofic 1998, 90) Podrobnejši opis gaberskega
govora v primerjavi s celjskim je v Škofic (1998).
Za celjski govor je značilno, da se od govorca do govorca ali pri enem samem govorcu brez
njegovega zavedanja pojavljajo dvojnice pri rabi nekaterih glagolskih oblik (pˈriːdit/pˈriːt,
ˈbərcnat/ˈbərc t),2 neenotna je lahko raba diftongov (ˈpeːs/ˈp eːs, ˈžeːna/ˈž eːna, ˈgoːra/ˈg oːra),
glasovne in naglasne spremembe pa se lahko pri nekaterih besedah ne zgodijo (ˈoːtrok/ˈ oːtrok,
toda gloˈboːk, potpˈlaːt; ˈsərce, toda sərˈšẹːn) (Jakop 2010, 121123). Prav pripona -na-, ki se
poleg pripone - - pojavlja pri glagolih II. glagolske vrste (ˈbərcnat/ˈbərc t), je predmet
diplomskega dela.

2

V diplomskem delu uporabljam pisavo za Splošnoslovanski lingvistični atlas (OLA) in se držim standardov
zapisovanja, ki se uporabljajo v slovenski dialektologiji. Pri pripravljanju besedila je bil uporabljen vnašalni sistem
ZRCola (http://zrcola.zrc-sazu.si), ki ga je na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani (http://www.zrcsazu.si) razvil Peter Weiss.
Krožec pod zvočnikom v pisavi ZRCola označuje zlogotvornost; v pisavi IPA bi se namesto krožca zapisala
navpična črtica.
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3 Splošnojezikoslovni pogled na glagolsko pripono -niV poglavju bo obravnavana glagolska pripona -ni- s splošnojezikoslovnega vidika. Najprej
bodo orisani za obravnavo bistveni splošnojezikoslovni pojmi, nato pa bo ob upoštevanju
slovenističnega pogleda na glagolske pripone pokazano, da lahko pripono -ni- razumemo kot
dvomorfemsko, sestavljeno iz besedotvorne pripone -n in tematskega vokala -i-.

3.1 Opredelitev bistvenih splošnojezikoslovnih pojmov
Bistveni prispevek poglavja bo v tem, da bo glagolska pripona -ni- razdeljena na semelfaktivno
pripono -n in tematski vokal -i-, zato bodo pred razpravo predstavljeni termini pripona v
razdelku 3.1.1, tematski vokal v razdelku 3.1.2 in semelfaktivnost v razdelku 3.1.3.

3.1.1 Pripona
Beseda pripona je vezana na morfologijo in pomeni morfem, ki se razvršča za podstavo. V
slovenistiki se beseda pripona pojavi v terminu glagolska pripona, ki je definiran s položajem
za korenom oz. podstavo glagola in pred končnico oz. obrazilom glagolske oblike ter z vlogo
pri razločevanju glagolskega vida (Toporišič 2000, 346). Da bi glagolsko pripono obravnavali
s splošnojezikoslovnega vidika, je treba najprej spoznati splošnojezikoslovni pogled na
besedotvorje in njegovo povezavo z oblikotvorjem ter morfeme, ki se pojavljajo v položaju
glagolske pripone in njihov vpliv na glagolski vid.
Morfologija preučuje notranjo strukturo besed, pri čemer v njih prepoznava morfeme. Večina
morfemov je zaobjeta z definicijo morfema kot najmanjšega jezikovnega dela s slovnično
funkcijo, se pa v sodobnem času jezikoslovci izogibajo razumevanju morfema kot najmanjšega
jezikovnega dela z obliko (glasovno podobo) in pomenom, in sicer zaradi dejstva, da nimajo
vsi morfemi konkretne ali enotne oblike, takšen je npr. ničti morfem, prav tako pa tudi
tradicionalno pojmovanega pomena ne (Aronoff in Fudeman 2011, 2). Kot primere slednjih
navaja Aronoff (1985, 10) morfeme, ki se pojavljajo natanko v eni tvorjeni besedi, t. i.
cranberry morphs (iz angl. cranberry ‛brusnica’; morfem cran se namreč ne pojavi v nobeni
drugi besedi ali samostojno) in morfeme, ki izražajo v tvorjeni besedi drug pomen kot v
samostojnem položaju (angl. strawberry ‛jagoda’ in straw ‛slamica’; morfem straw v besedi
strawberry ne ohranja nobene povezave s pomenom slamice).
Z dodajanjem morfemov tvorimo nove lekseme z novim leksikalnim pomenom ali leksikalno
kategorijo ter njihove oblike. Ti dodani morfemi so pone in se delijo glede na to, kam se
razvrščajo v odnosu do korenskega morfema ali podstave (podstava lahko vsebuje samo
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korenski morfem, lahko pa je že sama tvorjena iz več morfemov). V jezikih so najpogostejše
pripone, ki se razporejajo za podstavo kot v primeru iz slovenščine (1a), in predpone, ki se
razporejajo pred podstavo kot v (1b), poznamo pa še medpone, ki se razvrstijo na sredino korena
ali med dva korena in t. i. circumfikse, večdelne pone (Aronoff in Fudeman 2011, 3, 45, 4748).
(1)

a.

lep + -ši > lepši

b.

naj- + lepši > najlepši

Pone so lahko vezane na določeno oblikoskladenjsko ali leksikalno kategorijo. V primeru iz
latinščine (2) je prikazana priponska tvorba glagola iz glagola s pripono -ess s pomenom
intenzivnosti. Vsi glagoli iz Priročnega latinsko-slovenskega slovarja (2014), ki tvorijo nove
glagole s to pripono, spadajo v III. spregatev, kar nakazuje, da je tvorba s to pripono mogoča le
pri glagolih te spregatve.
(2)

osnovni glagol

glagol, tvorjen s pripono -ess

fac-i-ō III (i) ‛delati, narediti’

fac-ess-ō III

cap-i-ō III(i) ‛prijeti, zagrabiti’

cap-ess-ō III

incip-i-ō III

‛začeti (se)’

incip-ess-ō III

pet-ō III

‛prizadevati si’

pet-ess-ō III

incēd-ō III

‛prihajati, priti’

inc-ess-ō III

Tradicionalno se morfologija deli na oblikotvorje, pri katerem z dodajanjem morfemov tvorimo
slovnične oblike enega leksema, in besedotvorje, pri katerem tvorimo nove lekseme.
Jezikoslovci niso enotni, ali kaže morfologijo tako deliti. Po eni strani med procesi oblikotvorja
in besedotvorja ni nobene striktno morfološke razlike (Baker 1985, 377), v jezikih namreč oboje
uporablja enake formalne operacije, kot sta npr. predponjenje in pripenjanje (Bochner 1992,
14; Aronoff in Fudeman 2011, 171), po drugi strani pa razlike med oblikotvorjem in
besedotvorjem obstajajo. Prvo je večinoma povezano s skladnjo, kar za drugo večinoma ne drži
(Aronoff in Fudeman 2011, 47; Baker 1985, 377), besedotvorne pone pa se praviloma
razvrščajo bližje korenskemu morfemu kot oblikotvorne.
Besedotvorje in oblikotvorje nista vrsti, pač pa uporabi morfologije: oblikotvorje je morfološko
udejanjenje skladnje, besedotvorje pa je morfološko udejanjenje tvorbe leksemov. (Aronoff
1994, 126; moj prevod).
Razlika med oblikotvorjem in besedotvorjem ni toliko razlika v obliki kot v funkciji – kaj
počneta in kaj nam povesta. (Aronoff in Fudeman 2011, 171; moj prevod).
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V skladu s spoznanjem o odsotnosti formalnih razlik med besedotvorjem in oblikotvorjem bom
v nadaljevanju razumela termin pripona neodvisno od razlike med obema; v besedah bom
prepoznavala tako besedotvorne kot oblikotvorne pripone.

3.1.2 Tematski vokal
Tematski vokal je del oblikotvorja (Toporišič 1992, 326), ki pri glagolu vskoči pred končnico
ali obrazilo glagolske oblike oz. za koren (Marvin 2002, 138). Glede na prisotnost določenega
tematskega vokala (ali njegovo odsotnost) se glagole razvršča v različne spregatve, kot je
razvidno v primeru (3). V slovenistiki (in pri drugih slovanskih jezikih) se glagoli delijo v
glagolske vrste, ki se lahko delijo še na razrede, na podlagi sedanjiške in nedoločniške osnove
(Ivšić 1970, 252; Breznik 1934, 111128; Toporišič 2000, 364).
(3) spregatev

primer

tematski vokal

I

laud-ā-mus

‛hvalimo’

-ā-

II

mon-ē-mus

‛svetujemo’

-ē-

III

dūc-ɨ-mus

‛vodimo’

-ɨ-

III(i)

cap-i-mus

‛zagrabimo’

-i-

IV

aud-ī-mus

‛poslušamo’

-ī-

(latinščina,
Embick 2010, 76)

Pri spreganju lahko tematski vokal ostaja v vseh oblikah enak kot v (4) ali pa se spreminja glede
na oblike kot v (5). Primeri so iz latinščine in slovenščine.
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a

b

c

lat. monēre (II)

delati (II/1)3

dati (I/7)

indikativ sedanjika

sedanjik

sedanjik

ned.

mon-ē-re

del-a-ti

da- -ti

1ED

mon-e-ō4

del-a-m

da- -m

2ED

mon-ē-s

del-a-š

da- -š

3ED

mon-e-t

del-a-

da- -

1DV

—

del-a-va

da- -va

2DV

—

del-a-ta

da- -sta

3DV

—

del-a-ta

da- -sta

1MN

mon-ē-mus

del-a-mo

da- -mo

2MN

mon-ē-tis

del-a-te

da- -ste

3MN

mon-e-nt

del-a-jo

da- -jo

a

b

c

lat. ducere (III)

bedeti (III/2)

liti (I/7)

indikativ sedanjika

sedanjik

sedanjik

ned.

duc-e-re

bed-e-ti

li- -ti

1ED

duc- -ō

bed-i-m

lij-e-m

2ED

duc-i-s

bed-i-š

lij-e-š

3ED

duc-i-t

bed-i-

lij-e-

1DV

—

bed-i-va

lij-e-va

2DV

—

bed-i-ta

lij-e-(s)ta

3DV

—

bed-i-ta

lij-e-(s)ta

1MN

duc-i-mus

bed-i-mo

lij-e-mo

2MN

duc-i-tis

bed-i-te

lij-e-(s)te

3MN

duc-u-nt

bed-i-jo

lij-e-jo

(4)

‛svariti, svetovati’

(5)

‛voditi’

3

Pri umestitvi v glagolske vrste si pomagam z delitvijo v Breznik (1934 111129), pri tem pa številko glagolske
vrste zapisujem z rimskimi številkami na prvem mestu, številko razreda pa z arabskimi na drugem mestu; II/1 npr.
pomeni prvi razred druge glagolske vrste.
4 Kračine v paradigmi so posledica regularnega krajšanja dolgih samoglasnikov pred a) drugim samoglasnikom,
b) končniškim -t in c) -nt kjerkoli v besedi. Dolgi samoglasniki se krajšajo še pred končniškima -r in -m. Enako
velja za paradigme v (6).
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Tematski vokal je lahko razumljen kot formalni označevalec slovničnih kategorij (npr. oseba,
število, spol, sklon, čas, vid …) leksema. Po tem pogledu ima torej slovnični pomen (Aronoff
1985, 6). Primer (6) pokaže, da lahko v latinščini iz tematskega vokala razberemo, ali gre za
indikativ ali konjunktiv sedanjika, primer (7) pa, da lahko v slovenščini iz njega razberemo, ali
gre za nedovršni ali dovršni glagol.
(6)

a

b

lat. laudāre

lat. laudāre

‛voditi’

‛voditi’

indikativ sedanjika

konjunktiv sedanjika

ned.

laud-ā-re

—

1ED

laud- -ō

laud-e-m

2ED

laud-ā-s

laud-ē-s

3ED

laud-a-t

laud-e-t

1MN

laud-ā-mus

laud-ē-mus

2MN

laud-ā-tis

laud-ē-tis

3MN

laud-a-nt

laud-e-nt

(7)

a

b

določati

določiti

NDV

DV

ned.

določ-a-ti

določ-i-ti

1ED

določ-a-m

določ-i-m

2ED

določ-a-š

določ-i-š

3ED

določ-a-

določ-i-

Vendar niso vsi primeri tako preprosti. Primerjava (6b) in (4a) pokaže, da se lahko isti tematski
vokal -ē- pri latinskih glagolih različnih spregatev v sedanjiku pojavi tako v indikativu kot v
konjunktivu. Primerjava (8a) in (8b) pa pokaže, da se isti tematski vokal -i- v slovenščini lahko
pojavi v dveh glagolih istega razreda, ki ju Breznik (1934, 122) navaja kot glagola z izvorno
identično paradigmo, od katerih je kupiti v (8a) dovršen, tožiti v (8b) pa nedovršen. Težko je
torej trditi, da tematski vokal nosi določen pomen.
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(8)

a

b

kupiti

tožiti

DV

NDV

ned.

kup-i-ti

tož-i-ti

1ED

kup-i-m

tož-i-m

2ED

kup-i-š

tož-i-š

3ED

kup-i-

tož-i-

Drugačen pogled je, da ima tematski vokal le funkcijo ohranjanja slovničnosti, ne pa tudi
slovničnega pomena ali kakršnekoli pomenske vrednosti (Embick 2010, 75; Luís 2008, 140).
Po takšnem pogledu sta vidskorazmerna ustreznika,5 kot sta določati in določiti, različna
glagola, od katerih prvi, že sam po sebi dovršen, odbere tematski vokal -a-, drugi, že sam po
sebi nedovršen, pa tematski vokal -i-, čeprav se na površini zdi, da je tematski vokal tisti, ki
sproži spremembo.
[Tematski] vokali so oblikotvorne enote, ki niti semantično niti oblikoskladenjsko ne pridodajo
k celostnemu pomenu pregibanega glagola. Za razliko od tematskih vokalov glagolski koreni
nosijo leksikalni pomen […], glagolske končnice pa izražajo oblikoskladenjske informacije.
(Luís 2008, 140; moj prevod)

Vendar pa tematskega vokala ne odbere vedno koren, ampak ga lahko tudi pripona. V (2), ki
je v (9) ponovljen, so prikazani primeri iz latinščine, pri katerih besedotvorna pripona
-ess vpliva na to, kateri tematski vokal odbere glagol; s tem se lahko spremeni tudi
paradigmatski vzorec glagola, ki pade v drug razred spregatve kot prej.
(9)

osnovni glagol

glagol, tvorjen s pripono -ess

fac-i-ō III (i) ‛delati, narediti’

fac-ess-ō III

cap-i-ō III(i) ‛prijeti, zagrabiti’

cap-ess-ō III

incip-i-ō III

‛začeti (se)’

incip-ess-ō III

pet-ō III

‛prizadevati si’

pet-ess-ō III

incēd-ō III

‛prihajati, priti’

inc-ess-ō III

Vlogo tematskega vokala lahko razumemo na različne načine. Po enem pogledu ima lahko
funkcijo formalnega označevalca slovničnih kategorij, pri glagolu npr. naklona ali vida, po
drugem pogledu pa nima nobene pomenske vrednosti in deluje le kot ohranjevalec slovničnosti.
5

V diplomskem delu uporabljam novo terminologijo, ki jo uvaja Krvina (2018, 73): vidsko razmerje namesto
vidski par in iz tega vidskorazmerni ustreznik/korelat namesto vidskoparni ustreznik.
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V diplomskem delu se odločam za slednje razumevanje. Pri glagolu lahko tematski vokal
odbere sam koren, lahko pa tudi kakšna druga oblikoskladenjska kategorija, npr. besedotvorna
pripona.

3.1.3 Semelfaktivnost ali enkratnost
Za podrobnejšo analizo glagolske pripone -ni- je treba poznati še kategorijo semelfaktivnosti.
Pri glagolskem vidu sta morfološka in pomenska raven tesno povezani. O vidskem razmerju
med glagoli gre namreč govoriti šele na pomenski ravni z ozirom na pomensko nasprotje med
vidsko nasprotnima glagoloma (Krvina 2018, 79, 85). Comrie (1976, 4144) pri opisovanju
notranjih pomenov glagolov v zvezi z glagolskim vidom uvaja poleg pojmov trajnosti
(durativity) in hipnosti (punctuality) soodnosna pojma iterativnost (ponavljalnost) in
semelfaktivnost (enkratnost; iz lat. semel ‛enkrat’ factum ‛narejeno’). Semelfaktivnost je torej
poseben tip hipnosti, za katero sta značilni enkratna ponovitev nekega dejanja in s tem odsotnost
ponavljalnosti. Ugotavlja še, da imajo nekateri jeziki kategorijo semelfaktivnosti tudi formalno
zaznamovano. Kot primer navaja rusko semelfaktivno glagolsko pripono -nu- (gre za ustreznico
slovenski glagolski priponi -ni-). Ker je kategorija enkratnosti formalno zaznamovana, je moč
trditi, da gre za trdno jezikovno kategorijo.
Primer semelfaktivnega glagola iz slovenščine je glagol kihniti. V primerjavi z njegovim
pomensko soodnosnim ponavljalnim ustreznikom kihati, ima glagol kihniti pomen enega
samega, poljubnega kiha iz serije kihov, pri tem pa je pomen serije kihov vezan na glagol kihati,
ki pomeni večkrat (potencialno neomejenokrat) kihniti (Krvina 2018, 209). Če obravnavamo
pomen glagola kihniti izven konteksta ponavljalnosti, ga je možno razložiti s pomenom enega
kiha brez nujnega pojava serije kihov, iz katere naj bi bil ta izvzet.6 V (10) sta navedena primera
ponavljalnega in semelfaktivnega (enkratnostnega) glagola iz slovenščine.
(10)

a. Od cvetnega prahu je neustavljivo kihal.

(NDV, ponavljalnost)

b. Komaj je stopil iz hiše, že je kihnil.

(DV, enkratnost)

V (11) sta oba glagola dovršna, le da gre v (11a) za več mežikov, v (11b) pa za enega samega,
ki se je zgodil hipno. Tvorba s pripono -ni- potrjuje, da ima ta pripona v slovenščini
enkratnostno (in ne le splošno podovrševalne) pomenotvorno vrednost (Krvina 2018, 207).

6

Comrie (1976, 42) sicer za ilustracijo uporabi glagol cough ‛enkrat zakašljati’ iz angleščine. Za ilustracijo v
slovenščini se zdi bolj primeren glagol kihniti, saj lahko slovenski glagol zakašljati razumemo tudi kot več
posameznih *kašljev, kar se ne sklada s semelfaktivnim pomenom.
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(11)

a. Pomežikal je v sonce in se odpravil na pot.

(DV, ponavljalnost)

b. Pomežiknil je v sonce in se odpravil na pot.

(DV, enkratnost)

Semelfaktivna pripona -ni- se pojavlja pri glagolih s ponavljalnostjo kot inherentno lastnostjo
njihove pomenske zgradbe (Krvina 2018, 207). To pomeni, da se tvorba s pripono -ni- lahko
zgodi pri tistih nedovršnih glagolih, ki imajo pomen ponavljalnosti, ne pa tudi pri drugih
nedovršnikih brez ponavljalnega pomena, pri teh se namreč pojavlja tvorba dovršnikov z
različnimi predponami. V (12) je pokazano, da se lahko pri ponavljalnem glagolu zgodi tako
tvorba nedovršnika s predpono kot s pripono -ni-, nasprotno pa v (13) pri glagolu, ki ni
ponavljalen, do tvorbe s pripono -ni- ne more priti
(12)

(13)

a. Brcal je žogo.

(NDV, ponavljalnost)

b. Brcnil je žogo.

(DV)

c. Pobrcal je žogo.

(DV)

a. Gledal je skozi okno.

(NDV, odsotnost ponavljalnosti)

b. Pogledal je skozi okno.

(DV)

c. *Glednil je skozi okno.
Včasih je lahko glagol ponavljalen le v katerem od svojih podpomenov. Tvorba s pripono -nije pri takšnih glagolih mogoča le, če je pri konkretni rabi osnovnega glagola mogoče zaznati
ponavljalnost. Povedano je prikazano v primerih od (14) do (16); v (14) pri glagolu pihati
ponavljalnosti ni moč zaznati, zato tudi tvorba z -ni- ni možna, medtem ko je pihati v primerih
(15) in (16) jasno sestavljen iz več posamičnih pihov in je zato ponavljalen, zaradi česar je
tvorba z -ni- slovnična.
(14)

a. Enakomerno je pihalo.

(NDV, odsotnost ponavljalnosti)

b. Enakomerno je zapihalo.

(DV)

c. *Enakomerno je pihnilo.
(15)

a. Slavljenec je pihal v svečke.

(NDV, ponavljalnost)

b. Slavljenec je pihnil v svečke.

(DV)

c. *Slavljenec je zapihal v svečke.
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(16)

a. Pihalo je v sunkih.

(NDV, ponavljalnost)

b. Močno je zapihalo.

(DV)

c. Močno je pihnilo.

(DV)

Dickey (2011), ki se je ukvarjal s slovanskimi ustreznicami slovenski glagolski priponi -ni-,
deli glede na značilnosti glagolskega vida slovanske jezike na zahodne in vzhodne. Ustreznice
slovenski priponi -ni- so v zahodni skupini jezikov sinhrono produktivne kot pomensko
nevtralne splošnopodovrševalne pripone, v vzhodni skupini jezikov pa imajo ustreznice priponi
specifičen pomen semelfaktivnosti. Slovenščina sodi po Dickeyjevi delitvi med zahodne jezike,
a se v nekaterih ozirih že približa prehodnim jezikom med obema skupinama. (Dickey 2011,
26, 38, 4345) Tudi kar se tiče pomena pripone -ni-, ki je v slovenščini sinhrono produktivna
kot specifična podovrševalna pripona s semelfaktivnim pomenom, se slovenščina oddalji od
zahodne skupine po Dickeyjevi delitvi.
V sodobni slovenščini je glagolska pripona -ni- produktivna kot semelfaktivni podovrševalni
morfem tudi pri novih prevzetih glagolih s pripono -a-, kot prikazuje (17), kar podkrepi tezo,
da je slovenščina v tem oziru sinhrono bližje vzhodni skupini slovanskih jezikov po Dickeyevi
delitvi.
(17)

a. Veliko je tvital. ‛pisal tvite’

(NDV, ponavljalnost)

b. Spet je nekaj tvitnil.

(DV, enkratnost)

Semelfaktivni glagoli predstavljajo v slovenščini veliko večino glagolov s pripono -ni-, najdejo
pa se tudi glagoli, pri katerih je ta pomen težje zaznaven ali odsoten (zakleniti, poginiti),
nekateri pa so celo nedovršni (drgniti, riniti). Pri teh glagolih gre verjetno za leksikalizirane
izjeme ali stare slovanske glagole, ki so zgodnjo tvorbo s pripono doživeli pred razvojem
posebnega semelfaktivnega pomena, vezanega nanjo, sinhrono pa lahko govorci -n v priponi
dojemajo tudi kot del korena.
Slovenščina spada med jezike z morfološkimi sredstvi za izražanje enkratnosti. Semelfaktivne
glagole najdemo med glagoli z glagolsko pripono -ni-. V nadaljevanju diplomskega dela bom
utemeljevala, da semelfaktivni morfem ni kar pripona -ni- v celoti, ampak se zdi smiselno
glagolsko pripono deliti na semelfaktivno besedotvorno pripono -n in tematski vokal -i-.
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3.2 Predlog alternativnega razumevanja glagolske pripone -niTermin glagolska pripona je bil v slovenistiki uveden za morfem med korenom ali podstavo in
končnico ali obrazilom glagolske oblike (Toporišič 1992, 49). V razdelku bo predstavljena
tradicionalna delitev glagolskih pripon na prvotne in drugotne, na podlagi predlaganega
razumevanja pripone -ni- kot dvomorfemske pa bo predstavljena alternativna delitev na eno- in
večmorfemske glagolske pripone.

3.2.1 Glagolska pripona v slovenistiki
Glagolska pripona je v slovenistiki splošno opredeljena kot morfem, ki se pri glagolu razvršča
za koren in pred končnico ali obrazilo glagolske oblike, pri dveh glagolih z istim korenom pa
naj bi glagolska pripona razločevala omejenost ali neomejenost dejanja. Vezana je torej na
glagolski vid. (Toporišič 1992, 49; 2000, 346)
Glagolska pripona je lahko kar tematski vokal, kot je prikazano z glagoli v (18). Zato sta se v
slovenistiki termina glagolska pripona in tematski vokal rabila sinonimno (Toporišič 1992, 49,
326), prav tako termina atematski in brezpriponski glagol (Toporišič 1992, 4, 11), ali pa so bili
atematski glagoli definirani kot tisti brez glagolske pripone (Breznik 1934, 128).
(18) glagol

glagolska pripona

gled-a-ti

-a-

sed-e-ti

-e-

kur-i-ti

-i-

Včasih pa je lahko glagolska pripona obsežnejša od enega glasu. Takšne so npr. pripone
-ova-/-uje-, -evá-/-uje-, -/-uje-, -áva-, -éva-, -ira-, -izira-, ki so prikazane z glagoli v (19).
(19) glagol

(Toporišič 1992, 49)

glagolska pripona

kup-ova-ti

-ova-

hlapč-eva-ti

-eva-

okop-ava-ti

-ava-

norm-ira-ti

-ira-

iron-izira-ti

-izira-

Zaradi formalne razlike so bile glagolske pripone razdeljene v dve skupini, in sicer na prvotne
in drugotne. Prvotne so opredeljene z enozložnostjo, gre torej za pripone kot v (18), drugotne
pa z dvo- ali večzložnostjo, gre torej za pripone kot v (19), in se pojavljajo pri glagolih, ki so
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tvorjeni iz tistih s prvotnimi priponami, kot prikazuje (20), odprto pa je bilo tudi vprašanje o
njihovi morebitni večmorfemskosti (Toporišič 1992, 49).
(20) prvotni glagol

pripona

drugotni glagol

pripona

kup-i-ti

-i-

kup-ova-ti

-i-

okop-a-ti

-a-

okop-ava-ti

-e-

Z domnevo o večmorfemskosti navedenih drugotnih pripon se strinjam, saj (21) ilustrira, da se
morfem -ov/-uj v glagolu podpisovati brez težav loči od morfema -a-, ki ga razumem kot
tematski vokal.
(21)

podpisati

podpisovati

tematski vokal

nedoločnik

podpís-a-ti

podpis-ov-á-ti7

-a-

1ED

podpíš-e-m

podpis-új-e-m

-e-

2ED

podpíš-e-š

podpis-új-e-š

-e-

3ED

podpíš-e-

podpis-új-e-

-e-

tvornosedanji deležnik

(piš-ó-č- )

podpis-uj-ó-č-

-o-

tvornopretekli deležnik

podpís-a-l

podpis-ov-á-l

-a-

trpnopretekli deležnik

podpís-a-n

?podpis-ov-á-n

-a-

Pri delitvi na prvotne in drugotne glagolske pripone je pomembno tudi dejstvo, da so drugotne
opredeljene kot besedotvorni morfemi. Z njimi se namreč tvorijo drugotni (nedovršni) glagoli,
prim. (20). Če privzamemo, da so drugotne pripone dvomorfemske, potem je tematski vokal
(v

(21)

npr.

morfem

-a-)

oblikotvorni

morfem,

morfem

pred

njim

(v

(21)

-ov/-uj) pa besedotvorni priponski morfem, ki spreminja leksikalni pomen glagola in s tem
vpliva na spremembo glagolskega vida. Tezo o dvomorfemski zgradbi pripone podkrepi tudi
oddaljenost morfemov od korena, besedotvorni je namreč bližje korenu kot oblikotvorni.
Delitev glagolskih pripon na prvotne in drugotne se zdi irelevantna, kar bo podrobneje
utemeljeno v nadaljevanju razdelka. Bolj pomembna se zdi delitev po številu morfemov;
glagolske pripone so namreč lahko enomorfemske in enake tematskim vokalom, lahko pa so
večmorfemske in vsebujejo poleg oblikotvornih tudi besedotvorne morfeme. V nadaljevanju

7

Naglašeni tematski vokal v oblikah z morfemom -ov/-uj je najverjetneje posledica morfonoloških lastnosti tega
morfema; Marvin (2002, 145) ga uvrsti med morfeme, ki postavijo naglas na naslednji zlog (anlg. post-acceting).
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diplomskega dela bom trdila, da je takšna tudi pripona -ni-, ki je tradicionalno uvrščena med
prvotne pripone, in sicer, da vsebuje semelfaktivni besedotvorni morfem -n in tematski vokal.

3.2.2 Umestitev glagolov s pripono -ni- v II. glagolsko vrsto
Delitev glagolov v različne glagolske vrste temelji v slovenističnem jezikoslovju na prisotnosti
(ali odsotnosti) določene glagolske pripone v nedoločniški in sedanjiški obliki.
Ker imajo glagoli z nedoločniško pripono -ni- v slovenščini lastno paradigmo, noben drug
glagol se namreč ne sprega kot glagoli s to pripono, in ker je tako tudi v drugih slovanskih
jezikih, sestavljajo ti glagoli od praslovanščine naprej lastno II. glagolsko vrsto. II. vrsta je
utemeljena z nedoločniško glagolsko pripono -ni- in sedanjiško pripono -ne- (Breznik 1934,
116; Toporišič 2000, 364; Ivšić 1970, 253), kot je ilustrirano v (22).
(22)

a

b

c

brcniti

drgniti

ganiti

ned.

brc-ni-ti

drg-ni-ti

ga-ni-ti

1ED

brc-ne-m

drg-ne-m

ga-ne-m

2ED

brc-ne-š

drg-ne-š

ga-ne-š

3ED

brc-ne-

drg-ne-

ga-ne-

Delijo se na dve skupini, in sicer na tiste, katerih koren se končuje na soglasnik, in tiste, katerih
koren se končuje na samoglasnik (Breznik 1934, 117; Šekli 2011, 131).
Ob pregledu glagolov II. glagolske vrste8 je opaziti, da večino vrste sestavljajo glagoli s
semelfaktivno pripono -ni-, ki so v vidskem razmerju s pomensko soodnosnimi glagoli V. vrste
s pripono -a- (npr. brcati – brcniti). Tistih s korenom na samoglasnik je proti tistim s korenom
na soglasnik le peščica, semelfaktivni pomen pa pri njih ni zaznaven (ganiti, kreniti), nekateri
so celo nedovršni (riniti).

3.2.3 Dvomorfemskost glagolske pripone -niGlagolska pripona -ni- je pri naštevanju pripon navedena kot prvotna pripona in je med
prvotnimi priponami edina, ki ni kar enaka tematskemu vokalu. V razdelku bo podrobneje
predstavljeno alternativno razumevanje delitve pripon, ki -ni- uvršča med večmorfemske
pripone.

8

Pri pregledu sem izpustila sestavljene glagole in tiste, ki so naglašeni na tematskem vokalu.
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V knjižni slovenščini žal ni drugih glagolov, ki bi imeli v nedoločniku tematski vokal -i-, v
sedanjiku pa -e-, da bi lahko njihovo paradigmo primerjala s paradigmo glagolov s pripono -niin s tem ilustrirala, da lahko tudi morfem -i-/-e- v priponi -ni-/-ne- razumemo kot tematski
vokal. Vendar pa takšne glagole pozna celjski mestni govor, v katerem so se nedoločniki
nekaterih glagolov, ki so v knjižni slovenščini v tej obliki atematski, razvili analogično po
sedanjiški obliki (Jakop 2010, 126). Zato v (24) primerjam paradigmo celjskega glagola najdit,9
ki jo zapisujem sama kot govorka celjskega govora, in paradigmo knjižnega glagola brcniti. Pri
tem me zanima, ali se -i- v priponi -ni- obnaša enako kot tematski vokal pri glagolu najdit.
(24)

najdit

brcniti

tematski vokal

nedoločnik

najd-i-t

brcn-i-ti

-i-

1ED

najd-e-m

brcn-e-m

-e-

2ED

najd-e-š

brcn-e-š

-e-

3ED

najd-e-

brcn-e-

-e-

tvornosedanji deležnik

/

/

/

tvornopretekli deležnik

najd- -

brcn-i-

/

trpnopretekli deležnik

najd-e-n

brcnj-e-n

-e-

Kljub manj relevantni primerjavi, gre namreč za dva glagola, ki pripadata različnima socialnima
zvrstema, v tvornopreteklem deležniku pa se je tematski vokal zlil z obrazilom - in je nastalo
novo zložno obrazilo -u,10 kar onemogoča primerjavo s knjižnim glagolom z obrazilom - , je
iz ilustracije razvidno, da je -i- pri nedoločniku glagola najdit tematski vokal in lahko tudi -i- v
priponi -ni- dojemamo kot tematski vokal. Ob takšnem dojemanju razpade tudi pripona -ni- na
dve priponi, in sicer pripono -n in tematski vokal -i-. Glede na sestavljenost pripone iz dveh
morfemov jo po delitvi na enomorfemske (tematski vokali) in večmorfemske glagolske pripone
uvrščam v drugo skupino. Morfem -i- torej razumem kot oblikotvorno pripono, da pa bi lahko
določili, kakšna je funkcija pripone -n, je treba preveriti, ali so glagoli z -ni- prvotni ali drugotni.
Ob takšnem razumevanju pripone in obstoju glagolov, kot je najdit, v celjskem govoru lahko
razumem, da je II. glagolska vrsta opredeljena s tematskim vokalom -i-/-e- in ne nujno s pripono
-ni-/-ne-, čeprav ima to pripono v slovenščini večina glagolov II. vrste, če govorimo o knjižni
slovenščini, pa kar vsi.

9

V nedoločniku je onemel tudi končni -i.
Pojav lahko razumemo tudi kot širjenje soglasniškega
vokala kot pri barva > barv [baru].
10
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v samoglasniški položaj zaradi onemitve tematskega

Prvotne glagolske pripone zaznamuje poleg enozložnosti še njihovo pojavljanje pri prvotnih
glagolih. Ti so tvorjeni iz korena, če govorimo o priponski izglagolski tvorbi, pa so netvorjeni.
Pripona -ni- je bila med prvotne uvrščena verjetno zaradi dveh dejstev. Prvo je to, da imajo
glagoli z -ni- lastno paradigmo in tradicionalno tvorijo lastno glagolsko vrsto; drugo pa, da
slovanski jeziki praviloma s priponami tvorijo nedovršnike, dovršnike pa s predponami
(Comrie 1976, 89; Krvina 2018, 207). Glagoli z -ni- so torej lahko bili zaradi svoje dovršnosti
in semelfaktivnega pomena razumljeni kot prvotni, njihovi nedovršni vidskorazmerni
ustrezniki s pripono -a- pa kot iz njih tvorjeni (Toporišič 2000, 349350; Vidovič Muha 2011,
71; Šekli 2011, 131; Šekli 2012, 12, 18; Merše 1995, 70).
V literaturi se najdejo tudi, sicer redkejše, navedbe, da so glagoli s pripono
-ni-, ki označujejo enkratno uresničitev dejanja (torej pravi semelfaktivi, ki sestavljajo večino
II. glagolske vrste), izpeljani iz soodnosnih nedovršnikov s pripono -a- (Merše 1995, 312).
Takšno je tudi prepričanje Krvine (2018, 207), ki se je pri nas prvi celovito ukvarjal z
glagolskim vidom v sodobni slovenščini.
V prid stališču, da je -n besedotvorni morfem, -ni- pa zato večmorfemska glagolska pripona,
govorijo tudi običajno privzete osnovne splošnojezikoslovne predpostavke o ustroju
morfologije. Običajno se predpostavlja, da tako pri tvorjenju leksemov kot pri pregibanju
podstavi morfeme dodajamo; ti morfemi so lahko tudi ničti (Aronoff 1985, 6; Aronoff in
Fudeman 2011, 23; Baker 1985, 377), nikoli pa tvorba ne poteka v smeri odvzemanja
morfemov. Kot kažejo primeri (25)(29), je to načelo (vsaj implicitno) rabljeno tudi v
slovenistični literaturi (Vidovič Muha 2011).
(25)

a. [tisti, ki] lovi[- ] > lov-ec

(Vidovič Muha 2011, 31)

b. *[kar dela] lovec > lov-i-ti
(26)

a. [več, veliko] otrok[- ] > otroč-ad

(Vidovič Muha 2011, 34)

b. *[del] otročadi > otrok
(27)

a. [nekoliko] brcati > brc-lj-a-ti
b. *[zelo] brcljati > brc-a-ti

(28)

a. [grdo, neprijetno] hvaliti > hval-is-a-ti
b. *[lepo, prijetno] hvalisati > hval-i-ti

Poleg tvorjenih glagolov, pri katerih se je obrazilil kolikostni prislov (npr. nekoliko) ali prislov,
ki izraža pozitivno ali negativno vrednotenje glagolskega dejanja, so v modifikacijsko izpeljavo
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glagola iz glagola uvrščeni tudi glagoli, ki imajo tradicionalno drugotne glagolske pripone, te
pa imajo po Vidovič Muhi poleg vidske tudi besedotvorno funkcijo. (Vidovič Muha 2011, 71)
V modifikacijsko izpeljavo glagola iz glagola so po Vidovič Muhi (2011, 7071) uvrščeni tudi
glagoli s tradicionalnimi drugotnimi glagolskimi priponami, prim. (29).
(29)

a. * [enkrat] podpis-ov-a-ti > podpis-a-ti
b. [večkrat] podpis-a-ti > podpis-ov-a-ti

V to skupino naj bi spadali tudi glagoli s sicer tradicionalno prvotno pripono -a-, ki naj bi bili
po nekaterih prepričanjih tvorjeni iz svojih pomensko soodnosnih ustreznikov s pripono
-ni- (Toporišič 2000, 349350, Šekli 2012, 12), primer takšne tvorbe je v (30). Tvorba je v (31)
dopolnjena z razumevanjem pripone -ni- kot dveh morfemov -n in -i-. Iz (31) je razvidno, da
pri tej tvorbi ob novem razumevanju pripone kot dvodelne pride do izgube morfema (pripone n), kar nakazuje, da gre tvorba verjetno v obratni smeri, kot je prikazano v (32). Ker se pri tvorbi
s pripono -n spremeni tudi tematski vokal, saj ga lahko odbere tudi pripona, je za jasnejši prikaz
v (33) tematski vokal zamenjan z oznako V.
(30)

[večkrat] pih-ni-ti > pih-a-ti

(31)

*[večkrat] pih-n-i-ti > pih-a-ti

(32)

[enkrat] pih-a-ti > pih-n-i-ti

(33)

pih-V-ti > pih-n-V-ti

Predlagam torej, da glagolsko pripono -ni- razumemo kot sestavljeno iz dveh pripon: glagolska
pripona -ni- je večmorfemska, natančneje dvomorfemska, pri čemer je -n besedotvorna pripona,
ki daje glagolu semelfaktivni pomen in ga dela dovršnega, -i- pa je tematski vokal, ki ga za
razliko od Toporišiča (2000, 346), ki ga pri glagolu razume kot vidski morfem, razumem kot
pomensko prazen morfem. Na podlagi takšne sestave glagolske pripone lahko -ni- uvrstim med
večmorfemske pripone, saj vsebuje tako oblikotvorni kot besedotvorni morfem.
V teoriji slovenskega skladenjskega besedotvorja so vidskorazmerni ustrezniki, kot sta določiti
in določati razumljeni kot besedotvorno soodvisni, pri čemer je nedovršnik tvorjen iz
netvorjenega dovršnika, tvorba pa spada k modifikacijski izpeljavi glagola iz glagola. Primer
takšne tvorbe ilustriran v (34).
(34)

[večkrat] *skok-i-ti > skak-a-ti

(Vidovič Muha 2011, 71)
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V skladu s takšnim razumevanjem vidskorazmernih ustreznikov z enomorfemskimi priponami
predlagam uvrstitev tvorbe z glagolsko pripono -ni-, ki je prikazana v (32), v modifikacijsko
izpeljavo glagola iz glagola.11

3.3 Povzetek predlaganega razumevanja glagolske pripone -niPri razumevanju glagolskih pripon opuščam tradicionalno delitev na prvotne in drugotne
pripone in uvajam delitev na eno- in večmorfemske. Pri tem so enomorfemske glagolske
pripone tematski vokali, večmorfemske pa lahko poleg tematskih vokalov vsebujejo še
besedotvorne morfeme.
Glagolsko pripono -ni- razumem kot dvomorfemsko pripono -n-i-, sestavljeno iz
besedotvornega semelfaktivnega morfema -n, ki pri tvorbi vpliva na spremembo glagolskega
vida, in tematskega vokala -i-, ki ga razumem kot pomensko prazen morfem.
V skladu s teorijo slovenskega skladenjskega besedotvorja lahko razumemo, da se
večmorfemske glagolske pripone, ker vsebujejo besedotvorne morfeme, pojavljajo pri
drugotnih glagolih, ki so tvorjeni iz drugih glagolov. Po tem pogledu razumem glagole s
pripono -n-i- v skladu s tezo, da se pri besedotvorju morfemi dodajajo, kot tvorjene iz svojih
vidskorazmernih ustreznikov z enomorfemsko pripono -a-, tvorbo pa uvrščam v modifikacijsko
izpeljavo glagola iz glagola.
Če pa na glagole s pripono -n-i- gledam z vidika razumevanja tematskega vokala kot pomensko
praznega morfema s funkcijo ohranjanja slovničnosti, lahko tvorbo razumem kot tvorbo z
vidsko besedotvorno pripono -n iz glagolskega korena, pri tem pa pripona vpliva tudi na to, da
glagol odbere tematski vokal -i-.

11

Na tvorbo vidskorazmernih ustreznikov, kot sta določiti in določati ali skočiti in skakati lahko pogledamo še na

en način, ki je morda najbolj skladen s sodobnimi tvorbenimi morfološkimi teorijami. Oba vidskorazmerna
ustreznika lahko namreč razumemo kot tvorjena iz glagolskega korena, ki v primeru dovršnega glagola odbere
tematski vokal -i-, v primeru nedovršnega pa -a-. Pogled je skladen z razumevanjem tematskega vokala kot
pomensko praznega, glagole z glagolsko pripono -ni- pa se razume kot tvorjene iz korena; gre za tvorbo z
besedotvorno pripono -n, ki hkrati vpliva na to, da glagol odbere tematski vokal -i-.
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4 Ustreznice knjižni priponi -ni- v slovenskih narečjih
V razdelku bodo s komentarji predstavljene oblikoslovno-glasoslovne karte, ki prikazujejo
glasovne različice treh narečnih ustreznic knjižni priponi -ni-: -ni-, -na- in -no-. Za podrobnejši
prikaz razširjenosti narečne pripone -na-, ki se pojavlja v celjskem mestnem govoru, so bile
izdelane še tri zbirne karte, ki bodo predstavljene na koncu razdelka. Da bodo prikazi jasnejši,
bom najprej na kratko predstavila zgodovinski razvoj pripone -ni-.

4.1 Zgodovinski razvoj glagolske pripone -niGlagoli, ki so danes v II. glagolski vrsti in imajo v knjižni slovenščini nedoločniško glagolsko
pripono -ni-, so imeli v praslovanščini na njenem mestu glagolsko pripono *-nǫ- in so spadali
v skupino tvorjenih izkorenskih glagolov. Nedoločniške pripone vključno z *-nǫ- so imele v
praslovanščini nestrukturalno besedotvorno funkcijo. Imele so besedotvorni in/ali slovnični
pomen. Praslovanski glagoli z nedoločniško glagolsko pripono *-nǫ- (imenujejo se tudi
praslovanski glagoli na *-nǫ-ti *-ne-ši) so imeli inkohativni (psl. *dъx-nǫ-ti ‛dahniti’) ali
fientivni (psl. *sъx-nǫ-ti ‛sahniti, sušiti se’) pomen, drugotno pa so dobili to pripono tudi
izimenski glagoli (psl. *usměx-nǫ-ti ‛nasmehniti se’ < *usměx-ъ ‛nasmeh’). (Šekli 2011,
129131)
Glede na knjižna besedila 16. stoletja se na pripono -ni-, ki se pojavlja še v različicah -no(zakriknoti) s pokrajinsko obarvanostjo in -nu- (ganuti) pri Trubarju, od praslovanščine dalje
vedno bolj trdno veže pomen enkratnosti oz. enkratne uresničitve dejanja, na katerega se
pogosto veže še pomen kratkotrajnosti oziroma trenutnosti, neobvezno pa še pomen
stopnjevanosti oz. silovitosti dejanja ali pomen manjšalnosti. Pomen enkratnosti je v besedilih
iz 16. stoletja izrazit – pripona je zanj posebej specializirana – izkristaliziral pa se je v nasprotju
z vidskorazmernimi ustrezniki, ki izražajo ponavljalnost ali večkratna dejanja. Med dovršnim
glagolom s pripono -ni- in njegovim nedovršnim ustreznikom se vzpostavlja pomensko
nasprotje enkratnosti in ponavljalnosti. (Merše 1995, 7071, 308)
Glagolska pripona *-nǫ- se je v slovenskih narečjih do danes različno razvijala. V celjskem
mestnem govoru se je v glagolih II. glagolske vrste razvila pripona -na-, ki je značilna za
srednještajersko narečje, pojavlja pa se še pripona - -, ki je značilna za srednjesavinjsko
narečje. (Jakop 2010, 126)
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4.2 Karte glagolske pripone v narečjih s komentarji
Da bi preverila, kako se je psl. pripona *-nǫ- razvila v slovenskih narečjih in kako daleč sežejo
meje narečne pripone -na- v slovenskih govorih, sem v Dialektološki sekciji Inštituta za
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU na podlagi tamkajšnjega listkovnega in
zvezkovnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA) izdelala oblikoslovno-glasoslovne
karte. V zadnjem delu vprašalnice za SLA so tudi oblikoslovna vprašanja, med katerimi sem
našla dva glagola, ki spadata v II. glagolsko vrsto, in sicer glagola vzdigniti in pahniti. Med
vprašanji za preverjanje refleksa psl. ę sem našla glagol poklekniti. Kot kontrolni glagol pa sem
izbrala glagol oženiti se, ki spada v IV. glagolsko vrsto s tematskim vokalom -i-, njegov koren
pa se konča na n-, kar sta bila moja kriterija za izbiro kontrolnega glagola. Ker so bila vprašanja,
ki vsebujejo glagole iz II. glagolske vrste, v vprašalnico za SLA dodana po prenovitvi leta 1961,
ko je bilo veliko število raziskovanih krajev že zapisano, gradivo v teh krajih pri mojih kartah
manjka.
V slovenskih narečjih se pri glagolih II. glagolske vrste pojavljajo trije refleksi psl. *-nǫ-.
Najbolj razširjena je pripona -ni-, ki je sprejeta tudi za knjižno, poleg nje pa še -na- in -no-, ki
se, ko so nenaglašene, zaradi pojavov slabljenja kratkih samoglasnikov pojavljajo v različnih
odrazih, ki sem jih prikazala s polnitvami osnovnih znakov pripone.12
Za lažjo predstavitev glagolskih pripon na karti sem nekatere zelo redke samoglasnike kartirala
enako kot najbolj podobne, in sicer: , t. i. sprednji polglasnik, sem kartirala kot ə; ė kot ẹ; ǫ
kot o in kot ə,

pa kot u.

4.2.1 Karta 1: Glagolska pripona v nedoločniku glagola vzdigniti
4.2.1.1 Prva oblikoslovno-glasoslovna karta je nastala na podlagi odgovorov na vprašanje št.
841a vzdigniti in prikazuje obstoj glagolske pripone -ni- ali kake druge pripone v slovenskih
narečjih, posebej pa me je zanimala pripona -na-. Vprašanje zahteva poleg nedoločnika še
oblike sedanjika za 1. in 2. os. ed., 3. os. mn., velelnika za 2. os. ed. ter 1. in 2. os. mn. Žal
manjkajo tvornopretekli deležniki, ki bi dali dodatne informacije glede raziskovane pripone.
V legendi sem zaradi lažje predstavitve tematskega vokala za ali pred -n in zlogotvornosti ter
boljše preglednosti zapisala glagolsko pripono tradicionalno kot en morfem, čeprav je bilo v
3.2.3 ugotovljeno, da bi bil ustrezen zapis -n-a-.

12

Izjema je osnovni znak kvadrat s polnitvami, ki predstavlja drugotni samoglasnik pred -n, nastal po onemitvi
-i- v priponi -ni-.
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4.2.1.2 Glagolska pripona -na-, kot je v celjskem govoru in ki me je še posebej zanimala, je
označena s polnim trikotnikom ▲, glagolski priponi -no-/-nu-, ki se v tej obliki pojavljata
predvsem v panonski narečni skupini, sta označeni z znakoma v obliki romba ⯁, sicer pa so
vse pripone, ki so ohranile (spremenjeni) prvotni samoglasnik za -n, vključno z - -, označene z
znakom okrogle oblike ◯, vse pripone, ki so razvile drugotni samoglasnik pred -n, pa so
označene z znakom kvadratne oblike ⬜. Za kvadraten znak sem se odločila po poskusu uporabe
znaka najprej v obliki kroga, nato pa elipse ⬭, ki bi simbolizira drugotnost, a je bila karta s temi
znaki premalo pregledna. Delna zapolnitev znaka na levi ali na desni strani pomeni prisotnost
samoglasnika pred ali za -n, oblika polnila pa je drugačna za vsakega izmed samoglasnikov, ki
je nastal po delni vokalni redukciji. Prazen krog pri tej karti pomeni glagolsko pripono -ni-, kot
je v knjižni slovenščini, prekrižan krog pa - - z onemelim samoglasnikom.
4.2.1.3 Glagolska pripona -na- se pojavlja v nedoločniku glagola vzdigniti v štajerski narečni
skupini, in sicer v večini govorov srednještajerskega narečja in južnih točkah južnopohorskega
narečja, z dvema točkama sega tudi v srednjesavinjsko narečje in z eno točko v kozjanskobizeljsko narečje. Pojavi se še v dveh raziskovalnih krajih ob severni meji med kozjaškim
podnarečjem južnopohorskega narečja in slovenskogoriškim narečjem, ki spada že v panonsko
narečno skupino.
Glagolska pripona -ni-, kot je v knjižni slovenščini, se pojavlja na obrobju slovenskih govorov,
kjer je stopnja moderne vokalne redukcije najnižja. V treh raziskovalnih točkah se pojavi v
panonski narečni skupini, in sicer v eni od severnih točk prekmurskega narečja ter v dveh točkah
prleškega narečja, od tega enkrat na meji s prekmurskim narečjem in enkrat na jugovzhodu tik
ob meji s Hrvaško. Štirikrat se pripona -ni- pojavi v štajerski narečni skupini, od tega v dveh
točkah južnopohorskega narečja v bližini meje z Avstrijo in v dveh točkah kozjanskobizeljskega narečja v bližini meje s Hrvaško. V dveh točkah se pojavi v južnobelokranjskem
narečju dolenjske narečne skupine v neposredni bližini meje s Hrvaško, v petih točkah pa se
pojavi v primorski narečni skupini, od tega dvakrat v bližini meje z Italijo, in sicer v eni točki
rižanskega narečja in v eni točki kraškega narečja, ter trikrat v zamejstvu, in sicer v eni točki
kraškega narečja in dveh točkah nadiškega narečja.
V nekaterih raziskovalnih krajih na obrobju slovenskih govorov je prišlo do intenzitetne
redukcije -i- v priponi -ni- in tam se je pripona razvila v -nẹ-. Ta pripona se pojavi v dveh
raziskovalnih krajih prekmurskega narečja, enkrat v bližini meje z Madžarsko, enkrat pa v
skrajni severni točki tega narečja v zamejstvu. Dvakrat se pojavi v bližini meje s Hrvaško, in
sicer v skrajni zahodni točki južnobelokranjskega narečja in eni točki kostelskega narečja. V
dveh raziskovalnih se krajih je samoglasnik v priponi -nẹ- artikulacijsko še naprej nižal in
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razvila se je pripona -ne-. To se je zgodilo v eni točki prleškega narečja in eni točki notranjskega
narečja v italijanskem zamejstvu.
Drugod je pri izgovoru prvotne pripone -ni- pri izgovoru samoglasnika prišlo do kvantitetne
redukcije, kar je privedlo do razvoja -i- v polglasnik, ki je nato onemel, zaradi česar se je -n v
priponi -ni- ozlogotvoril. Prehodno stanje, pripona -nə-, se pojavi v dveh točkah kraškega
narečja v Italiji, v dveh točkah dolenjskega narečja vzhodno od južnega dela Ljubljane v bližini
meje z gorenjsko narečno skupino, v kateri se pripona pojavi v eni izmed severnih točk
gorenjskega narečja, v treh točkah pa se pojavi v koroški narečni skupini v Avstriji, od tega
dvakrat v rožanskem narečju in enkrat v podjunskem. Pripona - - se zgoščeno pojavlja v
rovtarski narečni skupini s selškim narečjem gorenjske narečne skupine in v koroški ter štajerski
narečni skupini, razen v njenem osrednjem delu, kjer je v rabi pripona -na-. V bližini meje s
štajersko narečno skupino se pripona - - pojavlja še v panonski narečni skupini, od tega enkrat
v prleškem narečju in dvakrat v slovenskogoriškem, enkrat pa se pojavi še v točki na meji med
kraškim in notranjskim narečjem primorske narečne skupine.
Iz zlogotvornega - - se je v večjem delu slovenskih govorov razvil drugotni polglasnik na levi
strani, kar je povzročilo nastanek pripone -ən-, ki se zgoščeno pojavlja v primorski narečni
skupini, razen v nadiškem, terškem in rezijanskem narečju, v gorenjski narečni skupini z
južnim delom koroške narečne skupine ter v dolenjski narečni skupini brez njenega
najjužnejšega dela. Pripona -ən- je hkrati najbolj razširjena za psl. *-nǫ-.
Izgovor polglasnika v priponi -ən- se je v nekaterih govorih krepil in na njegovem mestu je
nastal poln samoglasnik -i-. Pripona -in- se pojavlja v nadiškem narečju primorske narečne
skupine. Kjer se je izgovor samoglasnika krepil dalje, sta se razvili najprej pripona -ẹn-, ki se
pojavi v eni točki kostelskega narečja in v eni točki zgornjesavinjskega, nato pa pripona -en-,
ki se pojavi v eni točki kraškega narečja v italijanskem zamejstvu.
V prleškem in prekmurskem narečju, razen v njegovem skrajnem severozahodnem delu,
panonske narečne skupine se pojavlja še pripona -no- s svojo zožano izgovorno različico -nu-.

4.2.2 Karta 2: Glagolska pripona v tvornopreteklem deležniku ž. sp. ed. glagola
vzdigniti
4.2.2.1 Druga karta je zadnja vseslovenska oblikoslovna karta, ki je nastala na podlagi
odgovorov na isto vprašanje kot prva karta, 841a vzdigniti, in prikazuje glagolsko pripono -niv slovenskih narečjih v obliki tvornopreteklega deležnika ž. sp. ed. glagola vzdigniti. Ker
deležniške oblike pri vprašanju niso bile obvezno zahtevane (gl. 4.2.1.1), karti za glagol
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vzdigniti nista povsem primerljivi, pogosto je pri katerem od raziskovanih krajev zapisana le
oblika za nedoločnik, oblika za tvornopretekli deležnik ž. sp. pa manjka ali obratno.
4.2.2.2 Izbrani znaki so enaki kot na karti 1.
4.2.2.3 Pri primerjavi obeh kart je opaziti, da se glagolska pripona -na- v štajerski narečni
skupini pojavlja manj kot pri nedoločniku, ponekod zaradi odsotnosti odgovorov, drugje pa jo
v tej obliki nadomestita - - (iz -ni-), in -no-/-nu-. Glagolska pripona -na- se v tej obliki govori
tudi zunaj štajerske narečne skupine, in sicer v južnobelokranjskem narečju in v eni točki
kostelskega narečja dolenjske narečne skupine, v dveh točkah rezijanskega in eni točki terskega
narečja primorske narečne skupine v Italiji ter v eni točki severnopohorsko-remšniškega narečja
koroške narečne skupine.
Pripon -no- in -nu- v panonski narečni skupini, razen vsake po enkrat, ne najdemo več,
nadomesti ju v veliki meri -ən-, dvakrat tudi -ni-. Sta pa zato ti dve priponi pogostejši drugod
po slovenskih narečjih. Pripona -nu- je razširjena v koroški narečni skupini, kjer je tematski
vokal obarvan u-jevsko pod vplivom prehoda l-ja v končnici -la v /w/v. Pripona -no-/-nu- se
govori v kozjansko-bizeljskem narečju z bližnjo okolico, sicer pa se razpršeno pojavlja tudi
drugod po slovenskih narečjih, od tega v dveh točkah v južnem delu južnopohorskega narečja,
v eni točki v bližini meje s koroško in gorenjsko narečno skupino v obsoškem narečju primorske
narečne skupine in v eni točki v njenem nadiškem narečju neposredno na meji z Italijo.
V rovtarski narečni skupini se v tej obliki v veliki meri pojavlja pripona -ən- z drugotnim
polglasnikom, ki je razširjena še v gorenjski in primorski narečni skupini ter v severnem delu
dolenjske narečne skupine. Priponi s polnim drugotnim samoglasnikom sta -in-, ki se pojavi v
eni točki tolminskega narečja na meji z njegovim baškim podnarečjem, in -ẹn-, ki se pojavi
dvakrat, od tega v eni izmed severnih točk šavrinskega podnarečja istrskega narečja in v eni
izmed osrednjih točk gorenjskega narečja.
4.2.2.4 V točkah T91, T157, T215, T217, T226, T242 in T217 (1979) je prišlo v
tvornopreteklem deležniku ž. sp. ed. do metateze zvočnikov -n iz pripone in l- iz obrazila
glagolske oblike: zdigəlna < zdigənla. V točkah T131 in Z146 pa je prav tako prišlo do
metateze, pri kateri se je l- ozlogotvoril: zdig na < zdig la. Ker sem pri kartiranju opazovala
stanje tematskega vokala ob zvočniku -n v priponi, sem metatezo obravnavala kot ločen pojav
in v teh točkah pripono kartirala ustrezno kot -ən- ali - -.
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4.2.3 Karta 3: Glagolska pripona v tvornopreteklem deležniku m. sp. mn.
glagola vzdigniti
4.2.3.1 Za glagol vzdigniti (V841a vzdigniti) sem izdelala še tretjo oblikoslovno karto, pri
kateri sem se osredotočila na štajersko narečno skupino in tamkajšnje stanje pripone v tej obliki.
Karta je pomanjkljiva, saj manjkajo odgovori iz raziskovalnih točk v srednještajerskem in
južnopohorskem narečju, ki bi bili za raziskovanje narečne pripone -na- v celjskem govoru
poleg srednjesavinjskega narečja, za katerega nekaj odgovorov je, ključni.
4.2.3.2 Izbrani znaki so enaki kot na kartah 1 in 2.
4.2.3.3 Narečna pripona -na- je v tej glagolski obliki zapisana v dveh severovzhodnih
raziskovalnih točkah v srednjesavinjskem narečju, enkrat pa sem jo zapisala že v dolenjski
narečni skupini v bližini meje s štajersko narečno skupino oziroma v bližini območja, na
katerem se dolenjske narečne značilnosti mešajo s štajerskimi. V eni točki, ki prav tako spada
že v dolenjsko narečno skupino, a je še blizu meje s štajersko, se pojavi pripona -ni-, v preostalih
zapisanih krajih v štajerski narečni skupini pa se pojavlja njena reducirana različica - -.

4.2.4 Karta 4: Tematski vokal pri nedoločniku kontrolnega glagola oženiti se
4.2.4.1 Četrta karta je nastala na podlagi odgovorov na leksično vprašanje št. 633 oženiti se. S
tem vprašanjem se preverja prisotnost leksema oženiti se, zato vsi odgovori niso podani v
nedoločniku, ampak tudi v drugih oblikah, ki sem jih pri kartiranju izpustila.
Za lažjo primerjavo obeh kart in lažji prikaz popolne redukcije tematskega vokala sem v
legendo zapisala enake oblike kot pri testnem glagolu vzdigniti, torej sem vključila tudi n-,
čeprav je pri tem glagolu še del korena. Prav tako je tudi v tem primeru neustrezno zapisati nin tematski vokal kot en morfem.
4.2.4.2 Pri glagolu oženiti se sem ločevala med naglašenim in nenaglašenim tematskim
vokalom, ki sta posledici podedovane ali dolge ali kratke oblike nedoločnika. Pri kratkem
nedoločniku je namreč prišlo do umika kratkega naglasa na prednaglasni e. Zato je glagol z
dolgim nedoločnikom in s tem naglašenim tematskim vokalom -i- označen s praznim krogom
⭕ (osnovni znak), z nenaglašenim tematskim vokalom -i- pa s polnim krogom. Kadar je bilo
možno, so bili za enak zapis v legendi izbrani enaki znaki kot pri testnem glagolu, kadar pa je
tematski vokal naglašen, so bili izbrani znaki z obratno polnostjo, npr. prazen krog, ki ima na
desni strani poln trikotnik za nenaglašen tematski vokal -ẹ- v zapisu -nẹ- (znak je enak kot pri
testnem glagolu) in poln krog, ki ima na desni strani prazen trikotnik za enak naglašen tematski
vokal. Nenaglašen polglasnik je označen z desno polnim krogom, ki se ujema z enakim znakom
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pri testnem glagolu za enak zapis v legendi, pri naglašenem polglasniku pa je pri enakem znaku
dodana še črta v levi polovici kroga. Enkrat se pojavi tudi tematski vokal o, ki je označen z
znakom v obliki romba ⯁. Popolna redukcija vokala je označena s prekrižanim krogom kot
prej - -, čeprav tu -n- ni zlogotvoren.
4.2.4.3 Že na prvi pogled je očitno, da sta narečni sliki nedoločnikov testnega in kontrolnega
glagola zelo različni. Pri kontrolnem glagolu se tematski vokal -a- ne pojavi nikoli, kar jasno
nakazuje, da na narečno spremembo glagolske pripone ne vpliva glasovno zaporedje, ampak je
pojav oblikoslovne narave.
Prav tako se nikoli ne pojavi - -, saj v tem položaju fonološko lahko pride do popolne redukcije
samoglasnika brez potrebe po ohranitvi zloga zaradi polnega samoglasnika pred soglasniško
skupino -nt.
Daleč najbolj razširjena je oblika s popolno redukcijo tematskega vokala -n-, ki se pojavlja v
celotnem osrednjem delu z južnim delom primorske narečne skupine, prvotna oblika z
naglašenim tematskim vokalom -i- se pojavlja na severovzhodu gorenjske narečne skupine, na
severozahodu RS z zamejstvom v gorenjski, koroški in primorski narečni skupini ter v panonski
narečni skupini. Nenaglašen tematski vokal -i- je ohranjen v srednještajerskem in
južnopohorskem narečju štajerske narečne skupine ter v panonski narečni skupini, nekatere
pojavitve pa so še v skrajnem južnem delu dolenjske narečne skupine ter v kraškem narečju ob
italijanski meji in v zamejstvu. Pojavitve drugih tematskih vokalov so redke in razpršene,
manjša zgostitev nenaglašenega tematskega vokala -ə- je v vzhodnem delu gorenjskega narečja
(ne pojavlja pa se v vzhodnogorenjskem podnarečju).

4.2.5 Tematski vokal pri tvornopreteklem deležniku ž. sp. ed. kontrolnega
glagola oženiti se
Namenila sem se izdelati karto za kontrolni glagol, ki bi bila primerljiva s karto za
tvornopretekli deležnik ž. sp. ed. glagola vzdigniti, saj so bile med odgovori na vprašanje št.
633 oženiti se tudi deležniške oblike. Ob pregledu gradiva sem ugotovila, da je oblik za ž. sp.
premalo (dekleta se namreč v večini narečij možijo ali kar poročijo) in karte ne bi bilo smiselno
oblikovati. Ker je bil glagol oženiti se edini primerni kontrolni glagol, sem kartiranje
kontrolnega glagola v tej obliki izpustila.
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4.2.6 Karta 5: Glagolska pripona v nedoločniku glagola poklekniti
4.2.6.1 Peta karta je nastala na podlagi odgovorov na vprašanje št. 720 b) poklekniti, pri
katerem se iščejo refleksi *ę.
4.2.6.2 Pri njenem oblikovanju sem se tako kot pri tretji karti osredotočila na štajersko narečno
skupino. Izbrani znaki so enaki kot pri kartah za glagol vzdigniti.
4.2.6.3 Glagolska pripona -na- se pojavi v treh točkah v bližnji okolici mesta Celja, dve od teh
sta v srednjesavinjskem narečju, ena pa v srednještajerskem. Za večino točk srednještajerskega
narečja za to karto gradivo manjka. V južnopohorskem narečju se pripona -na- pojavi v južnih
točkah, v eni točki pa še v slovenskogoriškem narečju panonske narečne skupine. V preostalem
delu štajerske narečne skupine se izmenjujeta priponi - - in -ən-, v srednjesavinjskem narečju
enakomerno, drugod pa je več - -. Več kot pri vseslovenski karti za glagol vzdigniti je tudi
pripone -ni-, kar lahko morda delno pripišemo nekorektnemu zapisu ali pa vplivu cerkvenega
jezika, saj je fokus vprašanja št. 720 b) v zapisu refleksa psl. ę, ne pa v popisu oblikoslovja
glagola, čeprav se v nekaterih točkah v kozjansko-bizeljskem narečju tudi pri drugih glagolih
pojavlja -ni-. Obratno pa je zapis pripone -na- zanesljiv.

4.2.7 Karte 6, 7 in 8: Glagolska pripona glagola pahniti
4.2.7.1 Zadnje tri karte so nastale na podlagi odgovorov na vprašanje št. 855 pahniti. Prvotno
je vprašanje zahtevalo celo fleksijo, po prenovi pa nedoločnik, 1. os. ed. in tvornopretekle
deležnike na -l, -la, -li, zato so bili odgovori popolnejši kot pri poklekniti in vzdigniti.
4.2.7.2 Pri glagolu pahniti sem se osredotočila na štajersko narečno skupino. Za to območje
sem izdelala oblikoslovno-glasoslovne karte za nedoločnik, tvornopretekli deležnik ž. sp. ed.
in tvornopretekli deležnik m. sp. mn. glagola pahniti. Izbrani znaki so enaki kot pri drugih
kartah, ki prikazujejo glagole iz II. glagolske vrste.
4.2.7.3 Pri kartiranju glagolskih oblik glagola pahniti se je pokazala večja razširjenost narečne
glagolske pripone -na- po štajerski narečni skupini. Najbolj zanesljivo se pripona pojavlja v
celotnem srednještajerskem narečju in v južnih točkah južnopohorskega narečja ter v vzhodnih
točkah srednjesavinjskega, najdlje pa tudi v eni točki na zahodu tega narečja blizu meje z
zgornjesavinjskim narečjem. Pokaže se še konstantno pojavljanje te pripone v vseh oblikah v
raziskovalnem kraju na meji med južnopohorskim narečjem in slovenskogoriškim narečjem, ki
spada že v panonsko narečno skupino, v nedoločniku pa tudi v raziskovalnem kraju v
slovenskogoriškem narečju panonske narečne skupine. Drugod po štajerski narečni skupini se
največ pojavlja - - z onemelim samoglasnikom, v manjši meri pa -ən- z drugotnim
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polglasnikom. V kozjansko-bizeljskem narečju ob meji s Hrvaško in v južnopohorskem narečju
zahodno od Maribora se v dveh raziskovalnih točkah pojavi še -ni-.
4.2.7.4 Namesto leksema pahniti se je v točkah T355 in T363 (2004) pojavil drug leksem
potisniti, v točkah T323 (zapisano samo za nedoločnik) in T326 (1980) pa suniti. Ker oba druga
leksema spadata v II. glagolsko vrsto in se je v teh točkah pri njiju pojavila pripona -na-, sem
ju vseeno kartirala. Drugih leksemov v točkah, kjer so se pojavili npr. s pripono - -, nisem
kartirala.

4.3 Zbirne karte narečne glagolske pripone -naZanimalo me je, kje se najbolj zgoščeno pojavlja narečna glagolska pripona -na-. Da bi bolje
prikazala zgostitev njenega pojavljanja in poskušala določiti, kje se je inovacija pojavila, sem
izdelala tri zbirne karte na podlagi prej opisanih kart za posamezne oblike posameznih glagolov.
Karti 9 in 10 prikazujeta stanje glagolske pripone v treh kartiranih oblikah (nedoločnik,
tvornopretekli deležnik ž. sp. ed in tvornopretekli deležnik m. sp. mn.) pri posameznih glagolih
vzdigniti in pahniti. Karta 11 prikazuje stanje glagolske pripone v nedoločniku pri glagolih
vzdigniti, pahniti in poklekniti.
Pri zbirnih kartah nisem več zapisovala glasovnih sprememb pri priponah, ampak sem
zapisovala njihove prvotne oblike -ni-, -na- in -no-, saj je glede na primerjavo kart 1, 5 in 6 s
karto 4 jasno, da gre pri glagolski priponi -na- za oblikoslovni pojav.

4.3.1 Karta 9: Glagolska pripona -ni- v oblikah glagola vzdigniti
4.3.1.1 Karta 9 je nastala na podlagi vprašanja 841a vzdigniti oziroma na podlagi kart 1, 2 in
3, prikazuje pa glagolsko pripono v nedoločniku, tvornopreteklem deležniku ž. sp. ed. in
tvornopreteklem deležniku m. sp. mn. pri glagolu vzdigniti. Pri kartiranju sem se pri vseh
zbirnih kartah osredotočila na štajersko narečno skupino, saj se glagolska pripona -na- pojavlja
na njenem območju.
4.3.1.2 Zaradi odsotnosti gradiva v kateri izmed oblik glagola vzdigniti vsak znak na karti
pomeni dvoje: oblika znaka zaznamuje, katera glagolska pripona se pojavlja v točki,
polnost/praznost znaka pa, ali je prisotno gradivo za vse tri raziskovane glagolske oblike ali je
gradivo v kateri izmed oblik odsotno. Poln znak pomeni, da je gradivo na voljo za vse tri oblike,
prazen pa, da v kateri izmed oblik (največ je zapisov za nedoločnik, najmanj pa za del. m. sp.
mn.) manjka, kar je v legendi zaznamovano z zapisom (manjka). Za -na- sem podobno kot na
drugih kartah izbrala trikoten znak, za -ni- pa okroglega. Kadar se v točki pojavita v različnih
oblikah različni priponi, to zaznamuje poseben znak nove oblike. Pri glagolu vzdigniti se kot
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dvojnici pojavljata -ni- in -na-, za kar sem izbrala kvadraten znak. Poln trikotnik torej pomeni,
da se v točki pojavlja samo pripona -na-, ki je zapisana za vse tri raziskovane oblike, prazen
trikotnik pa, da se v točki pojavlja samo pripona -na-, a gradivo za katero izmed oblik manjka.
4.3.1.3 Glagolska pripona -na- se glede na gradivo v vseh treh raziskovanih oblikah zagotovo
pojavlja v treh točkah, ki ležijo na podobni geografski širini, vendar najjužnejša leži na
skrajnem zahodu srednještajerskega narečja v bližini mesta Celja, druga leži od njega severno,
sicer pa na skrajnem vzhodu srednjesavinjskega narečja, tretja pa je ena izmed jugozahodnih
točk južnopohorskega narečja. Pripona se pojavlja še v dveh drugih točkah, za katere pa gradivo
ni v celoti zapisano, in sicer v eni izmed južnejših točk južnopohorskega narečja, še v bližini
meje s srednještajerskim) in v eni točki kozjansko-bizeljskega narečja, v neposredni bližini
meje s srednještajerskim narečjem. Žal pri glagolu vzdigniti za večino srednještajerskega
narečja, ki je sicer za opazovanje razširjenosti pripone -na- ključna, gradivo v celoti manjka.
Včasih se lahko v govoru pri istem glagolu v različnih glagolskih oblikah, v katerih navadno
stoji ista pripona (takšne so vse tri kartirane oblike), pojavijo različne glagolske pripone.
Dvojnici -ni-/-na- se pojavita v dveh točkah srednjesavinjskega narečja, od katerih leži ena
vzhodneje, bližje mestu Celju, druga pa zahodneje, blizu meje z zgornjesavinjskim narečjem.
V vzhodnejši točki se pripona -na- pojavi v dveh oblikah od treh (samo v tvornopreteklem
deležniku ž. sp. ed. ne), v zahodnejši pa se pojavi samo v tvornopreteklem deležniku ž. sp. ed.
Na obrobju štajerske narečne skupine se pojavlja pripona -ni-, in sicer v eni po točki
zgornjesavinjskega,

srednjesavinjskega,

kozjansko-bizeljskega,

srednještajerskega

in

južnopohorskega narečja.
4.3.1.4 Glede na razširjenost pripone -na- v vseh (zapisanih) oblikah v okolici
srednještajerskega narečja in znotraj njega na njegovem zahodu, posameznih pojavitvah ob
priponi -ni- bolj zahodno, v srednjesavinjskem narečju (več bližje srednještajerskemu narečju
in manj bližje zgornjesavinjskemu), in njeni odsotnosti na obrobju štajerske narečne skupine bi
lahko sklepali, da se pripona širi z vzhodnega dela srednještajerskega narečja na sever v
južnopohorsko narečje, na jug v kozjansko-bizeljsko narečje in na vzhod prek mesta Celja v
srednjesavinjsko narečje. Sklep je bolje razviden na karti 10, za katero je na voljo več gradiva.

4.3.2 Karta 10: Glagolska pripona -ni- v oblikah glagola pahniti
4.3.2.1 Karta 10 je nastala na podlagi vprašanja 855 pahniti oziroma na podlagi kart 6, 7 in 8,
prikazuje pa glagolsko pripono v nedoločniku, tvornopreteklem deležniku ž. sp. ed. in
tvornopreteklem deležniku m. sp. mn. pri glagolu pahniti.
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4.3.2.2 Pri izbiri znakov so veljala enaka pravila kot pri karti 9. Poleg znakov, ki so z nje že
poznani, se pri karti 10 pojavita še dva nova, in sicer prazen znak v obliki romba, ki zaznamuje
pripono -no-, ki ni zapisana za vse tri oblike, ter prazen kvadraten znak, ki prikazuje dvojnici
-ni-/-na-, pri čemer ena oblika od treh ni zapisana.
4.3.2.3 Na karti 10 so v primerjavi s karto 9 kartirane tri točke srednještajerskega narečja več.
V njih se v vseh oblikah pojavlja pripona -na-, pri tem pa le v eni manjka zapis katere izmed
oblik. Pripona se v vseh oblikah z vsemi zapisi pojavlja še v dveh vzhodnejših točkah
srednjesavinjskega narečja in treh južnih točkah južnopohorskega narečja. Pojavi se še v eni
točki slovenskogoriškega narečja panonske narečne skupine v neposredni bližini meje z
južnopohorskim narečjem.
Dvojnici -ni-/-na- se pojavita v eni zahodnejših točk srednjesavinjskega narečja in v eni točki,
ki leži na meji med južnopohorskim in slovenskogoriškim narečjem. V eni točki, ki prav tako
leži na meji med tema dvema narečjema, a južneje, se pojavi pripona -no-, ki je zapisana samo
v nedoločniku.
Na karti je lepo viden pas pojavljanja pripone -ni- na jugozahodnem delu štajerske narečne
skupine, ki gre od kozjansko-bizeljskega prek posavskega do savinjskih narečij. Pripona se
pojavlja še v dveh točkah na skrajnem vzhodu srednještajerskega narečja in v eni točki
južnopohorskega.
4.3.2.4 Na karti 10 je areal pripone -na- lepše viden kot na karti 9, saj so kartirane dodatne tri
točke srednještajerskega narečja. Izrišeta se dve območji, na katerih se pripona gotovo pojavlja
v vseh kartiranih glagolskih oblikah, razen v eni točki, za katero zaradi odsotnosti gradiva tega
ne moremo trditi. Žal je bilo gradivo za točke med obema območjema (južno območje zajema
zahodni del srednještajerskega narečja in vzhodni del srednjesavinjskega, severno območje pa
južni predel južnopohorskega narečja in ne sega dlje kot do Pohorja) zapisano pred letom 1959,
torej pred prenovitvijo vprašalnice za SLA leta 1961, kar pomeni, da glagoli, ki spadajo v II.
glagolsko vrsto, v vprašalnico še niso bili vključeni. Zapis v teh točkah bi omogočil natančnejši
in zanesljivejši podatek o razširjenosti glagolske pripone -na-. Na karti 10 je bolje kot na karti
9 viden vdor -na- proti zahodu, saj se v točki T324, kjer se je prej pojavila v dveh glagolskih
oblikah, zdaj pojavi v vseh treh, v zahodnejši točki pa se še vedno pojavi enkrat, samo v
tvornopreteklem deležniku ž. sp. ed. Zaradi večjega števila zapisov v točkah zgornjesavinjskega
narečja je vidno, da se tam pojavlja samo prvotna pripona -ni-, enako velja za vsa podnarečja
posavskega narečja in kozjansko-bizeljsko narečje. Ponovno je vidno, da pripona -na- ni
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prisotna na skrajnem vzhodu srednještajerskega narečja, pojavlja pa se v dveh točkah na
skrajnem severu ob meji med južnopohorskim in slovenskogoriškim narečjem.

4.3.3 Karta 11: Glagolska pripona -ni- v nedoločniku
4.3.3.1 Karta 11 je nastala na podlagi vprašanj 720 b) poklekniti, 841a vzdigniti, in 855
pahniti, na njej pa je prikazano stanje glagolske pripone v nedoločniku vseh treh kartiranih
glagolov: poklekniti, vzdigniti in pahniti.
4.3.3.2 Izbrani znaki so enaki kot na kartah 9 in 10, nov znak, ležeči karo, pa je uveden za
pojavitev dvojnic -ni-/-no-. Podobno kot pri kartah 9 in 10 poln znak pri tej karti pomeni, da so
v nedoločniku zapisani vsi trije raziskovani glagoli, prazen znak pa pomeni, da kateri izmed
glagolov v tej obliki (ali pa sploh) ni zapisan, kar je v legendi označeno z zapisom (manjka).
Kvadraten znak spet zaznamuje pojavnost dvojnic -ni-/-na-, le da gre tukaj za pojavljanje
različnih pripon pri različnih glagolih v isti obliki (nedoločniku).
4.3.3.3 Pripona -na- se v nedoločniku pri vsaj enem od glagolov pojavlja v točkah
srednještajerskega narečja, razen na njegovem skrajnem vzhodu, v dveh vzhodnejših točkah
srednjesavinjskega narečja, v treh točkah južnopohorskega narečja in v eni točki kozjanskobizeljskega narečja na njegovem skrajnem severu ob meji s srednještajerskim. Ločeno od
osrednjega areala se kot pri drugih kartah pojavi še v skrajni severozahodni točki
slovenskogoriškega narečja.
Dvojnici -ni-/-na- se pojavita v točki na meji med srednještajerskim in kozjansko-bizeljskim
narečjem ter v skrajni severovzhodni točki južnopohorskega narečja ob meji s panonsko
narečno skupino.
Pripona -ni- se pojavlja kot na karti 10 v celotnem jugozahodnem predelu štajerske narečne
skupine od kozjansko-bizeljskega prek posavskega do srednjesavinjskega (brez njegovega
vzhodnega dela) in zgornjesavinjskega narečja, na skrajnem vzhodu srednještajerskega narečja
in v severnih točkah južnopohorskega narečja, severno od Pohorja, kjer se v eni izmed skrajnih
vzhodnih točk tega narečja pojavlja skupaj s pripono -no- pri glagolu pahniti.
4.3.3.4 Na karti je viden areal nedoločniške pripone -na-, ki zajema tudi Celje, okoli njega pa
se pojavlja prvotna pripona -ni-. Zapisana je večina zahodnejših točk srednještajerskega
narečja, za katere je večinoma manjkal zapis pri karti 9, pripona pa sega še v kozjanskobizeljsko, srednještajersko in južnopohorsko narečje. Na podlagi te karte se zdi domneva, da
glagolska pripona -na- izvira iz srednještajerskega narečja in se širi proti severu in zahodu, v
manjši meri pa tudi proti jugu, čeprav je v večini točk kozjansko-bizeljskega narečja glede na
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gradivo v uporabi pripona -ni-. Da bi bila ugotovitev še bolj zanesljiva, bi bilo nujno zapisati
stanje glagolske pripone v točkah T352, T355 in T356, saj je zaradi zgodnjega zapisa odsotno
prav vso gradivo, s katerim sem si lahko pomagala pri preučevanju pripone -na-.

4.4 Sklep
Na podlagi odsotnosti gradiva v točkah T352, T355 in T356 in konstantnega pojavljanja pripone
-na- tako severno kot južno od pasu, na katerem ležijo omenjene točke, bom za potrebe opisa
areala glagolske pripone -na- predvidevala, da se slednja pojavlja tudi v teh točkah. Če to drži,
lahko sklepamo, da je inovacija glagolske pripone -na- nastala v srednještajerskem narečju
(gotovo ne v njegovem vzhodnem predelu), od koder se je učinkovito širila proti severu v
južnopohorsko narečje do južnih pobočij Pohorja, v nekoliko manjši meri se je širila proti
zahodu v srednjesavinjsko narečje, kjer se pojavlja skupaj s prvotno pripono -ni-, nekoliko pa
se je širila tudi proti jugu v kozjansko-bizeljsko narečje, kjer jo je zaslediti le na njegovem
skrajnem severu v neposredni bližini meje s srednještajerskim narečjem.
Če domneva, da se pripona -na- pojavlja tudi v točkah T352, T355 in T356, ne drži, je
prepričljivo pojavljanje te glagolske pripone v vseh raziskovanih glagolih in v vseh njihovih
oblikah težje razložljivo. Pri tem je treba omeniti še prav tako prepričljivo pojavljanje pripone
v dveh točkah ob meji med južnopohorskim in slovenskogoriškim narečjem. Da bi se
srednještajerska pripona razširila čez Pohorje in segla do slovensko-avstrijske meje in v
panonsko narečno skupino, je zaradi več pojavitev pripone -ni- severno od Pohorja in zahodno
od Maribora, težko verjetno. Bolj verjetno se zdi, da gre tukaj za vpliv narečne pripone -no- z
vzhoda, čeprav sta pojavitvi od zgoščenega pojavljanja pripone -no- vsaj v nedoločniku glagola
vzdigniti ločeni s pasom pojavljanja pripone -ni-, kar je razvidno s karte 1, ali za inovacijo, ki
se je zgodila neodvisno od panonske in srednještajerske pripone.
Ob predvidevanju, da se je pripona -na- nemoteno širila do južnih pobočij Pohorja in ob
izpustitvi omenjenih pojavitev na skrajnem severu na meji s panonsko narečno skupino, je
razvidno, da ima pripona v štajerski narečni skupini središčno lego. Glede na dvojnice
-ni-/-na-, ki se pojavljajo na obrobnih delih areala, pa lahko sklepamo, da se pripona
zemljepisno širi. Glede na gradivo zagotovo še ni prodrla na skrajni, obrobni vzhodni del
srednještajerskega narečja, v posavska narečja in onkraj Pohorja, nekoliko pa se je razširila v
kozjansko-bizeljsko narečje in zajela zahodni del srednjesavinjskega ter južni del
južnopohorskega narečja.
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5 Narečna glagolska pripona -na- v celjskem mestnem govoru
Za podrobnejšo obravnavo glagolske pripone -na- sem izvedla anketni preizkus, v katerem je
sodelovalo 14 informantov, rojenih govorcev celjskega mestnega govora. V razdelku bodo
najprej predstavljene hipoteze in metodologija raziskave, nato bodo predstavljeni informanti in
njihovi odgovori, na koncu pa bodo njihovi odgovori med sabo primerjani v diskusiji.

5.1 Hipoteze in namen empirične raziskave
Ker za mestne govore dialektološko gradivo ni bilo sistematično zbirano, sem oblikovala
anketni preizkus, k sodelovanju v njem pa sem povabila rojene naravne govorce celjskega
mestnega govora, torej govorce celjskega krajevnega govora. Zanimalo me je, koliko je pri
glagolih II. in morda tudi IV. vrste med govorci v Celju razširjena srednještajerska pripona
-na- in ali se pojavlja tudi srednjesavinjska pripona - - ter kakšno je razmerje med njima, pri
tem pa ugotoviti dejavnike, ki bi lahko vplivali na rabo pripone pri govorcu.
Kot govorka celjskega mestnega govora sem predvidevala,
1) da bo pripona -na- pri semelfaktivnih glagolih II. glagolske vrste v primerjavi z
morebitnimi drugimi priponami občutno prevladovala
2) in se celo širila na
a) nesemelfaktivne glagole II. glagolske vrste s korenom na soglasnik,
b) nesemelfaktivne glagole II. glagolske vrste s korenom na samoglasnik in
c) nekatere glasovno podobne glagole IV. glagolske vrste (glagoli s pripono -i-,
katerih koren se končuje na n-).
Dejavniki, za katere sem pričakovala, da bi lahko vplivali na (sistematično) rabo pripone -na-,
so:
•

starost informanta,

•

narečna govorica staršev informanta,

•

stopnja izobrazbe informanta,

•

dnevne in tedenske migracije informanta v drugo narečno okolje.

5.2 Metodologija
Anketni preizkus sem izvajala po Skypu od 11. 5. 2020 do 30. 8. 2020, v njem pa je sodelovalo
14 informantov. Trajal je od 10 do 15 minut. Pri izbiri informantov sem bila pozorna, da so
rojeni Celjani, živeči v mestu Celju ali njegovem predmestju (Lava, Lokrovec, Medlog,
Ostrožno) in bližnji okolici v MOC (Vojnik, Ljubečna). Podatki, ki sem jih o njih zbirala, so:
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starost, trenutno in morebitna pretekla ali dodatna prebivališča (npr. začasno prebivališče v
drugem kraju), tedenske ali dnevne migracije, najvišja dosežena stopnja izobrazbe in rojstni
kraj staršev (za določitev njihovega narečnega območja). Med 14 informanti je 11 pripadnikov
starostne skupine od 20 do 30 let, trije med 40 in 60 let, nobenega pa ni nad 60 let. Starostna
sestava informantov se mi zdi glavna pomanjkljivost vzorca, saj bi za preučevanje pojavljanja
pripone -na- v različnih starostnih skupinah potrebovala več govorcev med 40 in 60 let, še
posebej pa ključne najstarejše govorce. V času izvajanja preizkusa se je zdela vključitev
najstarejših govorcev v živo preveč tvegana, tudi ob izvedbi pa bi preizkus potekal v okrnjeni
obliki. Žal enako velja za digitalni preizkus, ki je odvisen vsaj od dobrega sluha in vida, gotovo
pa še od digitalne pismenosti informantov in njihovega dostopa do ustreznih naprav in
programske opreme ter internetne povezave.
Za preizkus sem izbrala 15 glagolov II. glagolske vrste (boksniti, brcniti, kihniti, klikniti,
obrniti, pikniti, poginiti, pokniti, tleskniti, ugasniti, upihniti, vriniti (se), zakleniti, zaloputniti,
izginiti) in 8 kontrolnih glagolov IV. glagolske vrste, katerih koren se konča na n- (braniti,
nahraniti, oceniti, shraniti, skloniti, sliniti, speniti, zagoniti).13 Glagole sem informantom
predstavila s sličicami, ki so vsakič prikazovale subjekt (v nekaterih primerih tudi objekt, npr.
roko) ženskega spola14 (v primeru objekta slovničnega ženskega spola). Večina sličic je bila v
obliki .gif, gre za kratke posnetke brez zvoka, ki se nekajkrat ponovijo. Slikovno gradivo v tej
obliki sem snela s spletne strani Giphy, zato je bila izbira glagolov pogojena tudi s tem, ali je
bilo na spletni strani dostopno gradivo s primerno vsebino. Glagole pikniti, pokniti in speniti,
za katere nisem uspela najti primernega gradiva v obliki .gif, sem prikazala s slikama, ki sem
ju pospremila z vprašanjem, glagol poginiti sem pridobila samo z vprašanjem brez slikovnega
materiala, za glagole oceniti, shraniti, vriniti (se), skloniti, izginiti in ugasniti pa sem skice
pripravila sama. Med posamezne testne in kontrolne glagole sem umestila še 16 nerelevantnih
glagolov, da informanti zaradi ponavljanja glagolov iz istih glagolskih vrst ne bi ugotovili, da
preverjam določen jezikovni pojav in katerega.
Med izbranimi glagoli II. glagolske vrste, katerih koren se konča na soglasnik, je 8 enkratnih
(semelfaktivnih) glagolov, ki so v vidskem razmerju s ponavljalnimi (iterativnimi) glagoli
(boksniti – boksati, brcniti – brcati, kihniti – kihati, klikniti – klikati, obrniti – obračati, pikniti
– pikati, pokniti – pokati, tleskniti – tleskati), trije pa imajo poleg pripone -ni- še predpono.
13

Glagoli so podani v poknjiženi obliki s knjižno pripono -ni-, ohranjenim končnim i v nedoločniku, čeprav je ta
v celjskem govoru onemel (Jakop 2010, 126), v celjskem govoru pa sta drugačni tudi dve predponi; iz- v glagolu
izginiti se govori brez i, v- v glagolu vriniti (se) pa je navadno zložna predpona u-. V celjskem govoru so vsi
našteti glagoli naglašeni na korenu.
14 Spol je bil pomemben, ker sem od informantov potrebovala glagole v tvornopreteklem deležniku ž. sp., zaradi
česar sem za prikaz izbirala osebe takšnega videza, ki je tradicionalno povezan z osebami ženskega spola.
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Glagol ugasniti je v vidskem razmerju s trajnim glagolom ugašati, a je pomen obeh
vidskorazmernih

ustreznikov

lahko

povezan

tudi

z

enkratnostjo/ponavljalnostjo

(‛ugasniti/ugašati luč s stikalom’; tudi sličica za prikaz tega glagola v preizkusu je prikazovala
roko, ki ugaša luč s stikalom). Pomen glagola upihniti (svečke na torti) je leksikaliziran, glagol
pa je v vidskem razmerju z glagolom pihati. Njegov pomen bi lahko povezovali s hipnostjo, ki
je povezana z enkratnostjo, torej bi ga lahko še dojemali kot del skupine semelfaktivov. Glagol
zaloputniti se rabi enakovredno z glagolom loputniti, ki je v vidskem razmerju z glagolom
loputati. Njegov pomen je torej prav tako kljub predponi še povezan s kategorijo
semelfaktivnosti. Tako kot pri zaloputniti obstaja tudi brezpredponski pravi semelfaktiv
loputniti, obstaja tudi pri upihniti še glagol pihniti. Za preizkus sem izbrala predponska glagola,
ker sta v celjskem govoru bolj v rabi, prav tako pa sta primernejša za prikaz s slikovnim
gradivom.
Pred začetkom vsakega razgovora sem vsakega informanta pozdravila in z njim nekaj časa
govorila v celjskem govoru. S tem sem poskušala informanta čim bolj sprostiti in navaditi na
novo situacijo spletnega preizkusa, da bi čim bolj omejila vpliv knjižnega jezika na informantov
govor med preizkusom. Pri tem sem opazovala tudi sogovorčev govor in ga po potrebi
opozorila, da knjižni jezik za preizkus ni potreben in naj se čim bolj sprosti in govori po domače.
Informantom nisem izdala, da gre za jezikoslovni preizkus, ampak sem jim ga predstavila kot
preizkus prepoznavanja sličic. Prav tako sem podatke o informantih zbirala po opravljenem
preizkusu.
Preizkus sem razdelila na dva testa. Pred izvedbo vsakega testa sem informantom pokazala dva
primera z glagoloma usedit (se) ‛sesti’ in ustat (se) ‛vstati’. Pri tem sem jim razložila, naj mi
odgovarjajo z daljšimi povedmi (npr. Usedla se je na stol. namesto samo Usedla se je.), s čimer
sem želela preusmeriti pozornost od samega glagola.
V prvem testu sem uporabila vse izbrane glagole. Pri vsaki sličici sem v celjskem govoru
vprašala: »ˈKaː je naˈrẹːdla?«, pri čemer sem v informantovem odgovoru pričakovala
raziskovani glagol v tvornopreteklem deležniku ž. sp. ed. in dovršnem glagolskem vidu (pri
nekaterih nedovršnih glagolih IV. glagolske vrste, pri katerih glagolski vid za odgovor ni
pomemben (npr. (u)branla je gol, (po)slinla se je), sem upoštevala tudi morebitne odgovore v
nedovršnem vidu).
Med izbrane glagole so bili vključeni tudi nekateri glagoli, za katere sem na podlagi lastnih
izkušenj s celjskimi govorci in svojega govora predvidevala, da bodo od vzorca morda
odstopali. To so glagoli poginiti, vriniti (se), zakleniti in izginiti II. glagolske vrste, ki se
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končujejo na samoglasnik, za katere sem pričakovala nedosledno rabo pripone -na-, in glagol
oceniti IV. glagolske vrste, za katerega sem pričakovala občasno pojavljanje tematskega vokala
-a-. Vse naštete glagole skupaj z dvema glagoloma II. glagolske vrste, katerih koren se končuje
na soglasnik, in dvema IV. glagolske vrste sem vključila v drugi del preizkusa, v katerem sem
od informantov pričakovala odgovora na vprašanji »Kaː je naˈrẹːdla? in ˈČẹːsa pa ne bi sˈmẹːla
narˈdiːt?«. Tako sem od informantov pridobila glagole ponovno v tvornopreteklem deležniku
ž. sp. ed. in nato še v nedoločniku. Ponovitev oblike iz prvega dela preizkusa sem vključila z
mislijo, da bo informant morda bolj pozoren na odgovor na drugo, novo vprašanje, kar bi lahko
povzročilo drugačen odgovor na prvo vprašanje kot v prvem delu.
Med preizkusom so se pokazale tudi nekatere težave. Informanti so bili kljub sproščenemu
pogovoru pred začetkom preizkusa manj sproščeni in so se jim lahko zgodile korekcije pod
vplivom knjižnega jezika, ki sem jih lahko prepoznala npr. po ohranitvi končnega i v
nedoločniku (boksniti), drugačni glasovni podobi predpone glagola (izginila), naglašenem
tematskem vokalu (nahraˈniːla) ali po tem, kako so se zgodile – večkrat se je namreč zgodilo,
da je informant najprej odgovoril z nepričakovanim glagolom in po mojem ponovnem pozivu
odgovoril s pričakovanim, vendar v knjižni slovenščini. Korekcije so mi informanti po
končanem preizkusu potrdili (zanikal jih ni nihče). Pri informantu 15 (51 let), ki sem ga
povabila k sodelovanju, se je pojavilo toliko korekcij, da sem se odločila njegove odgovore pri
analizi izpustiti. Glede na moja opazovanja so se korekcije pri govorcih, ki so sicer govorili
narečno, največkrat zgodile ob popravljanju nepričakovanega odgovora (nepričakovan glagol
ali pričakovan glagol v nepričakovani obliki) na pričakovanega (npr. *listala je > obərˈniːla
(nam. oˈbəːrnala) je stran). Zaradi izvajanja razgovora na spletu je prihajalo tudi do tehničnih
težav; ob slabši povezavi je lahko pri informantu zaostajala slika, lahko pa nisem slišala prvega
odgovora, ob ponovnem vprašanju pa je informant odgovoril bolj razločno in (posledično)
knjižno. V nekaterih primerih kljub sličicam in podvprašanjem od informantov nisem uspela
pridobiti raziskovanega glagola, zato nekateri odgovori manjkajo. To se je lahko zgodilo zaradi
več razlogov, najpogosteje pa glede na moja opazovanja zaradi nezmožnosti priklica
določenega glagola ali zaradi rabe kakšnega drugega glagola namesto tistega, ki sem ga
pričakovala v odgovoru (npr. nafutrati nam. nahraniti ali crkniti nam. poginiti). Odgovori pri
nekaterih informantih manjkajo še pri glagolih pikniti in v manjši meri pokniti, saj so informanti
odgovorili z glagoloma pičiti in počiti. Ali gre za korekcijo ali za osebno rabo, ne morem
določiti, zato sem pri tovrstnih odgovorih beležila odsotnost odgovora. V tabeli sem odsotnost
odgovora označila s poševnico (/), korekcijo pa z zvezdico (*).
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V tabeli je pojavljanje tematskega vokala -a- za pripono -n, ki skupaj sestavljata glagolsko
pripono -na-, prikazano z zapisom na. Vezaji so zaradi lažjega prikaza izpuščeni. Tematski
vokal -i- za -n, torej pripona -ni- (samo v nedoločniku) je označena z zapisom ni. Kadar pride
do popolne redukcije tematskega vokala, lahko ostane le glagolska pripona -n-, če to omogoča
fonološko okolje, lahko pa se, če to zahteva drugačno fonološko okolje, n ozlogotvori in tako
nastane pripona - -. Zapisa sta tako označena tudi v tabeli, le da sta izpuščena vezaja. Do
nedoslednosti pride pri glagolih IV. vrste, pri katerih sem popolno redukcijo tematskega vokala
za lažjo primerjavo z glagoli II. vrste zapisala enako kot pri teh glagolih, in sicer z zapisom n.
Takšen zapis ni ustrezen zaradi dejstva, da je pri glagolih II. vrste -n- pripona, pri glagolih IV.
vrste pa je n- del korena. Če bi se odločila za zapisovanje samih tematskih vokalov, bi bila
neustrezna vključitev pripone -n v zapis. Ker sem želela razločevati med priponama -n- in - -,
sem se odločila za zapis, ki vključuje tudi -n, za lažjo primerjavo pa pri glagolih IV. vrste poleg
tega še n-.
Pri nekaterih primerih nerelevantnih glagolov so informanti odgovorili z glagolom II. vrste. Te
nepričakovane odgovore sem si med preizkusom zapisala in bodo predstavljeni pri predstavitvi
posameznih informantov.
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5.3 Predstavitev vzorca z odgovori informantov.
informanti in glagolske pripone v odgovorih

II C-nsemelfaktivi
II C-nIV
IV

II V-n-

II sf.
C-n-

II sf.
C-n-

II V-n-

2. test (nedoločnik)

2. test (tvornopretekli
deležnik ž. sp. ed.)

II V-n-

1. test (tvornopretekli deležnik ž. sp. ed.)

IV

gl.
vrsta

glagol
braniti
nahraniti
oceniti
shraniti
skloniti
sliniti
speniti
zagoniti
boksniti
brcniti
kihniti
klikniti
obrniti
pikniti
pokniti
tleskniti
ugasniti
upihniti
zaloputniti
poginiti
vriniti
zakleniti
izginiti
braniti
oceniti
speniti
boksniti
kihniti
poginiti
riniti
zakleniti
izginiti
braniti
oceniti
speniti
boksniti
kihniti
poginiti
riniti
zakleniti
izginiti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

n n n n n n n * n
n n n n n n n
/
n
n n n n n n n * n
n n n n n n n n n
n n n n n n n n *
n n n n n n n n n
n n n n n n n n *
n n n n n n n * n
na na * na na na na na na
na na
na na na na * *
na na
na * na na na na
na na
na na na na na na
na na
na na na na na na
na na / na
na /
/ na
na na / na / na /
/ na
na na
na
* *
/
*
na na
na
na na na na
na na
na
na na na na
na na na na
na na na na
n n n n n n n n *
n n n n n n n na n
n n na n n n n * n
n n n n n n * n *
n n n n n n n n n
n n n n n n n n *
n n n n n n n n n
na na na na
na na na na
na na na na
na na na na
n n n n n n n n *
n n n n n n n na n
n n n n n n n n n
n n n n n n n na n
ni n ni ni ni ni ni ni ni
ni n ni ni n ni ni ni ni
ni n ni ni ni ni ni ni ni
na na na na na na na na na
na na na na
na na na na
na n ni ni n n ni ni ni
na n ni ni na n ni ni ni
na n ni ni ni ni n ni ni
na n ni ni ni n n na ni
Tabela 1: Rezultati empirične raziskave
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10 11 12 13 14
n n
* n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
na na
na
na na
na na
na
na /
na na
na *
na
na *
* *
n na
n n
n n
na n
n n
n n
n *
*
na na
n n
n n
n na
n *
ni ni
ni ni
ni ni
na na

n
n
n
n
n
n
*
n
na
na
na
na
na
na
na
na

n
ni
ni
n

n
n
n
n

n
ni
na
ni

na
na
n
n
n
n
n
n
n
na
na
n
n
na
n
ni
n
ni

n n
n n
n n
n n
n n
n n
n
/
n *
/
/
na na
na na
na /
na
/
/
na /
na na
na *
na *
na
n n
n n
n n
n *
n *
n n
n
/
na /
na *
n n
n *
n *
n *
n ni
ni ni
n
/
/
na *
n n
n n
n *
n *

Informant 1
starost v letih

22

bivališče

Celje (Ostrožno)

migracije

/

narečno območje staršev

celjski govor

stopnja izobrazbe

VI./2.

Informantka prihaja iz celjskega predmestja Ostrožno (SZ, oddaljenost od mestnega jedra
približno 3,5 km). Ker študira v Celju, ne migrira redno na druga narečna območja.
Pri njej glagoli IV. vrste v nedoločniku ohranjajo tematski vokal -i- (branit), v deležniku pa ta
onemi (branla).
Glagoli II. vrste s korenom na soglasnik imajo tako v nedoločniku kot v deležniku pripono -na(boksnat, boksnala), tisti s korenom na samoglasnik imajo pripono -na- ohranjeno v
nedoločniku, po čemer se ločijo od glagolov IV. vrste, v deležniku pa je tematski vokal onemel
(poginat, poginla).
Informant 2
starost v letih

26

bivališče

Celje (Ostrožno) > Celje (Center)

migracije

Maribor

narečno območje staršev

celjski govor

stopnja izobrazbe

VII.

Informantka je v mladosti živela na Ostrožnem (SZ, oddaljenost od mestnega jedra približno
3,5 km), v času osnovnošolskega izobraževanja pa se je preselila v center mesta. V času študija
je začasno prebivala v Mariboru, po zaključku pa se je vrnila v Celje. To je bilo pred 2 letoma,
od takrat pa 2-krat ali 3-krat tedensko migrira v Maribor zaradi službe. Njeni starši prihajajo iz
Celja.
Pri njej je pri glagolih IV. vrste tematski vokal onemel tako v nedoločniku kot v deležniku
(brant, branla).
Glagoli II. vrste s korenom na soglasnik imajo tako v nedoločniku kot v deležniku pripono -na(boksnat, boksnala), tisti s korenom na samoglasnik pa imajo enaki obliki kot glagoli IV.
glagolske vrste (pogint, poginla). Izjema je glagol zakleniti, ki ima v enem izmed dveh
odgovorov na vprašanje, ki zahteva deležnik, pripono -na-.
Med razgovorom je navedla nepričakovano obliko: cərknala.
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Informant 3
starost v letih

26

bivališče

Celje (Lava)

migracije

Maribor

narečno območje staršev

celjski govor

stopnja izobrazbe

VII.

Informantka živi v celjskem predmestju Lava (SZ, oddaljenost od mestnega jedra približno 2,5
km). V času študija je začasno prebivala v Mariboru, po zaključki pa se je vrnila v Celje. To je
bilo pred enim letom, od takrat pa na druga narečna območja ne migrira redno.
Pri njej glagoli IV. vrste v nedoločniku ohranjajo tematski vokal -i- (branit), v deležniku pa ta
onemi (branla). Enako tudi glagoli II. vrste s korenom na samoglasnik (poginit, poginla).
Pri glagolih II. vrste s korenom na soglasnik je tematski vokal v deležniku večinoma onemel,
kar je povzročilo, da se je -n v priponi ozlogotvoril (bərc la). V prvem testu se pri enem glagolu
pojavi tudi pripona -na- (zaloputnala). V drugem testu se v deležniku tematski -na- pojavi še
dvakrat (boksnala, kihnala), pri čemer se odgovor za oba glagola ob ponovitvi spremeni
(dvojnici kih la~kihnala; boks la~boksnala). Pripona -na- je pri teh glagolih tudi v
nedoločniku.
Med razgovorom je navedla nepričakovano obliko: spotaknala.
Informant 4
starost v letih

21

bivališče

Celje (Lava)

migracije

Ljubljana

narečno območje staršev

celjski govor

stopnja izobrazbe

V.

Informant ima stalno prebivališče na Lavi (SZ, oddaljenost od mestnega jedra približno 2,5
km), trenutno pa zaradi študija začasno prebiva v Ljubljani. Kot morebitni vpliv na svoj govor
navaja počitnice pri teti v Slovenskih Konjicah (južnopohorsko narečje).
Pri njem glagoli IV. vrste v nedoločniku ohranjajo tematski vokal -i- (branit), v deležniku pa
je ta onemel (branla). Enako tudi glagoli II. vrste s korenom na samoglasnik (poginit, poginla).
Glagoli II. vrste s korenom na soglasnik imajo tako v nedoločniku kot v deležniku glagolsko
pripono -na- (boksnat, boksnala).
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Med razgovorom je navedel nepričakovane oblike: cərknala, prepognala, cərknat.
Informant 5
starost v letih

22

bivališče

Celje (Center)

migracije

Ljubljana

narečno območje staršev

celjski govor

stopnja izobrazbe

VI/2.

Informant ima stalno prebivališče v centru mesta Celja, trenutno pa zaradi študija začasno
prebiva v Ljubljani.
Pri njem imajo glagoli IV. vrste v nedoločniku tematski vokal -i- (branit), ki lahko tudi onemi
(ocent), v deležniku pa vedno onemi (branla, ocenla).
Pri glagolih II. vrste s korenom na soglasnik se v deležniku pojavljata dve priponi: -na(bərcnala) in - - (pik la). Glagol boksniti je bil naveden z obema (dvojnici boksnala~boks la).
V nedoločniku se prav tako lahko pojavljata obe priponi (boksnat, kih t). Prav tako sta bili
različni priponi navedeni pri enem glagolu v različnih oblikah, pri tem pa določena pripona ni
bila vezana na določeno obliko (boksnat, boks la; kih t, kihnala). Navedeno je bilo povedano
v isti povedi (odgovora boks la je, pa ne bi smela boksnat in kihnala je, pa ne bi smela kih t).
Glagoli II. vrste s korenom na samoglasnik imajo različne pripone. Poginiti, zakleniti in izginiti
imajo enaki obliki kot glagoli IV. vrste, pri čemer jim v deležniku tematski vokal onemi, v
nedoločniku pa ali onemi (pogint) ali se ohranja tematski vokal -i- (zaklenit, izginit), pri glagolu
vriniti (se) pa se v nedoločniku pojavi tematski vokal -a- (vrinala).
Med razgovorom je navedel nepričakovano obliko: cərknala.
Informant 6
starost v letih

22

bivališče

Celje (Lokrovec)

migracije

Ljubljana

narečno območje staršev

celjski govor

stopnja izobrazbe

VI/2.

Informantka ima stalno bivališče v celjskem predmestju Lokrovec (SZ, oddaljenost od
mestnega jedra približno 4,5 km), trenutno pa zaradi študija začasno prebiva v Ljubljani.
Med razgovorom je navedla nepričakovane oblike: zmignala, cərknala, cərknat.
Pri njej glagoli IV. vrste v nedoločniku ohranjajo tematski vokal -i-, v deležniku pa ta onemi.
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Glagoli II. vrste s korenom na soglasnik imajo tako v nedoločniku kot v deležniku pripono
-na-, tisti s korenom na samoglasnik lahko v nedoločniku ohranjajo v priponi -ni- izražen
tematski vokal -i- (zaklenit), ki tudi onemeva, tako nastane pripona -n- (pogint, vrint, izgint),
po čemer se ti glagoli ločijo od glagolov IV. vrste, ki tematski vokal vedno ohranjajo, v
deležniku pa tematski vokal enako kot pri glagolih IV. vrste vedno onemeva (poginla, zaklenla).
Informant 7
starost v letih

20

bivališče

Celje (Medlog)

migracije

Ljubljana

narečno območje staršev

ljubljanski govor, celjski govor

stopnja izobrazbe

V.

Informantka ima stalno prebivališče v celjskem predmestju Medlog (SZ, oddaljenost od
mestnega jedra približno 6 km), trenutno pa zaradi študija začasno prebiva v Ljubljani. Tudi
njena mati prihaja iz Ljubljane (gorenjsko narečje gorenjske narečne skupine), oče pa je
Celjan.
Med razgovorom je navedla nepričakovano obliko: pərtisnala.
Pri njej glagoli IV. vrste v nedoločniku ohranjajo tematski vokal -i-, v deležniku pa ta onemi.
Glagoli II. vrste s korenom na soglasnik imajo tako v nedoločniku kot v deležniku pripono
-na-, tisti s korenom na samoglasnik v nedoločniku ohranjajo v priponi -ni- tematski vokal -i(poginit, vrinit), ki tudi onemeva, tako nastane pripona -n- (zaklent, izgint), po čemer se ti
glagoli ločijo od glagolov IV. vrste, v deležniku pa tematski vokal enako kot pri glagolih IV.
vrste vedno onemeva (poginla, zaklenla).
Informant 8
starost v letih

22

bivališče

Vojnik

migracije

Ljubljana

narečno območje staršev

slivniški in vojniški govor

stopnja izobrazbe

V.

Informantka ima stalno prebivališče v naselju Vojnik (SV, od Celja oddaljeno približno 8 km),
trenutno pa zaradi študija začasno prebiva v Ljubljani. Njeni starši so v Celje priseljeni, in sicer
mati iz Slivnice (srednještajersko narečje), oče pa iz Vojnika (srednjesavinjsko narečje). Med
preizkusom je imela glede na druge informante več težav s priklicem besed, kar je sama tudi
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prepoznala in potrdila. To je vplivalo tudi na večje število korekcij zaradi popravljanja
odgovora.
Pri njej glagoli IV. vrste v nedoločniku ohranjajo tematski vokal -i-, v deležniku pa ta onemeva.
Glagoli II. vrste s korenom na soglasnik imajo tako v nedoločniku kot v deležniku pripono
-na-, tisti s korenom na soglasnik pa imajo lahko različne pripone. Glagol izginiti je bil enkrat
v deležniku naveden s pripono -na- (izginala), enkrat pa z onemelim tematskim vokalom, torej
s pripono -n- (izginla), v nedoločniku pa je imel pripono -na- (izginat). Glagola poginiti in
zakleniti sta imela enake oblike kot glagoli IV. vrste, glagol vriniti se pa je imel v nedoločniku
pripono -ni-, v deležniku pa -na- (vrinit, vrinala).
Med razgovorom je navedla nepričakovano obliko: spotaknala.
Informant 9
starost v letih
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bivališče

Celje (Lava)

migracije

Maribor, Ljubljana

narečno območje staršev

celjski govor

stopnja izobrazbe

V.

Informant prihaja z Lave, od koder so tudi njegovi starši. Zaradi službe dnevno migrira v
Ljubljano, v preteklosti pa je dnevno migriral v Maribor.
Pri njem glagoli IV. vrste v nedoločniku ohranjajo tematski vokal -i-, v deležniku pa ta
onemeva. Enako tudi glagoli II. vrste s korenom na samoglasnik.
Glagoli II. vrste s korenom na soglasnik imajo tako v nedoločniku kot v deležniku tematski
vokal -a-.
Med razgovorom je navedel nepričakovane obliko: nasmehnala.
Ker informant prihaja iz družinskega okolja, sem imela priložnost opazovati tudi njegov
spontani govor. Pri tem sem ga od izvedbe preizkusa z njim, to je bilo 13. 5. 2020 do danes, 29.
8. 2020, slišala izreči obliki zaklenala in zaklenat, obliko ukinat ter dvakrat obliko krenat. Vsem
trem primerom se koren končuje na samoglasnik, pri njih pa se pojavi pripona -na-.
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Informant 10
starost v letih

26

bivališče

Ljubečna

migracije

Ljubljana

narečno območje staršev

celjski govor, govor Skomarja

stopnja izobrazbe

VII.

Informantka prihaja iz naselja Ljubečna (SV, oddaljenost od Celja približno 7 km), njena mati
je na Ljubečno priseljena iz Celja, oče pa je Ljubečan s koreninami na Skomarju
(južnopohorsko narečje). Študij je pred enim letom zaključila v Ljubljani in se vrnila na
Ljubečno, dela pa zdaj v Celju. O svojem govoru je povedala, da se zaradi nove profesorske
službe, prav tako v Celju, trudi govoriti bolj nevtralno.
Glede na odgovore glagoli IV. vrste v nedoločniku ohranjajo tematski vokal -i-, v deležniku pa
ta onemeva.
Glagoli II. vrste imajo različne pripone. Tisti s korenom na soglasnik imajo v deležniku in
nedoločniku -na- ali - - (kihnat, bərc t), pri čemer določena pripona ni vezana na določeno
obliko (boks la je, pa ne bi smela boksnat; kihnala je, pa ne bi smela kih t). Pri glagolu boksniti
sta bili v deležniku podani obe obliki (dvojnici boksnala~boks la). Med glagoli II. vrste s
korenom na samoglasnik imata enaki obliki kot glagoli IV. vrste glagola vriniti (se) in zakleniti,
pri glagolu poginiti je tematski vokal onemel v obeh oblikah in je ostala pripona -n-, prav tako
tudi pri glagolu izginiti, le da je deležniška oblika glagola enkrat navedena tudi s pripono -nav deležniku (dvojnici izginla~izginala).
Med razgovorom je navedla nepričakovano obliko: cərknala, spo nala, pərtis la, dotak la,
tresk la, cərk t.
Informant 11
starost v letih

57

bivališče

Celje (Center)

migracije

/

narečno območje staršev

šmarješki in vojniški govor

stopnja izobrazbe

V.

Informantka prihaja iz Celja (Center), njeni starši pa so v Celje priseljeni, in sicer mati iz
Šmarjete (vzhodnodolenjsko narečje dolenjske narečne skupine) in oče iz Vojnika. Iz Celja ni
nikoli redno migrirala na druga narečna območja.
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Pri njej glagoli IV. vrste v nedoločniku ohranjajo tematski vokal -i-, v deležniku pa ta onemeva.
Glagoli II. vrste s korenom na soglasnik imajo pripono -na-, v nedoločniku pa tudi onemel
tematski vokal, torej pripono - - (kih t). Tisti s korenom na samoglasnik lahko imajo v
deležniku pripono -na- (poginat, zaklenat), sicer pa je tematski vokal pri njih onemel in je ostala
pripona -n-. V nedoločniku se pojavljata priponi -na- (zaklenat) in -ni- (vrinit (se), izginit),
lahko pa tematski vokal onemi in ostane pripona -n- (pogint). Pojavili sta se tudi dvojnici
glagolskih pripon pri istem glagolu ob ponovitvi odgovora na isto vprašanje v različnih delih
preizkusa (dvojnici poginala~poginla; zaklenala~zaklenla).
Med razgovorom je navedla nepričakovane oblike: spomnala.
Informant 12
starost v letih

23

bivališče

Ljubečna

migracije

/

narečno območje staršev

celjski govor, govor Skomarja

stopnja izobrazbe

VI/2.

Informantka prihaja z Ljubečne (SV, oddaljenost od Celja približno 7 km), njena mati je na
Ljubečno priseljena iz Celja, oče pa je Ljubečan s koreninami na Skomarju (južnopohorsko
narečje). Ker študira v Celju, ni nikoli redno migrirala na druga narečna območja.
Pri njej glagoli IV. vrste lahko v nedoločniku ohranjajo tematski vokal -i- (branit), lahko pa ta
onemi (ocent), v deležniku pa vedno onemeva (branla, ocenla).
Glagoli II. vrste s korenom na soglasnik imajo v deležniku pripono -na- (boksnala), le ugasniti
ima pripono - - (ugas t). V nedoločniku imajo ti glagoli pripono - - (boks t, kih t). Pri tistih s
korenom na samoglasnik je tematski vokal v obeh oblikah onemel in je ostala pripona -n-, le
pri glagolu zakleniti se v deležniku pojavlja tudi dvojnica s pripono -na- (dvojnici
zaklenla~zaklenala).
Med razgovorom je navedla nepričakovane oblike: zmignala, spotaknala, tresk la.
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Informant 13
starost v letih

25

bivališče

Celje (Otok)

migracije

/

narečno območje staršev

ptujski govor in tujina

stopnja izobrazbe

V.

Informantka prihaja iz predela Celja Otok (Z, oddaljenost od mestnega jedra približno 1 km),
njeni starši pa so v Celje priseljeni, in sicer oče s Ptuja (prleško narečje panonske narečne
skupine) mati pa iz tujine. Ker študira v Celju, ne migrira redno na druga narečna območja.
Pri njej pri glagolih IV. vrste tematski vokal v obeh oblikah onemeva, le glagol oceniti v
nedoločniku ohranja tematski vokal -i- (ocenit). Do popolne redukcije v obeh oblikah pride tudi
pri glagolih II. vrste s korenom na samoglasnik, tam se torej pojavlja pripona -n-.
Pri glagolih II. vrste s korenom na soglasnik se v obeh oblikah pojavlja pripona -na-, le pri
glagolu boksniti se v nedoločniku pojavi pripona - -.
Med razgovorom je navedla nepričakovani obliki: cərknala, prepognala.
Informant 14
starost v letih

41

bivališče

Celje (Dolgo Polje)

migracije

Maribor, Ljubljana

narečno območje staršev

celjski govor in tujina

stopnja izobrazbe

V.

Informantka prihaja iz predela Celja Dolgo Polje (S, oddaljenost od mestnega jedra manj kot 1
km). Njen oče je Celjan, mama pa prihaja iz tujine. Kljub daljšim obdobjem bivanja v Mariboru
in Ljubljani v razgovoru zase pove, da ni nikoli sprejela drugih govoric in govori celjsko. Ker
sem bila z njo v zadnjem letu v rednem stiku, lahko potrdim, da je v tem časovnem obdobju
govorila celjsko. A vendar se je proti koncu preizkusa v njenih odgovorih začelo pojavljati več
korekcij pod vplivom knjižnega jezika, nekaj pričakovanih glagolov pa od nje nisem mogla
pridobiti, zaradi česar nekaj odgovorov manjka.
Pri njej glagoli IV. vrste v nedoločniku ohranjajo tematski vokal -i-, v deležniku pa ta onemeva.
Pri glagolih II. vrste s korenom na soglasnik se v deležniku pojavlja pripona -na-, za nedoločnik
pa odgovori manjkajo. Glede na pridobljene odgovore pri tistih s korenom na samoglasnik
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tematski vokal v obeh oblikah onemeva, pojavlja se torej pripona -n-. Z onemevanjem v
nedoločniku se glagoli ločijo od tistih, ki spadajo v IV. vrsto.
Med razgovorom je navedla nepričakovani obliki: pritisnala,15 prepognala.
Informant 15

starost v letih
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bivališče

Celje (Lava)

migracije

Ljubljana

narečno območje staršev

govor Tabora, govor Slovenskih Konjic

stopnja izobrazbe

V.

Informant prihaja z Lave (SZ, oddaljenost od mestnega jedra približno 2,5 km) in v Celju živi
celo življenje. Njegovi starši so v mesto priseljeni, in sicer mati s Tabora v Savinjski dolini
(srednjesavinjsko narečje), oče pa iz Slovenskih Konjic (južnopohorsko narečje). Zaradi službe
dnevno migrira v Ljubljano.
Med razgovorom z njim je prišlo do tehničnih težav. Slika je na informantovem zaslonu toliko
zaostajala za mojim glasom, da je to zelo vplivalo na kakovost razgovora. Informant je začel
po nekaj primerih glagolske oblike podajati pod vplivom knjižnega jezika in uporabljati tudi
pri glagolih II. vrste s korenom na soglasnik knjižno pripono -ni-. Zaradi velikega števila
korekcij in tehničnih težav sva razgovor prekinila pred koncem. Po prekinitvi je prepoznal
razliko med knjižnim in pogovornim jezikom in potrdil, da je med testom skušal govoriti
knjižno.
Od njega sem uspela pridobiti štiri glagole v deležniku: boks la, bərc la; zaklenla, rinla.
Glede na pridobljene odgovore je pri njem v deležniku pri glagolih II. vrste s korenom na
soglasnik pripona - -, tisti s korenom na samoglasnik pa se od njih razlikujejo, ker pri njih ne
pride do zlogotvornosti ob popolni redukciji tematskega vokala, ampak ostane pripona -n-.

15

Pri tem se je zgodila korekcija v predponi (pər > pri), tematski vokal -a- pa se je ohranil.
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5.4 Rezultati in razprava
Zbirna tabela prikazuje skupno število pojavitev pripon pri vsakem glagolu glede na odgovore
vseh informantov. V tabeli so zabeleženi odgovori v tvornopreteklem deležniku ž. sp. ed. v 1.
in 2. testu in odgovori v nedoločniku v 2. testu.
skupno število pojavitev pripon v odgovorih

IV
II sf.
C-nII V-nII sf.
C-nII V-n-

2. test (nedoločnik)

IV

2. test (tvornopretekli deležnik ž.
sp. ed.)

II V-n-

II C-n-

II C-nsemelfaktivi

1. test (tvornopretekli deležnik ž. sp. ed.)

gl.
vrsta

glagol
boksniti
brcniti
kihniti
klikniti
obrniti
pikniti
pokniti
tleskniti
ugasniti
upihniti
zaloputniti
skupaj
poginiti
vriniti
zakleniti
izginiti
skupaj
braniti
oceniti
speniti
skupaj
boksniti
kihniti
skupaj
poginiti
riniti
zakleniti
izginiti
skupaj
braniti
oceniti
speniti
skupaj
boksniti
kihniti
skupaj
poginiti
riniti
zakleniti
izginiti
skupaj

-ni0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0
0
0%
12
11
11
34 (82,9 %)
0
0
0%
5
7
7
5
24 (44,4 %)

-n0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
12
13
12
10
47 (92,2 %)
13
13
13
39 (100 %)
0
0
0%
14
12
11
11
48 (92,3 %)
2
3
2
7 (17,1 %)
0
0
0%
8
5
4
6
23 (42,6 %)

-na10
10
12
12
13
7
8
7
10
11
10
110 (87,3 %)
1
1
1
1
4 (7,8 %)
0
0
0
0%
10
7
17 (85 %)
0
1
2
1
4 (7,7 %)
0
0
0
0%
11
9
20 (76,9 %)
1
2
2
2
7 (13 %)

- 1
2
1
1
1
1
1
2
3
1
2
16 (12,7 %)
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
2
1
3 (15 %)
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
2
4
6 (23,1 %)
0
0
0
0
0%

Tabela 2: Zbirna tabela skupnega števila pojavitev posameznih pripon v odgovorih
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Pri glagolih IV. glagolske vrste je tematski vokal pri vseh informantih16 vedno reduciran (ni
zbirne tabele). V nedoločniku je tematski vokal popolnoma reduciran v 14,6 %, v 85,6 % pa se
pojavi -i-. 10 informantov je uporabilo -i- pri vseh glagolih, pri enem informantu je tematski
vokal tudi v nedoločniku vedno reduciran, pri treh pa se v nedoločniku pojavljata obe obliki,
pri čemer je pri dveh le glagol oceniti tisti, pri katerem se zgodi popolna redukcija, pri enem pa
je ravno glagol oceniti tisti, ki ohranja tematski vokal -i-.
V skupini glagolov II. vrste s korenom na soglasnik se je pri vseh informantih glede na odgovore
iz prvega testa izkazalo, da tematski vokal -i- kot del pripone -ni- v tvornopreteklem deležniku
ž. sp. ed. ni nikoli ohranjen. Pojavljata se dve priponi, in sicer pripona -na- (v 87,3 % vseh
odgovorov) in pripona - - (v 12,7 % vseh odgovorov). Pri tem je 9 informantov pri vseh
odgovorih uporabilo pripono -na-, 5 pa jih je navedlo pri različnih glagolih različni priponi (od
tega en informant vse glagole z - - in samo zaloputniti z -na-, en informant vse glagole z -nain samo ugasniti z - -, en informant vse glagole z -na- in samo zaloputniti z - -, en informant
je uporabljal mešano obe priponi (-na- v 70 % odgovorov, - - pa v 30 %), en informant pa je v
prvi polovici prvega dela konsistentno uporabljal pripono -na- (4 odgovori), nato pa je začel
uporabljati pripono - - (5 odgovorov). Videti je, da se odstopanja od vzorca pri informantih, ki
sicer precej sistematično rabijo eno pripono – kot take upoštevam informante, ki so drugačno
pripono v prvem testu uporabili samo enkrat – pojavila predvsem pri predponskih glagolih, ki
so mejni primeri semelfaktivov, pri pravih semelfaktivih pa je bila sistematično v rabi ena
pripona.
Med 9 informanti, ki so za vse glagole v tej skupini navedli pripono -na- z izraženim tematskim
vokalom -a-, jih je v drugem delu preizkusa 7 navedlo pripono -na- tudi v nedoločniku, 2 pa
sta v nedoločniku vsak po enkrat navedla poleg -na- še - -. Izključno pripono -na- je navedel
še I3, ki je v deležniku sicer navedel večinoma pripono - -.
Pri I14, ki je sicer v prvem delu preizkusa navedel obe priponi, odgovorov za nedoločnik zaradi
nepričakovanih odgovorov in korekcij nisem uspela pridobiti. Pri preostalih treh, ki so v prvem
testu navajali obe priponi, so se razlike pokazale tudi v drugem testu. I5, ki je sredi prvega dela
preizkusa začel uporabljati drugo pripono kot pred tem, je tudi v drugem delu samo pri enem
od nedoločnikov (boksniti) navedel pripono -na-, sicer pa - - tako za nedoločnik kot za
deležnik. I10, ki je v prvem delu mešano uporabljal obe priponi, je v drugem delu navedel pri
glagolu boksniti pripono -na- v nedoločniku, - - pa v deležniku, ravno obratno pa pri glagolu
kihniti. I12 je v prvem delu navedel le en glagol s pripono - -, sicer pa vse z -na-, v drugem

16

V tem razdelku je za informante rabljen generični moški spol.
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delu pa je pri obeh nedoločnikih uporabil - -, pri obeh deležnikih pa -na-. Pri I12 bi torej lahko
sklepali, da je (razen ene izjeme) pripona -na- vezana na deležnik, pripona - - pa na nedoločnik.
Ne gre pa tega trditi za I5 in I10, saj se glede na odgovore zdi, da sta obe priponi rabljeni
zamenljivo. V prid temu govori tudi dejstvo, da sta oba informanta v drugem delu ob ponovitvi
odgovora na vprašanje, ki se je pojavilo že v prvem delu, torej v deležniku, pri istem glagolu
navedla drugo pripono. Oba sta v prvem delu navedla obliko boksnala, v drugem pa boks la,
kar pomeni, da posamezna pripona ni vezana niti na posamezno obliko glagola niti na
posamezne glagole v celoti.

5.4.1 Dvojnici ali ena pripona?
Ali gre dvojnicah -na-/- - za popolno redukcijo tematskega vokala -a-, ki se zgodi le
sporadično, ali za dve različni priponi, srednještajersko pripono -na- in srednjesavinjsko
pripono - - (nastalo po redukciji iz prvotne pripone -ni-), s sinhronega vidika ne moremo vedeti.
Glede na gradivo bi, če bi šlo za redukcijo tematskega vokala -i- v priponi -ni-, pričakovali, da
bi bil ta pri govorcih, ki uporabljajo pripono, vsaj pri kakšnem glagolu izražen. Ker se to ne
zgodi niti enkrat niti pri enem samem informantu, bi bilo s sinhronega vidika na prvi pogled
bolj verjetno, da onemeva tematski vokal -a-. Pri takšnem prepričanju je moteči faktor, da
samoglasnik a redkeje doživi popolno redukcijo, pač pa se to dogaja zlasti visokemu
samoglasniku i, med drugim še posebej v zadnjih zlogih (Smole 1998, 3).
Če pa upoštevamo gradivo, prikazano na oblikoslovno-glasoslovnih kartah v prilogi, opisanih
v razdelku 4.2.1., lahko vidimo, da je tematski vokal -i- v priponi -ni- pri glagolih II. vrste,
katerih koren se končuje na soglasnik, v veliki večini točk doživel neko stopnjo vokalne
redukcije, izražen pa je le zelo redko, in sicer v obrobnih točkah, v tvornopreteklem deležniku
ž. sp. ed. pa še v nekaj točkah večinoma v dolenjski, gorenjski, rovtarski in primorski narečni
skupini (glej karti 1 in 2).17 Težko bi bilo torej pričakovati, da bo potencialni onemeli izvorni
tematski vokal -i- pri celjskih govorcih morda kdaj izražen. Če je torej - - edina pojavna oblika
prvotne pripone -ni- v bližnji okolici Celja (v štajerski narečni skupini je poleg - - nekaj
pojavov -ən- ob meji z gorenjsko narečno skupino, nekaj pojavov -ni- na obrobju, enkrat pa se
pojavi še pripona -ẹn- v zgornjesavinjskem narečju), znano pa je, da leži Celje na meji med
narečjema in je tako tudi območje mešanja reducirane srednjesavinjske pripone - - in
srednještajerske pripone -na-, je možno, da imajo nekateri govorci leksikalizirani obe priponi
in ju rabijo pri teh glagolih izmenjaje, ne da bi se tega zavedali, kot navaja Jakop (2010, 126).

17

Žal ni posebej kartirano, v katerih od teh točk je tematski vokal -i- naglašen in zaradi tega ni mogel biti
podvržen moderni vokalni redukciji.
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Možno je tudi, da nekateri govorci uporabljajo le eno od na območju prisotnih pripon (I1, I2,
I4, I6, I7, I8 in I9 uporabljajo pri glagolih II. vrste s korenom na soglasnik v obeh oblikah samo
pripono -na-).

5.4.2 Glagolska pripona pri nesemelfaktivnih glagolih
Pri glagolih II. glagolske vrste, katerih koren se končuje na samoglasnik, se glede na odgovore
v prvem delu preizkusa v tvornopreteklem deležniku ž. sp. ed. pripona -na- pojavlja le v 7,8 %
odgovorov, sicer pa je tematski vokal v njej popolnoma reduciran (-n-). Pripona -na- z
izraženim tematskim vokalom -a- se pojavi pri 4 informantih, in sicer pri I2 pri glagolu
zakleniti, pri I8 pri glagolu vriniti (se), pri I10 pri glagolu izginiti in pri I11 pri glagolu poginiti.
V drugem delu preizkusa I2 in I10 pri istih glagolih v deležniku ne uporabita več pripone -na-,
ampak je tematski vokal popolnoma reduciran (-n-), pri I11 je pri poginiti zdaj tematski vokal
popolnoma reduciran, pojavi pa se pripona -na- pri glagolu zakleniti, pri I8 pa se pri vriniti (se)
-na- ohrani, pojavi pa se še pri glagolu izginiti, pri katerem se prej ni. Pripono -na- v deležniku
v drugem delu preizkusa uporabi še I12 pri glagolu zakleniti, v prvem delu pa je ni pri nobenem
od glagolov. V nedoločniku se pri teh glagolih pojavljajo tri variante tematskih vokalov: -a- v
priponi -na-, -i- v priponi -ni- in - - (popolnoma reduciran tematski vokal) v priponi -n-. Od
tega se -a- pojavi v 13 % vseh odgovorov, -i- v 44 %, - - pa v 42 %. Pri tem en informant
uporabi pri vseh glagolih -a-, trije -i-, pri štirje - -, šest pa jih pri različnih glagolih uporablja
različne tematske vokale; pri treh med temi se pojavi tudi tematski vokal -a- kot del pripone na-, in sicer pri vsakem samo v enem glagolu (vriniti (se), zakleniti, izginiti).
Pri glagolih II. vrste s korenom na samoglasnik je torej v primerjavi s tistimi s korenom na
soglasnik opaziti upad uporabe pripone -na-, še posebej v deležniku; verjetno gre za vpliv
fonološkega okolja, saj je pozicija zelo ugodna za izpad tematskega vokala (v tej obliki med
odgovori res prevladuje popolna redukcija z 92,2 % pojavitev). V nedoločniku pa se pri teh
glagolih pojavi tudi tematski vokal -i-. Če bi cela II. glagolska vrsta v celjskem govoru
zahtevala nov tematski vokal -a-, bi vsaj pri tistih govorcih, ki pripone - - ne uporabljajo,
pričakovali enako sliko kot pri I1 (v vseh nedoločnikih glagolov II. vrste je ne glede na končni
glas korena tematski vokal -a-); tako pa se -a- pojavi le še pri kakšnem informantu, in sicer
večinoma z dvojnico, v kateri je tematski vokal popolnoma reduciran. Za določitev razloga
pojavljanja pripone -ni- s tematskim vokalom -i- namesto pričakovanega -a- pri teh glagolih je
treba podrobneje opredeliti razlike med glagoli II. vrste s korenom na soglasnik in tistimi s
korenom na samoglasnik.
Prva razlika je torej v glasovnem okolju, pri čemer je razlika v tem, ali je pred pripono -n (kot
je bilo pokazano v razdelku 3.2.3., se pripona -ni- deli na dve priponi, in sicer na pripono -n in
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tematski vokal -i-) samoglasnik ali soglasnik. Druga razlika pa je, da je pri glagolih, katerih
koren se končuje na soglasnik, na pripono -n navadno vezan semelfaktivni pomen. Pri glagolih
poginiti, vriniti (se), zakleniti in izginiti je semelfaktivni pomen manj zaznaven (pri izginiti bi
lahko prepoznali pomen hipnosti). Vsi izbrani glagoli so tudi predponski, a imata v celjskem
govoru ugasniti in upihniti isto predpono kot vriniti se,18 zaloputniti pa ima isto predpono kot
zakleniti. Brezpredponskih glagolov II. vrste s korenom na samoglasnik je precej malo (ganiti,
kaniti, kreniti, riniti),19 njihov pomen pa bi težko povezali s semelfaktivnostjo, lahko so celo
nedovršni. Zaradi dveh spremenljivk bi bilo iz podatkov težko določiti, ali je pojavitev pripone
-na- vezana na semelfaktivno pripono -n, ali je odvisna od glasovnega okolja. Ne glede na to
pa se -na- pri nekaterih govorcih pojavlja tudi pri glagolih II. vrste s korenom na soglasnik, ki
nimajo semelfaktivnega pomena, pri I1 v nedoločniku sistematično, pri drugih pa le sporadično.
To bi lahko pomenilo, da se pojav pripone -na- širi tudi na tiste glagole II. vrste s korenom na
samoglasnik. Pojavljanje pripone -na- pri teh glagolih pri celjskih govorcih sicer opažam, a za
to nimam sistematično zbranih podatkov – v rabi so še npr. oblike krenat ‛kreniti’, sklenat
‛skleniti’, ukinat ‛ukiniti’.20 Obratno z mojimi pričakovanji pa se tematski vokal -a- pri glagolu
oceniti (ali pri kakšnem drugem glagoli IV. vrste s korenom na -n) ni pojavil nikoli, kar verjetno
pomeni, da je sprememba res oblikoslovna in vezana le na II. glagolsko vrsto. Pripona -na- se
sicer pojavlja pri glagolih prazniti, polniti in pomniti, ki pa sicer v celjskem govoru spadajo v
II. glagolsko vrsto (praznat  praznem). Glagol spomniti z izraženo pripono -na- so mi med
razgovorom potrdili tudi informanti v spontanem govoru, ki ni bil del preizkusa. Pri teh glagolih
ni jasno, ali so se začeli spregati kot glagoli II. vrste in s tem prevzeli tudi pripono -na- ali se je
pripona -na- pojavila pri njih pod vplivom glagolov II. vrste in so se nato analogično začeli tudi
spregati kot ti glagoli, s čimer so dokončno prešli v to glagolsko vrsto.

5.4.3 Sistematičnost rabe narečne glagolske pripone -naDa bi potrdila ali ovrgla predvidevanja o dejavnikih, ki bi lahko vplivali na (sistematično) rabo
pripone -na- v II. glagolski vrsti (starost, narečna govorica staršev, stopnja izobrazbe, dnevne
in tedenske migracije), se zdi zaradi narave vzorca bolj kot statistična analiza posameznih
skupin smiselno podrobneje pregledati podatke o informantih, pri katerih je bila raba tematskih

18

Pomen in izvor predpone sta sicer drugačna, zato primerjava ni povsem točna.
V seznamu sem izpustila glagole, ki so naglašeni na tematskem vokalu, na primer miniti, ki pri raziskavi niso
relevantni.
20 Opažam pa tudi, da je tudi celjska pripona -na- produktivna, saj z njo lahko izražamo enkratnost pri na novo
prevzetih glagolih, ki imajo tematski vokal -a-, npr. lolat ‛delati lol, tj. naglas se smejati’ >lolnat; tvitat ‛pisati
tvite’ > tvitnat.
19
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vokalov najbolj heterogena. Pri tem bom upoštevala le tematski vokal pri glagolih II. vrste s
korenom na soglasnik, saj je to tista skupina, pri kateri variirata priponi -na- in - -.
Analiza pojavljanja pripon glede na starost informantov bi lahko pokazala, ali je pojav pripone
-na- v celjskem govoru mlajši in se širi – če bi raba pripone s starostjo upadala – ali pa je pojav
že star, a kljub temu obstojen – če bi se pripona rabila pri vseh starostih enakomerno. Za
preverjanje vpliva starosti se mi zdi moj vzorec premajhen, saj vključuje le 3 govorce, ki
spadajo v starostno skupino 40-60 let, manjkajo pa pripadniki najstarejše generacije, ki bi bili
za takšno raziskavo ključni.
Narečna govorica staršev informanta bi lahko vplivala na rabo kakšne druge pripone. Zanimivo
bi bilo obravnavati informante treh skupin: a) Celjane s starši, priseljenimi iz krajev
srednjesavinjskega narečja, b) Celjane s starši, priseljenimi iz krajev srednještajerskega narečja
in c) Celjane, pri katerih je eden od staršev priseljen z območja srednjesavinjskega in drugi z
območja srednještajerskega narečja. Tako bi lahko opazovali, ali je pojav -na- dovolj močen,
da bi se pokazal tudi pri govorcih iz skupine a), in v kolikšni meri bi se pripona pojavljala pri
govorcih iz skupine c). Takšno analizo prepuščam nadaljnjemu raziskovanju, saj se pri mojih
informantih takšno stanje narečne pripadnosti staršev ni izkazalo, razen pri informantu 15, s
katerim razgovor ni bil izveden v celoti.
Stopnja izobrazbe informanta bi lahko vplivala na rabo kakšne druge pripone, saj bi lahko bolj
izobraženi govorci govorili bolj nevtralno, dnevne in tedenske migracije informanta v drugo
narečno okolje pa bi lahko zaradi stika z govorci govorov drugih narečij povzročile vdor kakšne
druge narečne pripone ali knjižne pripone -ni- v govor.
V spodnji tabeli sem informante označila z X, če se pri njih v tvornopreteklem deležniku ž. sp.
ed. pri glagolih II. vrste s korenom na soglasnik pojavljata obe priponi, z XX pa, če so poleg
tega obe priponi navedli pri istem glagolu. Z dodatnim Y so označeni, če se pripona -na- v tej
obliki pojavi tudi pri kakšnem glagolu II. vrste s korenom na samoglasnik.
(35)

I1

I2

I3
XX

I4

I5

I6

I7

I8

XX

I9

I10

I11

XX

Y

Y

Y

I12
XX

Y

I13

I14
X

Y

Pri I2 in I8 se pripona -na- pojavi pri vseh glagolih II. vrste s korenom na soglasnik. Glede na
tako visoko stopnjo sistematičnosti sklepam, da je pri njima raba pripone -na- trdna in se morda
prav zaradi tega širi še na tiste glagole II. vrste, katerih koren se konča na samoglasnik. Kljub
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temu da I2 tedensko migrira v Maribor, kjer je pred dvema letoma zaključil študij, I8 pa trenutno
tedensko migrira v Ljubljano, je raba pripone -na- popolnoma ohranjena in se celo širi.
Pri I10 in I12 pojavitev pripone -na- pri glagolih II. vrste s korenom na samoglasnik ni
utemeljiva s trdno rabo, ki se širi, saj tudi pri tistih s korenom na samoglasnik navajata obe
priponi. Vseeno pa je med obema opazna razlika. Pri I10 se namreč pojavi 4-krat, pri I12 pa le
1-krat. Pripona -na- pri glagolu s korenom na samoglasnik se pri obeh pojavi enkrat. Primerjava
je na mestu, ker sta I10 in I12 sestri podobne starosti, od katerih je I10 študirala v Ljubljani in
se trenutno zaradi nove profesorske službe trudi govoriti bolj nevtralno, I12 pa študira v Celju
in zato ni nikoli redno migrirala na druga narečna območja. Če poleg deležnikov upoštevam še
odgovore za nedoločnike, so odgovori pri I12 bolj sistematični. V tem primeru bi bilo ustrezno
trditi, da so redne migracije (sicer morda skupaj še z dejavnikom, da se trudi govoriti bolj
nevtralno) vplivale na sistematično rabo narečne pripone -na-.
Tudi pri I5 se heterogenost odgovorov v primerjavi npr. z I1, ki je iste starosti, starši obeh pa
so govorci celjskega govora – razlika med njima je le ta, da I5 študira v Ljubljani, I1 pa v Celju
– lahko utemelji z vplivom migracij. Odgovore se da primerjati tudi z I11, saj je I11 mati I5.
Pri I11 se redne migracije nikoli niso zgodile, pripona - - pa se v deležniku nikoli ne pojavi
(enkrat pa se v nedoločniku). Se pa pri I11 pripona -na- v deležniku dvakrat pojavi tudi pri
glagolih II. vrste s korenom na samoglasnik (enkrat še v nedoločniku), kar se pri I5 ne zgodi
nikoli (enkrat se v nedoločniku). Če odgovore I5 primerjam z odgovori I4 in I6 podobnih
starosti, ki prav tako oba študirata v Ljubljani, a so bili pri njima odgovori (upoštevajoč še
nedoločnik) bolj sistematični (pri I4 celo brezizjemno, pri I6 pa z eno samo izjemo,) lahko
zaključim, da ne opažam močne korelacije med migracijami na druga narečna območja in
sistematično rabo pripone -na-.
Starši I11 so v Celje priseljeni iz Šmarjete (vzhodnodolenjsko narečje dolenjske narečne
skupine) in iz Vojnika (kjer je pripona -na- v rabi tudi glede na dialektološko gradivo, prikazano
na kartah). Kljub enemu od staršev, ki prihaja iz druge narečne skupine, je pripona -na- pri I11
v rabi skoraj brezizjemno in se širi tudi na glagole II. vrste s korenom na samoglasnik. Zelo
sistematična raba -na- se je pokazala še pri I7, pri katerem je eden od staršev priseljen iz
gorenjske narečne skupine, manj sistematična pa se je pokazala pri I5, katerega starši so govorci
celjskega govora. Zato menim, da je podatkov za zaključke glede vpliva druge narečne govorice
staršev na sistematično rabo pripone -na- premalo, se je pa izkazalo, da govorci, katerih starši
so prav tako govorci celjskega govora, pripono rabili zelo sistematično, tudi brezizjemno (I1,
I4, I9 – pri I9 ob neupoštevanju korekcij).
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5.5 Sklep
Glagoli s semelfaktivnim pomenom so poglavitni del II. glagolske vrste. Zanje je v celjskem
govoru glede na podatke, ki so bili v razdelku predstavljeni, značilna srednještajerska narečna
glagolska pripona -na- s tematskim vokalom -a-. Poleg nje se pojavlja še pripona - -, nikoli pa
se ne pojavi pripona -ni- z izraženim tematskim vokalom -i-. Govorci imajo lahko
leksikalizirani obe narečni priponi in obe tudi rabijo neodvisno od glagolskih oblik in glagolov
samih. Večinoma pa je sistematično v rabi pripona -na-. Sistematična raba se pojavi pri glagolih
II. vrste, katerih koren se končuje na soglasnik in imajo semelfaktivni pomen. Pri glagolih II.
vrste s korenom na soglasnik lahko pride do nesistematičnih preklopov med priponama pri
glagolih, ki so mejni primeri semelfaktivov, v moji raziskavi so to glagoli s predponami,
opaženo pa je bilo še nesistematično širjenje pripone -na- na skupino glagolov II. glagolske
vrste, katerih koren se končuje na samoglasnik, pri katerih semelfaktivni pomen ni več
zaznaven. Širjenje na glagole IV. vrste, katerih koren se končuje na n-, ni bilo opaženo.

57

6 Povzetek
Pripona -ni- se pojavlja pri glagolih II. glagolske vrste in je tradicionalno uvrščena med prvotne
pripone. V diplomskem delu na podlagi razumevanja drugotne glagolske pripone -ova- kot
dvomorfemske in primerjave spregatve glagola II. vrste in narečnega glagola najdit iz celjskega
govora utemeljujem sestavljenost glagolske pripone -ni- iz besedotvorne pripone -n in
tematskega vokala -i-. Pri razumevanju glagolskih pripon tako opuščam delitev na prvotne in
drugotne ter uvajam delitev na eno- in večmorfemske. Enomorfemske glagolske pripone so
enake tematskim vokalom, večmorfemske pa lahko poleg njih vsebujejo tudi besedotvorne
morfeme, s čimer se spremeni tudi pogled na glagole II. glagolske vrste. Tradicionalno se jih
namreč razume kot prvotne glagole, iz katerih se tvorijo drugotni s pripono -a-, v diplomskem
delu pa na podlagi argumentirane dvomorfemskosti pripone -n-i- utemeljujem obratno tvorbo.
V narečjih se na mestu knjižne pripone -ni- pojavlja več glasovnih različic treh pripon; poleg
-ni- še -na- in -no-. Pojavljanje različnih pripon in njihovih glasovnih različic, nastalih zaradi
moderne vokalne redukcije, je opisano in prikazano na izdelanih oblikoslovno-glasoslovnih
kartah, ki so nastale na podlagi zbranega dialektološkega gradiva za Slovenski lingvistični atlas
(SLA) v Dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
Podrobneje je opisan areal pojavljanja narečne pripone -na-, ki se pojavlja tudi v celjskem
mestnem govoru. Glede na kartirane oblike glagolov II. vrste predvidevam, da je središče
pojava pripone v zahodnem delu srednještajerskega narečja, od tam pa se nekoliko širi proti
jugu v kozjansko-bizeljsko narečje, v večji meri pa proti severu v južnopohorsko narečje do
južnih pobočij Pohorja in proti zahodu v celjski mestni govor in vzhodne kraje
srednjesavinjskega narečja.
Ker Celje leži na meji med srednještajerskim in srednjesavinjskim narečjem, se v celjskem
mestnem govoru poleg pripone -na-, ki je v govor vdrla iz srednještajerskega narečja, pri
govorcih pojavlja tudi srednjesavinjska pripona - -. Razmerje med njuno rabo sem preverjala
z empirično raziskavo. Ugotovila sem, da imajo lahko nekateri govorci leksikalizirani obe
priponi, pri tem pa raba ene pripone ni vezana niti na posamezne glagole niti na posamezne
glagolske oblike, večinoma pa je pri govorcih sistematično v rabi pripona -na-. Njena raba je
prvotno vezana na prave semelfaktivne glagole, ki so v vidskem razmerju s ponavljalnimi
glagoli. Ti pravi semelfaktivi so jedrni del II. glagolske vrste. Nesistematično se pripona -nalahko širi na tiste glagole II. vrste, pri katerih je semelfaktivni pomen blažji ali tudi odsoten 
ti so lahko celo nedovršni  med katerimi so tudi glagoli II. vrste s korenom na samoglasnik.
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Priloge
•

Karta 1: Glagolska pripona v nedoločniku glagola vzdigniti

•

Karta 2: Glagolska pripona v tvornopreteklem deležniku ž. sp. ed. glagola vzdigniti

•

Karta 3: Glagolska pripona v tvornopreteklem deležniku m. sp. mn. glagola vzdigniti

•

Karta 4: Tematski vokal v nedoločniku glagola oženiti se

•

Karta 5: Glagolska pripona v nedoločniku glagola poklekniti

•

Karta 6: Glagolska pripona v nedoločniku glagola pahniti

•

Karta 7: Glagolska pripona v tvornopreteklem deležniku ž. sp. ed. glagola pahniti

•

Karta 8: Glagolska pripona v tvornopreteklem deležniku m. sp. mn. glagola pahniti

•

Karta 9: Zbirna karta: Glagolska pripona -ni- v oblikah glagola vzdigniti

•

Karta 10: Zbirna karta: Glagolska pripona -ni- v oblikah glagola pahniti

•

Karta 11: Zbirna karta: Glagolska pripona -ni- v nedoločniku
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