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Izvleček
V svojem magistrskem delu raziskujem korenine prevzetih izrazov v pogovorni slovenščini in
francoščini, in sicer s pomočjo analize naključno izbranih izrazov. V teoretičnem delu
opredelim socialne jezikovne vrste oziroma francoske variétés, neknjižne in družbeno pogojene
slovarske oznake, vse vrste prevzetih besed in predstavim pomembne stike obravnavanih
jezikov v preteklosti, prelomna obdobja priseljevanja v obe državi, zaključim pa z državnimi
statističnimi podatki o narodnostni strukturi priseljencev v Sloveniji in Franciji. Empirični del
je posvečen analizi izbranih prevzetih izrazov in rezultatom ankete o poznavanju in
razumevanju izrazov med Slovenci in Francozi iz podjetja Revoz. Moja prva hipoteza se izkaže
za skoraj povsem točno v tem, da največ slovenskih izposojenk izhaja iz nemščine, zatem
srbohrvaščine ter določen delež iz angleščine, preseneti pa me tako obsežen nemški delež. Pri
drugi hipotezi, da je največ francoskih prevzetih izrazov arabskega izvora, zatem angleškega,
italijanskega, španskega in ruskega, se za pravilne izkažejo le našteti jeziki, popolnoma
drugačen pa je njihov vrstni red pogostosti pojavljanja. Etimološka analiza me pri obeh
predvidevanjih preseneti še z dodatnimi jeziki, ki se pojavijo, tako da lahko rečem, da je
etimološko ozadje analiziranih izrazov, sploh francoskih, precej bolj raznoliko od
pričakovanega.

Ključne besede:
prevzeti izrazi, pogovorni jezik, etimologija, medjezikovni stiki, demografska slika

Abstract
This thesis examines the origins of borrowed words in Slovene and French colloquial language
by means of analysis of randomly selected expressions. The theoretical section defines language
varieties, non-standard and status dictionary labels and different types of borrowed words. It is
also comprised of relevant interlinguistic contacts of the two examined languages in the past,
the most crucial migrant waves that both countries experienced and national statistics about the
ethnicity of migrants in Slovenia and France. The empirical part consists of the analysis of the
chosen borrowings, as well as results of the survey on the knowing and understanding of these
expressions amongst Slovene and French employees within the Revoz company. The first
hypothesis proves to be almost completely accurate regarding the analysed Slovene borrowings
consisting mainly of words from German origin, followed by Serbo-Croatian and English
descent. However, what was unexpected, was the adoption of the German word counterpart
being so high. In relation to the second hypothesis that most words borrowed by the French
would be of Arabic descent, followed by those of English, Italian, Spanish and Russian origins,
it turned out to be completely different, particularly regarding their order. Nevertheless, the
predicted languages of origin are correct, however further source languages are also discovered
in the analysis. To conclude, when analysing etymological backgrounds of the selected
expressions in both languages, the number of different languages of origin turn out to be larger
than hypothesised, especially for the highly diverse French component.
Key words:
Borrowed words, colloquial language, etymology, interlinguistic contacts, demographics
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1 Uvod
Za temo magistrske naloge sem si izbrala etimološko raziskavo pogovornih izrazov v
slovenščini in francoščini. Menim, da lahko učencu ali zgolj opazovalcu nekega jezika prav
seznanjanje z etimologijo jezika nudi posreden vpogled v zgodovino dežele ali dežel dotičnih
govorcev, in sicer v stike z drugimi narodi ter njihov vpliv na kulturo, demografsko sliko ter
tako knjižni kot pogovorni jezik. Hkrati nam do neke mere daje tudi uvid v značaj samih
govorcev – ob poznavanju njihove dovzetnosti za sprejemanje tujerodnega, in sicer, v katera
področja življenja in do katere mere – ter izvorne jezike, od koder je tega prevzemanja pri
obravnavanih govorcih največ. Ob vzporednem raziskovanju korenin prevzetih izrazov lahko
odkrijemo tudi, kateri dejavniki so tisti, ki najmočneje vplivajo na prevzemanje tujerodnih
besed. Naloga kot celota bi utegnila pritegniti pozornost jezikoslovcev, ki se ukvarjajo s
prevzetimi besedami, še z drugega, kulturno-zgodovinskega, vidika. Nudila bi vpogled v
sodobno pogovorno izrazoslovje tako na formalni kot etimološki ravni. Naloga bi k večjemu
ozaveščanju postopka prevzemanja tujerodnih izrazov spodbudila tudi širšo javnost.

1.1 METODA
V nalogi najprej predstavim teoretični uvod, ki ga sestavljajo del o socialnih zvrsteh in registrih
jezika na splošno, tako v slovenščini kot v francoščini, sledijo del o pogovornem jeziku, ki je
prav tako posvečen obema obravnavanima jezikoma, del o slovarskih oznakah, zatem prevzeti
izrazi, predvsem leksikalni (sposojenke, tujke, citatne besede oziroma besedne zveze),
zgodovina obeh držav s poudarkom na stikih z drugimi jeziki ter sedanja demografska situacija
v obeh državah.
Jedro naloge je namenjeno analizi. Najprej sem zgradila korpus izrazov za slovenski in nato še
za francoski jezik z uporabo dveh primerljivih spletnih portalov, namenjenih pogovornemu
jeziku, in sicer Razvezani jezik za slovenščino in Bob, l'autre trésor de la langue za francoščino.
Pred dejanskim začetkom iskanja izrazov sem se odločila, da bom za vsak jezik poiskala nekaj
manj kot 100 izrazov, ki bodo razdeljeni na štiri področja, vsaka kategorija pa bo vsebovala
določeno število izrazov, za oba jezika podobno. Poleg pomenske razlage sem vsakemu izrazu
dodala pripadajoč etimološki izvor. Na ta način sem prišla do sklepa, kateremu jeziku izvorno
pripada največ izrazov. Za vpogled v dejansko stanje rabe nabranih tujerodnih izrazov sem
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njihovo poznavanje in razumevanje preverila še pri maternih govorcih slovenščine in
francoščine. Nazadnje sem hotela preveriti tudi relevantnost izrazov, ki sem jih izbrala za
analizo, in sicer njihovo poznavanje oziroma nepoznavanje ter način razumevanja med
maternimi govorci slovenščine in francoščine. To sem izvedla prek priložene ankete, in sicer v
dveh dokaj uravnoteženih skupinah zaposlenih v podjetju Revoz.
1.2. HIPOTEZE
Moja prva hipoteza je, da bo med slovenskimi sposojenkami okoli 60 odstotkov nemških, 30
odstotkov srbohrvaških, 10 odstotkov angleških.
Moje prvo predvidevanje temelji na splošno znanih zgodovinskih dejstvih. Podlaga za izbiro
nemškega jezika je, da so bili prebivalci območja današnje Slovenije več stoletij pod
habsburško nadvlado, v času med obema vojnama v skupni državi s Hrvati in Srbi, med drugo
svetovno vojno na nekaterih območjih tako pod oblastjo Nemcev kot Italijanov; po vojni pa
najprej v kraljevini ter zatem v federativni republiki s Hrvati in Srbi, vse do osamosvojitve leta
1991. Močna prisotnost srbohrvaškega jezika pred, med in po drugi svetovni vojni ter
priseljevanje prebivalcev bivših držav Jugoslavije od začetka 90. let naprej so torej razlogi za
uvrstitev hrvaščine na drugo mesto. Angleški vpliv na naš jezik in posledično uvrstitev na tretje
mesto pa pripisujem predvsem posledicam globalizacije, tj. splošni razširjenosti popularne
kulture v angleškem jeziku od 50. let prejšnjega stoletja naprej (glasba, filmi, knjige in
televizijske serije), svetovni računalniški revoluciji v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja,
obveznemu učenju angleščine kot tujega jezika od male šole dalje in trenutni veliki
priljubljenosti socialnih omrežij, kjer je angleščina še vedno najpogosteje uporabljen jezik.
Moja druga hipoteza je, da bo med francoskimi sposojenkami okoli 50 odstotkov arabskih
sposojenk, 30 angleških, 10 italijanskih, 5 španskih in 5 ruskih.
Tudi to predvidevanje izhaja iz poznavanja zgodovine in trenutne demografske situacije v
Franciji, in sicer vpliva njihove kolonialne preteklosti na tokove priseljevanja v državo ter na
sedanjo sestavo prebivalstva. Na prvo mesto sem postavila arabščino, in sicer zaradi velikega
števila magrebskih priseljencev v Franciji, kar je posledica francoskih kolonij v Alžiriji,
Maroku in Tuniziji, ki so bile ustanovljene v času drugega francoskega imperija v 19. stoletju.
Angleščina je na drugem mestu zaradi zgoraj naštetih razlogov globalnih razsežnosti.
Italijanske, španske in ruske sposojenke pa sem naštela zaradi njihove zgodovine priseljevanja
v Francijo v 20. stoletju, pri čimer je bil precej opazen vpliv italijanščine, Španija pa je poleg
tega še sosednja država, kar prav tako povečuje možnosti za sposojanje besedišča.
2

2 Osnovni pojmi
2.1 Socialne jezikovne zvrsti
Socialne zvrsti jezika so po Toporišiču pojavne oblike na podlagi njihove družbene in družabne
vloge, in sicer: knjižna (podvrsti: zborna in pogovorna) in neknjižna (podvrsti: narečna in
pogovorna) (Toporišič 2008, 208), pod socialne podzvrsti neknjižnega jezika pa uvršča t. i.
interesne govorice, in sicer sleng, žargon in argo. Interesne govorice opredeli kot »socialno
pogojene modifikacije funkcijskih besedil: sleng kot modifikacija praktično-sporazumevalnega
jezika v smeri igrivosti, žargon strokovnega jezika v smeri neoficialnosti, argo pa je izrazit
modifikacijski transform socialne oblike jezika v smeri zakritosti, nerazumljivosti.« (Toporišič
2008, 209). Druga socialna podzvrst neknjižnega jezika pa so prostorske govorice: zemljepisna
narečja, ki jih imamo na slovenskem narodnem ozemlju osem: koroško, primorsko, rovtarsko,
gorenjsko, dolenjsko, štajersko, panonsko in (mešano) kočevsko (Toporišič 2008, 221).
Glede na regije precej variira tudi pogovorni jezik ljudi, ki navadno nastane, ko se knjižni jezik
in vsakdanja govorica med seboj znatno razlikujeta. Iz knjižnega jezika v pogovornem povečini
ohranimo sklanjatve, spregatve, tvorbe besed, veznike in glasove, iz narečij pa »izgovorni način
glasov in stavkov, nekatere oblike, posebno vezavo besed in precej izrazov, ki jih knjižni jezik
zametuje (sposojenke in pokrajinske besede)« (Toporišič 2008, 226). Pogovorni jezik je torej
po različnih regijah drugačen, največ ljudi pa govori jezik glavnega mesta, ljubljanski
pogovorni jezik. Posledično se ga v knjižnem jeziku tudi vedno bolj upošteva, slovenisti pa se
trudijo zmanjšati razlike med njima – a zgolj do neke mere, saj je pomembno, da slovenski
knjižni jezik ohrani svoj prvotni namen, tj., da ga enotno uporabljajo vsi prebivalci Slovenije,
ne glede na to, od kod prihajajo (Toporišič 2008, 226–227).

2.2 Slovarske neknjižne oznake
Oznako nižje pogovoren najdemo pri stilnoplastnih kvalifikatorjih, s katerimi označujemo plasti
in pogostosti leksike, s katerimi se v članku iz leta 1962 Plasti in pogostost leksike ukvarjata
Stane Suhadolnik in Marija Janežič. »Stilni« deli kvalifikatorjev so v SSKJ naslednji: bibl.
(biblijsko), knjiž. (knjižno), pesn. (pesniško), pisar. (pisarniško), pub. (publicistično), »plastni«:
nar. (narečno), pog. (pogovorno), nižje pog. (nižje pogovorno) in žarg. (žargonsko), najdemo
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pa tudi ekspresivne kvalifikatorje, med katere spadata vznes. (vzneseno) in otr. (otroško)
(Toporišič 2008, 214).
Kvalifikator nižje pogovoren je v SSKJ definiran precej nejasno, namreč: »Beseda, pomen ali
zveza iz nižje plasti pogovornega jezika (britof, farbati)«, pri čemer gre po Toporišičevem
mnenju za Breznikov občevalni jezik neknjižnega tipa (Toporišič 2008, 215). V delu Intervjuji
in polemike navede še 12 besed oziroma enot SSKJ s to oznako, ki jih je med 26 enotami z
oznako neknjižni pogovoren največ (preostale: 6 s pogovorno, 3 s pogovorno ekspresivno, ena
z ekspresivno, ena z žargon, ena brez oznake): fasati jih, fejst, fučkati se, hecati se, pasati,
roštilj, šank, šnofati, špricar, tancati, zažingati, zbrihtati se. Definicija kvalifikatorja pogovorno
pa je: »beseda, pomen ali zveza iz vsakdanje govorice ljudi, ki ne govorijo v narečju (brigati
se, brzec, familija«)« (Toporišič 2011, 417), obenem pa ni nasproti knjižnemu jeziku.
Ločevanje med pogovornim jezikom in žargonom je po avtorjevem mnenju nekoliko težje, ker
ga razlaga ne ločuje od slenga: »Beseda, pomen ali zveza iz govora posameznih stanov«.
Dandanes je tudi beseda stan pomensko precej nejasna, predvidevamo pa lahko, da pri žargonih
ne gre za govorico kmetov, meščanov, obrtnikov, ipd., čeprav govorimo o stanovih (Toporišič
2008, 215). Dejansko gre za varianto knjižnega ali enega od narečij, v katerem je polno besed
in izraznih načinov, ki so značilni za zgolj določeno poklicno področje, v splošnem jeziku pa
lahko pomenijo nekaj povsem drugega. Svoj žargon imajo tudi vojaki, dijaki, avtomehaniki,
tatovi ali gangsterji. Dijaki denimo namesto dobro rečejo bomba, cvek je ocena ena, itn. (ibid.,
227).

2.3 Socialne zvrsti ali variétés v francoščini
Avtorji francoske slovnice Grammaire méthodique du français že na prvih straneh svojega dela
(Riegel et al. 1994, 10–11) priznajo obstoj »socialne dimenzije jezikov« in potrebo, da te vrste
oziroma variétés opišemo z razdelitvijo na regionalne, situacijske, tehnične, socialne ali
stilistične, ki obstajajo ob boku normirane in standardizirane francoščine ter so del idiolekta
vseh govorcev, tj. jezika oziroma načina izražanja posameznika v določenem življenjskem
obdobju. Natančneje gre pri regionalnih zvrsteh za narečja in lokalne rabe francoščine,
situacijske zvrsti pa obsegajo zborni (langue soignée), splošno pogovorni (langue courante) in
pogovorni jezik (langue familière). K tehničnim oziroma strokovnim zvrstem avtorji omenjene
slovnice prištevajo specializiran jezik različnih področij, denimo sodni jezik, medicinski jezik
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ali tehniški jezik; med socialne zvrsti pa uvrščajo nižje pogovorni jezik, različne vrste argoja,
kot tudi standardno francoščino. In še nenazadnje, avtorji stilistične zvrsti razdeljujejo na
knjižni, administrativni, filozofski, pesniški in arhaični jezik. (ibid., 1994, 10).
Idiolekt govorca je tako skupek vseh njemu lastnih jezikovnih praks. Te sestavlja mnogo
različnih jezikovnih zvrsti oziroma variétés, od denimo določenih (dokaj nespremenljivih)
regionalnih in socialnih zvrsti, pa do številnih situacijskih zvrsti, ki jih govorec prilagaja danim
komunikacijskim situacijam (ibid., 1994, 11). Znotraj določene skupnosti je besedišče odvisno
od miljeja, ki mu govorci pripadajo. Fizični delavec pri svojem delu denimo ne bo uporabljal
enakega besedišča ali žargona kot strokovnjak za matematiko.
Pri obravnavi socialnih vrst ali variétés se ravnamo po istih načelih kot pri razlikovanju med
registri oziroma ravnmi jezika. Charaudeau in Tomassone registre delita na štiri podskupine:
standardni (standard), zborni (soignée), pogovorni (familier) in nižje pogovorni jezik
(populaire) (David 2008, 41–58). Gadet (1997, 11) pa opozori na morebitno subjektivno
razumevanje določenih registrov (denimo vulgarno), saj pri govorcih pogosto pride do
prekrivanja kriterijev na skupnostni, identifikacijski, stilistični in situacijski ravni. Meni tudi,
da je pojem registra primeren za uporabo (operativen) šele takrat, ko je določena leksikalna
komponenta povezana z ostalimi dimenzijami in hkrati predstavlja skupno celoto fonoloških,
intonacijskih, oblikoslovnih, skladenjskih in leksikalnih fenomenov. Pri klasifikaciji registrov
ga moti tudi pomanjkanje razlikovanja med določeno jezikovno obliko in govorno situacijo
(ibid., 11).

Dandanes pa običajno razlikujemo med tremi glavnimi ravnmi oziroma registri jezika: zborni
jezik, ki ga največkrat pripisujemo kultiviranim govorcem; splošno pogovorni ali ljudski jezik,
za katerega je značilna bolj spontana raba; ter pogovorni jezik, v kategorijo katerega spadajo
različni socialni dialekti, med drugimi nižje pogovorni jezik, podeželska narečja, argo, kot tudi
možne prvine vulgarnosti. V francoskih slovarjih in slovnicah je predmet zanimanja predvsem
razlikovanje med besediščem v pogovornem jeziku in njegovi podvrsti argo. Pogoste so
primerjave dvojic tipa avoir peur in flipper (biti prestrašen) ter voiture in tire (avtomobil).
Ugotovitve kažejo, da gre pri leksikalnih prvinah podvrste argo velikokrat za izraze, ki v rabi
ne ostanejo prav dolgo, za sposojenke iz drugih jezikov, metafore, primere metonimije,
obračanje zlogov oziroma slog verlan, okrajšave, spreminjanje končnic, podvajanje zlogov in
podobno (Dictionnaire des Idées et Notions en Sciences humaines, 2020). Verlan ali slog
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obračanja zlogov besed je tako ena od pomembnejših leksikalnih novosti v sodobni pogovorni
francoščini, zelo pa je priljubljen predvsem med mladimi. Primer: argo poimenovanje za
policista flic se spremeni v keuf (Vaupot 2012, 80), pogosto so v uporabi denimo tudi meuf
namesto femme (ženska), ripou namesto pourri (zanič), laisse béton namesto laisse tomber
(Walter 2008, 364).

2.4 Slovarske neknjižne ali družbeno pogojene oznake v francoščini
Obstaja pa tudi posebna vrsta družbeno pogojenih oznak (marqueurs diastratiques), ki izražajo
oceno tona v določeni govorni situaciji glede na običajno družbeno rabo v neki situaciji.
Družbeno pogojene oznake določajo neke vrste družbeno lestvico. Zanje je značilno, da jim
lahko dodamo oznake za stopnjevanje, denimo zelo pogovorno (très familier) ali bolj zborno
(plus soutenu) – za razliko od oznak bolj biblično (plus biblique) ali zelo poetično (très
poétique), ki so v slovarjih izjemno redke in precej nenavadne. Težava tovrstnih oznak pa je
njihova subjektivnost. Genouvrier denimo pravi, da so označbe tipa pogovorno (familier) in
vulgarno (vulgaire) zelo relativne, saj je vse odvisno od jezikovne rabe samega določevalca teh
oznak in od tega, kar njemu predstavljata ali ne predstavljata pojma pogovornost in vulgarnost
(Glatigny 2015, 35). Omenjena hierarhija temelji na nizu nezavednih predpostavk širše družbe
o tem, kar naj bi bila idealna govorna situacija: vedno je bolj pravilno upoštevanje pravil in
pisno sporočanje (v primerjavi z ustnim) ali nadzorovana komunikacija (v primerjavi s prostim
govorom). Medtem ko oznaka pogovorno ali familier v slovarjih 19. stoletja določa raven
diskurza glede na družbeno lestvico, kvalifikator nižje pogovorno ali populaire kaže na
pripadnost govorca nekemu družbenemu razredu. Kvalifikator nižje pogovorno je bil že takrat
pogosto uporabljen kot stopnjevana različica oznake pogovorno (ibid., 35). Tam, kjer so
nekateri francoski slovarji 19. stoletja uporabljali omenjeni oznaki, se dandanes uporablja
oznaka l'argot ali argo (Glatigny 2015, 36).

Sledi nekaj razlag kvalifikatorjev iz slovarjev Larousse in Le Petit Robert – od najvišje do
najnižje stopnje formalnosti:
- soutenu/soigné oziroma zborni jezik označuje pravilno in skrbno izražanje, za katerega so
značilne dolge in kompleksne povedi, elegantne stavčne figure, redko besedišče, prisoten pa je
predvsem v literaturi in retoriki, na primer: la tâche, la besogne, zborno: opravilo;
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- vieilli/archaique (vx) ali zastarelo/starinsko, časovni označevalec, kjer obstaja nevarnost, da
bralci izraza več ne bodo poznali, denimo la hommée, zastarelo: delo enega dne;
- courant ali vsakodnevno splošno pogovorno besedišče, na primer: le travail: delo;
- familier ali pogovorno označuje besedišče, ki je v prvi vrsti namenjeno komuniciranju v
bližjem krogu prijateljev ali v družini, in se ga je v formalnem kontekstu bolje izogibati, sploh
v hierarhično obarvanih odnosih, denimo: le boulot, pogovorno: šiht;
- populaire ali nižje pogovorno označuje besede, ki imajo v pogovornem jeziku običajno obliko
in pomen, v pisnih ali drugih bolj formalnih oblikah komunikacije pa imajo šokanten ali
vulgaren učinek. Ta raven jezika zajema tudi besedišče ravni argo ali izraze tabu, ki so prešli v
nekoliko bolj splošno rabo, denimo: nana, nižje pogovorno. Prevod: bejba;
-vulgaire oziroma vulgarno označuje besedo, pomen ali rabo s šokantnim učinkom, ki je
najpogosteje povezana s spolnostjo in nasiljem, ter se v omikanem diskurzu odsvetuje ne glede
na družbeno pripadnost govorcev (Heinz 2014, 126), denimo: cul, vulgarno. Prevod: rit;
- péjoratif oziroma slabšalno označuje slabšalen oziroma negativen odnos govorca do predmeta
govorne situacije, na primer: un travail/un job à la con, slabšalno. Prevod: delo/služba brez
smisla;
- argot ali argo predstavlja specifični nabor besed določene skupine posameznikov, ki se želijo
razlikovati in/ali na nek način zaščiti pred ostalimi (določeni poklici, dijaki elitnih visokih šol
(grandes écoles) zaporniki, kriminalne združbe.) (Larousse); denimo šolski argo ali argot
scolaire, ki označuje besedišče učencev, dijakov ali študentov. Tovrstno besedišče s starostjo
govorcev običajno postane bolj bogato in kompleksno. Primer: le taf/le job, argo. Prevod:
»arbajt« ali job (delo);
-

verlan kot podvrsta argoja označuje trenutno zelo priljubljen slog obračanja besednih zlogov,

denimo: le valtrail ali vailletra (namesto travail), verlan. Opozorilo: Tega sloga v slovenščini
ne poznamo, dobesedni prevod dotičnega izraza pa bi lahko bil: »lode« (namesto: delo).
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3 Na splošno o sposojenkah (vrsti prevzetih
besed)
Fenomen prevzemanja besed iz drugih jezikov (emprunts) je prisoten tako rekoč že od nekdaj.
Že od srednjega veka dalje obstaja navada, da govorci za svoje hitreje prevzamejo izraze dežel
oziroma držav, ki veljajo za posebej prestižne, torej tiste z bogato kulturo in cvetočim
gospodarstvom. V srednjem veku je bila iz teh razlogov pomembna arabščina, v 16. stoletju
italijanščina, v 18. stoletju francoščina, od 19. stoletja naprej pa angleščina. Ob preučevanju
zgodovine jezikov kaj hitro postane jasno, da so prevzete besede, katerih podvrsta so
sposojenke, nekaj povsem vsakdanjega in univerzalnega, obenem pa znatno prispevajo k
dinamičnosti jezika in bogatenju besedišča. Vseeno pa se sposojenke pogosto dojema kot
grožnjo, še posebej kadar govorci države, ki je v gospodarsko ali demografsko manjvrednem
položaju, množično prevzemajo izraze govorcev, ki so v tem pogledu dominantnejši. V vsakem
primeru pa nedvomno nudijo dober vpogled v zgodovino nekega jezika (L'aménagement
linguistique dans le monde 2020).
Glavni razlogi za prevzemanje tujih izrazov so bili in so vojne, trgovanje ter kolonializem.
Predvsem vojne in trgovanje običajno spodbujajo izmenjevanje besed med sosednjimi
državami, kar botruje k temu, da je skupnega besedišča med njimi veliko več kot med državami,
ki si med seboj niso sosednje. Pri kolonizaciji pa svoje odigrajo razmerja sil, motivi pri tem pa
so lahko ozemlje, naravna bogastva ali kar oboje. Prav prevzemanje besed iz lokalnega jezika
je kolonialistom pomagalo pri opisovanju tamkajšnjih razmer ali poteka vojne. Tako številne
sposojenke odražajo pretekle ali trenutne odnose med različnimi skupinami ljudi, motivi
njihovega nastanka pa so v veliki meri socialno-zgodovinske narave, predvsem politični in
ekonomski (ibid., 2020).

3.1 Prevzemanje tujih izrazov - kulturna obogatitev ali asimilacija?
Ob stiku dveh kultur pride do izmenjav idej, informacij, dobrin, kot tudi izmenjav poimenovanj
določenega besedišča. Že denimo v Antiki so Grki iznašli koncept demokracije in ob tem njeno
poimenovanje. To besedo so si zatem izposodili Rimljani in prek latinščine je sposojenka našla
pot vse do sodobnih jezikov. Vloga prevzetih besed v postopku bogatenja jezikov ostaja
neizpodbitna, sploh dokler te opazno ne posegajo v strukturo sprejemnega jezika
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(L'aménagement linguistique dans le monde 2020). Sposojenke so ob vstopu v nek jezik še
dokaj nestabilne, njihov zapis in zvočna podoba oziroma uradna izgovorjava pa se dokončno
ustalita šele po določenem času. Prevzeti izrazi takrat več nimajo tujega prizvoka in »postanejo
sestavni del jezika, ki ga govorci ne dojemajo več kot drugačnega in/ali motečega«. Marsikatera
prevzeta beseda pa se tudi ne obdrži dovolj dolgo, da bi se usidrala v sprejemni jezik. Pogosto
jo izrine domača beseda in sposojenka tako za vedno izgine iz besedišča nekega jezika
(Jesenšek 2005, 127). Po drugi strani pa je prvotna naloga sposojenk prav zapolnjevanje vrzeli
v jeziku s poimenovanjem številnih novosti. Sposojenke tako niso več le legitimne, temveč
nujne. V prvi vrsti gre za ekonomske novosti: na tržišče iz tujine denimo pride novo sadje s
komercialnim novozelandskim imenom kiwi in kitajskim izvorom, njegovo poimenovanje kot
tako nato ohranimo v sprejemnem jeziku. V francoščini denimo to sadje ohrani izvorni zapis
kiwi, v slovenščini pa besedo prilagodimo domačemu črkopisu in nastane kivi. In ravno
prilagajanja prevzetih izrazov je največ na področjih, kjer se besedišče najhitreje razvija – pri
tehnoloških novostih, zahvaljujoč medijem in spletu. Posledice prevzemanja besed pa se med
posameznimi družbami razlikujejo. Hitrost postopka usvajanja novih izrazov je namreč odvisna
od vplivov medijev, socialno-ekonomskih stikov, odnosa do sposojenk s strani javnih organov,
odnosa govorcev do tujih jezikov, izobraževalnega sistema in številnih drugih dejavnikov.
Kadar pa govorci uporabljajo določene tuje izraze namesto že obstoječih lastnih, s tem morda
kažejo na svojo naklonjenost drugi jezikovni skupnosti. V situacijah stikanj večih jezikov je
preklapljanje med jeziki lahko pogost fenomen, in kadar je spreminjanja pripadnosti
določenemu tujemu jeziku med govorci vse več, to lahko na dolgi rok vodi v kulturno
asimilacijo (L'aménagement linguistique dans le monde 2020).
Ni pa vedno enostavno določiti, ali je prevzem neke sposojenke v določeni jezikovni skupnosti
nujno potreben ali koristen. Prevzemanje med govorci samimi običajno ne poteka analitično in
razumsko, temveč spontano ter s posnemanjem drugih. Vedno je lažje uporabiti prevzet izraz,
ki ga uporabljajo vsi okoli nas, kot pa poiskati domačo različico, ki jo predlaga določena uradna
ustanova ali znanstveni svet, četudi je prosto dostopna na spletu. Terminologi seveda
potrebujejo nekaj časa, da se dogovorijo in poenotijo o uradni domači različici nekega termina,
prevzetje tujega izraza, dandanes najpogosteje angleškega, pa se zgodi takoj, ko se govorci z
določeno novostjo seznanijo. Že obstoječo jezikovno prakso pa je težje nadzorovati kot tisto,
ki je še ni. Tako lahko hitro pride do posvajanja prevzetih izrazov, za katere že imamo domače
ustreznice in takrat se zgodijo tako imenovane dvojnice ali doublets. Določena domača dvojnica
ali neko uradno poimenovanje lahko v rabi postane zaznamovano, če je v dejanski rabi bolj
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priljubljena njena angleška različica. Uporaba sposojenke tedaj postane neke vrste neuradna
socialna norma. V tovrstnih primerih prevzemanja tako v resnici ne gre za bogatenje jezika,
temveč za kulturno in jezikovno asimilacijo (ibid., 2020).

3.2 Vrste prevzetih izrazov v slovenščini
Slovenski pravopis pravi, da so prevzete besede in besedne zveze občna ali lastna imena, ki si
jih naš knjižni jezik »prilagaja glede na izgovor in pisavo, glede na oblike ali njih rabo, pa tudi
glede posameznih njihovih delov (morfemov)«. »Podomačujemo jih v izgovoru, oblikoslovju
in skladenjski rabi, v pisavi pa ločimo popolno in delno poslovenitev« (Slovenski pravopis
2001, 22).
1) Sposojenke ali izposojenke: popolnoma poslovenjene občne prevzete besede (npr.
džezva – Cezve po turško, miting – meeting po angleško), podomačena lastna imena
(Petrarka – Petrarca po italijansko, Zevs – Ζεύς po starogrško) in podomačene besedne
zveze (a konto – a cónto po italijansko);
2) tujke: deloma poslovenjene občne besede – le govorno in/ali oblikoslovno (show [šou,
šova], Schiller Schillerja (nemško lastno ime), corpus delicti, corpusa delicti –
»predmet, ki izpričuje storitev kaznivega dejanja« (SSKJ) po latinsko);
3) citatne besede in besedne zveze: pišejo, izgovarjajo in pregibajo ter vežejo se ena z
drugo, enako kot v izvornem jeziku, ne spadajo pa med sestavine slovenskega jezika
(Herr – gospod po nemško; first lady – prva dama po angleško; To be, or not to be that
is the question – biti ali ne biti, to je zdaj vprašanje po angleško) (ibid., 22).

3.3 Vrste prevzetih izrazov v francoščini
Ko govorimo o prevzetih izrazih, imamo v mislih predvsem leksikalne sposojenke oziroma
emprunts lexicaux. Razdelili jih bomo na naslednje tri vrste:
1) emprunts directs ali neposredne sposojenke: prevzem besede ali besedne zveze brez
kakršnihkoli sprememb (denimo shopping - nakupovanje po angleško, canelloni –
kaneloni – vrsta italijanskih testenin)
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ali s fonetičnimi ali pravopisnimi prilagoditvami (na primer: artéfact – artefact po
angleško ali predmet s kulturno in/ali zgodovinsko vrednostjo, ki ga je ustvaril človek
(SSKJ));
2) calques ali kalki: bolj ali manj zvest prevod besede ali besedne zveze v ciljnem jeziku
(denimo: lune de miel < »honeymoon« – dobesedni prevod: medena luna, uradna
slovenska različica: medeni tedni);
3) emprunts sémantiques ali pomenske sposojenke: ko domači besedi dodamo tuj pomen
(na primer: gratte-ciel < »skyscraper«, dobesedno: praskalnik neba, uradno: nebotičnik)
ce n'est pas ma tasse de thé < »it's not my cup of tea« – dobesedno: to ni moja skodelica
čaja, uradno: to mi ne leži) (L'aménagement linguistique dans le monde 2020).

3.4 Organi za jezikovni nadzor
Pomembno vlogo pri nastajanju novih besed in sprejemanju sposojenk imajo organi, ki se s tem
ukvarjajo. Ti skrbijo za jezikovno politiko na področju institucionalizacije besedišča in
terminologije ter za splošni nadzor in usmerjanje jezikovne situacije v državi. V Sloveniji ta
naloga pripada Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša (Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti in umetnosti 2020), v Franciji pa sta za to odgovorni Francoska
akademija in Generalna delegacija za francoski jezik in jezike v Franciji (uradno: Délégation
générale à la langue française) (Ministère de la culture 2020).
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4 Zgodovina slovenskega jezika v stiku z ostalimi
Jezikovna situacija slovensko govorečega prostora je precej specifična, razvoj tako pisnega kot
pogovornega jezika pa pogosto politično pogojen. Od osamosvojitve države ni minilo niti
trideset let, od slovanske naselitve našega ozemlja v 6. stoletju do prelomnega leta 1991 pa smo
bili ves čas podrejeni precej večjim in močnejšim upravnim tvorbam. Naša posebnost je, da
smo bili zaradi pripadnosti različnim državam oziroma cesarstvom pogosto tudi notranje
razdrobljeni. Posamezni deli so namreč spadali pod različne uprave, Primorska denimo je bila
pogosto pod italijansko nadvlado, kar je vplivalo tudi na pogovorni jezik tamkajšnjih
prebivalcev. Stiki z drugimi jeziki so bili tako na našem ozemlju (kot zunaj meja) vedno še
kako živi. Prav zaradi naše sorazmerne »majhnosti« in odvisnosti od jezikovnih politik državnih
tvorb oziroma ureditev, ki smo jim pripadali, z njihom vplivom na naš tako knjižni kot
pogovorni jezik, je večji poudarek tega poglavja namenjen zgodovinskim dejstvom in šele
kasneje specifičnim jezikovnim zvrstem. Sploh prvi del tega poglavja je izrazito kronološko
obarvana podlaga splošne jezikovne situacije na našem ozemlju, obsega pa dolgo in pomembno
obdobje pripadnosti avstrijskim cesarstvom, kratko vmesno obdobje Ilirskih provinc, čas prve
in druge svetovne vojne, jugoslovansko obdobje in uradno državno in jezikovno osamosvojitev.
Drugi del pa močneje sloni na samem prevzemanju izrazov, in sicer od nemčizmov,
srbohrvatizmov v povezavi s kletvicami, pa vse do anglicizmov.

4.1 Avstrijska nadvlada in kratek čas Ilirskih provinc
Leta 1526 se začne dolgo trajajoče obdobje pripadnosti avstrijskemu cesarstvu oziroma državi,
in sicer najprej s Habsburško monarhijo, nadaljuje leta 1806 s pripadnostjo Avstrijskemu
cesarstvu ter leta 1867 zaključi z Avstro-Ogrsko, ki razpade leta 1918 (Austria.org 2020). V
času avstrijske nadvlade, natančneje v reformaciji (16. stoletje), postavimo temelje za slovenski
knjižni jezik; leta 1550 izideta prvi dve slovenski knjigi in leta 1584 prva slovenska slovnica
(Hozjan, Potočnik 2004, 198). V času Marije Terezije kot narod postanemo splošno šolsko
obvezni in dobimo prve osnovne šole, kar predstavlja začetek že bolj temeljite tvorbe
slovenskega jezika. Država je namreč ogromno denarja in truda namenila izobraževanju
osnovnošolskih učiteljev in prevajanju učbenikov v vse domače avstrijske jezike, učenci pa naj
bi se po potrebi že takrat učili tudi nemški jezik. Takrat je nemščina za dve stoletji pomembno
zaznamovala razvoj slovenščine še posebej na severovzhodu naše sedanje države, kjer so
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številni sintaktični, predvsem pa leksikalni germanizmi prisotni še danes, denimo naslednji
pogovorni izrazi: taler – krožnik, štenge – stopnice, ferderbati – pokvariti ali uničiti, gvant –
obleka; ki jih najdemo tako v Slovarju jezika Janeza Svetokriškega iz baročnega časa, tj. med
17. in 18. stoletjem, kot v Slovarju starejše mariborščine z besediščem, ki je bilo še posebej
priljubljeno v 60. letih prejšnjega stoletja, razumljivo in poznano pa je še dandanes.
S prihodom Jožefa II. nemščina spet postane edini uradniški (sodstvo, uprava, vojska in drugod)
ter učni jezik višjih šol in univerz, kar sproži huda nasprotovanja in prvi pojav nacionalnih
vprašanj znotraj takratne narodnostno kompleksne države (ibid., 276).
S prihodom osvajalskega Napoleona in njegove želje po oslabitvi Avstrije medtem za štiri leta
preidemo pod francosko oblast, in sicer od leta 1809 kot del Ilirskih provinc (ibid., 317). Ta
sicer kratek čas prinese izboljšanje stanja slovenskega jezika v šolah in porast ozaveščanja o
slovenski narodni identiteti (ibid., 318). Kot spomin na to obdobje so se v slovenščini ohranili
naslednji izrazi, denimo francoz – ključ, fronki – davki, šipon – sorta vinske trte (Francoski
vojaki naj bi vinsko sorto hvalili z besedami »si bon« oziroma poenostavljeno »šipon«)
(Begovič et al. 2015, 23–24). V tridesetih letih 19. stoletja se celo pojavijo ideje o opuščanju
slovenskega jezika in združitvi s sosednjimi slovanskimi jeziki v en sam (umeten) ilirskojugoslovanski jezik (Toporišič 2008, 324). Te so sprožile kar nekaj nasprotovanja, med njimi
je odpor do ilirščine odločno izrazil tudi naš največji pesnik, France Prešeren (ibid., 325).

4.2 Pot do samostojnosti
V času habsburške monarhije smo tako na slovenskih tleh dosegli dokaj visoko stopnjo kulturne
razvitosti: utrdila se je slovenska narodna identiteta, izoblikovali smo svoj knjižni jezik,
literaturo in časopisje. V srednjih šolah in številnih uradih pa je še vedno prevladovala nemščina
(Dolenc, Gabrič 2002, 13), kar je vzporedno vplivalo tudi na besedišče govorcev na pogovorni
ravni.
Skupaj s širjenjem avstrijskega asimilacijskega pritiska proti jugu – zlati proti Koroški in
Spodnji Štajerski – se je med Slovenci, Srbi in Hrvati ob koncu 19. stoletja vse bolj krepila
misel na skupno avtonomno državno tvorbo (ibid., 12). Z nastopom prve svetovne vojne se je
protislovansko in protislovensko vzdušje v Avstro-Ogrski samo še poslabšalo, zatreti so želeli
tudi vsakršne poskuse (ibid., 20) po skupni jugoslovanski državi, kjer se je predvidevala
»enakopravnost jezikov, pisav in ver« (ibid., 31-32). Z letom 1918 Avstro-Ogrska razpade in
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zares se ustanovi novo, skupno državo, tj. Kraljevino Srbov Hrvatov in Slovencev (ibid., 38).
V skupni južnoslovanski državi se je veliko govorilo o enotnem srbsko-hrvaško-slovenskem
jeziku, ki se v realnosti ni uresničil. V slovenskem delu države se je še naprej govorila
slovenščina, ki je že takrat bila samostojen knjižni jezik (ibid., 83). Tako smo se morali upirati
pritiskom Srbov in njihovim težnjam po kulturno poenotenem jugoslovanskem narodu, kjer bi
se ostali morali prilagoditi srbski večini (ibid., 84). Že pred tem sta bila prav slovenski jezik in
bogata kulturna dediščina glavno orožje proti avstrijskim Nemcem in temu se seveda nismo bili
pripravljeni odreči niti tedaj (ibid., 89). Že kmalu pa napoči novo, za slovenski jezik temačno
obdobje. S porastom fašističnih idej v sosednji Italiji in posledično tudi na Primorskem, ki si jo
je po vojni priklopila, so leta 1928 v vseh tamkajšnjih šolah prepovedali slovenščino (ibid., 97),
kmalu so prepovedali tudi uporabo slovenščine v javnosti ter poitalijančevali krajevna, osebna
imena in priimke (ibid., 107). Primeri poitalijančevanja slovenskih imenov in priimkov: Anton
Jaksetič je postal Antonio Jaksetich, Ivan Babuder pa Giovanni Babuder (PGD Materija.si
2020); Ajdovščina je postala Aidussina, Bovec Plezzo, Kobarid Caporetto, itn. (Renton.si
2020). Leta 1941 Kraljevino SHS napadejo nacisti z zavezniki, kar vodi v njeno prisilno
kapitulacijo (ibid., 117). Z namenom prisvajanja ozemlja in trajnega brisanja narodne identitete
slovenskega prebivalstva, tako imenovanim etnocidom, v naš prostor vstopijo Nemci, Italijani
in Madžari. Nemčija zavzame Štajersko in Gorenjsko, Italija Notranjsko, Dolenjsko in
Ljubljano, Madžarska pa Prekmurje. Tako Nemci kot Madžari so takoj prepovedali rabo
slovenščine in slovenski tisk (ibid., 137–138). Nemci so v vse šole takoj uvedli le nemščino,
prepovedali so slovenska društva in tisk, ponemčevali krajevna imena, uničevali slovenske
knjige in uvedli obvezne tečaje nemščine. Bolj tolerantni so bili Italijani, saj so še naprej pustili
delovanje slovenskih šol in kulturnih ustanov ter dopuščali rabo slovenščine na uradih in v
tisku, s tem, da je bila poleg slovenščine povsod prisotna tudi italijanščina. Njihova jezikovna
politika je tako bila dvojezičnost (ibid., 139).
Po koncu vojne, od leta 1945 naprej, smo zopet zaživeli v skupni državi, in sicer v federativni
republiki Jugoslaviji, kjer je bil med drugim zopet precej moteč neenakopraven položaj
slovenskega jezika. Ta je bil izrinjen iz vojaškega izrazoslovja ter nekaterih osrednjih državnih
ustanov in uradov (ibid., 222). Ponovnem pojavu predlogov za poenotenje kultur, jezikov in
narodov v državi v enega samega jugoslovanskega so se slovenski predstavniki v zveznih
organih glasno uprli, kar je čez nekaj časa vodilo v pozitivne spremembe. Že prej, ob koncu
druge svetovne vojne, so narodne kulturne ustanove dobile uradna slovenska imena (ibid., 233),
izobrazba je postajala širše dostopna, odpirale so se nove šole, vse večjo ponudbo so dobile tudi
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knjigarne in knjižnice (ibid., 237). Znatno kulturno izboljšanje se je zgodilo tudi v šestdesetih
letih. Na televiziji se je pojavil slovenski dnevnik, vse več filmov je navsezadnje le dobilo
slovenske podnapise, več zveznega denarja je bilo namenjenega slovenskim kulturnim
skladom. Z dvigom življenjskega standarda nam je bilo skratka dostopnih vse več kulturnih
dobrin v našem maternem jeziku (ibid., 223).
Vseeno pa zaradi naraščajočega vsesplošnega nezadovoljstva z razmerami leta 1989 kot prvi
naposled le izstopimo iz Zveze (ibid., 245) in dve leti kasneje razglasimo samostojno državo z
uradnim in državnim jezikom – slovenščino. Na območjih, kjer je strnjeno italijansko in
madžarsko manjšinsko prebivalstvo, pa sta uradna jezika tudi italijanščina in madžarščina
(Eučbeniki.sio.si 2020).

4.3 Oblikovanje slovenskega jezika v stiku z drugimi
Glede na vse do sedaj omenjene oteževalne zgodovinske okoliščine sta bila glavna cilja
oblikovanja slovenskega (knjižnega) jezika borba za individualnost in iskanje narodne
identitete (Jesenšek 2005, 80). Pri tem so se denimo snovalci knjižne osnove poskušali čim bolj
usmeriti v slovanski jezikovni prostor (ibid., 81). Vsem slovanskim jezikom so skupne
germanske sposojenke, v drugi polovici drugega stoletja našega štetja (nekaj stoletij pred
naselitvijo svojega sedanjega življenjskega prostora) pa smo sprva največ besed prevzeli od
Romanov. Germanska govorica je glavni vir sposojanja postala kasneje, in sicer v 9. stoletju
(ibid., 121).
Tako opazimo obstoj številnih povezav med nemščino, slovenskim knjižnim jezikom in narečji
(ibid., 141). Pogosta raba nemčizmov in nasploh nemške skladnje je bila značilna denimo za
Pohlinov slovar, Japlja ter še posebej za prvo slovensko tiskano praktično strokovno delo,
Makovčev babiški jezikovni priročnik (prva izdaja iz leta 1782). V njegovem delu so pogosti
naslednji nemčizmi: gruntati – misliti, merkati – paziti, nucati – potrebovati, ratati – uspeti,
špricati – zalivati, rajtinga – račun, šenk – dar, uržah – razlog. Ti v današnjem SSKJ-ju povečini
nosijo oznako »nižje pogovorno« (ibid., 160–162). V prvi polovici 19. stoletja, v času
normiranja osrednjeslovenskega knjižnega jezika, je slovenski jezik začel še posebej
predstavljati slovensko narodno identiteto. V tem času se je pojavljal tudi pretiran purizem
oziroma čiščenje slovenščine pred tujimi jezikovnimi elementi, predvsem pred nemščino.
»Slaviziranje« in posledično odmikanje od realne jezikovne rabe je celo rodilo etimološko
popolnoma slovensko slovnico, ki naj bi predstavljala »idealen slovenski jezikoslovni sistem«
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(ibid., 194–195). Ta Levstikova slovnica se je v praksi izkazala za govorcem nerazumljivo in
neuporabno ter na nek način dokazuje nezmožnost umetne izoliranosti jezika, ki dejansko nikoli
ni in ne more biti kot osamljen otok, imun na vplive drugih jezikov. Na sploh smo tako iz
nemščine med drugim prevzeli veliko imen za poklice, pravne termine in nekatere gospodarske
pojme. V zadnjih desetletjih pa novejše prevzeto izrazje obsega poimenovanja za orodja,
kuhinjske predmete in novejše gospodarske pojme (Jesenšek 2005, 121). S tem se strinja tudi
avtor prej omenjenega Slovarja starejše mariborščine, Zdenko Borovka, ki v kratkem opisu
svojega dela pravi, da se dandanes največ pogovornih nemčizmov uporablja za »tehniko in
obrt« (Borovka 2020).

4.4 Kletvice
Eno od besedišč, ki stereotipno velja za pretežno tuje izvorno, so kletvice in kletvene besede.
Babič v svojem delu povzema Nežmaha, ki skuša ovreči trditev Antona Trstenjaka, da »obstaja
le ena sama slovenska kletvica, in sicer preklet hudič, ostale pa naj bi prevzeli od Nemcev
(zaklinjanje pri gromu in blisku, protestiranje pri sakralnih imenih), Italijanov (vse, kar je
povezano s porca, madona, dio in oštija in z juga (vse, »kar se na nanaša na spodnji del
človeškega telesa, se začne z j- ali k- in konča z -m«) « (Nežmah 1997, 21). Trstenjak (1995,
121) naredi celo kratek povzetek novejše slovenske zgodovine v povezavi z uporabo kletvic:
»V cesarski Avstriji smo se z Nemci vred pridušali in zaklinjali pri gromu in blisku ter
protestirali pri sakralnih imenih. Po razpadu Avstrije so prinesli med nas Primorci italijanske
'močne izraze'. Stare avstrijske kletvine so počasi izginile. Tretji vpliv je kmalu prišel z juga.
Vse se je nanašalo na spodnji parter človeškega telesa in se začenjalo s črko J ali K, končalo pa
z M. Temu so se ljudje močno navadili.«1
Pisec skuša to prepričanje s pregledom slovarjev izpodbiti s spoznanjem, da je bilo kar nekaj
kletvenih in vulgarnih izrazov, ki na splošno veljajo za srbohrvatizme, prisotnih že v slovarjih
iz 18. stoletja, denimo kurec pri Pohlinu in Gutsmanu, sicer sprva s pomenom »petelin«, ki
kasneje pridobi pomen moškega spolnega uda. V Etimološkem slovarju sta navedena tudi
glagola fukati in jebati, ki sta izvorno v resnici splošnoslovanska izraza (Nežmah 1997, 23),
prvi je imel na začetku pomen »močno dihati«, kar še vedno drži za češko in slovaško različico

1

V Trstenjakovem citatu sem izpustila nekaj vmesnih stavkov s primeri, ki jih naštejem že v odstavku pred tem.
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glagola. Megiserjev slovar iz leta 1603 pa denimo vsebuje sedaj vulgarni, a takrat nevtralni
izraz pizda (ibid., 30).
Še vseeno pa sploh v različnih narečjih najdemo kar nekaj kletvic iz tujih jezikov. Pod vplivom
nemščine so nastali denimo naslednji trije vzkliki: sakrabolt, sakrabolt nazaj, (dobesedna
prevoda: sveti grom) krucifiks! (prevod: križ, razpelo, slovenska prirejena različica: »presneto«
ali morda »križana gora«, po SSKJ-ju vzklik krucifiks služi kot sredstvo za podkrepitev
povedanega). Iz italijanščine smo prevzeli izraze porka madona, orka madona! (dobesedno:
»svinja Marija«), porka mizerija (dobesedno: »svinja nesreča«), dio porko (dobesedno: »bog
svinja«). Medtem ko so naštete prevzete kletvice pogosteje rabljene v narečnem govoru, sploh
nemške, so italijanske najbolj priljubljene seveda na obmejnem območju z Italijo. Pod
angleškim vplivom pa je zadnje čase splošno razširjena uporaba angleških kletvic, kot sta šit in
fak (Babič 2015, 41).
Motivi za uporabo tujih besed pri preklinjanju so lahko psihološke narave, in sicer
distanciranost do tuje besede in s tem predstava o naši manjši vulgarnosti ter večji družbeni
sprejemljivosti, po drugi strani pa občutek večje ekspresivnosti in boljše podkrepitve
povedanega (Babič 2015, 41).

4.5 Anglicizmi
Predvsem zadnjih nekaj let se angleščina vse bolj uveljavlja kot lingua franca v mednarodnem
sporazumevanju, pri tem pa tako posredno kot neposredno postopoma spreminja tudi podobo
slovenskega jezika (Jesenšek 2005, 126–127).
Prvi bolj intenziven vpliv angleščine na slovenščino beležimo kmalu po koncu druge svetovne
vojne. Ta čas je prinesel poučevanje angleščine v osnovnih šolah, film, glasbo, šport in
dostopnost različnih tehničnih pripomočkov, ki so nudili vpogled v angloameriški svet zabave.
Slovenščini je na teh področjih primanjkovalo lastnih poimenovanj, zaradi česar so za
zapolnitev vrzeli hitro prevzeli denimo naslednje izraze: mikser, kviz, intervju, kampiranje, fleš,
frik. Našteta poimenovanja so popolnoma prilagojena slovenski izgovorjavi in slovnici, gre
torej za sposojenke. Nekatere pa imajo še danes (Šabec 2012, 275) nestabilen zapis in
posledično spremenljivo fonetično podobo, denimo: »koktalj/koktelj/cocktail, jazz/džez,
blues/bluz, jeans/džins« (ibid., 276). Naj dodam še svoj primer, in sicer zadnja leta vse bolj
priljubljeno alkoholno mešanico gin and tonic z zapisom v slovenščini, ki se več kot očitno še
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ni ustalila in variira od pravopisu popolnoma prilagojenega zapisa džin tonik, do pogostih napol
poslovenjenih poimenovanj gin tonik, gin in tonic ali gin & tonik, in citatne oblike gin & tonic,
SSKJ2 nam pod pojavnico tonik ponudi spremenljivo možnost »gin s tonikom«, ki pa se glede
na napredno dobesedno iskanje v Googlu od vseh različic zapisov trenutno pojavlja najmanj
pogosto (313 zadetkov). Morda se pravopisno ustrezen zapis sčasoma ustali tudi pri širšem
krogu uporabnikov.
Na splošno se poleg vse bolj pogostih izrazov s še neustaljenim zapisom (fitnes/fitness, self
servis/self-service) pojavljajo tudi takšni s črkami ali kombinacijami črk, ki v slovenski abecedi
ne obstajajo (označeni s krepkim tiskom), denimo: wellness in software (ibid., 276).
S pojavom interneta v slovenskem prostoru (90. leta prejšnjega stoletja) ter številnimi novimi
možnosti komunikacije se vpliv angleščine vsak dan povečuje, s tem pa seveda tudi število
novih prevzetih besed, ki lahko v naš jezik vstopijo tako rekoč hipno. Nek ameriški trend
denimo v trenutku zaokroži po ekranih celega sveta (ibid., 276) in največkrat spodbudi
»instantno« rabo izvirne oblike njegovega poimenovanja, s čimer se zmanjša tudi čas za
prilagoditev besed domačemu okolju. Zaradi velike priljubljenosti številnih socialnih omrežij
in storitev pa so številne besede že prešle v splošno pogovorno rabo in se prilagodile slovenskim
besedotvornim vzorcem, kot so denimo: guglanje, poguglati; tvit, tvitniti, tvitanje; (ibid., 277),
trol, trolanje. Izraz »trol« na portalu Fran spremlja oznaka »računalniški žargon«. Na dobri poti
do splošne slovenske leksike je tudi do sedaj še pogovorni izraz za sodobni poklic influencer,
ki ga lahko s tem citatnim zapisom že najdemo na portalu Fran. Vse to kaže na prožnost in
odzivnost slovenskega jezika ob novih realijah (Jesenšek 2005, 123).
Omenjeni jezikoslovec, Marko Jesenšek, je sodeloval v raziskavi »Vpliv angleščine na
besedoslovne lastnosti slovenskega jezika«, s pomočjo katere so prišli do naslednjih ugotovitev:
•

Najbolj dovzetna za tovrstne vplive sta jezik mladih (sleng) ter jezik medijev.

•

Možni razlogi za sposojanje so: pomanjkanje slovenskega poimenovanja za določen
predmet, pojem ali pojav, tako imenovan soobstoj oziroma izmenična raba tujih in
domačih izrazov (zaradi mnenja nekaterih govorcev, da so tuje besede bolj »imenitne,
sofisticirane, moderne, svetovljanske«).

•

Določeni govorci sposojenke iz purističnih razlogov kategorično odklanjajo.

Kar se tiče bolj negativnega vpliva angleščine pa so za sloveniste zaskrbljujoča tuja, predvsem
angleška poimenovanja slovenskih podjetij, in oglaševalski jezik, ki je še posebej dovzeten za
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angleške sposojenke, in prevodi navodil za trgovske izdelke, ki so pogosto vprašljive kakovosti
(ibid., 210).
Poglavje zaključimo z mislijo, da pri rednih stikih skoraj vsakega izmed nas bodisi z angleščino
bodisi z drugimi jeziki tako velja ostajati kritičen pri izposojanju pogovornih ali že v slovarjih
ustaljenih izrazov in paziti, da ne zanemarjamo že obstoječih poimenovanj v jeziku, za katerega
so se naši predniki kot za del narodne identitete borili več kot tisočletje.
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5 Zgodovina francoskega jezika v stiku z ostalimi
Prav prek sposojenk se je francoski jezik skozi stoletja prek stikov z drugimi narodi in kulturami
vse bolj širil in bogatil, in vpliv teh se čuti še dandanes (Walter 1997, 13). Kar se tiče
najpogostejšega jezika sposojanja, je bila do sredine 20. stoletja na prvem mestu italijanščina,
sedaj pa je njeno mesto prevzela angleščina (ibid., 19).
Število sposojenk v francoščini tako narašča še dandanes. Delež leksikalnih sposojenk v denimo
elektronski verziji Laroussovega slovarja iz leta 2010 znaša kar 11.825 tujih besed iz približno
90 različnih jezikov. Vseh slovarskih besed je približno 60.000, torej je delež uradnih sposojenk
skoraj 20 odstotni (natančno 19,7 %), številka, ki je ne gre zanemariti.
Ob tem naj citiram še uvod slovarja Petit Larousse iz leta 2002, ki lepo opiše trenutno jezikovno
situacijo: »Francoski jezik pripada tistim, ki ga govorijo, pišejo, in bogatijo. Pripada govorcem
s skoraj vseh koncev sveta, od francoskih regij, Švice, Belgije, Luksemburga, Quebeca,
Antilov, Oceanije, območij Indijskega oceana, podsaharske Afrike, do številnih arabskih dežel.
Francoščina postaja vse manj centralizirana, hkrati pa jo bogatita njena enotnost in regionalna
variantnost«.
Struktura poglavja o zgodovini francoskega jezika se nekoliko razlikuje od slovenskega, in sicer
v tem, da sosledje poglavij ni toliko kronološko zaznamovano zaradi veliko manjše
soodvisnosti politične situacije in jezika, temveč je večji poudarek namenjen samim besednim
zvrstem. Poglavje začnemo z argojem, ki predstavlja podlago za nastanek številnih pogovornih
prevzetih izrazov, nadaljujemo z italomanijo, francoščino v povezavi z znanostjo in literaturo,
pojavom anglicizmov, industrijsko revolucijo in enotnostjo jezika, zaključimo pa z
angloamerikanizmi.

5.1 Argo in prehajanje v splošni pogovorni jezik
Jezikovno podvrsto argo spletni slovar TLFI definira kot »posebni jezik ali besedišče, ki nastaja
znotraj določenih družbenih ali družbeno-poklicnih skupin, s pomočjo katerega posamezniki
kažejo svojo pripadnost tej skupini in razlikovanje od ostalih«. Ob preučevanju te podvrste sem
ugotovila, da je prav jezik argo »bazen« številnih tujih izrazov, ki sčasoma kot prevzeti izrazi
preidejo v splošno pogovorni jezik (Walter 1997, 26).
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Kronološko gledano se prvi zapisi o argo sposojenkah pojavijo šele v 15. stoletju, ob sojenju
roparjem »školjkarjem« iz Dijona. Nepridipravi so se namreč pod pretvezo, da so romarji na
Jakobovi poti v Španiji, s školjkami okoli vratu pomešali med ostale romarje, povečini iz
Španije in Italije, in pri tem uporabljali svoj skrivni zakodiran jezik (ibid., 28). Italijanščina pa
je številne argo izraze prispevala že pred prvimi zapisi, in sicer od 14. stoletja dalje, že od takrat
denimo obstaja izraz chiourme ali suženj na galeji, novejša pa sta izraza bisbille ali prepir in
patraque oziroma (biti) v slabi fizični formi (ibid., 30). Konec 16. stoletja beležimo pritok novih
sposojenk argo, tokrat z juga države. Zopet je šlo za zlikovce, in sicer številne obsojence na
delo na francoskih galejah, ki so se nanje vkrcavali v mediteranskih pristaniščih. Nekateri izrazi
so v uporabi še danes, denimo cabot ali pes, pègre oziroma ropar (predvsem ulični), costaud ali
oseba robustnega videza (ibid., 29). Prve sposojenke iz nemškega jezika so v francoščino
vstopile predvsem v 18. stoletju, denimo: schnaps ali žganje, capout oziroma biti povsem
uničen, mrtev (z različnimi možnimi zapisi), fifrelin (ničvreden denar) (ibid., 30). Kar se tiče
arabskega doprinosa, se glavni val začne v 19. stoletju z izrazi, kot so maboul ali nor, toubib ali
zdravnik, souk s prvotnim pomenom trgovine, nato kot sopomenka za nered. Številne angleške
sposojenke v francoščino vstopijo prav tako šele v 19. stoletju, v času, ko prevzamemo denimo
izraz job ali delo. V drugi polovici 20. stoletja pa angleščina zares postane glavni vir sposojenk.
Zgodi se tudi premik iz kategorije tradicionalnega argoja v bolj splošno rabo. V 70. letih pride
do denimo prevzema naslednjih izrazov: gay ali mladi homoseksualec, groupie ali mlada
oboževalka glasbenika ali glasbene skupine, cool ali sproščen, simpatičen, v začetku 80. letih
pa v francoščino vstopi izraz loser ali zguba. Ob koncu 20. stoletja se tako pokažejo očitne
tendence prehajanja besedišča argo v bolj splošno pogovoren jezik, pri čimer si Francozi največ
izrazov izposojajo iz angleščine (ibid., 31).
Leta 1997 so v etimološki raziskavi za 6500 argo izrazov v Franciji poskušali določiti jezike,
iz katerih ti izrazi izvirajo najpogosteje, in ugotovitve so bile naslednje: prvo mesto zavzemajo
francoski regionalni izrazi oziroma galsko-romanski jeziki (397 pojavitev), na drugem mestu
je italijanščina (159 pojavitev), tesno ji sledi angleščina (157 pojavitev), ostali germanski jeziki
se pojavijo 125-krat, arabščina pa z 89 pojavitvami zaseda peto mesto (ibid., 27).
Zanimivo je, da je situacija v raziskavi o izvoru sposojenk v pogovornem jeziku obratna, saj jih
je tam daleč največ angleških (1054 pojavitev), na drugem mestu je prav tako italijanščina (707
pojavitev), na tretjem mestu pa so galsko-romanski jeziki s samo 481 pojavitvami (ibid., 27).
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Ob pregledu seznama regionalnih argo izrazov vidimo, da v resnici ne gre več za nekakšen
zakodiran, skrivni jezik, saj je velika večina regionalnih izrazov dandanes že postala del
besedišča pogovornega jezika. Primeri: mégoter – skopariti (stara francoščina oziroma d'oïl na
zahodu države) (ibid., 27), pognon –
denar (Lyon), pagaye – zmeda, nered (provansalščina) (ibid., 28). Nekaj prej naštetih izrazov
pa se nahaja tudi v naboru pogovornih izposojenk, analiza katerih sledi (schnaps, fifrelin,
toubib).

5.2 Italomanija
Mednarodno trgovanje pa je vplivalo na to, da so italijanske besede začele vstopati v francoski
jezik že pred 14. stoletjem. Italijanska pristanišča so predstavljala pomembne povezovalne
točke med Zahodom in Orientom na Svilni cesti (Walter 1997, 168). Vse prevzeto besedišče
arabskega izvora je v francoščino takrat vstopilo prek italijanščine. Nekaj tovrstnih primerov:
arsenal – zaloga orožja, douane – meja, tarifs – cene (lahko carina, naročnina, itn.) (ibid., 169)
V tem času so prevzeli tudi večino izrazov s področja bančništva in vojskovanja prek italijanske
literature (banque – banka, arme – orožje, soldat – vojak, gondole – gondola, soutane (ibid.,
170–176) – duhovniška obleka, talar, v slovenščini se za izraz prav tako uporablja sinonim
»sutana« (SSKJ).
Obdobje, v katerem pa je imela italijanščina najmočnejši vpliv na francosko besedišče, je bila
najverjetneje renesansa, ki je spodbudila preporod francoske umetnosti. Številni italijanski
izrazi so se v francoščini gladko ustalili tudi zahvaljujoč skupni latinski osnovi (Walter 1997,
167). V tem času so v Italijo po navdih hodili marsikateri francoski pisatelji in ostali umetniki
(ibid., 168).
K priljubljenosti slednje in prevzemu od 250 do 300 italijanskih izrazov je seveda botrovalo
tudi njihovo več kot stoletno prisostvovanje na francoskem dvoru. Tja je leta 1533 prva vstopila
Katarina Medičejska ter po moževi smrti prevzela oblast (Walter 2008, 119). Njenemu vladanju
je sledila še ena kraljeva poroka, in sicer Marije Medičejske s Henrikom IV. Zatem pa je več
kot dvajset let kot minister Francije deloval še italijanski kardinal Mazarin (Walter 1997, 198).
Med takrat prevzete izraze uvrščamo denimo: artisan – obrtnik, tudi rokodelec; concert –
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koncert; douche – tuš; façade – fasada; gazette – uradni list, časnik; sonnet – sonet (Walter
2008, 123).
Številne nekoč prevzete italijanske besede so skozi čas uspešno prestale postopek naturalizacije
(naturalisation) oziroma integracije v francosko besedišče, tako da večina teh seveda ne spada
med pogovorno, temveč v »udomačeno«, nezaznamovano besedišče. Zanimivo je, da so se celo
pojavili predlogi za nadomestitev med nekaterimi francoskimi jezikoslovci trenutno nekoliko
nepriljubljenih angleških sposojenk z besedami, ki so jih Francozi nekoč prevzeli iz
italijanščine, denimo čarterski let ali vol charter z italijansko sposojenko vol nolisé (ibid., 180–
181).

5.2 Francoščina kot uradni jezik kraljestva, jezik znanosti in literature
16. stoletje oziroma renesansa pa predstavlja tudi obdobje, v katerem se jezik uveljavi tudi na
področjih znanosti in literature. Kot uradni jezik kraljestva francoščina dokončno zamenja
latinščino z odlokom Villers-Cotterêts in postane odprta tudi za nova področja, kot so
geografija, astronomija ali kirurgija (Walter 2008, 108-109). V tem obdobju postane
francoščina bogatejša za več sto novih izrazov, tako z obnavljanjem že pozabljenih starih
francoskih izrazov grško-latinskega izvora, kot s prevzemanjem besedišča jezikov sosednjih
držav: španščine, nizozemščine, nemščine, in v precejšnji meri že prej omenjene italijanščine
(ibid., 119). Kar nekaj prevzetih izrazov arabskega izvora pa je v francoščino vstopilo že prej,
pred 15. stoletjem, in sicer pogosto prek italijanščine ali španščine (ibid., 119). Arabska
sposojenka amiral se denimo pojavi že v slavnem srednjeveškem epu Pesem o Rolandu. Med
na stotine francoskih izrazov arabskega izvora pa so bile, kot že rečeno, le redke prevzete
neposredno – v francoski jezik so prišle prek provansalščine in ostalih romanskih jezikov, v
veliki meri predvsem iz španščine: carafe (prek španščine), guitare (prek španščine), talisman
(prek grščine), orange (prek provansalščine) (ibid., 120).

5.3 Ustanovitev Francoske akademije in pojav anglicizmov
V 17. stoletju, natančneje leta 1635, kralj ustanovi slavno Francosko akademijo (Académie
française), ki postane osrednja ustanova za nadzor jezika in skrb za njegovo
institucionalizirano, poenoteno, čim bolj očiščeno ter normirano rabo (Vaupot 2012, 70). V 18.
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stoletju se bogatenje francoskega jezika nadaljuje s prevzemanjem tujega besedišča že prej
naštetih jezikov, ki se jim precej opazno pridruži še angleščina. Na področjih politike in
gospodarstva je Anglija francoskim filozofom predstavljala deželo napredka, vse pogostejša
potovanja, razvoj znanosti in močna želja po odkrivanju novega pa so botrovali k množičnemu
pojavu anglicizmov. Največ anglicizmov se je pojavilo na področjih politike, institucij, mode,
kulinarike, trgovanja in športa, denimo: redingote (dolg plašč), bifteck (biftek), spleen
(melanholija). Večina takrat prevzetih angleških izrazov se v francoščini uporablja še danes
(ibid., 72).

5.4 Industrijska revolucija in enotnost jezika
Devetnajsto stoletje prinese industrijsko revolucijo ter velike tehnološke in znanstvene
napredke, ki vodijo v nadaljnje širjenje francoskega besedišča. Na področja medicine in
humanistike vstopijo številni nemčizmi (Vaupot 2012, 74), denimo aspirine (aspirin) in
fuchsine (fuksin) (Walter 1997, 207), ponovno pa se pojavijo novi anglicizmi, na začetku (v 19.
stoletju) le iz Anglije, na primer: névrose (nevroza), confortable (udoben), meeting (srečanje)
(ibid., 223, 226), nato (v 20. stoletju) tudi iz Združenih držav Amerike (primeri v poglavju 5.7)
(Vaupot 2012, 74). Francoščina v tem obdobju postane sodoben in enoten jezik, kakršnega
poznamo danes: vsi sloji se izražajo enako. Ne govorimo več o (pogovornih) narečjih patois,
temveč zgolj o socialnih zvrsteh (variétés) regionalne francoščine (ibid., 76).

5.5 Kolonializem
V 20. stoletju se francoščina razširi zlasti po državah Magreba, nato v podsaharsko Afriko ter
Indokino (Vaupot 2012, 75–76). Zaradi kolonialne prisotnosti Francozov v Alžiriji in
posledično kasnejšega velikega števila magrebskih priseljencev francoščina sedaj vsebuje kar
nekaj arabskih besed oziroma besednih zvez, ki so sprva spadale v kategorijo jezika argo,
sčasoma pa prešle v vsesplošno rabo. Naj naštejem nekaj primerov: toubib – zdravnik, kif-kif –
podobno, baraka – sreča, un chouia – malo (ibid., 79). Priljubljeni pogovorni izrazi so tudi
smala – številčna skupina ljudi (prijatelji ali družina), gourbi – glava ali neurejeno revno
bivališče in flouss ali flouze – denar. Avtorica pa kljub vsemu meni, da je njihov delež v
francoskem besedišču zanemarljiv (Walter 1997, 139). Francija je že več kot dve stoletji tesno
povezana tudi z državami centralne in zahodne Afrike, kar dokazuje tudi dejstvo, da je
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francoščina uradni jezik kar 18 tamkajšnjih držav. Po drugi strani pa njihov jezikovni vpliv na
francoščino ni tako močan, saj je uradno prevzetih izrazov morda le okoli deset, in še to gre
povečini za specifično afriška pojmovanja (ibid., 241), denimo bamboula – zabava, karité –
karite, chimpanzé – šimpanz, vrsta opice, vaudou – duh, iz tega nastalo poimenovanje za kult
vudu, okapi – žival iz družine žiraf (ibid., 242)

5.6 Angloamerikanizmi
V francosko leksiko so s pomenskimi in fonetičnimi prilagoditvami postopoma naselili številni
angloamerikanizmi, denimo brushing kot tehnika prepogibanja ter hi-fi (high fidelity) kot
zvočni sistem hi-fi s francosko izgovorjavo [ifi] (Vaupot 2012, 79). Zapis pa ostaja povečini
zelo podoben izvirnemu, kljub poskusom ministrskih terminoloških komisij leta 1983, da bi
najnovejše angloameriške sposojenke s področja tehnologije nadomestili s francoskimi
ustreznicami, npr. video-clip z vidéo promotionnelle, compact-disc z disque audionumérique.
Njihovi predlogi niso med govorci nikoli zaživeli (Walter 2008, 354). Sploh pri kompaktnem
disku gre za popolno prilagoditev sposojenke pravilom francoskega besedotvorja, in sicer, da
pridevnik sledi samostalniku, tj. disque compact ter na primer disque dur. Pri tem ne gre za
strategijo potujčevanja prevzetih besed, temveč preprosto za prevzemanje po »liniji
najmanjšega odpora«. Ustreznice, ki jih je predlagala komisija, so bile namreč predolge in
preveč »učene« oziroma nenaravne, zaradi česar so si jih govorci težko zapomnili. Tujke, ki pa
so se med govorci obdržale najbolje, so tako bile krajše in kar se da prilagojene običajnim
francoskim strukturam (ibid., 355).
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6 Zgodovina

priseljevanja

v

Slovenijo

(od

razglasitve neodvisnosti dalje)
Do mešanja narodov na slovenskem ozemlju je seveda prihajalo že prej, saj smo mnogo let
spadali pod večnarodnostno avstrijsko cesarstvo in skupno južnoslovansko državo, dejanska
slovenska migracijska politika pa se začne oblikovati šele z razglasitvijo neodvisnosti in
uradnim rojstvom Republike Slovenije leta 1991. Kmalu zatem doživimo enega največjih valov
migrantov, in sicer iz nekdanjih jugoslovanskih republik zaradi posledic vojne na področju
nekdanje Jugoslavije. Največ priseljencev je bilo iz Bosne in Hercegovine, Makedonije, Srbije
in Kosova, ki največji delež večinoma predstavljajo še danes (Evropska migracijska mreža
2020).

Najpogostejše države izvora med priseljenci v Sloveniji
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Graf 1: Najpogostejše države izvora med priseljenci v Sloveniji

Zgornji graf, ki sem ga izdelala s pomočjo državnih statističnih podatkov za leto 2019, prikazuje
le deleže, ki predstavljajo sedme najpogostejše države izvora med slovenskimi priseljenci.
Celoto predstavlja skupno število migrantov v letu 2018, tj. 250.000 (Statistični urad Republike
Slovenije 2020).
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Glede na državne statistične podatke iz leta 2018 jih je »med 250.000 priseljenci kar 216.000
(86 %) imelo prvo prebivališče v kateri od držav, nastalih po razpadu Jugoslavije«. Med temi
so bili najštevilnejši tisti, katerih prvo prebivališče (po rojstvu) je bilo v Bosni in Hercegovini
(108.000), sledijo tisti, katerih prvo prebivališče je bilo na Hrvaškem (45.000), in nato tisti s
prvim prebivališčem v Srbiji (25.000).
»Od priseljencev iz drugih evropskih držav so najštevilnejši tisti s prvim prebivališčem v
Nemčiji (7.300), nato tisti s prvim prebivališčem v Italiji (4.100) in v Ruski federaciji (3.000).
Med prebivalci, ki so imeli prvo prebivališče v eni od neevropskih držav, je največ takih, katerih
prvo prebivališče je bilo na Kitajskem (1.000), sledijo tisti s prvim prebivališčem v Združenih
državah Amerike (800) ter v Argentini in Kanadi (v vsaki 400)« (Statistični urad Republike
Slovenije 2020).
Sicer pa je vseh 250.000 priseljenih prebivalcev Slovenije imelo svoja prva prebivališča v
skupno kar 171 tujih državah. Glede na statistične podatke iz leta 2018 lahko rečemo, da se je
približno vsak osmi Slovenec priselil iz tujine (Statistični urad republike Slovenije 2020).
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7 Zgodovina priseljevanja v Francijo od 19.
stoletja dalje
Za trenutno francosko demografsko sliko so bili najrelevantnejši trije glavni zaporedni
migracijski tokovi, in sicer v 19. stoletju, 20. stoletju in v času po drugi svetovni vojni (Vaupot
2012, 21). Devetnajsto stoletje je zaznamovala industrijska revolucija, ki je prinesla prihod
migrantov iz sosednjih držav (Belgija, Italija). Z začetkom 20. stoletja se priseljevanje
nadaljuje, pri čemer gre povečini za Poljake, ruske politične ubežnike (po oktobrski revoluciji
leta 1917) ter Špance (po padcu republike in uvedbi frankovske države). V 30. letih 20. stoletja
se delež tujih prebivalcev za kar trikrat poveča, in sicer z enega na tri milijone. Po drugi svetovni
vojni pa nastopi tretji in najštevilčnejši tok priseljevanja. Prvi migranti so povečini iz južne
Evrope (Španci v 50., Portugalci v 60. in pripadniki bivših republik Jugoslavije v 70. letih
prejšnjega stoletja). Tem sledijo prebivalci severne Afrike, podsaharske Afrike in Turčije, ki
prav tako postanejo ena najštevilčnejših skupin priseljencev, ki še sedaj na nek način
simbolizirajo francosko kolonialistično preteklost. Leta 1962 Italijani in Španci še predstavljajo
polovico v Franciji živečih priseljencev (ibid., 22). Po podatkih francoske vlade iz leta 2018 je
teh dandanes skupaj le še 8 odstotkov (4,3 odstotkov Italijanov in 3,7 odstotkov Špancev).
Vaupotova tak upad pripisuje možnim posledicam procesa naturalizacije ali vrnitvam starejših
prebivalcev v rodno deželo ob upokojitvi. Po drugi strani pa se je delež magrebskih priseljencev
več kot podvojil (ibid., 22), tako da Alžirci, Tunizijci in Maročani danes skupaj predstavljajo
skoraj 30 % vseh priseljencev. Na sploh je trenutno skoraj polovica priseljencev (46,1 %)
afriškega izvora (tam so bili rojeni), Evropejcev je 33,5 %, Azijcev 14 %, prebivalcev obeh
Amerik in Oceanije pa zgolj 6 %. (LaDepeche.fr 2019).
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Graf 2: Najpogostejše države izvora med priseljenci v Franciji

Zgornji graf, ki sem ga izdelala s pomočjo državnih statističnih podatkov za leto 2019, prikazuje
le deleže sedmih najpogostejših držav izvora med francoskimi priseljenci. Celoto predstavlja
skupno število migrantov v letu 2018, tj. 6,5 milijonov.
Francoski državni statistični portal INSEE poroča, da je bilo leta 2018 število priseljencev 6,5
milijona, kar predstavlja 9,7 % celotne populacije (Institut national de la statistique et des études
économiques 2019).

V nadaljevanju lahko vidimo, kako predstavljeni demografski strukturi priseljencev v obeh
državah vplivata (in kako sta vplivali) na izvorne jezike prevzetih izrazov dveh jezikov, in na
katerih področjih igra njihova prisotnost v državi najmočnejšo vlogo.
Po predstavitvi zgodovinskega prereza obdobij, ki so najbolj zaznamovala slovenski in
francoski jezikovni prostor, ter grafičnem prikazu demografske strukture priseljencev v
obdobjih z najmočnejšim vplivom na prisotnost prevzetih izrazov tako zaključujemo s
teoretično osnovo naloge.
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8 Raziskava in analiza
Pri izbiri nabora izrazov za raziskavo sem se odločila zgolj za pogovorno izrazje, kar me je
pripeljalo do portalov Razvezani jezik za slovenščino in Bob, l’autre trésor de la langue za
francoščino, ki sta mi bila v pomoč tudi pri določanju pomenov nabranih izrazov in fraz. Za
vsak jezik sem nato izdelala spodnji nabor okoli 100 naključnih prevzetih izrazov (s pomočjo
funkcije »naključno iskanje«) s področij dela in denarja, ljubezni in spolnosti, vsakdanjega
življenja ter zabave in alkohola, in sicer od 22 do 25 izrazov ali fraz za vsako temo. Sledilo je
etimološko raziskovanje, oziroma določanje izvornih jezikov za vsak izraz posebej. Statistična
obdelava rezultatov, tj. preštevanje izrazov in združevanje v skupine z istim izvornim jezikom
pa je nato pokazala, katerim jezikom pripada največ prevzetih besed. Relevatnost in sodobnost
izbranih izrazov sem želela preveriti tudi pri maternih govorcih, zato sem za zaključek izvedla
še anketo med maternimi govorci v podjetju Revoz, in sicer oktobra 2019 s pomočjo približno
50 udeležencev.

DELO IN DENAR
1. fušarija, fušati
2. ajnfoh
3. gajsten
4. šmofu
5. škart
6. šraufštok
7. kunde
8. mukte
9. čamiti
10. fertik
11. kurbl (tudi kurbel, kurbelj)
12. ufurati
13. šraufnciger
14. burkle
15. širhakl, tudi širgakelj
16. ibunge
17. verštat
18. cegu, tudi cegel
19. gastarbajter
20. curakar
21. šlauhvaga
22. ajnliftati
23. durh (durhcug, durhmarš)
24. šunk
25. šiht

LJUBEZEN IN SPOLNOST
1. kindermaher
2. žlajfati ga
3. grupič
4. na brzaka
5. junferca
6. keš pička
7. pleh pička
8. sisa
9. našopati
10. štemati
11. žnable
12. šmirati
13. šocl
14. švula
15. kurbir
16. rorčkanje
17. kembelj
18. feder
19. geštel
20. kušniti
21. žmoht
22. češplja
23. žvaliti se
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VSAKDANJE ŽIVLJENJE
1. ajeršpajz
2. modroc
3. fensi
4. malora
5. firkelc
6. fruštek
7. župa
8. šajba
9. bajk
10. kanotjera
11. ajmoht
12. makaronflajš
13. furati safr
14. kot bubrek v loju
15. lajf
16. šajtrga
17. truga
18. biti nabildan
19. trolati
20. flancati
21. cimer
22. špatula
23. šefla
24. kugla

ALKOHOL IN ZABAVA
1. pir
2. fajhten
3. špas
4. šank
5. vic
6. klamfa
7. narediti ibercug
8. kufrena faca
9. rigoleto
10. musolini
11. aksa
12. ofičale
13. žlampati
14. namontiran
15. cugniti, cukniti
16. špilferderber
17. štoflciger
18. do podnšusa
19. udesiti se ga
20. pijanka
21. štamprle
22. flaša
23. šnops, tudi šnopec
24. šlukniti

25. cajtati (se)

25. partibrejker

Tabela 1: Izbrani slovenski prevzeti izrazi v štirih kategorijah (etimološki izvori in pomenske razlage v prilogi št. 1)

DELO IN DENAR
1. gagner son bifteck
2. bizness, bezness, business
3. chavrave, chafav
4. cravacher
5. overbooké
6. relax
7. douro

LJUBEZEN IN SPOLNOST
1. kiffer
2. bagatelle
3. boxon/bocson
4. fast foutre
5. mickey
6. mirely
7. pal

8. faire péter l'arquebuse

8. zob

9. job
10. turf (ne pas s'endormir sur le
turf)
11. flouse/flouze/flou/flouz
flouss/flousse (faire du flouze)
12. forcing (faire le forcing)
13. lové (lovets)
14. toubib

9. c'est open bar
10. cameltoe
11. flirtage, flirt
12. flatter
13. chbeb, schbeb
14. macoumé

15. baraka barraca, avoir la
baraka/barraca

15. schneck

16. dollar

16. sexy
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17. kopeck (pas un kopeck)
18. kif-kif
19. ticket (ramasser les tickets)
20. peseta
21. fifrelin (ne pas valoir un
fifrelin)
22. fade (donner son fade)

17. niquer, se faire niquer
18. scotché (être scotché, rester scotché)
19. flipper
20.
moukère/mouquère/moukaire/moukeira
21. chipé (être chipé pour)
22. bouyaver

23. bézef/bésef/bezef/ beseff/besef
24. bicraver
25. blafard
Tabela 2: Izbrani francoski prevzeti izrazi v štirih kategorijah (etimološki izvori in pomenske razlage v prilogi št. 1)

8.1 Vrste prevzetih izrazov
V slovenščini prevzete izraze delimo na sposojenke, tujke in citatne besede oziroma besedne
zveze (Slovenski pravopis 2001, 22), v francoščini pa na pomenske sposojenke (emprunts
sémantiques), kalke (calques) in neposredne sposojenke (emprunts directs) (L'aménagement
linguistique dans le monde 2020).
Med analiziranimi slovenskimi izrazi v zgornji tabeli je velika večina sposojenk, tj. popolnoma
poslovenjenih prevzetih izrazov, slabih 10 je tujk (čamiti, feder, malora, udesiti se ga), med
katerimi je največ tistih srbohrvaškega izvora, kar je najverjetneje povezano s sorodnostjo
južnoslovanskih jezikov, le dva izraza pa sem uvrstila med citatne besede, in sicer prislov mukte
ter samostalnik kunde.
Pri francoskih sposojenkah posebno razvrščanje ni bilo potrebno, saj so pri neposrednih
sposojenkah (emprunts directs) po definiciji možne tako prevzete besede brez kakršnihkoli
sprememb, kot tudi sposojenke s fonetičnimi ali pravopisnimi prilagoditvami (L'aménagement
linguistique dans le monde 2020), kar v bistvu obsega vse analizirane izraze. Med tistimi
sposojenkami brez večjih sprememb, ki bi jih po slovenskem sistemu lahko uvrstili med citatne
besede, je največ izrazov angleškega izvora, na primer black, job, relax, mirely, pal, kar nekaj
pa je tudi španskih in italijanskih: douro, fiesta, peseta, piccolo. Nekaj je delnih prilagoditev
pripon oziroma končnic (-er, -age, -é), denimo flatter, flirtage, overbooké, največ prilagoditev
pa je potrebnih pri arabskih sposojenkah, ki morajo biti prečrkovane v drug črkopis (denimo
( بالزافbezzāf) -> bézef oziroma veliko), prav zanje pa je tudi precej tipična variantnost in s
tem nestalnost zapisa izraza, na primer flouse/flouze/flou/flouz flouss/flousse ali denar.
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8.2 Slovarske oznake
V slovenskem slovaropisju je uveljavljen sistem stilnoplastnih kvalifikatorjev, pri francoskem
pa sem odkrila »družbeno pogojene oznake« ali marqueurs diastratiques. Slovenski
kvalifikatorji, ki so za raziskavo najbolj relevantni, so predvsem »plastni«, mednje pa sodijo:
nar. (narečni), pog. (pogovorni), nižje pog. (nižje pogovorni) in žarg. (žargonski) (Toporišič
2008, 214). Med analiziranimi izrazi sem našla le en primerek stilne oznake, in sicer
kvalifikator knjižno. Francoski neknjižni kvalifikatorji, s katerimi sem se med analizo srečevala
najpogosteje, pa so naslednji: familier ali pogovorno, courant ali splošno pogovorno, vieilli ali
zastarelo, archaique ali starinsko, populaire ali nižje pogovorno, argo ter vulgaire oziroma
vulgarno (Glatigny 2015, 35).
Pri izbiri ravni jezika izrazov za analizo me je vodila zvrst pogovorno, natančnejša uvrstitev
izrazov, ki so v uporabljenih slovarjih opremljeni s kvalifikatorji (teh je malo manj kot 130), pa
je naslednja:
•

z 49 pojavitvami vodi oznaka pogovorno (škart, modroc, fensi, fruštek, šajba, furati
safr, lajf, truga, biti nabildan, cimer, pir, klamfa, musolini, flaša, gagner son bifteck,
bizness, job, forcing, toubib, baraka, kopeck, kif-kif, ticket, bled, smala, fiesta, cafard,
walou, black, nouba, bakchich, schlass, schnic, cash, corrida, vie de patachon, idr.);

•

25 izrazov označuje oznaka nižje pogovorno (fušarija, šiht, žnable, šmirati, kušniti,
župa, šajtrga, špas, šank, vic, šnops, šlukniti, flouse, fade, bézef, gourbi, tortore, casba,
frichti, carafonner, godaille, piccolo, boxon, chbeb, moukère);

•

15 pa jih nosi oznako argo (lové, bicraver, dab, adja, barda, chouf, schlof, faire crari,
marave, zob, schneck, bouyaver, glass, muflée, pive). Največ od slednjih je francoskih,
za katere je še posebej značilno prehajanje med registroma argo in pogovorno. Pri
izrazih z oznako argo med drugim tudi na splošno najdemo relativno velik delež
prevzetih izrazov.

•

Preostale odkrite oznake so naslednje: računalniški žargon (trolati), vulgarno (keš
pička, pleh pička, sisa, kurbir, niquer), zastarelo (cajtati se, turf, fifrelin, tafia,
bamboche, godaille), starinsko (durh, našopati), sleng (na brzaka), knjižno (nabab),
neknjižno ljudsko (gajsten, gastarbajter, ajmoht), ekspresivno (flancati, fajhten,
cugniti), narečno (ajnfoh, verštat, malora, kufrena faca), šaljivo (rigoleto), poudarjeno
(aksa), slabšalno (žlampati, chbeb), čustveno (fertik).
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Pri raziskavi sem naletela na zanimivo odkritje v povezavi z žargonsko govorico, tj. značilno
besedišče in način govora na nekem poklicnem področju. Spodaj omenjene slovenske prevzete
izraze sem v vprašalniku vključila v kategorijo vsakdanjega življenja, ljubezni ali alkohola in
zabave kot splošne pogovorne izraze z včasih abstraktnim pomenom. Presenetljivo veliko
anketirancev jih je asociiralo zgolj z načinom uporabe izrazov v njihovem poklicu in razložilo
kot žargonske, bodisi za avtomehanično bodisi strojniško področje, denimo: (pijan kot) aksa->
os, osovina, prema, gred ter geštel -> okvir pri kolesu, motor. Več o tem v nadaljevanju.

8.3 Statistična analiza jezikov izvora
Pri raziskovanju izvora slovenskih izrazov, ki sledijo v prilogi, sem največkrat uporabila
Etimološki slovar na portalu Fran in Wikislovarju, pri izvoru francoskih pa portal Wiktionnaire
in prosto dostopno spletno različico slovarja Larousse.
Statistični rezultati pri slovenskih prevzetih izrazih so naslednji:
❖ na področju dela in denarja je 22 nemških (fušati, ajnfoh, gajsten, šmofu, šraufštok,
kunde, fertik, kurbl, ufurati, šraufnciger, burkle, širhakl, ibunge, ferštat, cegu,
gastarbajtar, curakar, šlauhvaga, ajnliftati, durh, šunk, šiht), 2 srbohrvaški (mukte,
čamiti) in 1 italijanska tujka (škart);
❖ na področju ljubezni in spolnosti je 15,5 nemških (kindermaher, žlajfati ga, junferca,
pleh (pička), našopati, žnable, šmirati, šocl, švula, rorčkanje, kembelj, feder, geštel,
kušniti, žmoht, češplja), 1,5 angleške (grupič, keš (pička)), 5 srbohrvaških (na brzaka,
(keš) pička, (pleh) pička, sisa, kurbir) in 1 italijanska tujka (štemati);
❖ na področju vsakdanjega življenja je 15 nemških (ajeršpajz, modroc, firkelc, fruštek,
župa, šajba, ajmoht, (makaron)flajš, furati (safr), šajtrga, truga, flancati, cimer, šefla,
kugla, cajtati (se), 5,5 angleških (fensi, bajk, (furati) safr, lajf, biti nabildan, trolati), 3,5
italijanske (malora, kanotjera, makaron(flajš), špatula) in 1 srbohrvaška tujka (kot
bubrek v loju);
❖ na področju alkohola in zabave pa je 18,5 nemških (pir, fajhten, špas, šank, vic, klamfa,
narediti ibercug, kufrena (faca), aksa, žlampati, namontiran, cugniti, špilferderber,
štolfciger, do podnšusa, štamprle, flaša, šnops, šlukniti) 3 italijanske (musolini, ofičale,
rigoleto), 2 srbohrvaški (udesiti se ga, pijanka) in 1,5 angleških sposojenk ((kufrena)
faca, partibrejker).
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Tabela 3: Izvor prevzetih izrazov v slovenščini

Med analiziranimi prevzetimi izrazi precej očitno prevladujejo nemškoizvorne, ki v skupnem
seštevku predstavljajo 72 odstotkov vseh prevzetih izrazov, prvo mesto s svojimi pojavitvami
zasedajo tudi na vseh obravnavanih področjih. Najpogosteje so uporabljene v kontekstu dela in
denarja, kjer je njihov delež kar 88 odstotni. Drugo mesto z desetimi odstotki zasedajo
srbohrvaške, angleške in italijanske pa si s slabimi devetimi odstotki delijo tretje, zadnje mesto.
Kar se tiče pojavljanja po področjih, je srbohrvaških relativno veliko pri ljubezni in spolnosti
(50 odstotkov vseh srbohrvaških pojavitev), italijanskih pa pri vsakdanjem življenju (malo manj
kot 44 odstotkov vseh italijanskih pojavitev).
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Statistična struktura izvora francoskih tujk, seznam katerih sledi v prilogi, pa je naslednja:
 na področju dela in denarja je 8 angleških (bizness, overbooké, relax, job, turf, forcing,
dollar, ticket), 6 nemških (gagner son bifteck, cravacher, faire péter l'arquebuse,
fifreling, fade, blafard), 5 arabskih (flouse, toubib, baraka, kif-kif, bézef), 3 romske
(chavrave, lové, bicraver), 2 španski (douro in peseta) in 1 ruska tujka (kopeck);
 na področju ljubezni in spolnosti je 13 angleških (boxon, fast foutre, mickey, mirely, pal,
c'est open bar, cameltoe, flirtage, flatter, sexy, scotché, flipper, chipé), 5 arabskih
(kiffer, zob, chbeb, niquer, moukère), 1 italijanska (bagatelle), 1 kreolska (macoumé), 1
romska (bouyaver) in 1 nemška tujka (schneck);
 na področju vsakdanjega življenja je 11 arabskih (bled, smala, gourbi, cafard, adja,
barda, casba, chouf, walou, fatwa, nouba), 5 angleških (dab, black-out, doper, black,
hopper), 2 nemški (schlof, frichti), 2 romski (faire crari, marave), 1 španska (fiesta) in
1 italijanska tujka (tortore);
 na področju alkohola in zabave pa je 6 nemških (schlass, schnic, bock, mufflée,
chasselas, zinc), 3 angleške (coaltaré, cash, glass), 3 italijanske (gloria, bamboche,
piccolo), 3 španske (corrida, vie de patachon, tango), 3 nizozemske (gueuze, godaille,
Kriek), 2 arabski (bakchich, carafonner), 1 kreolska (tafia), 1 jidiš (chicoré), 1
portugalska (nabab) in 1 ruska tujka (pive).
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Tabela 4: Izvor prevzetih izrazov v francoščini
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Situacija odstotkovnega deleža je pri francoskih izrazih precej bolj raznolika. Že število jezikov,
ki se med njimi pojavljajo, je presenetljivo skoraj trikrat večje kot pri slovenskih prevzetih
izrazih, in sicer 11 v primerjavi s 4. Temu primerno bolj razkropljeni so tudi odstotki števila
analiziranih tujk pri skupnem seštevku, kjer prvo mesto zaseda angleščina z 31 odstotki, druga
najpogosteje prisotna je arabščina s 25 odstotki, tretja pa je s 16 odstotki nemščina. Četrto mesto
si s šestodstotnim deležem delita španščina in romščina, peto mesto pa s petimi odstotki zaseda
italijanščina. Na šesto mesto se s 3 odstotki uvršča nizozemščina, sedma pa je z 2 odstotkoma
kreolščina. Najmanj pogoste pa so ruščina, jidiš in portugalščina, ki predstavljajo le enoodstotni
delež. Kot zanimivost sem opazila, da je področje z najbolj raznolikimi tujerodnimi izrazi
alkohol in zabava, kjer se pojavljajo tujke v skoraj vseh jezikih, tj. kar 10, največ pa jih je
nemškega izvora (6 pojavitev). Na področjih dela in denarja ter ljubezni in spolnosti dominirajo
angleški prevzeti izrazi, pri vsakdanjem življenju, v najbolj splošni kategoriji, pa je največ
arabskih.

Prevzeti izrazi v francoščini
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8.4 Največkrat prisotni izvorni jeziki v skupnem seštevku
V seštevku najpogostejših izvornih jezikov analiziranih sposojenk tako za slovenščino kot
francoščino so zaradi izredno močnega nemškega vpliva na slovenščino tudi tukaj na prvem
mestu nemčizmi, in sicer s kar 86 skupnimi pojavitvami (v francoščini jih je od tega le 15), na
drugem mestu so anglicizmi, ki jih je skupaj 37,5, sledijo izrazi arabskega izvora s 23
pojavitvami, četrti pa so italijanizmi s seštevkom 13,5.

V francoščini

V slovenščini

VSE SKUPAJ

NEM

15

71

86

ANG

29

8,5

37,5

ARAB

23

0

23

5

8,5

13,5

ITA

Tabela 5: Skupni seštevek

8.5 Anketa
Za zaključek empiričnega dela sem želela preveriti, če so izrazi, ki sem jih izbrala za analizo,
sploh poznani med maternimi govorci slovenščine in francoščine in s tem relevantni za mojo
raziskavo. Tako sem za preverjanje poznavanja in razumevanja tujerodnih izrazov in fraz
izdelala vprašalnike za oba jezika. Vanje nisem vključila vseh 191 izrazov, temveč zgolj 79 za
slovenski jezik in 84 za francoskega, zaradi vulgarnosti izpuščenih izrazov, ki za delovno okolje
ne bi bili primerni. Udeleženci ankete so bili zaposleni, zunanji izvajalci in študentje v podjetju
Revoz, in sicer v departmajih kakovosti, logistike, učinkovitosti, inženiringa in človeških virov.
Anketo sem izvedla v oktobru leta 2019.
1) Slovenski vprašalniki
Med tiste zaposlene, ki so bili pripravljeni sodelovati v anketi, sem razdelila 30 anket,
izpolnjene pa so mi vrnili čisto vsi. Za analizo sem uporabila le 20 primerov, zato da je bil
vzorec pri obeh anketiranih skupinah čim bolj primerljiv.
Od 79 izrazov jih 21 poznajo in razumejo čisto vsi udeleženci, kar predstavlja 16,6 odstotkov
celote, in jih prikazuje spodnja tabela. Od teh so vsi nemškega izvora, z izjemo srbohrvaškega
izraza píjanka in izraza škart, ki izvira iz italijanščine, vsebinsko pa jih je največ s področij
vsakdanjega življenja in dela. Pri niti enem izrazu se ni zgodilo, da ga ne bi poznal nihče, s
čimer lahko potrdim relevantnost izbranih slovenskih izrazov. Med najpogosteje nepoznanimi
je relativno visok delež izrazov italijanskega izvora, ki jih je sicer v primerjavi z ostalimi izrazi
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le 9 odstotkov, tj. štiri izrazi (kanotjera, musolini, ofičale, špatula), med nepoznanimi pa je tudi
devet nemčizmov (šmofu, aksa, kufrena faca, ajeršpajz, kunde, verštat, curakar, štolfciger,
namontiran) in dva anglicizma (furati safr, trolati). Odlično poznavanje germanizmov lahko
pripišemo tudi regionalni postavitvi tovarne, in sicer prestolnico Dolenjske, kjer je na govorico
domačinov močneje vplivala nemščina (vojni časi, vpliv habsburške monarhije), kot pa denimo
italijanščina, ki je nedvomno najbolj zaznamovala govorico prebivalcev Primorske.
V spodnji tabeli so navedeni preostali izrazi, ki so med udeleženci najbolj poznani.
fertik, šraufnciger, cegu, šiht, kušniti, fruštek, župa, šajba, makaronflajš, truga, cimer, kugla, pir, šank, vic,
cugniti, flaša, šnops
20

škart

píjanka

Tabela 6: Najpogosteje poznani prevzeti izrazi v slovenščini

V kar nekaj primerih se je zgodilo, da razumevanje določenih izrazov ne presega poznavanja
njihove tehnične razsežnosti. Naj pojasnim z razlagami anketirancev pri naslednjih primerih:
(pijan kot) aksa – os, osovina, prema, gred, klamfa – (tesarska) sponka, spojna vez, spona pri
krovcih (anketiranec je razlagi dodal še celo tehnično skico), geštel (po navadi lepo) človeško
telo) – okvir pri kolesu, motorju, namontiran (močno opit) – vgrajen, nameščen, sestavljen.
Lahko bi rekli, da našteti izrazi spadajo v vsakdanji nabor žargona pretežno strojniško in
električno izobraženih zaposlenih v Revozu. Prav tako pa ugotovitev dokazuje prej omenjeno
mnenje avtorja Slovarja starejše mariborščine, Borovke, da se dandanes največ pogovornih
nemčizmov uporablja na področju tehike in obrti. Zanimive so tudi interpretacije izraza gajsten,
med katerimi si niti dve nista enaki (živ, podjeten, natančen, sposoben, hud, energičen, idr.).
Tako bi lahko rekli, da izraz pri svojih uporabnikih pokriva široko semantično polje. Pogosto
in nepričakovano razumevanje je pri udeležencih dosegel tudi samostalnik curakar (fizični
delavec pri mešanju betona z najnižjim vrednostnim položajem), in sicer: prepih, obdarjen
moški, možakar, vzvratno. Posrečeni sta se mi zdeli tudi dve interpretaciji angleške tujke
partibrejker (nekdo, ki v danem trenutku ni razpoložen za zabavo): »motoristična žurka« in
dejanska protipomenka: »zabavljač«.
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2) Francoski vprašalniki
Nekoliko manj motivirani so bili francosko govoreči udeleženci ankete, med katere sem
razdelila nekaj manj kot 30 vprašalnikov, vrnili pa so mi jih le 20. Od 79 izrazov oziroma fraz
jih osem poznajo čisto vsi anketiranci. Tako lahko dobrih 10 odstotkov izrazov označim za
relevantne prevzete izraze oziroma fraze. Pri petih odstotkih izrazov pa pravih, abstraktnih
pomenov ni prepoznal nihče, in sicer pri naslednjih izrazih: blafard, hopper, chasselas, adja.
Vse, z izjemo hopper, so arabskega izvora. Na naslednjem seznamu najpogosteje poznanih
izrazov jih je največ, tj. 14, angleškega izvora, tesno pa jim sledijo arabske sposojenke, med
katerimi je najbolj poznanih izrazov 13. Med preostalimi »favoritkami« pa je po ena
predstavnica nemščine, španščine, ruščine, nizozemščine in romščine.

gagner son bifteck, relax, job, forcing, toubib, fiesta, kiffer, sexy

20

black-out, Black, overbooké, flouze, kif-kif

19

marave/-r, business/bezness

18

flatter, flirtage/flirt, cafard, walou, nouba, cravacher

17

doper, kopeck

16

boxon, barda

15

schneck, scotché, smala

14

casba

13

bakchich, glass, barraka

12

Kriek, bled

11

Tabela 7: Najpogosteje poznani prevzeti izrazi v francoščini

Pri naslednjih dve primerih anglicizmov se je pri prvem izkazalo, da je razumevanje med
udeleženci ankete omejeno na dobesedni prevod angleškega izraza v francoščino, in sicer: pri
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izrazu flipper je skoraj vedno naveden negativen pomen »prestrašiti se«, ki je podoben
izvornemu angleškemu pomenu: »to flip out« ali vznemiriti se, znoreti, razjeziti se (Merriam
Webster 2019), želena rešitev pa je »biti navdušen nad nekom«, šlo naj bi torej za pozitivno
vznemirjenje. Pri izrazu scotché (biti kot prilepljen na določeno osebo/stvar, biti ves čas v njeni
neposredni bližini) pa je največkrat naveden pomen »ostati brez besed«, k čemur morda botruje
asociacija, da ima nekdo usta zalepljena z lepilnim trakom. Zelo pogosti so bili tudi dobesedni
prevodi izraza chicorée, kar prav tako priča o nepoznavanju njenega abstraktnega pomena.
Prijetno pa sem bila presenečena, ko je nekdo pri izrazu cafard (pomen: biti nesrečen,
melanholičen, tudi hinavec, licemerec, ovaduh) svoji razlagi dodal celo slovensko ustreznico
»tožibaba« za oris pomenskega odtenka izdajalec ali ovaduh. Za angleško tujko dab (določena
avtoriteta, oče ali bog) lahko na podlagi rezultatov rečemo, da je med govorci trenutno najbolj
relevanten pomen zagotovo gesta z roko, ki se je v zadnjem desetletju iz ameriške hiphopovske
kulture razširila tudi v splošne sfere. Pomen izraza »oče« sta namreč prepoznala le dva
anketiranca, vsi ostali so izraz besedno ali slikovno razložili kot poseben pozdrav z roko.
Zanimiva je bila tudi dokaj pogosta razlaga izraza piccolo (majhen kozarec vina, sladko vino,
vino na sploh): »neumnež«, ki je sama nisem nikjer zasledila.

8.6 Primerjalni povzetek
Moja prva splošna ugotovitev je, da je nabor francoskih prevzetih izrazov izvorno kar trikrat
bolj pester od slovenskega, kar lahko povežemo s precej večjo multikulturnostjo francoske
države in njeno kolonialno preteklostjo. Izvorni jeziki izbranih francoskih tujk so namreč vsi
naslednji: angleščina, nemščina, arabščina, italijanščina, španščina, romščina, portugalščina,
ruščina, nizozemščina, kreolščina in jidiš. Druga ugotovitev je, da je med slovenskimi izvorno
daleč največ nemških (71 odstotkov), med francoskimi pa tistih angleškega izvora (31
odstotkov). Kar se tiče pojavljanja tujk po področjih, je slovenska situacija precej enoznačna,
saj nemščina prevladuje na vseh področjih, medtem ko nemščina pri francoskih zaseda prvo
mesto le na področju alkohola in zabave, na področjih dela in denarja ter ljubezni in spolnosti
prevladuje angleščina, na področju vsakdanjega življenja pa je največ arabskih. Naslednji
izsledek je, da je odstotek tistih udeležencev, ki poznajo vse izraze, pri slovenskih 17, pri
francoskih pa 10. In še nenazadnje, etimološka struktura izbranih izrazov in dejansko
poznavanje izrazov med udeleženci ankete se lepo ujemata, saj delež poznanih izrazov narašča
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in upada vzporedno z deležem jezikov v izhodiščnem naboru prevzetih izrazov, ki sem ga
pripravila s pomočjo portalov Razvezani jezik in Bob, l'autre trésor de la langue.

8.7 Splošne težave pri analizi
Moja prvotna ideja za etimološko raziskavo je bila analiza »sodobnega« pogovornega jezika,
kar se je kmalu izkazalo za pretežko nalogo. Prvič, ker so na jezikovnih portalih (sploh za
slovenski jezik) ob izrazih le redko prisotne letnice pojavitve in drugič, ker do zapisa
najsodobnejših izrazov na uveljavljenih internetnih portalih le redko pride takoj, ko se neka
beseda ustali v rabi, kaj šele v uradnih slovarjih, v katerih bi nato želela preveriti etimološki
izvor nekega izraza. Ugotovitev, da je slovar zastarel v trenutku, ko izide, namreč še kako velja,
sodoben jezik, ki je živ, pa se seveda iz dneva v dan spreminja. Tako sem se odločila le za
izrazje v pogovorni slovenščini in francoščini, izbrane izraze pa sem v tabelah natančneje
opremila s slovarskimi oznakami (nižje pogovorno, pogovorno, narečno ali slabšalno).
Iskanje in izbiranje slovenskih izrazov ni bilo posebej zahtevno, za bolj težavno se je izkazalo
iskanje francoskih tujk, kjer sem dosti več časa posvetila preverjanju izrazov. Pogosto nisem
bila prepričana, ali gre za dejansko tujerodno besedo ali za verlan, besede z obrnjenimi zlogi,
npr. keubla za black. Vsak izraz sem tako preverjala na portalih Wiktionnaire in Larousse, kjer
je navedena in včasih tudi opisana etimološka razlaga. Za francoske prevzete besede in frazeme
so značilni tudi različni možni zapisi izrazov. V večini primerov sem se odločila, da možne
variante ohranim.
Problematični so tudi izrazi, ki jih sestavlja več tujerodnih besed, saj je treba pri etimološki
raziskavi določiti, v katero skupino spadajo in še pred tem morda ugotoviti, kateri izraz je
pomembnejši oziroma odloča pri tem, kam izraz uvrstiti. S tovrstno težavo sem se denimo
srečala pri izrazoma makaronflajš (maccheroni – ita. + Fleisch – nem.) in kufrena faca (Kupfer
– nem. + face – ang.). Po daljšem premisleku sem se odločila za strategijo polovičnih točk, in
sicer za to, da je izvorni jezik polovice vsakega izraza vreden pol točke: pri izrazu makaronflajš
polovica točke pripada italijanščini, polovica pa nemščini. S tem sem se želela izogniti
nepotrebnemu izgubljanju podatkov o jezikovnemu izvoru in posledičnemu poenostavljanju
etimološke slike svojega korpusa. To strategijo sem nato uporabila tudi pri ostalih primerih.
Prijeten in zanimiv izziv mi je pri etimološki analizi frazemov predstavljalo iskanje
enakovrednih slovenskih ustreznic, pri čemer sta mi bila v pomoč Frazeološki slovar
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slovenskega jezika na portalu Fran ter Slovar slovenskih frazemov, do katerega sem dostopala
prek portala Google Books.
Z novo težavo in hkrati zanimivostjo sem se srečala pri raziskovanju v sklopu teoretičnega dela.
Pri poglavju o kletvicah v slovenščini sem namreč ugotovila, da moram iz nabora slovenskih
izrazov spolnosti izključiti kar nekaj izrazov, ki jih slovenski govorci štejemo za hrvatizme,
dejansko pa gre za splošno slovansko izvorne izraze, na primer: kurac, ki je bil z zapisom
»kurec« prisoten že v Pohlinovem slovarju iz 18. stoletja ter glagol jebati, sprva pa sta oba
imela drugačen izvorni pomen (Nežmah 1997, 23).
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9 Sinteza teoretičnega in empiričnega dela
Tako jezikovno kot zgodovinsko je med obema obravnavanima naroda več razlik kot
podobnosti: neprimerljivost števila prebivalcev v državi in govorcev po svetu, velikost ozemlja
države, starost obeh držav, dominanten položaj francoščine in ekspanzivna politika Francije
nasproti jezikovni podrejenosti slovenščine, kot tudi Slovencev, ki smo svojo državo razglasili
šele slabih 30 let nazaj. Zanimivo je tudi, da imamo za razliko od Francije, kjer je uraden jezik
države zgolj francoščina, poleg slovenščine za uradna jezika še italijanščino in madžarščino.
Na nek način pa beležimo tudi štiri leta skupne zgodovine, in sicer čas Napoleonovih Ilirskih
provinc (1809–1813), ki so prav tako vplivale na prevzem določenih pogovornih izrazov, ki se
uporabljajo še danes, denimo francoz – ključ, šipon – sorta vinske trte (Begovič et al. 2015, 23–
24). Zanimivo in pomembno dejstvo pa je, da se je v tem kratkem času izboljšalo stanje
slovenskega jezika v šolah in poraslo ozaveščanje o slovenski narodni identiteti (Hozjan,
Potočnik 2004, 318).
Pri sami etimološki raziskavi sem morala izbranim izrazom sicer določiti nam trenutno najbolj
poznane in nekako najbolj očitne izvorne jezike, seveda pa pri tem ne smemo pozabiti, da je
večina izrazov posredno izposojenih iz drugih jezikov, včasih tudi iz popolnoma druge
jezikovne družine. Tudi etimologi si niso vedno enotni glede jezikovnega ozadja obravnavanih
izrazov, zato večkrat obstaja več možnih etimoloških razlag. Za primer vzemimo izraz iz nabora
slovenskih sposojenk: češplja. Ta izvira iz avstrijske narečne nemščine Zweschpen, ki je
izposojena iz romanskih jezikov, in sicer iz latinskega izraza davascena, ki se nanaša na
poimenovanje damascena s prvotnim pomenom »damaščanka, sedež iz Damaska«, kar je
povezano z dejstvom, da so plemenite sorte sliv v Evropo prišle z Bližnjega vzhoda (Etimološki
slovar 2020).

Raziskovanje zgodovinskih, geografskih in narodnostnih vplivanj na dva tako različna jezika
je bilo tako še posebej zanimivo in mi je predstavljalo prijeten izziv, med vplivi določenih
dejavnikov pa sem lahko potegnila tudi nekaj vzporednic.
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9.1 Nemčizmi v slovenščini
Med vsemi obravnavanimi medjezikovnimi vplivi je, kot smo že ugotovili, najbolj očiten vpliv
nemščine tako na knjižno kot pogovorno slovenščino, in sicer številčno (72 odstotni delež) in
področno (prvo mesto na vseh štirih področjih). Slovenci smo pod nemško govorečo oblastjo
preživeli približno šesto let: najprej smo živeli v Svetem rimskem cesarstvu, nato v Habsburški
monarhiji, zatem v Avstrijskem cesarstvu in nazadnje v Avstro-Ogrski, ki je razpadla šele leta
1918 (Austria.org 2020). Ob nemškem vplivu na slovenščino se je ta tudi močno obogatila, in
sicer najprej s prevzemanjem poimenovanj za številne poklice, pravne termine, gospodarske
pojme, kasneje pa tudi z izposojo poimenovanj za različna orodja, kuhinjske predmete in
novejše gospodarske pojme (Jesenšek 2005, 121). Naj naštejem nekaj izrazov iz svojega nabora
prevzetih izrazov, in sicer orodij: širhakl, šlauhvaga, šraufnciger, šraufštok, kuhinjskih
predmetov: burkle, šefla in kulinarično obarvanih poimenovanj: ajeršpajz, fruštek, župa ter
pojmov, povezanih z gospodarstvom: šiht, fušati, gastarbajtar. Tudi med udeleženci ankete se
je izkazalo, da pomene nemških sposojenk odlično poznajo, in sicer največ s področij
vsakdanjega življenja ter denarja in dela, kar kaže na njihovo relevantnost še dandanes. Poleg
tega mi je nemalo anketirancev z navdušenjem omenjalo še številne lastne predloge nemških
sposojenk, kar je še dodaten pokazatelj njihove priljubljenosti in pogostosti med govorci.

9.2 Srbohrvatizmi v slovenščini
Čeprav je hrvaščina po pogostosti števila pogovornih sposojenk že na drugem mestu, je njihov
skupni delež komaj deset odstotni. Zgodovinsko gledano smo v skupni državi preživeli komaj
slabo stoletje (od 1918 do 1991 z vmesnimi prekinitvami med drugo svetovno vojno), kar ni
veliko v primerjavi z našo avstrijsko-nemško tradicijo. Kar pa se tiče ideološke plati, so se v
preteklosti kar nekajkrat pojavile kontroverzne ideje o združevanju slovenščine z jeziki ostalih
južnoslovanskih narodov (Toporišič 2008, 325), v zapostavljenem jezikovnem položaju smo
bili tudi v času federativne republike Jugoslavije (Dolenc, Gabrič 2002, 245): do šestdesetih let
smo imeli namreč na voljo le dnevnik v srbohrvaščini, predvajanih filmov dolgo niso spremljali
podnapisi v slovenskem jeziku, federativna vlada pa v sklad slovenske kulture ni vlagala
zadovoljivih finančnih sredstev (ibid., 222). Kmalu po razglasitvi samostojnosti smo doživeli
enega največjih migracijskih valov, in sicer z območja nekdanje skupne države zaradi
tamkajšnjih vojn (Evropska migracijska mreža 2020). Glede na državne statistične podatke iz
leta 2018 še dandanes kar 86 % priseljencev izvira iz držav bivše Jugoslavije, od tega največ iz
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Bosne in Hercegovine (Statistični urad Republike Slovenije 2020). Vsi našteti dejavniki so tako
pripomogli k temu, da se je v slovenskem pogovornem jeziku usidralo kar nekaj prevzetih
izrazov in fraz iz srbohrvaškega jezika, in da njihovo prevzemanje še vedno traja. Naše preteklo
in sedanje sobivanje je skoraj zagotovo botrovalo tudi k zanimivemu odkritju, da se največji
delež obravnavanih srbohrvatizmov uvršča na področje ljubezni in spolnosti, tj. 50 odstotkov,
denimo: kurbir, žvaliti se, na brzaka, na splošno pa velja tudi prepričanje, da je srbohrvaškega
izvora velika večina »slovenskih« kletvic in opolzkih izrazov, in sicer »kar se na nanaša na
spodnji del človeškega telesa, se začne z -j ali k- in konča z -m« (Nežmah 1997, 21). Na
področjih, ki so najbolj osebna in intimna, lahko tako začutimo razliko med načinom
prevzemanjem besedišča narodov, s katerimi sobivamo in naroda, pod oblastjo katerega so
bivali naši predniki.

9.3 Italijanizmi v slovenščini
Delež italijanskih sposojenk je devetodstoten, k čemur najverjetneje največ pripomore
geografska bližina Italije in dejstvo, da je bilo zamejsko območje včasih slovensko in obratno
za območje ob meji. Primorska je nekoč začasno spadala pod italijansko oblastjo, pred
začetkom druge svetovne vojne pa je bila slovenščina v tamkajšnjih šolah celo prepovedana
(Dolenc, Gabrič 2002, 97), kot tudi njena uporaba v drugih sferah javnega življenja (ibid., 107).
Tolerantnejši pa so bili do drugih slovenskih ozemelj, ki so jih okupirali med drugo svetovno
vojno, in sicer Notranjsko, Dolenjsko in Ljubljano, kjer je bila jezikovna politika predvsem
dvojezičnost. Ta je bila precej manj sovražna do slovenskega jezika sploh v primerjavi z
nemško okupacijo, ki je govorjen in tiskan materni jezik prebivalstva povsem prepovedala
(ibid., 137–139). Morda je tudi tamkajšnja milejša jezikovna politika vplivala na relativno nizek
delež italijanskih sposojenk v raziskovanem naboru, tj. devet odstotkov (škart, poštemati,
kanotjera, špatula, rigoleto, musolini, ofičale, bagatela) ter najslabše poznavanje prav
italijanskih sposojenk s strani udeležencev ankete, ki večinoma izvirajo z Dolenjske ali tam
živijo večino svojega življenja. Rezultati primorskih anketirancev bi bili najverjetneje precej
drugačni. Naša pretekla povezava z Italijo in italijanščino pa se pokaže v kar treh pogovornih
italijanizmih z mojega seznama, in sicer: musolini, ofičale, škart – prvi predstavlja aluzijo na
italijanskega dikatorja, drugi pomeni vojaškega častnika in tretji nepotrjenega nabornika. Izrazi
so sedaj med slovenskimi govorci seveda uporabljeni pod drugimi, bolj abstraktnimi pomeni,
njihovi osnovni pomeni pa so izrazito vojaški.
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9.4 Anglicizmi v obeh jezikih
Do prvega bolj intenzivnega vpliva angleščine na slovenščino pride kmalu po koncu druge
svetovne vojne in sicer s poučevanjem angleščine v osnovnih šolah, filmi, glasbo in športom. S
sposojanjem smo tako zapolnili vrzeli na področjih, kjer nam je primanjkovalo lastnih
poimenovanj (Šabec 2012, 275), vpliv na naše vsakdanje besedišče pa se je še povečal s
pojavom interneta v 90. letih in številnimi novimi možnostmi komunikacije. Številni angleški
izrazi za poimenovanja novonastalih realij lahko tako po svetu zaokrožijo tako rekoč »hipno«
in tako hitro jih prevzemamo tudi mi sami (ibid., 276). Sploh pogosti so prevzeti izrazi s
področja informatike, kot so: guglanje, tvitanje (ibid., 277), ter trol in trolanje z mojega
seznama, ki ju v SSKJ 2 spremlja oznaka »računalniški žargon«.
Tako je kljub pomanjkanju intenzivnejših neposrednih zgodovinskih stikov z anglosaksonskimi
državami in kljub relativno nizkemu številu angleško govorečih priseljencev (nekaj več kot
1200 jih prihaja iz ZDA in Kanade skupaj) delež angleških sposojenk v moji raziskavi enak
italijanskemu, tj. slabih devet odstotkov. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da njihov delež ob
pospešeni digitalizaciji življenja, kjer angleščina prednjači, iz dneva v dan tudi narašča.
Enako velja tudi za anglicizme v francoščini, kjer je njihov delež že sedaj prevladujoč. V svoji
raziskavi sem jih naštela 29, kar znaša 31 odstotkov celote. Anglija začne v 18. stoletju veljati
za državo napredka in takrat denimo prevzamemo izraz bifteck (Vaupot 2012, 72). Številne
angleške sposojenke v francoščino vstopijo tudi v 19. stoletju, v času industrijske revolucije,
ko prevzamemo izraz job ali delo (Walter 1997, 31). V 20. stoletju pa so začeli v francosko
besedišče vstopati amerikanizmi (ibid., 79). Tako kot pri slovenščini, tudi tukaj v jezik vstopajo
številni najnovejši angleški izrazi s področja informatike, seveda z raznovrstnimi
prilagoditvami izvirnemu jeziku, in prav prilagodljivost jezika je tista, ki pripomore, da lahko
sposojenke med govorci uspešno zaživijo (Walter 2008, 354–356). Primeri angleških sposojenk
s tipičnimi francoskimi končnicami so naslednji: flirtage, flatter, overbooké, flipper. Kar se tiče
pojavljanja anglicizmov po področjih, jih je največ s področja dela in denarja (bizness, job,
forcing) ter ljubezni in spolnosti (c'est open bar, flirt, pal, cameltoe). Odgovori anketirancev so
pokazali, da so angleške sposojenke najbolj poznane tudi v praksi. Med 32 najbolj poznanimi
izrazi je tako kar 14 izrazov angleškega izvora. Zanimivo pa je tudi, da so anketiranci določene
sposojenke – kljub označenim kategorijam, kjer se določene sposojenke po navadi uporabljajo
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– kar nekajkrat razumeli zgolj dobesedno, in sicer pri naslednjih primerih: flipper, scotché in
chicorée.

9.5 Arabske sposojenke v francoščini
S 25 odstotnim deležem v raziskavi pa dosti ne zaostajajo niti arabske sposojenke, med katerimi
jih največ pripada kategoriji vsakdanjega življenja. Njihov močan vpliv na vsakdanje besedišče
in povečevanje prisotnosti arabskih sposojenk v francoščini nasploh bi lahko povezali s
tamkajšnjim velikim številom priseljencev iz arabsko govorečih dežel. Henriette Walter v
svojem delu iz leta 1997 vpliv arabščine na francosko besedišče opiše kot zanemarljivega
(Walter 1997, 139), slabih trideset let kasneje pa ugotavljamo, da se njen vpliv na francoski
jezik dejansko vse bolj krepi. Vzporedno s tem se veča tudi število arabsko govorečih
priseljencev, in sicer delež magrebskih priseljencev v zadnjih nekaj desetletjih se je več kot
podvojil (Vaupot 2012, 22), po državnih statističnih podatkih iz leta 2018 pa ti tako skupaj
predstavljajo kar 30 % vseh priseljencev (LaDepeche.fr 2019). Sicer pa je veliko arabskih
izrazov v francoščino vstopilo že prej, pred 15. stoletjem, in sicer pogosto posredno prek
italijanščine in španščine, kasneje tudi prek portugalščine in provansalščine (Walter 2008, 119),
denimo: carafe (prek italijanščine in španščine), guitare (prek španščine), orange (prek
provansalščine). Le redki arabski izrazi so bili takrat prevzeti neposredno (ibid., 120). Med
arabskimi sposojenkami v tej raziskavi so številne tudi tiste, ki so najprej veljale za izraze argo
in sčasoma prešle v današnje splošno pogovorno besedišče, denimo: toubib, kif-kif, baraka
(Vaupot 2012, 79), vse tri tudi »uradno« spremlja slovarska oznaka za pogovorni jezik.
Rezultati ankete kažejo tudi na zelo dobro poznavanje arabskih sposojenk med maternimi
govorci francoščine, in sicer s 13 najpogosteje poznanimi izrazi tesno sledijo angleškim. Po
drugi strani pa so tudi med štirimi izrazi, katerih pomenov ni prepoznal nihče, tri arabskega
izvora.
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9.6 Italijanske in španske sposojenke v francoščini
Italijanščina in francoščina imata bogato zgodovino medsebojnega izmenjavanja besedišča:
obdobje »italomanije« v renesansi (Walter 1997, 168), več kot stoletna italijanska prisotnost na
francoskem dvoru v 16. stoletju (Walter 2008, 119), trgovske vezi že pred 14. stoletjem, ko je
Italija predstavljala povezovalno točko med Zahodom in Orientom (Walter 1997, 168),
pojavitev zanimivih tendenc v določenih jezikoslovnih krogih po nadomeščanju nekoliko
preganjanih anglicizmov z italijanskimi sposojenkami v devetdesetih letih (ibid., 180–181).
Nekoliko manj intenzivne, a še vseeno opazne jezikovne stike pa ima francoščina še z enim
romanskim jezikom, in sicer jezikom svoje sosednje države, Španije. Kar nekaj izrazov
arabskega izvora so Francozi prevzeli prek španščine še pred 15. stoletjem (Walter 2008, 119),
denimo carafe (prek španščine in italijanščine) in guitare (prek španščine) (ibid., 120).
Zanimivo je tudi, da je en prevzet španski izraz oziroma citatno besedo celo poznalo največje
število anketirancev (20), in sicer izraz za zabavo, fiesta.
Tako španščina kot italijanščina sta tako kot jezika s skupno romansko osnovo z lahkoto
sprejemala besedišči druga druge. Številne italijanske in španske besede pa so sčasoma
prenehale biti sposojenke ter s postopkom naturalizacije enostavno postale del francoskega
besedišča. Dandanes je njihov vpliv na jezik morda že postal nekoliko zabrisan, k čemur so
poleg procesa naturalizacije sposojenk prispevale tudi demografske okoliščine. V 19. stoletju,
času industrijske revolucije, so se v Francijo iz večinoma ekonomskih razlogov priselili številni
prebivalci Italije. Do leta 1962 je delež italijanskih in španskih migrantov skupaj znašal kar 50
odstotkov vseh priseljencev, zadnje čase pa drastično upada bodisi zaradi njihove naturalizacije,
bodisi zaradi njihovega vračanja v rodno državo ob upokojitvi (Vaupot 2012, 22). Državni
statistični podatki kažejo, da je njihov delež v letu 2018 skupaj znašal le še 8,4 odstotka, od
katerih je 4,3 odstotka Italijanov (Insee 2019). Zanimivo je, da v našem naključno izbranem
naboru pogovornih izrazov italijanski in španski izrazi predstavljajo popolnoma enak delež
besed, in sicer pet pojavnic, kar bi lahko povezali z njihovim trenutno skoraj povsem
enakovrednim deležem priseljencev.
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9.7 Seštevek in zaključna odkritja
Tako velik nemški vpliv na slovenščino v prvi vrsti pripisujem zgodovinskim okoliščinam v
šestih stoletij skupne države. Zgodovinske okoliščine so prav tako najbolj vplivale na močno
prisotnost arabskih izrazov v francoščini, in sicer predvsem francoska kolonialna dejavnost. Ta
se odraža na sedanji demografski sliki, kjer je priseljencev iz arabsko govorečih držav
(predvsem Alžirija, Maroko, Tunizija) vsako leto več, leta 2018 pa so predstavljali kar tretjino
vseh priseljencev (Insee 2019). Manj specifičen pa je vpliv angleščine, ki postaja tako rekoč
svetovna lingua franca, kar se še posebej močno odraža v velikem številu sposojenk v
francoščini (29), v porastu pa je prav tako delež v slovenščini, ki nove angleške izraze sprejema
iz dneva v dan. Zanemariti pa ne gre niti deleža prevzetih izrazov iz italijanščine, ki je,
zanimivo, pri obeh jezikih enak (8,5 pojavitev), s tem, da gre pri vplivu na francoščino za
zgodovinske okoliščine (stoletna italijanska prisotnost na francoskem dvoru, vpliv
mednarodnega trgovanja in nekoč velik delež italijanskih migrantov v državi), pri slovenščini
pa za geografski dejavnik (medvojna leta italijanske nadvlade, mešanje prebivalstva ob meji,
morda celo dejstvo, da je italijanščina eden od uradnih jezikov Republike Slovenije). Pri
preučevanju in primerjanju pojavitev po področjih sem prišla do zanimive ugotovitve, da se
tako arabske (v francoščini) kot italijanske (v slovenščini) sposojenke najpogosteje pojavljajo
na področju vsakdanjega življenja, kar morda priča o povezavi med dejstvom, da kar nekaj
pripadnikov obeh narodov v obravnavanih državah dejansko živi in tako pomembno sooblikuje
besedišče vsakdana tamkajšnjih prebivalcev.
Seveda moja raziskava obsega le nekaj manj kot 200 naključnih prevzetih izrazov iz
pogovornega jezika in rezultatov ne moremo razumeti kot absolutnih ali jih popolnoma
posplošiti kot dejansko stanje izvornih deležev sposojenk v obeh državah. Vseeno pa lahko s
pomočjo statističnih rezultatov etimološke raziskave ter vpogleda v poznavanje izrazov med
anketiranci pridobimo vsaj približen občutek o koreninah prevzetih izrazov v trenutnem
pogovornem jeziku. Povezava z zgodovinsko podlago o jezikovnih stikih pri obeh
obravnavanih jezikih in statističnimi demografskimi podatki pa nam omogoča, da potegnemo
vzporednice med vplivi določenih obravnavanih dejavnikov na prevzemanje besedišča in si
tako o obravnavani tematiki ustvarimo širšo sociolingvistično in etimološko sliko.
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10 Sklep
Ob zgodovinski, etimološki, semantični, leksikološki in sociološki raziskavi prevzetih
slovenskih in francoskih pogovornih izrazov sem prišla do zaključka, da imajo na prevzemanje
izrazov najmočnejši vpliv dolgoletni zgodovinski stiki med govorci – na slovenščino namreč
še dandanes najbolj intenzivno vpliva nemščina, na francoščino pa angleščina. Za zelo
pomemben dejavnik se je izkazala tudi demografska slika, in sicer trenutni delež priseljencev v
neki državi v povezavi s številom pogovornih prevzetih izrazov. Tako močan vpliv sem zaznala
pri preučevanju arabščine v primerjavi z italijanščino in španščino. Pri prvi sta v porastu in
neprimerno večja tako delež pogovornih izposojenk kot priseljencev, pri drugih dveh, ki sicer
spadata v isto jezikovno družino kot francoščina, in ju bogati bodisi skupna zgodovina, bodisi
neposredna geografska bližina s Francijo, pa sta trenutno število pogovornih izposojenk ter
število priseljencev v upadanju in relativno nizka. Zanimivo povezavo sem odkrila tudi med
trenutnim deležem priseljencev in številom prevzetih izrazov na področjih ljubezni in spolnosti
ter vsakdanjega življenja. Največji delež priseljencev predstavljajo nedvomno naši nekdanji
sodržavljani, pripadniki bivše republike Jugoslavije, in sicer 86 odstotkov. Vzporedno je tudi
kar polovica pogovornih izrazov s področja ljubezni spolnosti srbohrvaškega izvora, takšnega
izvora pa naj bi bila tudi večina kletvic in opolzkih izrazov. Gre torej za močan vpliv sobivanja
z omenjeno skupino priseljencev na besedišče področij, ki veljajo za najbolj osebna in intimna.
Podobno lahko trdim tudi za vplivanje števila priseljencev na vsakdanje pogovorno besedišče,
kjer sem, najprej pri slovenskih izrazih, vzpostavila povezavo med relativno visokim deležem
italijanskih sposojenk in področjem vsakdanjega življenja v primerjavi z nemškimi: govorci
prvega jezika za razliko od drugega namreč predstavljajo eno od uradnih slovenskih manjšin.
Podoben vpliv na povečano prevzemanje »vsakdanjega« besedišča sem zaznala tudi pri
arabskih izrazih, ki tam celo predstavljajo večinski delež. Kar pa se tiče opažanj v povezavi s
trenutno linguo franco, angleščino, gre za manj kulturno in zgodovinsko specifične jezikovne
dejavnike z bolj splošno-globalnimi razsežnostmi. Nove sposojenke angleškega izvora v oba
jezika vstopajo tako rekoč vsakodnevno, v tesni povezavi z besediščem in pripomočki s
področja informatike, njihovo število se tako povečuje, še posebej pa so priljubljene pri mladih
govorcih in podjetnikih, pri obeh preučevanih jezikih pa opažamo različne stopnje slovničnega,
izgovornega in pravopisnega prilagajanja. Prvo mesto po pogostosti pojavljanja zasedajo v
francoščini, na kar najverjetneje vpliva bogata zgodovina medjezikovnega vplivanja.
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Moja prva hipoteza je bila, da bo med prevzetimi izrazi v slovenščini okoli 60 odstotkov
nemških, 30 odstotkov srbohrvaških in 10 odstotkov angleških izrazov. Svojo prvo hipotezo
lahko delno potrdim, saj mi je uspelo predvideti pojavljanje vseh jezikov, z izjemo italijanščine.
Prav tako sem pravilno predpostavljala vrstni red njihove pogostosti pojavljanja. Presenetilo pa
me je tako neenakomerno razmerje deležev, in sicer da je bilo kar 72 odstotkov prevzetih
izrazov nemškega izvora, 10 odstotkov srbohrvaškega, 9 odstotkov angleškega in 9 odstotkov
italijanskega. Nemški prevzeti izrazi zasedajo prvo mesto tudi na vseh štirih obravnavnih
področjih.

Moja druga hipoteza je bila, da bo med francoskimi sposojenkami okoli 50 odstotkov arabskih
sposojenk, 30 angleških, 10 italijanskih, 5 španskih in 5 ruskih. Drugo hipotezo lahko skoraj v
celoti ovržem, saj mi je uspelo predvideti pojavljanje le štirih od enajstih jezikov, ne pa tudi
njihovega vrstnega reda. Prvo mesto presenetljivo zaseda angleščina z 31 odstotki, šele druga
najpogosteje prisotna je arabščina s slabimi 25 odstotki, tretja pa je s 16 odstotki nemščina.
Četrto mesto s šestodstotnim deležem zaseda španščina, peto mesto pa s petimi odstotki
italijanščina. Na šesto mesto se s tremi odstotki uvršča nizozemščina, sedma pa je z dvema
odstotkoma kreolščina. Najmanj pogosti jeziki pa so ruščina, jidiš in portugalščina, ki
predstavljajo le enoodstotni delež. Kot zanimivost sem opazila, da je področje z najbolj
raznolikimi tujerodnimi izrazi alkohol in zabava, kjer se pojavljajo tujke v skoraj vseh jezikih,
tj. kar 10, največ pa jih je nemškega izvora (6 pojavitev). Na področjih dela in denarja ter
ljubezni in spolnosti dominirajo angleški prevzeti izrazi, pri vsakdanjem življenju, v najbolj
splošni kategoriji, pa je največ arabskih.
Naloga prek jezikovne teorije, zgodovine, etimologije, demografske statistike bralca popelje na
zanimivo pot raziskovanja korenin prevzetih pogovornih izrazov, ki jih uporabljamo prav vsi,
pogosto brez zavedanja, da gre za besede od drugod, in še z manj zavedanja o tem, kakšno
zgodovinsko prtljago določene besede nosijo. Možnosti nadaljnjega raziskovanja v tej smeri je
kar nekaj, zanimiva bi bila denimo vzpostavitev slovarja prevzetega pogovornega jezika, ki bi
sposojenke ločeval po regijski priljubljenosti, mogoča pa bi bila tudi vzpostavitev
interaktivnega spletnega portala pogovornih sposojenk v sodelovanju z zainteresiranimi
jezikoslovci kot končnimi uredniki, kjer bi uporabniki navedene prevzete izraze lahko označili
za poznane oziroma nepoznane in navedli svoj pomen, po želji pa bi lahko dodajali tudi lastne
primere sposojenk z ustreznimi oznakami. Tako bi zgradili karseda reprezentativen in
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relevanten nabor prevzetih izrazov iz živega pogovornega jezika in ga približali kar se da
širokemu krogu govorcev, ki bi jih ta tematika zanimala.
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11 Povzetek
V svojem magistrskem delu raziskujem korenine prevzetih izrazov v pogovorni slovenščini in
francoščini, in sicer s pomočjo analize naključno izbranih izrazov z naslednjih dveh portalov:
Razvezani jezik in Bob, l'autre trésor de la langue.
V teoretičnem delu najprej opredelim socialne jezikovne vrste oziroma francoske variétés, nato
se posvetim neknjižnim in družbeno pogojenim oznakam. Nadaljujem s poglavjem o
sposojenkah in ostalih podvrstah prevzetih besed, kjer spregovorim o meji med kulturno
obogatitvijo in asimilacijo ter predstavim razdelitev prevzetih izrazov v slovenščini, kot tudi v
francoščini. Sledi zgodovinsko obarvan del o obeh obravnavanih jezikih v stiku z ostalimi.
Teoretični del zaključim z zgodovino priseljevanja v Slovenijo in Francijo v obdobjih z
najmočnejšim vplivom na trenutno demografsko sliko ter predstavim najnovejše slovenske in
francoske državne statistične podatke o narodnostni strukturi priseljencev.
Empirični del je posvečen analizi nabora pogovornih prevzetih izrazov v slovenščini in
francoščini, in sicer po vrstah prevzetih izrazov, slovarskih oznakah, in najpomembnejše,
jezikih izvora, tako za vsak jezik posebej, kot za oba skupaj. Za sklep poglavja preverim
poznavanje in razumevanje izrazov v dveh poklicno dokaj raznolikih skupinah Slovencev in
Francozov, ki so zaposleni v podjetju Revoz ali delujejo kot tamkajšnji zunanji izvajalci.
Nalogo sklenem na osnovi povezave med teoretičnim delom in analizo. Preplet obeh nam da
dragocen vpogled v vpliv zgodovinsko-demografskih dejavnikov na etimološko sliko
pogovornih izrazov v obeh jezikih.
Moje prvo predvidevanje je bilo delno pravilno, kar se tiče izvornih jezikov obravnavanih
slovenskih tujk in njihovega vrstnega reda pri pogostosti pojavljanja, presenetil pa me je tako
visok delež nemških izposojenk. Moje drugo predvidevanje pri francoskih izrazih pa je bilo v
večji meri netočno, saj se je na prvo mesto uvrstila angleščina, arabščina je bila šele druga po
pogostosti pojavljanja, kot tretja pa se je presenetljivo uvrstila nemščina. Prav tako je bilo
etimološko ozadje analiziranih francoskih izrazov precej bolj raznoliko od pričakovanega. Kar
se tiče vloge dejavnikov pri prevzemanju tujih pogovornih izrazov, se je za najbolj odločilnega
izkazal vpliv zgodovinskih stikov. Pomembno vlogo pri prevzemanju igra tudi demografska
slika in s tem povezano sobivanje različnih narodov, tretji dejavnik pa ima bolj globalne
razsežnosti, in sicer širjenje vpliva angleščine kot tako imenovane sodobne lingue france.
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12 Résumé
Le présent mémoire examine les origines des emprunts dans les langues familières slovène et
française. Nous analysons un corpus qui réunit les emprunts établis à partir d'une sélection
aléatoire depuis les portaux Razvezani jezik et Bob, l'autre trésor de la langue.
La partie théorique commence par la définition des variétés dans la langue slovène et française,
suivie par les marqueurs non-littéraires et diastratiques. Le deuxième chapitre est consacré aux
emprunts, se limitant à la fois à l’enrichissement culturel et à l’assimilation, et la répartition des
emprunts en slovène ainsi qu’en français. Le chapitre suivant est dédié aux contacts
interlinguistiques et interculturels des deux langues analysées. Pour conclure ce chapitre, nous
révisons l’histoire des vagues d’immigration en Slovénie et en France dans les périodes les plus
pertinentes en fonction de leur situation démographique actuelle. De plus, nous examinons les
statistiques nationales sur les origines des immigrés.
Dans la partie empirique, nous nous concentrons sur l’analyse du corpus des emprunts dans les
langues familières slovène et française : par types d’emprunts, par marqueurs de dictionnaires
et, surtout, par langues d’origines, tant par la langue individuelle que par les deux ensembles.
Nous concluons le chapitre en vérifiant la connaissance et la compréhension de nos expressions
dans deux groupes assez variés constitués des Slovènes et des Français qui travaillent à Revoz
ou y sont leurs fournisseurs.
Pour finir, nous nous basons sur le lien entre le fondement théorique et les résultats de l’analyse
étymologique. Leur entrelacement nous offre un aperçu des facteurs historiques et
démographiques dans l’image étymologique des expressions de la langue parlée dans les deux
langues étudiées. Concernant nos hypothèses de départ, nous pouvons partiellement confirmer
la première hypothèse dont la supposition des langues d’origines et les emprunts slovènes, ainsi
que leur classement par rapport à leur fréquence d’apparition. Néanmoins, ce qui nous surprend,
c’est la proportion si élevée des emprunts d’origine allemande. De même, la deuxième
hypothèse ne peut être confirmée que partiellement, étant effectivement encore moins exacte.
Concrètement, l’anglais occupe la première place selon sa fréquence d’apparition tandis que
l’arabe n’arrive qu’en second lieu et est, de manière inattendue, suivi par l’allemand. De
surcroît, le contexte étymologique des expressions françaises analysées s’avère beaucoup plus
diversifié que prévu. En outre, au niveau des facteurs dans la procédure d’adaptation des mots
familiers d’origine étrangère, c’est l’impact des contacts parmi différents peuples dans le passé
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qui est le plus déterminant. La situation démographique actuelle dans un pays lié à la
coexistence de plusieurs langues joue également un rôle important. Finalement, l’expansion
mondiale de l’anglais, dénommé lingua franca d’aujourd’hui, devient en effet le facteur à
portée globale.
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14 Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, maj 2020

Anamarija Brudar
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15 Priloga št. 1
DELO IN DENAR (SLO)

PREVZET IZRAZ
IZVOR

POMEN

(+ REGISTER)

1. fušarija, fušati
(NIŽJE POGOVORNO)

(avstr.) nem. Pfuschen:
slabo delati, tudi delati na delo na črno
črno

2. ajnfoh
(NAREČNO)

nem. Einfach

Preprosto

sposoben, delaven, uspešen,

3. gajsten
(NEKNJIŽNO LJUDSKO)

dejaven, zagnan, delavoljen,

nem. Geist: duh

z

vnemo

oz.

dušo

za

določeno opravilo
4. šmofu
nem. Schmafu: nesmisel, pridevnik
sramota, revnost
ita.

scarto:

izločitev,

(POGOVORNO)

izločiti, izvreči (prvotno
kvartopirski

slabo

opravljeno delo

izločeno blago, Scartare:
5. škart

za

izraz

s

pomenom odvreči, izvreči
nepotrebne karte ali karte

zanič,
pokvarjeno,

nedelujoče,
slabo,

kič,

»škart roba«, tudi neizbrani
naborniki (v vojski)

določene barve)
primež oziroma orodje, s

6. šraufštok

nem. Schraubstock: primež katerim si pomagamo, ko
(Schrauben: priviti)

želimo vpeti predmet, s
katerim delamo
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nem. Kunde: pameten, zvit
človek (danes se je izvorno
7. kunde

nemški

izraz

pomensko strokovnjak,

izumitelj,

specializiral v ‛stranka, inovator, sposoben človek
kupec’

in

‛novica,

poročilo’)

8. mukte

brez truda, brez napora,

srbohrv.

brez dela
počivati, biti nekje brez

9. čamiti

srbohrv.

posebnega dela ali cilja,
ždeti

10. fertik
(ČUSTVENO)

11. kurbl (tudi kurbel, kurbelj)

12. ufurati

13. šraufnciger

(do)končan,

nem. Fertig

tudi zelo vznemirjen

nem. Kurbel: zaganjalna
ročica
nem.

pripravljen,

Führen:

Zaganjač

voditi, izraz za uvesti koga v neko

peljati

opravilo

nem. Schraubenzieher

Izvijač
polkrožno,

nem. Furkel: vile
14. burkle

železno,

podkvasto,
na

pritrjeno

dolg

drog

orodje

za

premikanje loncev v kmečki
peči

15. širhakl, tudi širgakelj

nem.

Geschirhackl: grebljica kot pripomoček pri

priprava

za

jemanje živem ognju, s katerim se

lončene posode iz krušne dreza
peči

v

žerjavico

spodbudi ogenj
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in

16. ibunge

nem. Übung: vaja, učenje s izvajanja,
ponavljanjem

vaje,

navadno

slabšalno

17. verštat
(NAREČNO)
18. cegu, tudi cegel

delavnica, prostor, v katerem

nem. Werkstatt

se kaj izdeluje ali popravlja

nem. Ziegel: opeka

Opeka

19. gastarbajter
(NEKNJIŽNO LJUDSKO)

delavec na začasnem delu v
nem. Gastarbeiter(in)

fizična, slabše plačana dela

nem. predlog »zu«: poleg
20. curakar

+ »raka«: lesena miza za
beton

21. šlauhvaga

tujini, ki pogosto opravlja

fizični delavec, posebej pri
zidanju, tisti, ki stoji pri mizi
za mešanje betona in ima
najnižji vrednostni položaj

Nem. Schlauch: cev + prozorna cev s tekočino za
Waage: tehtnica

ugotavljanje enake višine
prezračiti,

22. ajnliftati

izpustiti,

izpuščati zrak iz radiatorja

nem. Entlüften

(področje
vodoinštalaterstva)

23. durh (durhcug, durhmarš)
(STARINSKO)

24. šunk
25. šiht
(NIŽJE POGOVORNO)

nem. Durch

nem.

nenehno, neprestano

Schwung:

zalet, vztrajnost, energija, zagon,

vnema, zamah
nem.

Schicht:

delavcev

(s

zanos, zalet; dih, etapa
izmena
prvotnim izmena v službi, služba

pomenom plast, sloj)
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LJUBEZEN IN SPOLNOST (SLO)
PREVZET IZRAZ (+
IZVOR

REGISTER)

POMEN

močno vino, ki naj bi vplivalo
1. kindermaher

nem. Kinder: otroci + Machen: na spolno privlačnost dveh
delati

oseb

ter

posledično

hitro

pripravljenost na spolni odnos

2. žlajfati ga

nem. Chleiffen: vleči

samozadovoljevanje

pri

moških

3. grupič

ang. group sex

skupinski spolni odnos

4. na brzaka (SLENG)

srbohrv.

kratek spolni odnos

5. junferca

nem. die Jungfrau

Devica

dekle, ki naj bi ji bil pri izbiri
6. keš pička

ang. cash + srbohrv. pička: partnerja najbolj pomembna

(VULGARNO)

žensko spolovilo, dekle (slabš.) lastnost

njegovo

gmotno

premoženje
7. pleh pička

nem.

(VULGARNO)

srbohrv. pička: dekle (slabš.)

Blech:

pločevina,

dekle, ki ji je pri izbiri fanta
najpomembnejša
njegov avto

8. sisa
(VULGARNO)

srbohrv.

Dojka
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lastnost

9. našopati

nem. Ausstopfen: nekaj/nekoga

(STARINSKO)

nagačiti

10. štemati

izraz

za

spolni

odnos

(slabšalno, pogosteje rabljen
med moškimi)

ita. stimare

ceniti, ljubiti

(NIŽJE POGOVORNO)

nem. Schnabel: kljun

Ustnice

12. šmirati

nem. Schmieren: podmazati,

(NIŽJE POGOVORNO)

slabo igrati, tudi ljubimkati

11. žnable

ljubimkati, flirtati

ljubkovalno poimenovanje za
13. šocl

nem. Schatz: zaklad, ljubček

partnerja, po navadi moškega
spola

14. švula

nem. Schwule: homoseksualec izraz za geja

15. kurbir

srbohrv.

(VULGARNO)

ženska

16. rorčkanje

nem. Rohr: z vso silo

17. kembelj

nem.

kurva:

Gæmpel

guncajoči se tolkač)
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lahkoživa

sopomenka izraza ženskar

milejša različica opisa silnega
spolnega akta, »na ror«

(izvorno: tolkalo pri zvonu, tudi moški
spolni ud

18. feder

nem. Feder: vzmet

moški spolni ud

19. geštel

nem. Gestalt

Telo

nem. Küsschen

Poljubiti

nem. Geschmack

okus, strast, slast

20. kušniti
(NIŽJE POGOVORNO)
21. žmoht

22. češplja

(nar. avstr.) nem. Zweschpen:
sliva

23. žvaliti se

srb., hrv. žvala: usta
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lepa ženska

poljubljati se po francosko

VSAKDANJE ŽIVLJENJE (SLO)
PREVZET IZRAZ (+
IZVOR

REGISTER)

1. ajeršpajz

POMEN

nem. Eier: jajca + Speise: jed umešana jajca

2. modroc
(POGOVORNO)

nem. Matratze

Vzmetnica

3. fensi
(POGOVORNO)

ang. fancy: imenitno, izstopajoče oznaka za nekaj imenitnega

4. malora

propad, poguba ali medmet, ki izraža

(NAREČNO)

ita. malora: poguba, nesreča

5. firkelc

nem. Vier: štiri

štiri, četrtina, četrt

nem. Frühstück

Zajtrk

nem. Suppe

Juha

nem. Scheibe

Šipa

podkrepitev določene trditve

6. fruštek
(POGOVORNO)
7. župa
(NIŽJE POGOVORNO)
8. šajba
(POGOVORNO)
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9. bajk

ang. bicyle

Kolo

10. kanotjera

ita. canottiera

spodnja majica brez rokavov

11. ajmoht
(NEKNJIŽNO LJUDSKO)

nem. Eingemachte: vkuhano

12. makaronflajš

iat. maccheroni: makaroni +
nem. Fleisch: meso

juhi podobna jed s kuhanim mesom
in zelenjavo

testenine z mesom

13. furati safr

nem. Fahren: voziti, »furati«

(POGOVORNO)

doživljati nekaj + ang. suffer

14. kot bubrek v loju

srbohrv. bubreg: ledvica + loj: življenje v izobilju, enostavno in

doživljati občutke samopomilovanja

maščoba

udobno življenje

ang. life

Življenje

nem. Scheibtruhe

Samokolnica

nem. Truhe: mrtvaška krsta

krsta, tudi strešni prtljažnik

15. lajf
(POGOVORNO)
16. šajtrga
(NIŽJE POGOVORNO)
17. truga
(POGOVORNO)

pridobiti mišično maso z načrtno

18. biti nabildan
(POGOVORNO)

ang. bodybuilding

telesno

vadbo

bogato prehrano
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in

beljakovinsko

postavljanje
19. trolati
(RAČUNALNIŠKI

vprašanj,

pisanje

sporočil na družbenih omrežjih z
ang. trolling

namenom doseči čustveni odziv pri

ŽARGON)

drugih uporabnikih ali jih odvrniti
od osnovne teme pogovora

20. flancati
(POGOVORNO,

nem. Pflanzen: saditi, tudi vsebinsko

EKSPRESIVNO)

koga imeti za norca

govoriti

nem. Zimmer: soba

sostanovalec

prazno,

dolgovezno

21. cimer
(POGOVORNO)

posebna vrsta kuhinjske lopatke, ki je
22. špatula

ita. Spatola

navadno lesena, lahko tudi plastična
ali kovinska

23. šefla

nem. Schöpfelein: zajemati

Zajemalka

24. kugla

nem. Kugel

Krogla

nem. Zeit: čas

Okrevati

25. cajtati (se)
(zastarelo)
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ALKOHOL IN ZABAVA (SLO)
PREVZET IZRAZ (+
IZVOR

REGISTER)

POMEN

1. pir (POGOVORNO)

nem. Bier

Pivo

2. fajhten (EKSPRESIVNO)

nem. Feucht: vlažen

biti pijan, opit, tudi vlažen

3. špas
(NIŽJE POGOVORNO)

neresen, smešen ali zabaven

nem. Spaß

dogodek

4. šank
(NIŽJE POGOVORNO)

nem. Schanktisch

točilni pult

5. vic (NIŽJE POGOVORNO) nem. Witz

Šala

6. klamfa (POGOVORNO)

biti povsem pijan, biti trd kot

nem. Klampfe: spona

klamfa
narediti »prevleko«, tj. po

7. narediti ibercug

nem. Überzug: prevleka

obilnem pitju alkohola spiti še
majhno dozo žgane pijače
rdeče-vijolična

8. kufrena faca

(bakrena)

obraza,
(kufrena), nem. Kupfer: baker + ang. barva
face: obraz
značilna
za
POGOVORNO (faca)

pogosto

NAREČNO

alkoholne

odvisnike
9. rigoleto (ŠALJIVO)

ita.

Rigoletto:

Verdijeve opere

naslov bruhati, navadno v besedni
zvezi: peti rigoleto
'šoferski brizganec', mešanica

10. musolini (POGOVORNO) ita. Musollini

oranžade

in

vina,

malinovca, sifona in vina
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tudi

11. aksa (POUDARJENO)

nem. Achse: os

biti močno pijan, biti pijan kot
»aksa«

tisti, ki ima v vseh pogledih
12. ofičale

ita. ufficiale: uraden

najboljše

možne

lastnosti,

pogosto v kontekstu zabav in
alkohola

13. žlampati (SLABŠALNO)

nem. Schlampen

nem. Montieren: sestavljati,

14. namontiran

nameščati
15.

cugniti,

piti in/ali jesti tako, da se sliši,
v velikih požirkih, hlastno

pijan, okajen

cukniti

(EKSPRESIVNO)

nem. Zug: požirek

potegniti, pogoltniti, srkniti

16. špilferderber

nem. Spiel: igra + verderben: oseba, ki ni za zabavo, igro,
kvariti

akcijo

17. štoflciger

nem. Stöpsel: zamašek

odpirač za steklenice

18. do podnšusa

nem. Boden: tla + Schuss: na hitro nekaj spiti, in sicer do
strel

19. udesiti se ga

konca, do »dna«

srbohrv. udesiti se: zgoditi se napiti se
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20. pijanka

srbohrv.

21. štamprle

nem. Stempeln: žigosati

bučna zabava s popivanjem

majhen

kozarec

(prb.

3-

decilitrski) za žganje, šilce

22. flaša
(POGOVORNO)

nem. Flasche

Steklenica

nem. Schnaps

Žganje

23. šnops, tudi šnopec
(NIŽJE POGOVORNO)
24. šlukniti
(NIŽJE POGOVORNO)

nem. schluck, schlucken

25. partibrejker

ang. party breaker
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narediti

požirek

(običajno)

alkoholne pijače
nekdo, ki v danem trenutku ni
razpoložen za zabavo

DELO IN DENAR (FRA)
PREVZET IZRAZ +
REGISTER
1. gagner son bifteck
(POGOVORNO)

POMEN

IZVOR

zaslužiti za preživetje, služiti
nem. bifteck: biftek

kruh

2. bizness, bezness, business
delo, posel
(POGOVORNO)
3. chavrave, chafav
4. cravacher
(POGOVORNO)

5. overbooké

ang. business
delo (argot)

roms.

nem. Karbatsche: metlica za

trdo delati, garati

stepanje z lesenim ročajem
ang. overbooked: pretirana

oseba, ki je preveč zaposlena,

zasedenost nečesa

zasedena, ki ima preveč dela

6. relax
počivati, sproščati se

(SPLOŠNO
POGOVORNO)

ang.
določena denarna vrednost
(pet

7. douro

zlata),

petim pesetam

nem. hakenbüchse: ročno
strelno orožje iz srednjega
veka
9. job (POGOVORNO)

kos

nekdanja španska valuta enaka
špa.

8. faire péter l'arquebuse

frankov,

ang.

zelo energično delati, delati kot
stroj

delo, posel, zadolžitev
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10. turf (ne pas s'endormir ang. turf: trava, teritorij,

hitro in učinkovito delati, ne

sur le turf) (ZASTARELO)

počivati na lovorikah

območje

11. flouse/flouze/flou/flouz
flouss/flousse

(faire

flouze)

du

denar, zaslužiti denar

(NIŽJE

POGOVORNO)

arab.
pretiravati v intenzivnosti dela,

12. forcing (faire le forcing)

izvajati pritisk nad nekom ali
(POGOVORNO)

ang.

nečim

13. lové (lovets)
(ARGO)

denar,

pa

tudi

baraba,

prestopnik

roms.

14. toubib (POGOVORNO) arab.

Zdravnik

15. baraka barraca, avoir la
biti uspešen, imeti neverjetno

baraka/barraca

srečo
(POGOVORNO)

arab.

16. dollar

ang.

(imeti) denar
majhna denarna vrednost, npr.

17. kopeck (pas un kopeck)

cent; biti brez denarja, brez
(POGOVORNO)

18. kif-kif (POGOVORNO)

rus.

prebite pare
enako, podobno, enakovredno,

arab. (»kif«-kot)

19. ticket (ramasser les
tickets) (POGOVORNO)

tako kot

bankovci,
ang.

tisoč

frankov,

denarna valuta, vzeti bankovce
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španska

20. peseta

špa.

valuta,

pogovorni

izraz za denar

21. fifrelin (ne pas valoir un
fifrelin)

majhna

(POGOVORNO

IN

ZASTARELO)

denarna

vrednost,

drobiž; nekaj je ničvredno, ni
nem.

vredno niti počenega groša

22. fade (donner son fade)
plačati, dati svoj prispevek
(NIŽJE POGOVORNO)
23.

nem. pust, medel

bézef/bésef/bezef/

beseff/besef
(NIŽJE POGOVORNO)

veliko, zadosti
arab. bezzāf

24. bicraver
(ARGO)

roms.

krasti, prodajati, preprodajati

25. blafard

nem. bleichvar: bled

denar, srebrn kovanec
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LJUBEZEN IN SPOLNOST (FRA)
PREVZET IZRAZ (+ REGISTER)

IZVOR

POMEN

1. kiffer (POGOVORNO)

arab.

biti všeč

2. bagatelle (POGOVORNO)

ita. bagatella

ljubimkanje, ljubiti se

3.

boxon/bocson

(NIŽJE ang.

javna hiša

POGOVORNO)
hiter in enkraten spolni

4. fast foutre

ang. fast food

5. mickey

ang.

moški spolni organ

6. mirely

ang.

ženski spolni organ

7. pal

ang.

8. zob (ARGO)

arab.

9. c'est open bar

ang. open bar

10. cameltoe

ang.

11. flirtage, flirt (POGOVORNO)

ang. to flirt

spogledovanje, flirtanje

12. flatter

ang. to flatter

nekoga hvaliti, mu laskati

13.

chbeb,

schbeb

POGOVORNO, SLABŠALNO)

14. macoumé

(NIŽJE

odnos

prijatelj, tudi moški spolni
organ
moški spolni organ
lahka

možnost

spolnih

odnosov z neko osebo
čez obleko vidna oblika
ženskih sramnih ustnic

mlad istospolno usmerjen
arab.

moški

(pogosto

mediteranskega videza)
kreolščina (antilska)
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istospolno usmerjen moški

privlačno

dekle

15. schneck (ARGO)

nem.

16. sexy (POGOVORNO)

ang.

spolno privlačno, seksi

arab. nik

imeti spolni odnos

17.

niquer,

se

faire

(VULGARNO)

niquer

predmestja

biti
18.

scotché

(être

scotché,

scotché) (POGOVORNO)

iz

kot

prilepljen

na

rester ang. scotch tape: lepilni določeno osebo/stvar, biti
trak

ves čas v njeni neposredni
bližini

ang.
19. flipper (POGOVORNO)

to

flip

(out):

znoreti, prestrašiti se, biti izjemno navdušen nad
tudi

postati

zelo nečim

navdušen
20.

slabšalno

moukère/mouquère/moukaire/moukeira arab

za

(NIŽJE POGOVORNO)

prostitutko

21. chipé (être chipé pour)
ang. (chip)
(POGOVORNO)

22. bouyaver (ARGO)

romščina bouillaver
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žensko

poimenovanje
s

slabim

slovesom, lahko tudi za

imeti nekoga rad, ceniti,
biti zaljubljen v nekoga

spolno občevati (z veliko
silo)

VSAKDANJE ŽIVLJENJE (FRA)
PREVZET IZRAZ (+
REGISTER)
1. dab/dabe
(ARGO)

IZVOR

ang. (brit.) vešča oseba

POMEN
oče ali neke vrste avtoriteta,
npr. bog, kralj, gospodar
zakoten, slabo poznan kraj ali
vasica

2. bled (POGOVORNO)
(v magrebskih državah pomen:
arab.

3. smala (POGOVORNO)

rojstna država, vas)
(številčna) skupina ljudi, bodisi

arab.

družina, prijatelji, sodelavci

4. gourbi (NIŽJE
POGOVORNO)

glava, tudi neurejeno, revno
arab.

bivališče

5. fiesta (faire la fiesta)
(POGOVORNO)

6. black-out

zabava
špa.
tema, tudi izogibanje razkritju
ang.

določenih informacij
uporaba drog (narkotikov) kot
tudi uporaba substanc za
izboljšanje rezultatov pri

7. doper

športnih, psihičnih,
intelektualnih ali spolnih
ang. (doping)

8. tortore
(NIŽJE POGOVORNO)

dejavnostih
hrana, živila

ita.
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biti nesrečen, melanholičen,

9. cafard, cafarde (avoir le c.)

nemotiviran, tudi hinavec,
(POGOVORNO)

arab.

licemerec, izdajalec

10. adja (mettre les adjas, se
faire la dja) (ARGO)

oditi, rešiti se, pobegniti
arab.

11. schlof (aller au

iti spat, odpraviti se v posteljo,

schlof/schloff/à schloff/à

spati

schlouf/faire schloff/schloff/
chlof) (ARGO)

nem. schlaf: spanec
osebna lastnina ob sprejemu v

12. barda/bardat (faire son

vojsko ali zapor, vse kar nekdo

barda) (ARGO)

nosi s seboj, cula
arab.
kakršnakoli oblika
prebivališča, običajno

13. casba, cassaba

skromna, neurejena, v slabem
(NIŽJE POGOVORNO)

stanju, bivališče za revne ljudi,
arab. kasabah

zatočišče za reveže
čuvaj, straža, nadzornik,

14. chouf (ARGO)

15. faire crari (ARGO)

opazovalec, tudi vzklik:
arab.

»pazi/glej!«

romščina kré rharhi:

bahati se, biti zelo ponosen,

pretvarjati se

tudi pretvarjati se

16. marave, maraver (maraver

pretep, pretepati se, nekoga

la gueule à qqun) (ARGO)

romščina marav: udariti

udariti, raniti, tudi ubiti

17. walou (POGOVORNO)

arab.

popolnoma nič
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preprost kuhan družinski obed,

18. frichti

neke vrste enolončnica, tudi
(NIŽJE POGOVORNO)

nem. Frühstück: zajtrk

19. black, Black
(POGOVORNO)

črnec, tudi Afričan
ang.

20. hopper: appeler (faire
«hop«)

21. fatwa (lancer une fatwa)

poklicati, v nekaterih
ang.

kontekstih tudi naskočiti
osebni napad na nekoga z

arab.

namenom izvajanja pritiska

22. nouba (c'est la nouba, faire
la nouba)
(POGOVORNO)

vojaški obrok

vesel dogodek, praznovanje,
arab. nuba: stolp, stražni stolp,
fanfare
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odklopiti se, sprostiti se

ALKOHOL IN ZABAVA (FRA)
PREVZET IZRAZ (+
REGISTER)

1. gloria (faire gloria)

IZVOR

kava z alkoholom (žgano pijačo),
ita.

čaj z žgano pijačo ali sladkana kava

1. bakchich (tudi:

vrček vina, napitnina, tudi zahvala

baschich, toucher un

ali podkupnina pri dejanjih

bakchich)
(POGOVORNO)

2. coaltaré

POMEN

korupcije in provizija pri
transakcijah

arab.
ang. coal tar: premogov
katran

pijan

3. schlass(e) (être
schlass/chlasse/chlass
/chlâsse/chlasse/cheula

pijan, pijanec (močno vinjena

sse/slaze/ slasse)

oseba)

(POGOVORNO)

nem.

4. schnic (schnick/
Schnick/chnick/chnic
chenique/chenic/

žganje (običajna vrsta žganja),

verre de schnick)

alkohol

(POGOVORNO)

nem.
alkohol, žganje iz sirupa

6. tafia/taffiat

sladkornega trsa, rum, žganje slabe
(ZASTARELO)

kreol. ratafia

kakovosti

7. chicoré/-e (être chicore,

cikorija, tudi stanje opitosti,

être de chicorée, prendre une
chicorée)

metaforična predstava teme

Jidiš
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oziroma lukenj v spominu kot
posledica opitega stanja
8. carafonner

arab. gharafa:
radodarno ponujanje

(NIŽJE POGOVORNO)

nečesa

9. cash
(POGOVORNO)

pijačo spiti naenkrat, brez
obotavljanja, na dušek

ang.

10. bock (boire un bock,

debel kozarec, kozarec za pivo ali s

prendre un bock, offrir un
bock)

piti, ponuditi (alkoholno) pijačo

pivom (pol praznim)

nem.

11. bamboche (vie de
bamboche)
zabava, svatba, požrtija, vdajanje

(POGOVORNO IN
ZASTARELO)

ita. bamboccio: lutka

užitkom

akcijska scena, pretep, boj, spopad,

12. corrida

tudi kaos, žurka v smislu zapletene
(POGOVORNO)

špa.

situacije
bogataš, milijarder, pogosto

13. nabab (faire son nabab)

vzhodnjaških korenin, nekdo, ki živi

(KNJIŽNO)

v izobilju, nekdo, ki se pogosto
port. nababo: guverner

zabava, ki živi na veliki nogi
živeti neurejeno življenje, živeti od

14. vie de patachon

špa. patache: ladja, tudi zabave, užitkov in razvrata, živeti,
(POGOVORNO)

manjša vojna ladja

15. glass/glasse/glace/glas
(ARGO)

kot da ni jutrišnjega dne
spiti, naročiti, ponuditi kozarec

ang. glass: kozarec
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(ponavadi alkoholne pijače)

16. muflée/mufée (avoir une
m., être avec une m., tenir

stanje opitosti, opijati se

une m.)

pijančevanje, pretirano uživanje
alkohola

(ARGO)

nem. muffel

17. gueuze, geuze, gueuse

niz.

lambijsko pivo iz belgije

18. godaille
(NIŽJE POGOVORNO,

zabava z veliko hrane in pijače,

ZASTARELO)

niz. goed ale: dobro pivo vdajanje užitkom

19. chasselas

nem. schlass

biti pijan

rus.

Pivo

20. pive (pivre, pivé)
(ARGO)

točilni pult (ta je sicer redko prekrit

21. zinc

s cinkom, največkrat je iz bakra),
(POGOVORNO)

nem. zink

spiti kozarček ob »šanku«

22. piccolo
(NIŽJE POGOVORNO)

23. tango

24. Kriek

majhen kozarec lahkega rdečega
ita.

vina, pogosto sladkanega
koktajl na osnovi piva in sirupa iz

špa.

granatnega jabolka
aromatično belgijsko pivo z okusom

niz.

po češnjah
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16 Priloga št. 2
VPRAŠALNIK
Pozdravljeni,
moje ime je Anamarija Brudar in sem prevajalka in tolmačka v Službi za prevajanje.
Hkrati zaključujem študijsko pot na Oddelku za prevajalstvo na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. V svojem magistrskem delu raziskujem izvor prevzetih besed v pogovorni
slovenščini in francoščini. Nabor izbranih pogovornih besed in fraz, ki jih analiziram,
obsega 100 izrazov za štiri najbolj osnovna življenjska področja (za vsak jezik posebej).
Za čim večjo relevantnost in uporabnost svoje naloge želim njihovo poznavanje in
razumevanje preveriti tudi pri maternih govorcih.
Na tej točki se tako obračam na vas, da s pomočjo vaših odgovorov dobim čim boljši
vpogled v dejansko stanje obstoja izbranih prevzetih izrazov v vsakdanjem življenju.
Tiste izraze ali fraze, ki jih poznate, označite z »X«. Če veste tudi, kaj določen izraz ali
fraza pomenita, dopišite še pomen (opis naj bo čim krajši).
Vprašalnik je anonimen. Vnaprej se vam zahvaljujem za vaš čas. Vsak vaš odgovor je
zelo dragocen.

86

DELO IN DENAR
PREVZETA BESEDA ALI FRAZA

IZRAZ POZNAM, ZANJ
SEM ŽE SLIŠAL (X)

1. fušarija, fušati
2. ajnfoh
3. gajsten
4. šmofu
5. škart
6. šraufštok
7. kunde
8. mukte
9. čamiti
10. fertik
11. kurbl (tudi kurbel, kurbelj)
12. ufurati
13. šraufnciger
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POMEN

14. burkle
15. širhakl
16. ibunge
17. verštat
18. cegu
19. gastarbajter
20. curakar
21. šlauhvaga
22. ajnliftati
23. durh
24. šunk
25. šiht
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LJUBEZEN IN SPOLNOST
PREVZETA BESEDA ALI

IZRAZ POZNAM, ZANJ

FRAZA

SEM ŽE SLIŠAL (X)

POMEN

1. šmirati
2. geštel
3. kušniti
4. žmoht

VSAKDANJE ŽIVLJENJE
PREVZETA BESEDA ALI FRAZA

IZRAZ POZNAM, ZANJ
SEM ŽE SLIŠAL (X)

1. ajeršpajz
2. modroc
3. fensi
4. malora
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POMEN

5. firkelc
6. fruštek
7. župa
8. šajba
9. bajk
10. kanotjera
11. ajmoht
12. makaronflajš
13. furati safr
14. kot bubrek v loju
15. lajf
16. šajtrga
17. truga
18. (biti) nabildan
19. trolati
20. flancati
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21. cimer
22. špatula
23. šefla
24. kugla
25. cajtanje

ALKOHOL IN ZABAVA
PREVZETA BESEDA ALI FRAZA

IZRAZ POZNAM, ZANJ
SEM ŽE SLIŠAL (X)

1. pir
2. fajhten
3. špas
4. šank
5. vic
6. klamfa
7. narediti ibercug

91

POMEN

8. kufrena faca
9. rigoleto
10. musolini
11. aksa
12. ofičale
13. žlampati
14. namontiran
15. cugniti (tudi cukniti)
16. špilferderber
17. štoflciger
18. do podnšusa
19. udesiti se ga
20. píjanka
21. štamprle
22. flaša
23. šnopc
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24. šlukniti
25. partibrejker
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QUESTIONNAIRE
Bonjour à tous,
Je m'appelle Anamarija Brudar et je travaille au Service de Traduction en tant que
traductrice et interprète. Parallèlement, je suis en train de finir mes études au
Département de Traduction (Faculté des Lettres, Ljubljana). Dans mon Diplôme de
Master, je m’occupe des emprunts du slovène et français parlé. La liste des mots et
phrases qui font l’objet de mon analyse comprend 100 expressions de quatre domaines
de vie assez basiques (pour chaque langue). En vue d’assurer la plus grande pertinence
et l’utilité de mon travail, je veux vérifier la connaissance la compréhension de ces mots
parmi les locuteurs natifs.
Et c’est à ce point-là que je me tourne vers vous parce que ce n’est qu’avec vos réponses
que je pourrai découvrir l’état réel de l’usage de ces emprunts.

S’il vous plaît, marquez les expressions que vous connaissez avec un »X«. Si vous
connaissez aussi la signification d'un mot ou phrase, ajoutez-la (la description doit être
aussi courte que possible).

Ce questionnaire est anonyme. Je vous remercie en avance pour votre temps. Chacune
de vos réponses m'est précieuse.
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TRAVAIL ET ARGENT

JE CONNAIS ET/OU
EXPRESSION

COMPRENDS CET
EXPRESSION (X)

1. gagner son bifteck
2. bizness, bezness

3. chavrave, chafav

4. cravacher
5. overbooké
6. relax
7.douro
8. faire péter l'arquebuse
9. job
10. turf (ne pas
s'endormir sur le turf)
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SIGNIFICATION

11. flouse/flouze/flou/
flouz flouss/flousse (faire
du flouze)
12. forcing (faire le
forcing)
13. lové (lovets)
14. toubib
15. baraka barraca, avoir
la baraka/barraca
16. dollar
17. kopeck (pas un
kopeck)
18. kif-kif
19. ticket
20. peseta
21. fifrelin (ne pas valoir
un fifrelin)
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22. fade (donner son
fade)
23. bézef/bésef/bezef/
beseff/besef
24. bicraver
25.blafard
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VIE QUOTIDIENNE

JE CONNAIS ET/OU
EXPRESSION

COMPRENDS CET
EXPRESSION (X)

1. Dab/dabe

2. bled
3. smala
4. gourbi
5. fiesta
6. black-out
7. doper
8. tortore
9. cafard, cafarde
10. adja (mettre les adja(s))
11.schlof (aller au
schlof/schloff/à schloff/à
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SIGNIFICATION

schlouf/faire schloff/schloff/
chlof
12. barda & (bardat) (faire
son barda)
13. casba, cassaba
14. chouf
15. faire crari/crary, crari
16. marave & maraver ; je
vais te marav la gueule ; se
faire marave ; être marave ;
marave la gueule à qqun ;
marrave ; marav
17. walou
18. frichti
19. black, Black
20. hopper
21. fatwa (lancer une fatwa)
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22. nouba (c'est la nouba,
faire la nouba)

FETE ET ALCOOL

JE CONNAIS ET/OU
EXPRESSION

COMPRENDS CET
EXPRESSION (X)

1. gloria (faire gloria)
2. bakchich (tudi
baschich, toucher un
bakchich)
3. coaltaré
4. schlass(e)
5. schnic (schnick/
Schnick/chnick/chnic/ch
enique/chenic/ verre de
schnick)
6. tafia & taffiat
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SIGNIFICATION

7. chicoré/-e (être
chicore, être de
chicorée, prendre une
chicorée)
8. carafonner
9. cash
10. bock (boire un bock,
prendre un bock, offrir
un bock)
11. bamboche
12. corrida
13. nabab (faire son
nabab)
14. vie de patachon
15.
glass/glasse/glace/glas
16. muflée
17. gueuze
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18. godaille, godailler
19. chasselas
20. pive
21. zinc
22. piccolo
23. soviétique
24. tango
25. Kriek

AMOUR ET SEXUALITÉ

JE CONNAIS ET/OU
EXPRESSION

COMPRENDS CET
EXPRESSION (X)

1. kiffer, kiffer sur, kiffer
qqn, se kiffer
2. bagatelle
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SIGNIFICATION

3. boxon/bocson
4. pal
5. flirtage, flirt
6. flatter
7. schneck
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