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Izposojenke v slovenskih narečjih in knjižni
slovenščini
Заимствания в словенските диалекти и
словенския книжовен език

0 Sosedi slovenskega jezika
Sosedi slovenskega jezika – na jugovzhodu in jugu kajkavščina in
čakavščina, na jugozahodu italijanščina, na zahodu furlanščina, na
severu nemščina, na vzhodu madžarščina – pripadajo trem v Evropi
danes najbolj razširjenim jezikovnim vejam indoevropske jezikovne družine
(slovanski, romanski, germanski) ter uralski jezikovni družini.
Jezikovni zemljevid tega prostora se je dokončno izoblikoval po zadnjem
velikem preseljevanju ljudstev do konca druge polovice 1. tisočletja po Kr.
oziroma v času kolonizacij v visokem in poznem srednjem veku.
Kronološko gledano so na to ozemlje, ki je bilo v prvi polovici prvega
tisočletja po Kr. pred prihodom Slovanov poseljeno z romaniziranimi
Kelti (severni del) in Iliri (južni del), ki so bili tako kot Latinci
indoevropsko ljudstvo, prihajale ljudska latinščina in njena potomka v
Alpah furlanščina, slovanščina ter njuni potomki slovenščina in
kajkavščina in čakavščina , nemščina, madžarščina, italijanščina.

Neslovanski jeziki v stiku s slovenščino

substrat
 balkanska romanščina (keltoromanščina, iliroromanščina; istriotščina)
adstrat
 alpska romanščina > furlanščina od 6. st.
nar. sln. nevold ‘nečak’, nječa ‘nečakinja’
 (bavarska visoka) nemščina od 8. st., knjižna nemščina
nar. sln. žlahta ‘sorodstvo’, fot ǝ r ‘oče’, švig ǝ rfot ǝ r ‘tast’
 madžarščina od 9. st.
nar. sln. fačok ‘(nezakonski) otrok’
 beneška italijanščina (< italska romanščina) od 10. st., knjižna
italijanščina
nar. sln. nono ‘dedek’, nona ‘babica’

Čakavska narečja
Brozović 1991

1 Staroromanske izposojenke
Najstarejše izposojenke iz ljudske latinščine ali zgodnje romanščine v alpsko
slovanščino segajo v čas od 6. do 11. stoletja . V sodobni slovenščini so
skoraj nerazpoznavne, saj so bile glasovno in oblikovno prilagojene alpski
slovanščini (značilni sta na primer naslednji zamenjavi glasov: roman. f →
alp. slovan. p/b, roman. a → alp. slovan. o).

Najznačilnejše stare romanske izposojenke v slovenščini so:
 zemljepisna imena: Celje, Celovec, Drava, Kokra, Kopǝr, Kranj, Logatǝc,
Ptuj, Soča, Trst;
 breskǝv/breskva ‘праскова’, čǝbula ‘лук’, č(r)ešnja ‘череша’, hlače
‘панталони’, kmet ‘селянин’, maša/meša ‘литугия’, miza ‘маса’,
mlin/malin ‘мелница’, pogača ‘тип на сладко’, trta ‘лоза’.
Vse te besede so značilne za večino slovenskih narečij in so bile sprejete v
slovenski knjižni jezik.

2 Starovisokaonemške izposojenke
Nemščina, natančneje visoka nemščina (nem. Hochdeutsch) je ob spodnji
nemščini (nem. Niederdeutsch ali Plattdeutsch), nizozemščini, frizijščini in
angleščini zahodnogermanski jezik.
Neposredno je izpričana od polovice 8. stoletja po Kr., časovno pa se deli na tri
obdobja, in sicer so to:
 stara visoka nemščina (ok. 750 – ok. 1050),
 srednja visoka nemščina (ok. 1050 – ok. 1350),
 nova visoka nemščina (od ok. 1350 zgodnja nova visoka nemščina).
Sodobni nemški knjižni jezik se je izoblikoval na osnovi jezika prevoda Biblije
(1522) Martina Luthra (1483–1546), katerega osnova so prvotno bila saška
narečja.

Alpska slovanščina je v tesnejši stik z (bavarsko staro visoko) nemščino prišla
v času po političnoupravni priključitvi alpskoslovanskih kneževin
Karantanije in Karniole Bavarski oziroma v času po priključitvi Bavarske
frankovski državi leta 788 v drugi polovici 8. stoletja (Karantanija 743–745,
Karniola v času frankovsko-avarskih vojn 791 in 795–796). V odnosu do
alpske slovanščine je bila (bavarska) stara visoka nemščina sprva
adstrat/soplast, po t. i. veliki nemški kolonizaciji (10.–12. stoletje), ki je
privedla do popolne germanizacije severnega dela alpskoslovanskega
poselitvenega ozemlja, pa v germaniziranem pasu superstrat/nadplast, v
pasu južno od njega pa adstrat/soplast.

(Starovisoko)nemške izposojenke v slovenščini so na primer basati ‘да
напъвам’, birmati ‘’, mǝnih ‘монах’, post ‘пост’, šipa ‘стъло’, škoda
‘вреда, щета’, škof ‘епископ’, žaga ‘трион, бичкия’, žegnati ‘да
бладославям’, žlahta ‘роднинство’.

3 Mlajše romanske (furlanske in beneškoitalijanske) izposojenke
V slovenščino so bile prevzete po 11. stoletju, so v osrednjih in vzhodnih
slovenskih narečjih redke. Pojavljajo predvsem v primorskih narečjih, saj so
bila samo ta v neposrednem stiku s furlanščino in beneško italijanščino (v
osrednjih slovenskih narečjih se na mestu romanizmov v primorskih
narečjih pojavljajo germanizmi).

3.1 Furlanske izposojenke
Furlanščina je skupaj z dolomitsko ladinščino in retoromanščino
alpskoromanski jezik, torej del severozahodnih romanskih jezikov. V
Furlaniji je torej edini romanski jezik, ki ima kontinuiteto od antike. Nastala
iz oglejske latinščine, jezika rimskega mesta Oglej, ki so ga Rimljani
ustanovili leta 181 pr. Kr. in od koder se je širila na tedaj s Kelti in Iliri
poseljeno celino.
Značilnost furlanščine je na primer prehod lat. ka , ga > cja , gja (furl. cjan e
gjat : knj. ital. cane e gatto ‘куче и котка’).
Po tej značilnosti lahko v slovenskih narečjih prepoznamo številne furlanizme
(nar. sln. čemin‘камина’, čarta‘хартия’, barča‘лодка’).

3.2 Beneškoitalijanske izposojenke
Italijanščina in sardščina sta italoromanska jezika, pomenita pa prehod med
severozahodnimi in jugovzhodnimi romanskimi jeziki. Kot ljudski jezik se
je italijanščina v obliki t. i. kolonialnega beneškega narečja (ital. veneto
coloniale) v Furlanijo razširila z beneško kolonizacijo v visokem srednjem
veku, kot knjižni jezik v javnem življenju pa se je uveljavila s prisotnostjo
italijanske države v drugi polovici 19. stoletja (predvsem po letu 1866).
V neprimorska slovenska narečja in posledično v slovenski knjižni jezik so bili
poznejši romanizmi sprejeti le izjemoma, na primer bajta‘хижа’,
cekin‘монета, жълтница’, cokla ‘налъм’, fant ‘’момче, malta‘цимент’,
mošt‘сок’, omara/ormara‘гардероб, шкаф’, polenta‘качамак’,
pršut‘шунка’, raca‘патица’, račun‘сметка’.

4 Madžarščina
To je uralski jezik (uralsko jezikovno družino sestavljajo t. i. ugro-finski jeziki
in samojedščina). Madžari so v srednjo Evropo začeli vdirati konec 9.
stoletja. Kmalu nato so se naselili v Panonski nižini okrog Blatenskega
Kostela in asimilirali tamkajšnje slovansko prebivalstvo ter tako prekinili
vez med južno‑ in zahodnoslovanskimi jeziki. Od tam še naprej vdirali proti
zahodu in jugozahodu. Leta 955 jih je v bitku pri Augsburgu dokončno
porazil cesar Oton I. Veliki (936–973).
Madžarščina je iz slovanščine prevzela precej besedja (madž. serda ‘сряда’,
csütörtök ‘четвъртък’, péntek ‘петък’ ← praslovansko *serda, *četvьrtъkъ,
*pętъkъ).

5 Srednjevisokonemške izposojenke
Kot posledica zgodovinskih okoliščin (fevdalizacija, kolonizacija, ustanavljanje
samostanov, nastajanje gradov in mest) se je nemško-slovenski jezikovni
stik v visokem in poznem srednjem veku zelo okrepil.
V tem obdobju (srednjevisoko)nemške izposojenke dobesedno
preplavijo slovenščino: ajda ‘тип од жито’, britof ‘гробище’, cegǝl
‘тухла’, cvek ‘пирон, гвоздей’, fara ‘енория’, flaša ‘шише, бутилка’,
grunt ‘стопанство’, kiklja ‘пола’, pek ‘хлебар’, škaf ‘ведро, кофа’, šola
‘училище’, špeh ‘сланина’, žajfa ‘сапун’, žihǝr ‘сигурен, уверен’, žleht
‘зъл, коварен’.
Srednjevisokonemške izposojenke so ali so v preteklosti bile tudi razširjene v
večini slovenskih narečij, v slovenski knjižni jezik razen redkih izjem ( ajda,
kaplan, nagəlj, pek, pila, škaf, šola, škarje, tram, žafran, žajbəlj, žamet)
praviloma niso bile sprejete.

6 Ljudske novovisokonemške izposojenke
Proces prevzemanja iz nemščine v slovenščino, ki se je utrdil v visokem in poznem
srednjem veku, se je nadaljeval tudi v novem veku. V novovisokonemškem obdobju
(od ok. 1350 dalje) so nemške prevzete besede v slovenščino prišle bodisi iz
ljudskega jezika bodisi iz knjižnega jezika.
Ljudske novovisokonemske izposojenke so v ljudsko slovenščino, tj. slovenska narečja,
prišle z neposrednim stikom slovensko govorečih z nemško govorečimi in so
značilne za celotno obdobje novega veka. Med njimi je glede na jezikovne
značilnosti ljudske nemščine včasih mogoče samo na splošno ločiti avstrijsko
bavarsko nemščino , včasih pa natančneje tudi posamezna avstrijska bavarska
narečja, kot so koroško, štajersko, tirolsko narečje .
Učene novovisokonemške tujke so v knjižno slovenščino prišle iz knjižne nemščine
preko učene kulture. Značilne so predvsem za 19. in 20. stoletje, ko je slovenščina
preko nemščine prevzela tudi večino evropskih tujk, t. i. evropeizmov.

Ljudske (novovisoko)nemške izposojenke v slovenščini so na primer cajt
‘време’, cukǝr ‘захар’, fajfa ‘лула’, krompir ‘картоф’, malca ‘закуска’,
orglje ‘орган’, peglezǝn ‘ютия’, šaravf ‘болт, винт’, šparget/šporget
‘фурна, пещ’, šnops/šnopc ‘ракия’.

7 Izposojenke v knjižni slovenščini
Knjižna slovenščina se je ponovno in dokončno poenotila v drugi polovici 19.
st., v času t. i. pomladi narodov okrog marčne revolucije leta 1848. Tako je
knjižna slovenščina dobila svojo novo glasovno in slovnično podobo ter
besedje. Takšna je knjižna slovenščina v osnovi še danes.
Pri prenovitvi besedja je šlo predvsem za »čiščenje« tujejezičnega, tj. nemškega
besedja in njegovo nadomeščanje s slovanskim. Številni nemške ljudske
izposojenke, ki so bile skozi stoletja sprejete v slovenska narečja in so
postale v njih popolnoma podomačene, so bile v drugi polovici 19. st. iz
knjižnega jezika popolnoma izrinjene, še naprej živijo pa v narečjih in
drugih neknjižnih različicah slovenščine, od koder dvojnost knjižno :
neknjižno v besedju .

V poštev so prišle naslednje rešitve:
a) ponovna uveljavitev manj razširjenih domačih besed, ki so se ohranile v
nekaterih narečjih ali bile zapisane v starejših fazah knjižnega jezika: lek,
zrak za arcnija ‘лекарство’, luft ‘въздух’;
b) na novo tvorjene besede iz domačih prvin: krožnik ‘чиния’, zdravilo
‘лекарство’ za taler, arcnija;
c) prevzemanje besed z njihovo (včasih samo delno) podomačitvijo iz drugih
knjižnih slovanskih jezikov tedaj v kulturnem stiku s knjižno slovenščino:
– hrvaščina/srbščina : blagajna ‘каса’, dvorana ‘зала, салон’, kava ‘кафе’,
naslov ‘адрес’, odmor ‘прекъване, пауза’, podatǝk ‘информация,
съобщение’, sladoled ‘сладолед’, soba ‘стая’, školjka ‘раковина’, trenutǝk
‘момент’;

– ruščina: milo ‘сапун’, slovar ‘речник’, sposobǝn ‘способен’, steklo
‘стъкло’, svež ‘свеж, пресен’, točǝn ‘точен’, točka ‘точка’;
– češčina: pivo ‘бира’, pribor ‘прибор за хранене’, tovarna ‘фабрика,
завод’, vlak ‘влак’, znamka ‘пощенска марка’;
– poljščina: polka ‘полка’, vpliv ‘влияние’ .
Kljub temu pa je do nedavnega bila knjižna nemščina jezik posrednik, preko
katerega je knjižna slovenščina sprejemala mednarodno in zelo razširjeno
besedje iz evropskih jezikov, kar pomeni, da so t. i. evropeizmi (bencin
‘бензин’, kaseta ‘аудио касетка’, štipendija ‘стипендия’, vaza ‘ваза’,
verzija ‘версия’, viadukt ‘виадукт’, vikend ‘викенд’, vulkan ‘вулкан’) v
slovenščino večinoma prišli preko nemščine.

Hvala za pozornost!
Благодаря за вниманието!

