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POVZETEK

V magistrskem delu Diferenciacija jezika Erjavčeve pripovedi Avguštin Ocepek od
prve izdaje (1860) do zadnjega ponatisa (2013) je na jezikovni ravni obravnavana
Erjavčeva pripoved Avguštin Ocepek. Osnovni namen je bil s pomočjo jezikovne
analize ugotoviti, kako se je jezik v različnih izdajah spreminjal in prilagajal sočasni
jezikovni normi.
V teoretičnem delu je predstavljeno življenje in delo avtorja pripovedi, Frana Erjavca
ter razvoj slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju, in sicer s posebnim ozirom na
drugo polovico stoletja ter na pomembnejše jezikoslovce, ki so v tistem času oblikovali
slovenski knjižni jezik.
V empiričnem delu je podana analiza posameznih izdaj izbrane pripovedi na različnih
jezikovnih ravneh (pravopisni, glasoslovni, oblikoslovni, leksikalni in skladenjski).
Ugotovljeno je, da prva in druga izdaja analiziranega besedila iz 19. stoletja na
nekaterih mestih odstopata od sočasne jezikovne norme, preostali ponatisi pa so z njo
usklajeni, kljub temu pa so v njih ohranjeni leksikalni arhaizmi. Ti se pojavijo tudi v
odlomku v sodobnem srednješolskem berilu, a imajo dodatna pomenska pojasnila. S
tem je besedilo v večji meri približano ciljni publiki.

Ključne besede: Fran Erjavec, Avguštin Ocepek, slovenski knjižni jezik, 19. stoletje,
normativnost jezika, jezikovna analiza

ABSTRACT

This master's thesis, entitled Differentiation of the language in Erjavec's narration
Avguštin Ocepek since its first publication (1860) till its last reprint (2013), focuses on
the language in the story Avguštin Ocepek, which was written by Fran Erjavec. The
main purpose was to determine how language changed from one edition to another and
adapted to the linguistic norms of the time by means of linguistic analysis.
The theoretical part presents the life and work of Fran Erjavec and the development of
standard Slovene in the 19th century, with special attention devoted to the second half
of the century and the more important linguists who co-created Slovene in that period.
As for the empirical part, it analyses individual editions of the story at various levels
of language (orthography, phonetics, morphology, lexicology and syntax). The
findings suggest that the first and the second edition of the text from the 19th century
differed from the linguistic norms of the time. All the remaining reprints followed the
then current norms, although they contained certain lexical archaisms, which were
observed in the section about the modern secondary school reader and which provided
additional explanations to bring the text closer to the target audience.

Keywords: Fran Erjavec, Avguštin Ocepek, standard Slovenian, 19th century,
normativity in language, linguistic analysis

UPORABLJENE KRAJŠAVE
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1 UVOD

1.1 OPREDELITEV PROBLEMATIKE, NAMEN IN CILJI
V magistrskem delu so raziskane jezikovne značilnosti pripovedi Avguštin Ocepek
pisatelja Frana Erjavca, ki je nastala v drugi polovici 19. stoletja. Delo je bilo prvič
objavljeno leta 1860 v Slovenskem glasniku. Po pričevanju Simona Gregorčiča (1951:
179) naj bi nastalo že pet let prej v tretjem zvezku glasila Vaje, ki so ga ustanovili znani
slovenski pisatelji in pesniki (Jenko, Stritar, Erjavec idr.), vendar je ta podatek zaradi
izgube zvezka nepreverljiv.
Pripoved je nastala v času realizma, ko je v literaturi prevladovala kratka proza.
Glede zvrstne opredelitve Avguština Ocepka so si bili literarni teoretiki in drugi pisci
neenotni. Erjavec (1893–1960) in Flere (1921: 485) sta pripoved umestila med povesti,
prav tako Dornik (1919: 1). Slodnjak (1959: 274) in Ilich (2000: 427) sta delo
opredelila kot novelo, Kos (2006: 303, 306) pa se glede na vse slogovne značilnosti ni
mogel odločiti niti za novelo niti za povest, zato je delo poimenoval zgolj pripoved.
Enako je delo poimenovano tudi v tem magistrskem delu.
Starejša literarna besedila, ki so se objavljala večkrat in v različnih obdobjih, so se
na jezikovni ravni načeloma tudi spreminjala. To velja tudi za obravnavano delo
Avguštin Ocepek, ki je bilo ponatisnjeno devetkrat. Prvi ponatis, ki je izšel šele
osemindvajset let po prvi objavi in leto po Erjavčevi smrti, se nahaja v zbirki Frana
Erjavca izbrani spisi (1888). Naslednji ponatis je delo doživelo leta 1919, naslednjega
pa šele leta 1970. Nadalje je Avguštin Ocepek izšel še v letih 1973, 1976, 1994 in 2000.
Leta 2006 je bilo delo prvič objavljeno v samostojni knjigi, leta 2013 pa na spletu kot
elektronsko besedilo, ki ga lahko beremo prek novejše aplikacije, spletne knjižnice
Biblos (prim. http://www.biblos.si/lib/book/9789612427016 ).
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Avguština Ocepka obravnavajo v drugem letniku gimnazij ali štiriletnih strokovnih
šol, vendar kot prostoizbirno književno besedilo,1 in sicer na podlagi odlomka iz berila
Branja 2 (2002), ki zajema del zadnjega poglavja celotne pripovedi.
Predmet magistrskega raziskovanja so vse izdaje pripovedi vključno z odlomkom
iz berila. Hkrati sta primerjani po dve izdaji in analizirani na različnih jezikovnih
ravneh (glasoslovje, oblikoslovje, leksika, skladnja), preverjene so tudi njihove
značilnosti na pravopisni ravni.
Namen in cilji magistrskega dela so raziskati jezikovne značilnosti Erjavčeve
pripovedi Avguštin Ocepek, ki je nastala v drugi polovici 19. stoletja, in pokazati, kako
se je jezik v njenih ponatisih spreminjal.

1.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE

Na začetku raziskovanja sem si zastavila naslednje raziskovalne hipoteze:
H1: Jezik dela Avguštin Ocepek, ki je do danes doživelo devet ponatisov, se v
posameznih izdajah spreminja na vseh jezikovnih ravneh.
H2: Največ jezikovnih sprememb se pojavlja na leksikalni, najmanj pa na skladenjski
ravni.
H3: Največje razlike med zaporednima izdajama so prisotne v 19. stoletju.
H4: Delo je bilo sprejeto med kanonska besedila, ki se obravnavajo pri pouku
slovenščine. Posledično je bilo besedilo navedeno v šolskih berilih.
H5: V berilih je pripoved jezikovno posodobljena, torej približana ciljni publiki
(učencem, dijakom).

Šolska besedila se po Učnem načrtu (Jezeršek, Ortar idr. 2008), ki je dostopen na spletu, delijo na
obvezna in prostoizbirna.
1

2

1.3 RAZISKOVALNE METODE
Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabila več metod, in sicer:
–

komparativno metodo, s katero sem primerjala jezikovne značilnosti besedila
Avguštin Ocepek v različnih izdajah z namenom odkrivanja podobnosti in razlik
na jezikovni ravni;

 deskriptivno metodo, ki sem jo uporabila v teoretičnem delu pri predstavljanju
avtorja in njegovih del ter pri opisovanju razvoja slovenskega knjižnega jezika
v 19. stoletju;
 zgodovinsko metodo, s katero sem preučila jezikovne značilnosti v 19. stoletju,
saj so me zanimale jezikovne spremembe skozi čas;
 metodo analize, ki sem jo uporabila v analitičnem delu magistrskega dela pri
analizi jezikovnih značilnosti;
 metodo sinteze, ki sem jo uporabila za sintezo spoznanj oz. ugotovitev.
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2 ŽIVLJENJE IN DELO FRANA ERJAVCA (1834–1887)
2.1 ŽIVLJENJE

Fran Erjavec, slovenski naravoslovec, potopisec, pripovednik in učitelj, se je
rodil 9. septembra 1834 v Ljubljani (Jevnikar 2013). Oče Mihael Erjavec (1802–1839)
je bil izobraženec, ki je študiral na frančiškanski gimnaziji v Karlovcu. Sprva je delal
kot domači učitelj, nato kot paznik v mestni klavnici; tam je tudi umrl. Oče je bil velik
ljubitelj cvetic, ki jih je gojil na domačem vrtu. Erjavčeva mati, Elizabeta Erjavec
(1807–1865), je bila Ljubljančanka in brez večje izobrazbe. Po moževi smrti se je
ponovno poročila, otroke pa prepustila v oskrbi svoje matere. Erjavec ni v svojih delih
nikoli pisal niti o materi niti o materinski ljubezni. Z osebno izkušnjo je najbrž
povezano tudi dejstvo, da so skoraj vse književne osebe njegovih literarnih del brez
matere (Grafenauer 2013; Jevnikar 2013; Požar 1889; Žebovec 2005: 98).
Pri šolanju je imel Erjavec sprva precej težav. Zaradi nemščine je moral
ponavljati 2. in 3. razred nemške normalke. Erjavec in Flere (1921: IX) pravita, da je
bila za to kriva revščina, zaradi katere si niso mogli privoščiti inštruktorja, ki je bil po
njunem mnenju takrat za usvajanje nemščine nujno potreben.
Glede nemščine so pa vsi »modri« ljudje, kar jih je bilo po Spodnjih poljanah, pod Golovcem
in v Štepanji vasi, te misli, da sta »obere« in »tretji klas« zelo težka razreda, da ju ni mogoče
izdelati brez »štuftarja«. – inštruktorja (Erjavec, Flere 1921: IX)

Kasneje se je njegovo znanje nemščine izboljšalo in tako se je pri trinajstih letih
vpisal na gimnazijo. Med gimnazijskim izobraževanjem je delal pri samouku
Ferdinandu Schmidtu, naravoslovcu, ki je v njem vzbudil ljubezen do naravoslovja.
Leta 1852 je spoznal tudi kustosa ljubljanskega muzeja, Karla Dežmana, ki je na njem
pustil velik vpliv in s katerim je sodeloval do konca univerzitetnih let (Grafenauer
2013; Jevnikar 2013).
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Erjavčeva generacija je bila zelo pestra. Bil je namreč sošolec mnogih
slovenskih literatov: Simona Jenka, Josipa Stritarja, Venčeslava Brila, Ivana Zarnika,
Valentina Kermavnerja in Ivana Tuška. Ivan Mencinger je študiral dve leti za njim.
Take vrle osme šole, kakeršna je bila l. 1854.–55., še ni videla bela Ljubljana. To so
možje, kateri so nam poleg Cegnarja, Valjavca in Levstika osnovali našo leposlovno,
osobito pripovedno literaturo. (Levec 1889)

Ti dijaki so bili eni prvih, ki so poudarjali umetnost slovenskega javnega in
zasebnega pisanja in govorjenja ter slovenščino v tem smislu tudi dosledno gojili. Iz
upora zoper omalovaževanje jezika so se začeli sestajati, kar je privedlo do tega, da so
ustanovili literarni krožek. Njihova besedila so bila namenjena pretežno izobraženemu
slovenskemu meščanu, ki ni zgolj tisti, ki živi v mestu, temveč ta, ki poseduje obrt in
živi od dela drugih. Takrat je bilo tovrstno pisanje prepovedano, zato so se dobivali
skrivaj (Kmecl 1987: 186, 190, 197). Vsako nedeljo popoldne so se sestajali v
stanovanju Valentina Mandelca, kamor so prinašali svoje literarne spise, ki so jih na
glas prebirali svojim vrstnikom. Dobro ocenjene so vpisali v literarni list Vaje, ki je
ohranjen v rokopisni obliki v zgolj dveh zvezkih, tretji pa se je izgubil (Grafenauer
2013, Jevnikar 2013).
Povod za nastanek Vaj je bil dogodek iz leta 1854. Tedanji katehet je na javnem
koncertu strogo prepovedal deklamirati pesmi v slovenščini, kar je prej omenjene
dijake zelo razjezilo. Prijatelja Karla Dežmana so prosili, naj začne izdajati leposlovni
list, kjer bi lahko objavljali svoja leposlovna besedila. Sprva jim je obljubil, da bo
ugodil njihovi prošnji, kasneje pa si je premislil. Tako so se zadeve lotili sami (Levec
1889). Zbornik Vaje danes velja za zibelko slovenskega realizma, saj se je v njem
gradila nova vsebinska, idejna in oblikovna struktura slovenskega slovstva (Pogačnik
1970: 55). Za vajevce je bilo značilno, da so pripadali izrazito svobodomiselni
generaciji, ki je bila v skladu z 19. stoletjem liberalna, oddaljena od katoliške tradicije
(Kos 2006: 311). Ti tudi niso imeli napisanih programskih smernic, ampak so s svojimi
pripovedmi poudarjali, da se želijo izogniti vsakršnim utilitarističnim ciljem in da dela
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ne namenjajo le preprostemu bralcu, temveč tudi oz. zlasti izobražencu. Zanimal jih je
realen kmečko-vaški svet z izobražencem ali brez njega in malomestni svet, katerega
središčna oseba je prav tako (pol)izobraženec (Kocijan 1983: 79, 80). Fran Erjavec je
v svojem umirjenem duhu spadal med zmerne svobodomislece, ki anticerkvenih načel,
za razliko od ostalih vajevcev, niso ostro poudarjali (Kos 2006: 311).
Leta 1854 je Erjavec maturiral in takoj zatem šel na Dunaj študirat kemijo in
t. i. prirodopisje za profesuro na realkah. Dobival je štipendijo, a le pod pogojem, da bi
kasneje postal srednješolski profesor na realki (Grafenauer 2013; Jevnikar 2013).
Čeprav je študiral na naravoslovnem področju, je pisal tudi leposlovna besedila
(prozo), ki jih je želel objaviti v časopisu, a ni našel primernega. Bleiweisove Novice
so svoj prostor namenjale drugovrstnim prispevkom, Janežič, ki je začel izdajati svojo
novo revijo Slovenska koleda, je Erjavcu sicer dovolil objavljati (objavil je npr.
besedilo Mravlja), a je revija izhajala zgolj enkrat letno, kar je bilo za Erjavca premalo.
Zaradi tega so mladi pisci – vajevci – nagovorili Janežiča, naj začne izdajati časopis, v
katerem bi lahko pogosteje objavljali svoje literarne prispevke, pri čemer so mu
obljubili tudi svojo pomoč (Erjavec, Flere 1921: XV). Tako je leta 1858 nastala
slovenska leposlovna revija Slovenski glasnik, Janežič pa je bil njen urednik. Revija je
do leta 1868 izhajala enkrat mesečno (vsakega prvega v mesecu) v Celovcu, njeni
osrednji pisci pa so bili prav vajevci, vključno z Erjavcem. Literatom je Janežič obljubil
honorarje, a pod pogojem, da se striktno držijo jezikovnih pravil. Jezik je moral biti
lep, slovenski, ki opisuje domače dogajanje (Slovenski glasnik 2016, Slovenski glasnik
1858).
Erjavčevo poklicno delo se je vse življenje odvijalo na realkah. 1859. leta je bil
suplent2 na gumpendorfski realki na Dunaju in hkrati nekaj mesecev prefekt 3 v
terezijanski akademiji (Grafenauer 2013). Leta 1860 je bil z ministrskim odlokom
izbran za profesorja v Zagrebu, kjer je poučeval enajst let. Po tem se je preselil v
Slovenijo in na goriški realki poučeval kar sedemnajst let. Poleg tega je poučeval še
leta 1874 in 1875 na moškem in od leta 1876 do 1879 na ženskem učiteljišču v Novi
2
3

suplènt -ênta in -énta m (ȅ é, é ̣): nekdaj profesorski pripravnik (SSKJ; www.fran.si).
prefékt -a m (ȇ ̣): zastar. vzgojitelj, npr. v internatu (SSKJ; www.fran.si).
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Gorici. Od leta 1874 do 1876 je nadomeščal mesto ravnatelja na goriški realki. Leta
1875 je bil imenovan v rednega profesorja zoologije na zagrebškem vseučilišču, a se
je temu mestu odrekel, ker mu je bilo obljubljeno, da bo v Ljubljani dobil mesto
ravnatelja. Zaradi takratnega padca vlade je dogovor propadel, Erjavec pa je ostal le
pri nadomeščanju. Od leta 1876 je bil član izpraševalne komisije za obče ljudske in
meščanske šole v Gorici (Erjavec, Flere 1921: LV; Grafenauer 2013; Jevnikar 2013;
Levec 1889). Erjavec je bil glede svojega poučevanja precej samozavesten. O sebi je
povedal takole:
/…/ z veseljem in ljubeznijo [sem si] prizadeval strogo izpolnjevati svoje dolžnosti. Ne boječ
se, da bi me mogel kdo obdolžiti prevelike samohvale, lahko rečem, da sem kot učitelj s svojo
metodo, s pedagoškim taktom, s svojim vedenjem v šoli in zunaj šole pridobil si naklonjenost
učencev, spoštovanje tovarišev in priznanje načelnikov. (Erjavec, Flere 1921: LV–LVI)

V zasebnem družinskem življenju Erjavec ni imel veliko sreče. Vseskozi se je
soočal s smrtjo svojih bližnjih. V svojem otroštvu je zgodaj izgubil starša, v mladosti
sta mu umrla dva brata (Levec 1889) in kasneje oba sina.
Leta 1872 se je poročil z Marijo Ferfila iz Senožeč in z njo imel dve hčeri,
Ljudmilo in Mileno, ter dva sina, Janka in Miljutina (prvi je umrl ob rojstvu, drugi pri
sedmih letih). Ženo je zaznamoval dogodek, ko je v hišo udarila strela. Posledično je
postala boječa in razdražljiva (Žabovec 2005: 100; Erjavec, Flere XXVII), ali kot je
zapisal Levec (1889), je »začela bolehati na živcih«. Zaradi ženine bolezni je po
Miljutinovi smrti bil Erjavec prisiljen svoji hčeri poslati v samostan v oddaljeno Škofjo
Loko. Tako je živel z bolno ženo in brez otrok. Poročali so, da ga od takrat naprej niso
več videli veselega (Erjavec, Flere 1921: XXVII). Kmalu zatem je začel Erjavec
bolehati. Tri leta za drugim sinom (1887) je umrl še sam. Umrl je nenadoma, po
daljšem, navidezno nepomembnem bolehanju. Imel je raka na želodcu, a so sprva
domnevali, da je umrl zaradi možganske kapi. Pokopan je na goriškem pokopališču
(Grafenauer 2013, Jevnikar 2013). Po Gregorčičevih besedah (2000: 421) je njegova
izguba pretresla vse Slovence.
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2.2 DELO IN DELOVANJE

Erjavec je bil obenem pisatelj in naravoslovec. V njegovi zapuščini je veliko
del, ki so bila po Levčevih besedah visoko cenjena (Levec 1889). Ko je začel pisati
svoja prozna besedila v Vajah, Slovenci še nismo imeli tradicije, po kateri bi se lahko
zgledoval. Erjavec kot pisatelj začetnik torej ni kopiral drugih, ampak je ustvarjal
izvirna besedila, ki jih je črpal iz lastnega življenja. Gre za predstavnika skrajnih
začetkov slovenskega pripovednega pisanja, ki začenja tudi sodobno slovensko
realistično prozo. To je pisatelj, ki je v slovensko književnost vpeljal realistično prozo
v sodobnem pomenu besede – z realno življenjsko zgodbo, s psihološko utemeljenimi
besedami, z verjetnim pogovorom in predmetnimi opisi (Kmecl 1978: 192). Zagovarjal
je stroge realistične prvine, kar je v pismu Tavčarju navedel takole:

Ali vsaka stvar ima svojo mejo in meja tukaj mora biti resnica. Te meje pisatelj ne sme
prekoračiti, in čim jo je prestopil, postane spis neresničen, pretiran, prisiljen ali kakor pravi
Nemec: maniriert. Turgenijev slika ruski narod, kakršen je in zato si je pridobil neumrlo slavo.
(Pogačnik 1970: 159)

Poleg Levstika je bil Erjavec najboljši pisatelj »glasnikove dobe« in po besedah
Levca (1889) ga v humoreskah in potopisih dotlej še nihče ni presegel.
Kmecl (1978: 186–187) ugotavlja, da se Erjavčeva umetniška besedila uvrščajo
zlasti med mladinsko prozo, a njegov naslovnik v njegovem času zdaleč ni bil tovrstni
bralec. Bleiweisove Novice in Slovenski glasnik, kjer je besedila objavljal, sta bila
takrat namenjena zrelejši populaciji. Ta preobrat Kmecl pojasni z dejstvom, da se je to
zgodilo zaradi zgodovinskih sprememb. Takrat je bil slovenski povprečni bralec precej
manj zahteven od današnjega, kajti zavednega izobraženstva je bilo precej manj.
Slovenski jezik se je uporabljal samo v cerkvah in na najbolj praktičnih sporočilih
oblasti. Tega jezika niso mogli uriti niti v šolah, saj je bil pouk predvsem nemški. Po
drugi strani so bili vajevci eni prvih, ki so se začeli ukvarjati s pisanjem proze. Takrat
še niso imeli zglednih vzorcev. Tako Erjavčeva proza ni govorila v »prezamotanem«
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jeziku niti o »prezamotanem« svetu. Pred očmi je imel izobraženca, ki zna le nemško,
in hkrati preprostega, kmečkega bralca. Proza je takrat morala biti kar se da prvinsko
privlačna: z zanimivo zgodbo, s humorjem in nazornostjo. Vse te lastnosti so v
današnjem času zanimive mlademu bralcu (Kmecl 1978: 186–187).
Erjavec je bil izjemen tudi na naravoslovnem področju. Za njim je ostalo veliko
naravoslovnih knjig, razprav, naravoslovnega raziskovanja, veliko šolskih učbenikov
ipd. S svojimi Domačimi in tujimi živalmi v podobah, s katerimi je populariziral
prirodopis, je Slovencem podal, kot pravi Levec (1889), zlato knjigo. Delo je izvirno,
saj tudi na tem področju v slovenščini ni imel predhodnega gradiva, iz katerega bi lahko
črpal (Ilich 2000: 426).
Zanimala ga je tudi jezikoslovna, zlasti leksikalna problematika. Posebnost
Erjavčevega dela je bila njegova beležnica, ki jo je imel vedno s seboj in v katero je
zapisoval vsako novo frazo, nov izraz in sinonime k izrazju, ki ga je slišal od preprostih
ljudi z različnih koncev slovenske in hrvaške primorske (od Istre do Kvarnerskih
otokov, Goriška, Kras, Notranjska in vsa primorska narečna skupina). Te zapise je
izdajal pod naslovom Iz potne torbe. Navajal je izrazje za rudnine, živali in rastline,
kasneje pa je zajemal tudi reke in pregovore. Besede je dobrih deset let zbiral s pomočjo
dijakov, učiteljev, duhovnikov in žensk. Nekatera gesla, ki jih je z leti dopolnjeval, so
prerasla v obsežne etimološke razprave. V tem delu se prvič pojavi interdisciplinarnost
med prirodoslovjem in jezikoslovjem. Prav zaradi slednjega je bila njegova obsežna
leksikalna zbirka pomemben pripomoček, s katerim si je pri pripravi slovenskonemškega slovarja (1894–95) pomagal tudi slovaropisec Maks Pleteršnik (Ilich 2000:
427; Orožen 2003: 347, 348).
Po pričevanju Erjavca in Flereta (1921: LIV) je Erjavec zelo pazil na jezikovno
izražanje. Njegov jezik je po njunem pričevanju bil »lep« in »prestižen«. Želel je pisati
lepe prvinsko slovenske izraze, za katere je porabil več dni, da je našel primerne. Tako
so njegove šolske knjige od drugih izstopale po lepi pisavi. Njegova besedila so bila
razumljiva vsem slojem, pa vendar njegov ciljni bralec ni bil kmečki prebivalec,
temveč izobraženec (Pogačnik 1970: 161).
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Njegova pisava je ugajala duhovnikom, kakor posvetnjakom; učenjak, kakor učenec, kmet
in gospod prebirata njegove spise z isto naslado; duhovita gospodična v gosposkem salonu,
kakor preprosto kmetsko dekle v zadnji pogorski koči nahaja v njegovih spisih iste
dobrodejne zabave. Erjavec je bil jeden tistih redkih pisateljev, ki je znal pisati za ves narod,
a ne samo za posamezne dele njegove. (Levec 1889)

2.2.1 Izdana dela4

Erjavčeva dela so bila večinoma objavljena v takratnih literarnih revijah. V
nadaljevanju so našteti naslovi njihovih izdaj, ki so opredeljeni glede na zvrstnost. V
oklepaju je zapisano, kje in katerega leta je bilo delo prvič objavljeno.
Pripovedništvo:
–

Črtice iz življenja Schnackschepperleina (Vaje, Slovenski glasnik, 1858)

–

Avguštin Ocepek (Vaje, Slovenski glasnik, 1860)

–

Zgubljen mož (Slovenski glasnik, 1864)

–

Veliki petek (Bleiweisove Novice, 1857)

–

Na stričevem domu (Slovenski glasnik, 1860)

–

Huzarji na polici (Slovenski glasnik, 1863)

–

Zamorjeni cvet (Slovenski glasnik, 1861)

–

Hudo brezno ali Gozdarjev rejenec (Slovenski glasnik, 1864)

–

Ni vse zlato, kar se sveti (Družba sv. Mohorja, 1887)

–

Stari oskrbnik (brez podatkov)

–

Božični večer na Kranjskem (Soča, 1877)

Potopisi:
–

Pot iz Ljubljane v Šiško (Slovenski glasnik, 1859)

–

Ena noč na Kumu (Slovenski glasnik, 1862)

–

Gostba v Mazinu (Slovenski glasnik, 1868)

–

Na kraški zemlji (Zvon, 1877)

Povzeto po: Grafenauer 2013; Jevnikar 2013; Levec 1889; Gregorčič 2000: 409–411, 419; Erjavec,
Flere 1921: XXXV–LV, 485–486; Žabovec 2005: 100; Pogačnik 1970: 158 in Kmecl 1978: 204–205.
4
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–

Med Savo in Dravo (Zvon, 1878–9)

–

Božični večer na Kranjskem (Soča, 1877)

–

Spomini s pota (Zvon, 1877–79)

Naravoslovni sestavki:
–

Žaba (Vaje, Slovenski glasnik, 1863)

–

Mravlja (Slov. koledar za 1858)

–

Domače in tuje živali v podobah (Družba sv. Mohorja, 1868–73)

–

Naše škodljive živalih v podobi in besedi (Družba sv. Mohorja, 1880–82)

–

Kako se je Slinarju z Golovca po svetu godilo (Slovenski glasnik, 1859) – Opis
polža v obliki leposlovnega potopisa.

–

Mineralogijska terminologija (Slovenski glasnik, 1866)

–

Rak (Zvon, 1881)

–

Vulkanske moči (Slovenski glasnik, 1858),

–

Velblod (Slovenski glasnik, 1860)

–

Živali popotnice (Slovenski glasnik, 1860)

–

Odkod izvirajo gliste in kako se spreminjajo (Družba sv. Mohorja, 1865)

–

Krt (Besednik, 1869)

–

Netopir (Besednik, 1869)

–

Rastlinske svatbe (Zvon, 1877)

–

Rak (Ljubljanski zvon, 1881)

–

Prirodopis živalstva s podobami (3. predelana izdaja; 1881)

–

Od kod izvirajo gliste in kako se spreminjajo (Mohorjeva družba, 1865)

–

Prirodopis rudninstva ali mineralogija (1883)

Znanstvene razprave iz zoologije v tujih jezikih (v hrvaščini in nemščini):
–

O postanku i razvitku trakavica (Program zagrebške realke, 1862)

–

O vlasnicah ili trihinah (Književnik, 1864)

–

Slavonija u malakologičnom pogledu (Rad jugoslavenske akademije znanosti,
umjetnosti, 1875)

–

Die malakologischen Verhältnisse der gefürsteten Grafschaft Görz im
österreichischen Küstenlande (Program goriške realke, 1877)
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–

Ein Molluskenfeind (Nachrichten der Deutschen Malakologischen Gesellschaft
XVIII)

–

Bilinski brakovi (Vijenac, 1876)

Leksikografski prispevek:
Iz potne torbe (Slovenska matica, 1875, 1879, 1880, 1882–83)
Šolski učbenik:
–

Prirodopis rudninstva ali mineralogija (1883)

Priredbe šolskih in za šolo primernih knjige iz naravoslovja:
–

Prirodopis živalstva (po Pokornem 1864)

–

Živalstvo (po Schödlerju 1875)

–

Rudninoslovje ali mineralogija (po Fellöckerju, 1867)

–

Kemija (po Schödlerju, 1870)

–

Somatologija (po Woldřichu, 1881)

Prevod:
–

Kitica Andersenovih pravljic (Cvetje z domačih in tujih logov, 1863)

2.2.2 Neobjavljena dela

Erjavčevo pisateljsko zapuščino je njegova žena podarila s pisalno mizo vred
njegovemu prijatelju Simonu Gregorčiču (Erjavec, Flere 1921: 476). Ta je kasneje
poročal o Erjavčevih neobjavljenih oz. nedokončanih delih, ki so:
–

Malakologične razmere grofije Istrske

–

Zoologične črtice s kvarnerskih otokov

–

Živalstvo, rastlinstvo in rudninstvo na Goriškem

–

Sladkovodne ribe na Slovenskem

–

Spomini s pota (Erjavec, Flere 1921: 476).

Napisati je nameraval tudi:
–

Naše škodljive rastline

–

več povesti za družbo sv. Mohorja
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–

knjigo Človek in njega gospodarstvu prijateljske živali (Erjavec, Flere 1921:
476).
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3 RAZVOJ SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA V 19.
STOLETJU

V zgodovini Slovencev je 19. stoletje zaznamovano z iskanjem in odkrivanjem
lastne identitete, v okviru katerega je jezik ključnega pomena. V tistem času se je
odražala evropska miselnost, opazno je bilo odkrivanje preteklosti ljudstev in razmah
prirodoslovne znanosti (Orožen 2003: 511). To stoletje je z vidika razvoja slovenskega
jezika pestro in razgibano, obenem pa zelo pomembno, saj je jezik v tem stoletju
doživel največ sprememb. O enotni knjižni slovenščini lahko govorimo šele od leta
1850, pred tem pa so bile prisotne pokrajinsko obarvane knjižne različice.

3.1 PRVA POLOVICA 19. STOLETJA

V začetku 19. stoletja so se začeli Slovenci intenzivneje ukvarjati z raziskovanjem
lastnega jezika. Odnos do kulture knjižnega jezika se je v primerjavi s prejšnjim
stoletjem bistveno spremenil.
V tistem času je v Ljubljani prevladovalo nemško plemstvo (uradniki, uredniki,
trgovci), kar je privedlo do dvojezičnosti v javnih prostorih, to pa je močno vplivalo na
slovenski knjižni jezik. Pri nekaterih je celo veljalo prepričanje, da je slovenski jezik v
primerjavi z nemškim manj vreden in da v njem ne more nastati leposlovno in
znanstveno besedilo, ki bi imelo širšo vrednost. Nekateri pisci in pisatelji so se raje
priključili nemškemu kulturnojezikovnemu krogu (Toporišič 2008: 319; Orožen 1996:
54).
V prvi polovici 19. stoletja smo v slovenskem jezikovnem okolju imeli kar štiri
različice knjižnega jezika, ki so se kot posledica zgodnje narečne jezikovne cepitve in
stare upravnopolitične delitve v slovenskem jezikovnem prostoru nekdanje Avstrije in
Ogrske začele uveljavljati že v drugi polovici 18. stoletja:
1. kranjska različica knjižnega jezika – je najstarejša, najpomembnejša in zvrstno
najbolj razvita različica, saj se je začela razvijati že v 16. stoletju; obsegala je
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Ljubljano, Dolenjsko, Primorsko do Trsta, Gorenjsko in osrednještajersko
pokrajino s svojimi narečji; jezikovne značilnosti so povezane z dotokom
prebivalstva iz neposredne okolice; socialni sestav se je v tem okolju namreč
nenehno spreminjal;
2. koroška različica knjižnega jezika – razvila se je v 18. stoletju; zanjo sta značilna
bukovništvo in notranja členitev glede na besedni sestav in izrazitejše dialektizme;
3. vzhodnoštajerska različica knjižnega jezika – vzporedno s prekmursko knjižno
različico se je začela razvijati konec 18. stoletja;
4. prekmurska različica knjižnega jezika – ta naj bi bila največji približek
starocerkvenoslovanščini (Orožen 1996: 121–123).
Ker je zaradi različic prišlo do medsebojnega nerazumevanja, so si začeli
prizadevati za novo normo, ki bi bila enotna vsem narečnim skupinam oz. bi združila
posamične narečne značilnosti. Prek enotnega knjižnega jezika bi se tako utrjevala
najprej zavest lokalne in za tem nacionalne identitete (Pogorelec 2011: 163). Toda
slovenski jezik je bilo potrebno najprej raziskati. To je storil Jernej Kopitar.
Kopitar je bil ugleden jezikoslovec, poznavalec klasičnih jezikov in književnosti
ter občudovalec bogatega ljudskega slovstva pri Grkih, Srbih in drugih narodih, a je
kljub poznavanju drugih jezikov močno nasprotoval vsakršnim jezikovnim
mešanicam. Niti srbohrvaškega jezika ni priznaval kot samostojne tvorbe. Svoje znanje
je pridobil znotraj Zoisovega krožka, kjer se je dobival z drugimi soustvarjalci (Japelj,
Kumerdej, Linhart, Vodnik) in se udeleževal pogovorov o slovenski slovnici in
slovarju, ki naj bi slovenski jezik pomagala izobraziti za izpolnjevanje zahtevnejših
kulturnih nalog. V Zoisovi knjižnici je lahko prebiral knjige, prek katerih je ugotovil,
kako se je jezik razvijal v 350 letih (Orožen 1996: 57; Toporišič 2008: 315).
Svoje

raziskovanje

slovenskega

jezika

je

Kopitar

osredotočal

na

osrednjeslovenski knjižni razvoj oz. kranjsko različico, pri tem pa je ugotovil, da se od
16. stoletja (po dvesto letih) ta različica ni veliko spremenila. Zakaj je bilo tako, ni
raziskal. Kranjski jezik je tudi predlagal kot enotno slovensko jezikovno normo
(Orožen 1996: 77, 78).
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Kopitarjevega načela, tj. upoštevanje kranjščine, se je v osnovi držal Janez
Nepomuk Primic, vendar je vanjo vnašal tudi druge knjižne različice. Bil je zelo dober
poznavalec več slovenskih narečij, kajti bil je rojen Kranjec, ki je živel na Dolenjskem,
vzhodno slovenščino je spoznaval prek svojih štajerskih učencev, ki jih je poučeval na
graški stolici in od katerih se je naučil arhaične dialektalne osnove na glasoslovnooblikoslovni ravni, s koroško različico pa se je soočal, ko se je družil z Jarnikom. Ta
mu je ponujal svoje koroško-slovensko razlikovalno gradivo. Ker je Primic to čutil kot
pritisk, se je odločil za kompromis. V vseh svojih tiskanih delih (Nemško-slovenske
Branja, Nova pot, Nemško-slovenski bukvar) je ohranjal kranjsko knjižno osnovo s
primesmi štajerskih in delno tudi koroških prvin. S tem je prišlo do drugačnega
koncepta, ki je predvideval nov etimološko-zgodovinsko utemeljen, sintetični
glasoslovno-oblikoslovni sestav, čemur je Kopitar ostro nasprotoval, saj je bil
nasprotnik mešanja jezikovnih in narečnih sistemskih prvin. Primicu je tako zelo kmalu
preprečil takšno pisanje – Jakobu Zupanu je naročil zapisati ostro kritiko, ta pa jo je
leta 1813 anonimno objavil v časopisu Wienner allgemeine Literarzeitung (Orožen
1996: 107).
V 20. in 30. letih pride v podoben položaj Anton Martin Slomšek, prostovoljni
učitelj slovenskega jezika v celovškem semenišču, učitelj slovenščine v nedeljskih
šolah, prevajalec in dovršen pridigar. Glede na to, da je izhajal iz Štajerske in deloval
na Koroškem, se s Kopitarjem ni mogel strinjati glede kranjščine. Sicer jo je upošteval,
vendar jo je nadgrajeval s primesmi drugih dialektov. Strinjal pa se je z njegovo idejo
poseganja v etimologijo (Orožen 1996: 107–108).
Od Kopitarjeve smeri je prvi močno odstopal Peter Dajnko s svojo slovnico
Lehrbuch der windischen Sprache (1824). V njej je vztrajal pri vzhodnem tipu
knjižnega jezika, ki se je v besedišču in besedotvorju naslanjal na prekmurski in
kajkavski knjižni jezik, na osrednjega pa zgolj v skladnji. Pri prevajanju leposlovja in
pri samostojnem literarnem ustvarjanju je težil k pisanju v vzhodnoštajerski knjižni
različici. Njegovi izbiri knjižnega jezika so ostro nasprotovali predvsem tamkajšnji
izobraženi duhovniki, ki so na vzhodni del prišli iz osredja. Poleg knjižnega jezika je v
svoji slovnici uzakonil tudi črkopis, dajnčico, s katero je rešil težavo pri pisanju
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šumevcev. Pri tem ga je pohvalil tudi Kopitar. To je bila pisava vzhodnoštajerskih
Slovencev, ki je bila kasneje (leta 1838) prepovedana (Jesenšek 2005: 193; Orožen
1996: 108; Toporišič 2004: 803; Malnar 2009: 70).
Pomemben vzhodnoštajerski pisec je bil tudi Anton Krempl, Primičev učenec, ki
pa se je za razliko od Dajnka zgledoval po osrednjeslovenskih besedilih. Upošteval je
osrednjeslovensko normo, jo nadgrajeval in vključeval v svoja besedila. Tako kot
Slomšek in Murko si je načeloma prizadeval za enotnost knjižne norme (Ulčnik 2011:
212).
Leta 1825 je izšla Metelkova slovnica (Lehrgebäude der slowenischen Sprache),
v kateri je avtor razvijal Kopitarjevo idejo (bil je njegov učenec). Zagovarjal je jezik
govorice podeželja in preprostih ljudi. Taka slovenščina se je ravno zaradi preprostosti
kmalu sprejela in začela uporabljati. Zato je ta slovnica vse do Janežičeve (1854)
veljala za »svetilnico slovnic« (Malnar 2009: 72; Orožen 1996: 88). B. Pogorelec
(2011: 29) je menila, da je njegova slovnica celo prekašala Kopitarjevo in jo
poimenovala kot najboljšo slovensko slovnico 19. stoletja.
V tridesetih letih 19. stoletja se začel pojavljati purizem. Jezikoslovci so iskali
izvirno slovenske skladenjske vzorce in nadomestila za nemške besedne kalke. To je
bil tudi čas preobrazb kranjskega jezika in zanikanja koroške in štajerske knjižne
tradicije (Orožen 1996: 104).
Kopitarjev puristični nazor je bil v tistem času še enostranski, kajti ločeval je
zgolj neslovansko od slovanskega. Nasprotoval je germanizmom in dvojezičnosti
mestnega govora Ljubljane zaradi neustrezne skladnje in besedišča polnega tujk.
Obsojal je intelektualce, da so, četudi so že pisali v slovenščini, pri tem uporabljali
nemško skladnjo, saj so po njegovem še vedno »razmišljali po nemško«. Prizadevanja
so se mu uresničila, ko mu je iz kranjskega knjižnega jezika uspelo izločiti vse kalke
in popačenke, pri čemer se ni oziral na stilistiko. Da mu je to uspelo, je pozornost obrnil
na ljudski jezik – t. i. Pöbelsprache.5 Ta se mu je zdel najčistejši (Toporišič 2008: 317;
Malnar 2009: 68; Orožen 1996: 31, 55, 60; Orožen 2003: 20).

5

Jezik izobražencev se je imenoval Schriftsprache.
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Zanimivo je, da so bili izvajalci Kopitarjevih nazorov k prenovitvi knjižnega
jezika večinoma izobraženci, ki so bili kmečkega porekla (Jarnik, Ravnikar, Cigler,
Slomšek idr.). Kopitar in njegovi somišljeniki so skladenjsko čistost enačili s
preprostostjo. Najčistejši jezik so po njihovem govorili kmetje, in tako so ta jezik
dojemali kot najbolj omikan. Intelektualci (npr. Čop in Prešeren) so se tovrstni estetiki
jezika močno uprli, saj so si želeli »prave« in ne vzgojne umetnosti. Za svoje duhovne
potrebe so želeli primerno (visoko) literaturo v slovenskem jeziku in niso hoteli biti
odvisni od tuje. Prešeren, ki se je sicer prvotno v svojem pisanju zgledoval po
preprostem Vodnikovem slogu, je tisti čas že segal po visokem. Sodeč po Kopitarjevih
zahtevah bi moral v svojem umetniškem jeziku narediti korak nazaj, zato se je skupaj
s Čopom temu uprl. Upornika sta trdila, da čist in pravilen jezik zdaleč ne obsega vse
zgradbe jezika, kajti dokler je jezik omejen samo na pojmovni svet preprostega kmeta,
se ne more enačiti s kultiviranostjo. Zanju celo kmet ve, da je višji slog jezika nujno
potreben. Seveda s tem nista prezirala kmeta, priznavala sta mu kultiviranost, kakršno
je pač dejansko imel. Zaradi takih okoliščin je leta 1831 nastala znana Prešernova
pesnitev Nova pisarija, s katero je ironiziral svoje nasprotnike (Toporišič 2008: 320;
Hladnik 2014; Orožen 1996: 31, 33, 61).
Ko je leta 1832 izšla Murkova slovnica Theoretisch-praktische slowenische
Sprachlehre für Deutsche nach den Volkssprecharten des Slowenen in Steyermark,
Kärnten und Ungarns Westlichen Districhten,6 so bile še vedno uradno priznane vse
štiri različice slovenskega knjižnega jezika. Z njo je avtor priznaval vodilno vlogo
osrednjemu knjižnemu jeziku, a mu je dodajal druge različice, kar pomeni začetek
preobrazbe središčne slovenske jezikovne zgradbe. Šele Antonu Murku je uspelo
združiti jezikovne pojave vseh pokrajinskih knjižnih sistemov. V oblikoslovju je pustil
odprte možnosti za uvajanje etimoloških oblik, kar je omogočilo kasnejše uvajanje
»novih oblik« v slovenski jezik.
Štiri leta po izdaji Murkove slovnice (1836) je Kopitar izdal monografijo
Glagolite Clozianus, s katero je znanstveno obravnaval jezik Brižinskih spomenikov in
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Leta 1843 je izšla druga izdaja.
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dokazal jezikovno-kulturološko tezo o karantansko-panonskem izvoru najstarejšega
jezika – starocerkvenoslovanščine svetih knjig, ki jo imenuje staroslovenščina. S to
slovnico je ustvaril novo filološko obdobje, ki ga je zaznamovalo etimološko
raziskovanje slovenskega knjižnega jezika (Orožen 2003: 514). Postal je prvi
jezikoslovec, ki je jezik začel raziskovati na diahroni ravni. Ob vsem tem je Kopitar
navedel tudi potrebo po vseslovenskem slovarju, na podlagi katerega je nastala zamisel,
da bi se zbrala vsa slovenska jezikovna dediščina in se preučila, kar bi Slovencem
omogočalo pogoje za razvoj prave posvetne besedne umetnosti. Na tem mestu se je
zgodil pomemben preobrat v razvoju slovenske slovnične normativnosti (Orožen 1972:
142).
V tistem času so se začele pojavljati iliristične ideje, ki sta jih načela Slovaka Jan
Kollár in Pavol Šafárik z družitvijo slovanskih jezikov. Nastale so pravzaprav zaradi
diglosije z nemščino, ki je povzročala asimilacijo na obrobju slovenskega prostora s
strani izobražencev. Pristaši ilirizma so želeli, da bi višji sloj prebivalstva zamenjal
nemščino s srbohrvaščino, torej bi namesto germanskega raje uporabljal slovanski jezik
(Pogorelec 2011: 396). Med drugimi je ilirizmu ostro nasprotoval tudi Janez Bleiweis,
saj se je zavzemal za enoten slovenski knjižni jezik in njegovo funkcionalnost.
Bleiweis je v svojem časopisu (Kmetijske in rokodelske novice), ki je nastal leta
1843, od dopisovalcev zahteval pravilno »slovnično pisavo«, kar je pomenilo pravilen
skladenjski vzorec, pomensko jasnost in govorno ustaljenost. Časopis je bil zelo
pomemben, saj je veliko pripomogel k hitrejšemu razvoju slovenskega knjižnega
jezika. Bil je namreč namenjen vsem – tako izobražencem kot tudi preprostim, in tako
so se jezikovni vzorci lažje širili med prebivalce celotnega slovenskega ozemlja. V
Novicah so med drugim razpravljali tudi o številnih vprašanjih enotne slovenske
norme, ki so jih prispevali predvsem razgledani sodelavci in ljubitelji jezika (Orožen
1996: 154).
Istega leta se je začel tudi drugi val purizma (trajal je vse do petdesetih let), ki se
je kazal v čiščenju besedja in skladnje v skladu s Kopitarjevimi načeli, kar je pomenilo
izrazito izmenjavo tujih popačenk z domačimi narečnimi izrazi. Pojavile so se
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novoknjižne izpeljanke, ki so jih tokrat iskali tudi v drugih slovanskih jezikih (Orožen
1996: 157, 159, 163).
Desetletje (od leta 1838 do 1848) je glede razvoja jezika veljalo za pretežno mirno
obdobje. Ilirski in panslovanski pritiski za slovensko jezikovno samostojnost so se
končali, od leta 1843 so izhajale Kmetijske in rokodelske novice, ki so bile usmerjene
na slovenskega bralca, v ospredju je bila slovenska gospodarska izobrazba, bogatilo se
je slovensko strokovno izrazje. Jezikovni mir je vladal vse do velike vseevropske
revolucije (Toporišič 1967: 34–44).
Leta 1848 so se po Evropi razširile revolucije. Vzroki zanje so bile neznosne
življenjske razmere. Bile so slabe letine (1845–1847), začela se je gospodarska kriza,
posledično so se dvigovale cene in vladala je visoka stopnja brezposelnosti. Ljudje so
bili nezadovoljni s takratno politiko in so se upirali (Borak, Čepič, Fischer 2005: 24).
Pri nas je revolucija vplivala tudi na književnost. Če so literarni umetniki v 30.
letih svojo pozornost namenjali zahtevnemu bralcu, so jo v tistem času ponovno
usmerjali h kmečkemu ljudstvu in preprostemu meščanu (Paternu 1981: 3).
Marca (konec absolutizma) se je vzpostavila velika želja po združitvi narodnega
ozemlja in s tem posledično želja po enotnem knjižnem jeziku. Na podlagi tega je nastal
program Zedinjena Slovenija (Rap 2011: 18). Oblikovali so ga Slovenci (z Miklošičem
na čelu) na Dunaju, ki so 20. 4. 1848 izdali ustavno sporočilo društva Slovenija, v
katerem so zahtevali združitev politično naseljenega naroda na več dežel v enoten
narod, ki bi se imenoval Slovenija. Zahtevali so tudi, da mora biti slovenski jezik
zvrstno in terminološko oblikovan ter enotno normiran, kajti brez tega bi bila njegova
uvedba in kulturna ustvarjalnost na temeljih slovenščine nemogoča. Želeli so ukiniti
variacije knjižnega jezika in ga združiti v enega (Orožen 1996: 202; Malnar 2009: 98).
To bi se lahko zgodilo samo na podlagi stare cerkvene slovaščine (Pogorelec 2011:
169).
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3.2 DRUGA POLOVICA 19. STOLETJA

Pri poenotenju jezika ni vse potekalo brez zapletov. Še vedno so mnogi težili k
osrednjeslovenski knjižni različici, posamezniki iz drugih narečnih okolij pa tega niso
mogli povsem sprejeti. Zagovarjali so drugačno stališče, in sicer sprejem prvin iz
vzhodnoslovenske knjižne različice, ki naj bi predstavljala prvotno podobo
slovenskega jezika. Nastajala so nesoglasja. Za enotnost jezika so se »bojevali«
pretežno prek tedanjih časopisov: Slovenija, Novice, Vedež, Ljubljanski časnik,
Slovenske novice, Slovenska bčela idr. (Prijatelj 1955: 260–264).
Bleiweis je zagovarjal in uporabljal osrednjo knjižno različico. Zaradi
nepoznavanja oz. nerazumevanja nekaterih slovenskih jezikovnih narečnih oblik je
imel težave pri pretvorbi nekaterih narečnih besed v osrednji glasoslovni knjižni
vzorec. Tako so začele nastajati in kasneje tudi naraščati besedne dvojnice in pravopis
je v praksi postajal vse manj enoten (Orožen 1996: 167).
V Bleiweisove Novice je veliko objav prispeval tudi Oroslav Caf, ki je v svojih
prispevkih od leta 1848 do 1851 najjasneje razmišljal o neenotnosti slovenskega jezika.
Rešitev je videl v staroslovenščini kot etimološki podlagi, zato ji je v prispevku
Staroslovenski in vseslovanski književni jezik dal prednost. Menil je, da se
staroslovenščina pojavlja pri vseh slovenskih narečjih. Omenjal je tudi nove oblike, a
ga takrat ni nihče upošteval, saj je o tem pisal nekoliko prezgodaj (Orožen 1996: 167).
Idejo staroslovenščine in novih oblik je za nekaj časa uspel med Slovence razširiti
Franc Miklošič, po mnenju I. Orel (2013: 277) najpomembnejši slovenski jezikoslovec
in slavist. Na ljudstvo in jezik je gledal večdimenzionalno. Bil je prvi, ki je ime
Slovenec in slovenski jezik trajno zapisal v mednarodno znanost. To je dosegel v času,
ko Slovenci kot zgodovinski narod pravno sploh nismo obstajali. V pomladi narodov
se je zavedal potrebe po organizirani dejavnosti za nacionalno združitev. Bil je začetnik
slovenistike kot samostojne jezikoslovne panoge. Deloval je tudi na čelu društva
Dunajska Slovenija, kjer so se zavzemali za ustalitev enotne knjižne norme. Poleg
vsega tega je podprl zahtevo po pouku slovenščine v slovenskih ljudskih šolah in hkrati
zagovarjal uvedbo nemškega jezika v visoke šole z namenom, da bi to povečalo
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izobraženost in razgledanost Slovencev. Uveljavitev slovenskega jezika je dosegel na
vseh ravneh, v politiki, v upravi, šolstvu itn. Izdal je tudi primerjalno slovnico
Vergleichende Grammatik der slawischen Sprachen. Po njej so se zgledovali skoraj vsi
slovničarji, ki so obravnavali zgodovino slovenskega jezika (Orožen 1996: 119, 184,
518; Malnar 2009: 81; Ahačič 2015: 27; Orel 2013: 277). Snovni material za
raziskovanje jezika je črpal po Kopitarju, prek katerega se je seznanil z Brižinskimi
spomeniki in drugimi starocerkvenoslovanskimi besedili. Med raziskovanjem je odkril
podobnosti med staro- in novoslovenščino. Tudi ideje ilirizma iz 30. in 40. let je izrabil
za natančnejše proučevanje slovanskih jezikov. Neposredno je namesto slovanskih
izrazov navajal t. i. novoslovenske, za tem pa podal po določenem ustaljenem
hierarhičnem redu navajanje ustreznega gradiva v drugih slovanskih jezikih. Miklošič
je zagovarjal izvorno slovenska alpsko-panonska izhodišča, ni pa presegal meje
pretiranega starinjenja, kot se je zgodilo kasneje (Orožen 2003: 454; Malnar 2009: 81;
Orožen 1996: 204; Plotnikova 2013: 308).
Miklošičev knjižni jezik je v njegovih berilih že zelo približan današnjemu jeziku,
saj so osnove slovnične paradigme popolnoma enake sodobnim: omenjal je
nepotrebnost polglasnika pri zlogotvornem r (vert); upošteval pisavo narazen v
presežnikih (naj znamenitejših), prislovih (dan današnji), veznikih (da si, če dalje);
ohranjal je nekatere govorjene glasovne značilnosti: ni preglasa za konzonantom -c(priseljencov, Slovencov, učiteljem in učencom), odraz za nenaglašeni ě (viditi, vedila,
zvedil), zapis lj za l (glagoljsko), različni odrazi za ń (knig, knižice, jemu, tedanjega,
zadnjič), ukinil je samoglasniški upad (zlo, djal), namesto obrazila -vec je predlagal
-lec (bralci, svetovalec), pri glagolih na -sti v opisnem deležniku ni t, d (razcvelo,
prevel), prilikovanje (iž njega, ž njim, razun 'razen', temuč 'temveč') razlikovanje (vekši
del, z vekšino), ni jotacije (starigradskih, osloboditi), normiral je obliko oziralnega
zaimka (kteri), pridevnik je uskladil s samostalnikom (trdne mesta), po zgledu
staroslovenščine je ukinil privajeno pisavo patetičnega j in v (npr. v primerih jilo, jiti,
vuho, vunaj), oporekal je upravičenosti epentetičnega j pred s, z, ž in g, ker je to le
narečni pojav (plajš, zagojzda, ojster). V tistem času se je pogosto dogajalo, da so se
uporabniki jezika zaradi pomanjkljivega znanja izogibali premenam osnov in končnic
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v spregatvah in sklanjatvah ter uporabljali posplošitve (npr.: pojdem – pojti, kri – kriji
– s krijo ipd.). V Miklošičevih delih postanejo vzroki posameznih zakonitosti
pojasnjeni. Nove oblike je Miklošič dopolnil po zgledu Cafa (Orel 2013: 281; Orožen
1996: 189; Plotnikova 2013: 309).
Uvedba novih oblik je privedla tudi do t. i. novooblikarskega viharja – konflikta
med pobudniki in nasprotniki. Za Bleiweisa, ki se je zavzemal za razumevanje preprostega ljudstva, te oblike niso bile ustrezne (Prijatelj 1937: 60–63).
Leta 1850 je Luka Svetec v drugi številki časopisa Slovenija objavil članek o novih
oblikah; v njem je predstavil jezikovne spremembe, ki so jih napovedovali že njegovi
predhodniki; leta 1852 pa se je proces izvajanja novih oblik zaključil z Miklošičem, ki
se je opiral na Cigaleta, Jerišo in predvsem na Svetca. Seznam predlaganih oblik je bil
tak:
–

končnica -om, -oma namesto -am, -ama za samostalnike moškega in srednjega
spola (učencam > učencom);

–

končnica -ega, -emu, -em namesto -iga, -imu, -im (dobriga > dobrega);

–

ujemanje pridevnika s samostalnikom (visoke nebesa > visoka nebesa);

–

sklanjanje pridevnika (lepši, -a, -e namesto lepši za vse spole);

–

soglasniški sklop -šč- namesto -š- (kleše > klešče);

–

veznik da namesto de;

–

presežnik najlepši namesto narlepši (Plotnikova 2013: 309–310; Toporišič
1959: 46).

Med temi oblikami ni bilo predlogov za samoglasniški r niti končnice -u
edninskega dajalnika pri samostalnikih moškega in srednjega spola. Samoglasniški r
se je v praksi uporabljal šele od leta 1868 (Toporišič 1959: 46), Miklošič pa ga je uporabljal že prej – pri prevajanju Državnega zakonika, pri čemer je ugotovil, da se je pisal
brez polglasnika že v Brižinskih spomenikih (mrzla, mrtvim …) in v prekmurski književnosti (Plotnikova 2013: 310).
Nove oblike so se v praksi uveljavljale različno. Miklošič jih je uporabljal že takoj,
in sicer v že omenjenem Državnem zakoniku. Bleiweis, ki je v svojem časopisu od
dopisnikov zahteval enoten, dosleden in razumljiv jezik, je nove oblike začel postopno
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uveljavljati šele od leta 1853, ker je želel, da bralci razlik ne bi opazili. Slomšek pa je
v začetku 50. let odstopal od dogovorjenega vseslovenskega knjižnega jezika. Raje se
je približeval jeziku ljudstva, ki ga je uporabljal v cerkvah. Vse to je povsem razumljivo, saj v tistem obdobju ni bilo dobrega vseslovenskega slovarja, besedje druge polovice 19. stoletja pa je bilo nestanovitno (Orožen 1996: 63, 188; Toporišič 2004: 803).
Z novimi oblikami je nastala nova knjižna tvorba, to je t. i. novoslovenščina. To je
bil prvi normativni enotno izoblikovan knjižni sestav oz. sredstvo za sporazumevanje
vseh Slovencev. Deželni in pokrajinski jeziki so se torej združili v enotno knjižno
normo (Orožen 1996: 63, 163; Jesenšek 2005: 194; Plotnikova 2013: 309).
V tistem času je bila najvplivnejša Janežičeva slovnica – Slovenska slovnica s kratkim pregledom slovenskega slovstva, ki je nastala leta 1854 in je kasneje doživela največ ponatisov v zgodovini slovenskega jezika (1863, 1864, 1869, 1876, 1889 – Sket,
1894 in 1990) ter bila izhodišče za nadaljnje šolske slovnice. Izdaje iz leta 1854
takratno ministrstvo kljub dobri oceni ni odobrilo zaradi pretirane slovanske
usmerjenosti, zato je avtor v drugi izdaji ta del odstranil. To je bila tudi prva slovnica,
ki se je uporabljala v srednjih šolah. Janežičevo terminologijo je kasneje v veliki meri
uporabil tudi Anton Breznik v slovnici iz leta 1916 (Jesenšek 2005: 194; Orožen 1996:
63, 194; Pogačnik 1970: 34; Ahačič 2015: 28).
Janežičeva slovnica je bila zasnovana na diahronih izhodiščih, kar pomeni, da je
bilo kot knjižno pravilno pojmovano tisto, kar je bilo zgodovinsko utemeljeno na podlagi stare slovenščine oz. slovenščine iz 16. stoletja (prim. Ulčnik 2014: 88). Zaradi
etimološke naravnanosti, tj. izhajanja iz stare cerkvene slovanščine, pa je ta slovnica
povzročala tudi težave pri razumevanju jezika (uporabnik je npr. vedel, da se glagol
pišem končuje na -em, v slovnici pa je bilo navedeno, da se končuje na -jem). To je
privedlo do novih težav (Toporišič 1967: 49).
Da se je norma, ki je zapovedovala enotni knjižni jezik, ustalila, je trajalo kar petnajst let (1850–1865). V besedilih časopisov sta se še vedno prepletali dve različni
strukturi knjižnega jezika: osrednja s koroško in vzhodnoslovenska. Naravni razvoj
enotnega slovenskega knjižnega jezika je oteževala tudi Majerjeva zamisel o prenovitvi
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knjižnega jezika, ki jo je vodil od leta 1850 do 1860. Prizadeval si je, da bi se slovenščina po načelu nesistematične, precej poljubne jezikovne, glasoslovne, morfološke in
leksikalne razlikovalnosti bližala jugoslovanščini, za tem češčini in nato bi se zlila v
občeslovanski jezik. Zamisel se je odvijala vse do konca stoletja. Miklošičevi zagovorniki novih oblik so to odločno zavračali (Orožen 1996: 188; Orožen 1972: 143).
Leta 1863 je izšla druga izdaja Janežičeve slovnice, v kateri se je diahronija že
prepletala s sinhronijo. Z njo je Janežič zajel ljudsko govorico vsakega narečja.
Njegovo ponazarjalno gradivo je bilo izključno slovensko, zajeto iz pripovednih del
sodobnih piscev. Vsi časopisi, ki so takrat izhajali (Slovenski glasnik, Novice, Naprej,
Slovenski narod, Dunajski zvon …), so se na jezikovni ravni zgledovali po tej slovnici,
saj v njej ni bilo nobenega »ilirjenja in paslavističnega zasenjaštva«. Slednje se je
pojavljalo le v publicistiki in obrobnem jezikoslovju (Orožen 1996: 172, 173). Tako
urejen jezik so s svojimi umetniškimi deli potrjevali priznani pisatelji – Levstik, Jenko,
Erjavec, Valjavec idr. (Toporišič 1967: 49).
Istega leta, ko je bila izdana druga izdaja Janežičeve slovnice, pa se je začelo tudi
pretirano čiščenje germanizmov, kar je po besedah Toporišiča (1967: 49) privedlo do
tega, da so jezik »skvarili za več kot trideset let«. Posledično je prišlo do pretirane
slavizacije in arhaizacije; slovničarji so se namesto z rabo začeli ukvarjati s sistemom
jezika (Jesenšek 2005: 195). Pretiran puristični nadzor je zameglil izvornoslovenska
izhodišča, ki niso odobravala neupravičene rabe arhaizacije. Kriteriji normiranja so se
spremenili v prid jezikovne zgodovine in slovanskega jezikovnega prostora. V tistem
času se je povečalo število ilirskih, ruskih in celo čeških glasoslovno prilagojenih
besed. Jezik se je vse bolj oddaljeval od ljudskega (Orožen 1996: 162–163; Bajec 1960:
130; Pogorelec 2011: 210–211).
Arhaizacija se je dogajala v času liberalizma. Med mladoslovenci je bil najbolj
aktiven Fran Levstik, ki ga je podpiral Josip Jurčič, pozneje še Fran Levec idr. Levstik
je leta 1863 začel z novim programom, ki je veleval, naj se slovenščina bliža stari cerkveni slovanščini; njegovo načelo je bilo: starejši jeziki naj se obnovijo, mlajši pa
umaknejo iz rabe (Toporišič 1967: 50). Izvirno slovensko besedje je (pod vplivom pa-
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nonske teorije) iskal v stari cerkveni slovanščini. V tistem času se je Levstik poglobljeno ukvarjal s slovanskim jezikoslovjem, tudi etimologijo. Janežičeve slovnice se je
dosledno držal, dokler ni leta 1866 izdal svoje normativne slovnice (Die ſloveniſche
Sprache nach ihren Redetheilen). V njej si je prizadeval za pristen in čist slovenski
jezik na vseh jezikovnih ravneh. Njegov namen je bil odstraniti tuje primesi v slovenskem jeziku, predvsem nemščine. V sedemdesetih letih je pisal v močno arhaiziranem
in slaviziranem jeziku, ki je že prestopil meje uporabnosti. To je bil živ, sodoben, vsestransko tvoren knjižni jezik, ki je temeljil na dognanjih iz petdesetih let, in se zmerno
nadgrajeval z novimi jezikovnimi spoznanji. Arhaizme in slavizme je v tistem času
uvajal še pretežno stilistično (Orožen 1996: 218–223). S svojim početjem je bistveno
obremenil knjižno normo in jo hkrati tudi povsem spremenil. Miklošič je »levstikvanju« ves čas ostro nasprotoval (prim. Jakoša idr. 2001: 24; Orožen 1996: 194–195, 204,
207).
V 70. in 80. letih 19. stoletja so si jezikoslovci prizadevali za enotnost knjižnega
jezika, a je jezik kljub temu postajal vse bolj neenoten, posebej na področju
oblikoslovja, besedja in skladnje. Vzrok za to je bilo tudi dejstvo, da o knjižnem
jezikovnem sistemu niso odločali zgolj jezikoslovci, temveč predvsem tvorni
uporabniki (pisci, pisatelji), ki pa so na jezik gledali različno (Orožen 2003: 145–146,
158).
Arhaizaciji se je uprl tudi Bleiweis. Njegov odpor se najizraziteje kaže v sestavku
Najnovejša slovenščina in v članku Ka-kavcem. Opozoril je, da lahko vsak, četudi ni
vešč novim normam, spozna, da slovstvo peša in da namesto »blagoglasnega in razumljivega jezika« pišejo »neokorno in težko umevno štajersko-ogersko narečje«, pri tem
se preveč ozirajo na staroslovenščino in druga slovanska narečja in premalo na govorico naroda (Orožen 1996: 173, 174). Pozival je k obuditvi pozabljenega
sinhronega razvoja jezika.
Stanislav Škrabec, ki je prav tako ostro nasprotoval arhaizaciji, je leta 1880 v Cvetju jasno predstavil svoja trdna normativna načela (Orožen 2003: 147, 464):
–

zgodnji mejnik poseganja v etimološkost je 16. stoletje;

–

prevladuje naj osrednji slovenski prostor;
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–

manjšina naj se ravna po večini;

–

upošteva naj se Kopitarjevo pojmovanje knjižne norme.

Leta 1881 je Josip Šuman izdal Slovensko slovnico po Miklošičevi primerjalni, ki
je bila prirejena po Miklošičevi slovnici. Opirala se je na širšo primerjalno indoevropsko podlago. Taka slovnica ni bila primerna za učenje slovenskega jezika v šolah, zato
je bila natisnjena le enkrat. Leta 1884 je bila ta slovnica predelana v učbenik – t. i.
Slovenska slovnica za srednje šole (Orožen 1996: 195).
Takratni slovenski jezikoslovci (Škrabec, Štrekelj, Valjavec, Pleteršnik, Oblak),
so se začeli vse bolj zavedati kvalitet Miklošičevih predlogov, zato so na slovenski
jezik gledali stvarneje. Tako kot Miklošič tudi drugi jezikoslovci niso odobravali pretiranega starinjenja jezika. Oblak je celo naglašal, da je poseganje v zgodovino jezika
neutemeljeno in da za normiranje knjižnega jezika zadostuje upoštevanje sodobne
knjižne rabe. Stanislav Škrabec je dodal še predlog, da se normira jezik na podlagi 16.
stoletja. Oblak je Josipu Lendovšku in Škrabcu predlagal, da bi se lotili nove slovnice.
Sodelavci so bili že določeni (Murko, Škrabec, Štrekelj, Zavadlal, Hrovat in Bežek),
tudi delo je bilo že porazdeljeno, a je Oblak umrl (1896). Delo se ni nadaljevalo, ampak
je izšel zgolj Škrabčev prispevek v Cvetju: Nekoliko slovnice za pokušnjo (1893–94).
Prvotno Oblakovo zamisel je kasneje (l. 1916) oblikoval Anton Breznik s svojo slovnico (Slovenska slovnica za srednje šole), s katero se je oddaljeval od pretirano historičnih izhodišč in obravnaval jezik svoje neposredne preteklosti in sodobnosti (Orožen
1996: 195, 196–197; Jesenšek 2005: 25).
Boj zoper etimološka pretiravanja se je torej dokončno zaključil šele v 90. letih,
ko se je začelo ponovno raziskovati jezikovni sestav. Znanstveno raziskovanje je spet
temeljilo na slovenskih narečjih in se oddaljevalo od etimologije oziroma jo je upoštevalo zmerno (Orožen 2003: 455).
M. Orožen (1996: 297) je na podlagi Tavčarjevega pisanja (od 60. do 90. let) prišla
do pomembnih spoznanj glede jezikovne podobe: pisatelju se je šele v 90. letih uspelo
osvoboditi arhaične knjižne norme in je začel pisati jezik, podoben današnjemu. Ugotovila je, da so vsa njegova dela pregledali tedanji korektorji in uredniki, ki so zelo
upoštevali takratno obvezujočo knjižno normo. Vsa Tavčarjeva zbrana dela je urejal in

27

na podlagi norme, povzete po Pleteršnikovem slovarju, »pravopisno poenotil« Fran
Levec, takratni urednik. Pri tem je razvidna precejšnja stopnja arhaizacije in slavizacije
(Orožen 1996: 298).

3.3 NASTANEK PRVEGA NORMATIVNEGA SLOVARJA IN PRAVOPISA

Slovenščina je bila v slovarje vključena že od 16. stoletja naprej, a vse do 19. stoletja ne moremo govoriti o normativnem slovarju slovenskega knjižnega jezika. Kot
prvi normativni slovar je prepoznan Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar s konca 19.
stoletja, ki pa je začel nastajati več desetletij pred izdajo. Ko je bil leta 1860 izdan
Wolfov Nemško-slovenski slovar, se je začel slovenski deželni zbor zavzemati še za
obratnega, tj. slovensko-nemškega. Slovenski jezikoslovci in drugi (Zalokar, Caf,
Miklošič, Erjavec itd.) so pomagali s svojimi zbirkami besed. Gradivo, ki so ga nabrali,
je odbor poslal Levstiku, da bi te besede uredil in pripravil za tisk, ta pa je veliko besed
postarinil in poslovanil. L. 1868 je knezoškof dr. Vidmar razpustil slovarski odbor in
Levstik je tako moral zapustiti uredniško delo. Istega leta je odbor izročil gradivo
Kramarju z namenom, da se gradivo uredi po abecednem redu. Zapletlo pa se je, ko so
potrebovali urednika. Uredništvo je za tem odpovedal tudi Levstik in tako je gradivo
za slovar mirovalo do leta 1880. Tistega leta so s pomočjo gimnazijskih dijakov in
bogoslovcev začeli urejati besedje in pod uredništvom Maksa Pleteršnika so leta
1894/95 izdali slovar (Pleteršnik 1894: V–IX). Ta je veljal za pomemben
jezikovnonormativni priročnik, po katerem se je kasneje zgledoval Fran Levec pri
pripravi prvega slovenskega pravopisa iz leta 1899 (prim. Ulčnik 2014: 88).
Za Pleteršnikovim slovarjem smo leta 1936 dobili prvi enojezični Slovar slovenskega jezika, ki ga je izdal Joža Glonar. Trenutno pa sledimo Slovarju slovenskega
knjižnega jezika, ki ga je pripravila (in ga še pripravlja) skupina jezikoslovcev, zaposlenih na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; leta 2014 smo dobili
drugo, dopolnjeno in deloma prenovljeno izdajo, pripravlja pa se že tudi nova izdaja.
Prvi Slovenski pravopis smo Slovenci dobili leta 1899; izdal ga je Fran Levec. Pod
enakim naslovom ga je leta 1920 izdal Anton Breznik, nato leta 1935 Anton Breznik
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in Fran Ramovš skupaj, leta 1937 pa je izšla mala izdaja pravopisa istih dveh avtorjev.
Od leta 1962 nam Slovenski pravopis izdaja in posodablja Inštitut za slovenski jezik
Frana Ramovša. Trenutno še uporabljamo tistega iz leta 2001, pripravlja pa se že novi
(prim. tudi portal Fran).
3.4 RAZVOJ SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA PO OBDOBJIH
3.4.1 Delitev slovenskega knjižnega jezika na obdobja glede na njegovo
raziskovanje

M. Orožen (2003: 512–513, 531) je razvoj slovenskega knjižnega jezika
19. stoletja, glede na jezikoslovno raziskovanje, razdelila na tri poglavitna obdobja:
1. Filološko obdobje, ki sega v prvo polovico 19. stoletja, ko se še prepletajo štiri
različice knjižnega jezika. Traja od izida Kopitarjeve slovnice (1809) do l. 1850, ko
Svetec napove uvedbo novih oblik. To obdobje zaznamuje preplet jezikoslovnih in
sociolingvističnih dejavnikov. Metoda raziskave besedil je tipološka, kontrastivno
filološka. Slovenski jezik se je v strukturi soočal s svojimi zgodovinskimi besedili
in bližnjimi slovanskimi narečji. Opisovane so vse jezikovne ravni (razen skladnje).
2. Primerjalnoslovansko jezikoslovje (od 50. do 80. let 19. stoletja) je obdobje, ko je
bil slovenski jezik prepoznaven po strukturi in se je soočal s staroslovenščino in
slovanskimi jeziki. Ustalil se je kot knjižna norma na širši skupnoslovenski in
zgodovinski osnovi po načelu opuščanja razlikovalnega in z načrtnim zvestim
oblikovanjem vseh knjižnih jezikovnih zvrsti (leposlovne, publicistične, upravnouradovalne, strokovne in znanstvene). V tistem času se je spoznavalo, ugotavljalo
in preverjalo vse slovnične kategorije slovenskega jezika z ozirom na etimološkost
in slovanske jezike, kar je sprožilo različne stopnje arhaizacije in slavizacije in
privedlo do individualnega razvoja slovenskega jezika.
3. Mladogramatično obdobje, ki je trajalo od 80. let 19. stoletja, sta zaznamovala
Škrabec in Oblak. V tem obdobju so bili osredinjeni na individualni, zgodovinski in
dialektološki razvoj slovenskega jezika v celotnem slovenskem jezikovnem
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prostoru. Knjižna norma se je premaknila od širše slovenskih osnov (osrednji in
obrobni jezikovni prostor) k središčni osnovi knjižnega jezika. Odmikati so začeli
primerjavo z drugimi slovanskimi jeziki. Zavzemali so se za temeljito spoznavanje,
popolno zajetje, ustrezen opis, razlago in knjižno normiranje jezikovnih prvin.
Treba je bilo zadovoljivo spoznati slovenski jezik v njegovi pisni in govorni podobi,
sočasni in zgodovinski, ter normirati enoten slovenski knjižni jezik, hkrati pa se
zavzemati za njegove pravice v javnosti. Od pisne besede se je težišče premaknilo
h govorjeni besedi; raziskovalce je začel zanimati predvsem živ jezik, kajti
zgodovinska besedila so zanimiva le še kot vir podatkov za ugotavljanje
glasoslovno-oblikoslovnega razvoja.
3.4.2 Delitev knjižnega jezika na obdobja glede na jezikovni razvoj

Prvotno se je zgodovina slovenskega knjižnega jezika zamejevala zgolj s stoletji,
šele kasneje so obdobja delili vzporedno z literarnozgodovinskimi obdobji in smermi.
Z delitvijo slovenskega knjižnega jezika se je v preteklosti ukvarjalo več jezikoslovcev:
Kopitar, Metelko, Janežič, Breznik, Kolarič, Rupel, Šolar in Tomšič. V 20. stoletju so
se s tem ukvarjali trije: Breda Pogorelec, Martina orožen in Jože Toporišič (Ulčnik
2016: 403, 404). V nadaljevanju so navedena obdobja, kakor sta jih opredelila B.
Pogorelec in J. Toporišič.
Breda Pogorelec (2011: 135–145) je slovenski knjižni jezik razdelila na tri
obdobja razvoja:
1. Najstarejše obdobje knjižnega jezika (prvi knjižni – A jeziki)
2. Drugo obdobje knjižnega jezika (drugi knjižni – B jeziki)
3. Nova doba
3.1 Delež protestantske verske prenove za normiranje pravopisa
3.2 Katoliška verska prenova in vprašanje kontinuitete v razvoju slovenskega
knjižnega jezika v 17. stoletju. Prva polovica 18. stoletja
3.3 Druga polovica 18. stoletja
3.4 19. stoletje
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3.4.1

Prva polovica 19. stoletja

3.4.2

Druga polovica 19. stoletja do 1918 (razpad Avstro-Ogrske in nova
ureditev po prvi svetovni vojni)

Jože Toporišič je ponudil drugačno periodizacijo razvoja slovenskega knjižnega
jezika. Njegov pogled na posamezna obdobja je najbolj dodelan v Slovenski slovnici;
pri tem je opazno jezikoslovčevo zavedanje, da posameznih knjižnojezikovnih obdobij
ni mogoče obravnavati povsem ločeno od nejeziko(slo)vnih dejavnikov (prim. Ulčnik
2016: 404, 408).
Toporišič (2004: 797, 804–806) je opredelil naslednjih sedem obdobij:
1. 1550–1615: reformacijsko in protireformacijsko (ustanovitev in ustalitev)
2. 1615–1675: katoliško (zastoj in rokopisnost),
3. 1675–1750: pridigarsko-bratovščinsko (obnavljanje in tisanje),
4. 1750–1805: prerodno (pokrajinskost in preporod),
5. 1805–1848: predmarčno (ustaljevanje in normiranje),
6. 1848–1900: narodno (slovenskost in slovanskost) in
7. 1900 (in še naprej): moderno (državna samostojnost).
V 19. stoletju govorimo o predmarčnem in narodnem obdobju.
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4 AVGUŠTIN OCEPEK
4.1 ZVRSTNA UMESTITEV DELA

Besedilo Avguštin Ocepek vsebuje okoli 6800 besed, zato ga glede na kriterije,
ki so jih določili literarni zgodovinarji, lahko umestimo med kratko prozo.7 Kljub temu
pa Kocijan (1983: 11) poudarja, da bi besedilo zaradi njegove nedokončanosti lahko
umestili tudi med srednje dolge pripovedi.
Fran Erjavec (1893–1960) in Pavel Flere sta pripoved umestila med povesti,
kar je razvidno iz spremne besede Izbranih spisov za mladino, kjer so Erjavčeva dela
razvrščena glede na zvrstnost (Erjavec, Flere 1921: 485). Tudi Ivan Dornik, urednik
zbirke Izbrani spisi iz leta 1919, je predpostavljal, da gre za povest (Erjavec 1919: 1).
Slodnjak (1959: 273, 274) je delo Avguštin Ocepek uvrstil med novele. Ocepka
pa med novele uvršča tudi Ilich (2000:427).
Kos (2006: 303, 306) se z omenjeno opredelitvijo ne strinja, saj se mu besedilo
zdi bližje fragmentarno nesklenjeni povesti z izrazito anekdotično snovjo, v kateri ni
najti dogodka, ki jo zahteva novela. Zaradi naslovnega lika velja za primer značajevke,
kakršne so bile okoli leta 1860 zelo pogoste. Glede na etološko vrsto Kos delo poimenuje humoreska (Kos 2006: 303, 306).
V magistrskem delu je delo Avguštin Ocepek na podlagi zgornjih trditev
poimenovano pripoved.

4.2 VSEBINA DELA

Avguštin Ocepek je zgodba o kmečkem, maloumnem mladeniču, ki se kljub
očetovem močnem nasprotovanju odloči za študij. Kasneje postane pisar v davčnem
uradu, tam pa kljub trdemu složnemu delu napreduje zelo počasi. Ko po desetih letih v
službi dobi povišico, gre to proslavit v vaško gostilno. Tam se s sovaščani tako močno
7

Po Kocijanu (2006: 4) je za kratko prozo značilno, da ima od 1.000 do 8.000 besed.
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opije, da se naslednje jutro slabo spomni dogajanja. Odpravi se v isto gostilno, kjer
ponovno sreča znanca s prejšnjega večera. Ko ta izve, da se Ocepek ničesar ne spomni,
si ga privošči – zlaže se mu, da se je stepel s policistoma. S tem mu povzroči izredno
hudo stisko.
Pisatelj je pripoved končal s pripombo: »Kako pa se je Ocepku na dalje godilo,
bomo zvedili v novem letu.« (Erjavec 1860: 166). Obljubil je torej nadaljevanje, a ga ni
izpolnil. Po Kocijanovem mnenju (1983: 111) tega ni storil, ker je bil avtor v zadregi,
kako bi zgodbo nadaljeval.

4.3 ODZIVI NA DELO
Avguština Ocepka so literarni analitiki na več načinov primerjali s tujimi deli,
predvsem z Gogoljevim Plaščem in Melvillovim Barlebyjem. Kos (2006: 304–306) je
napisal razpravo, v kateri je želel dokazati, da je delo nastalo v skladu s tedanjim časom
in da pripovedi ni kopiral. Omenjena literarna dela se povezujejo na motivni ravni, in
sicer gre za motiv, zasnovan na liku in usodi nižjega uradnika, prepisovalca pravnih
spisov. Plašč in Bartleby veljata za tisti čas za vrhunski besedili evropskega oz.
ameriškega pripovedništva, kar za Erjavčevo pripoved ne velja (niti v slovenskem
prostoru). Ta tri dela so nastala in bila objavljena ob skoraj istem času (Plašč: 1842,
Bartleby: 1853 in Avguštin Ocepek, ki je po pričevanju Gregorčiča nastal že 1855 in
bil objavljen 1860). Da se je zgledoval po Gogoljevem Plašču, je možno; to domnevo
namreč podpira dejstvo, da je Plašč izšel leta 1851 v nemškem prevodu v knjigi Russisches Leben und Dichten, ki bi lahko bila zaradi slovanske usmerjenosti zanimiva
vajevcem. Erjavčev lik je povsem nekonflikten in zadovoljen z vsem, to pa pomeni
nasprotje Melvillovega in Gogoljevega lika. Od Gogolja se delo razlikuje tudi po humorističnosti in karakteriziranju drobnih, čudaških oseb in tihih zakotnih krajev (Slodnjak 1959: 274).
Kocijan prepoznava podobnosti z Erjavčevimi sodobniki. Po njegovem mnenju
je avtor v pripovedi samo nakazal tragikomičnega antijunaka in postavil nov, čeprav
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nepopoln člen med Jenkovega jeprškega učitelja in poznejše Jurčičeve 'odvečneže'
(Kocijan 1983: 111).
4.4 PONATISI DELA
Avguštin Ocepek je bil prvič objavljen leta 1860 v šestem zvezku Slovenskega
glasnika. Pripoved so lahko po poglavjih prebirali enkrat mesečno od septembra do
decembra.
Po poznejšem pričevanju Gregorčiča naj bi bilo delo prvič zapisano že leta 1855
v tretjem, izgubljenem zvezku Vaje. Ob tem ne smemo zanemariti dejstva, da je imel
Gregorčič ob pisanju Erjavčevega življenjepisa skop nabor pisnih virov in posledično
je lahko prišlo do pretiravanj, podajanja napačnih razlag ali prenagljenih ocen. A je
tudi Slodnjak trdil, da se je »prva redakcija« Avguština Ocepka precej razlikovala od
objavljene iz leta 1860, kar bi lahko prejšnjo trditev potrjevalo (Kos 2006: 304; Ilich
2000: 425).
Avguštin Ocepek je bil ponatisnjen devetkrat in je vse do leta 2000 izhajal v
zbirkah Erjavčevih del:
–

1888 v zbirki Frana Erjavca izbrani spisi I. del (urednik Fran Levec);

–

1919 v zbirki Izbrani spisi I. zvezek (urednik Ivan Dornik);

–

1970 v zbirki Izbrano delo (urednik Franček Bohanec);

–

1973 v zbirki Izbrano delo (urednik Franček Bohanec);

–

1976 v zbirki Izbrano delo (urednik Franček Bohanec);

–

1994 v zbirki Kratka proza slovenskega realizma (uredniki Nada Barbarič,
Janko Kos, Tine Logar); ta zbirka je izšla znotraj zbirke Klasje, ki je namenjena
predvsem srednješolcem;

–

2000 v zbirki Slovenska klasika (urednik Branko Madžarevič);

–

2006: pripoved Avguštin Ocepek je doživela samostojno izdajo pri založbi
Rokus Klett;

–

2013: gre za izdajo Študentske založbe, ki jo lahko beremo zgolj prek spletne
knjižnice Biblos.
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4.5 POMEN DELA
Kos navaja, da pripovedi Avguštin Ocepek »celo v okvirih slovenske
književnosti 19. stoletja /…/ pripada skromnejše mesto« (Kos 2006: 303, 304). Kljub
temu pa je pomemben podatek, da je pripoved navedena v učnem načrtu srednjih šol
in gimnazij, in sicer med prostoizbirnimi besedili.
Avguštin Ocepek je zelo pomembno delo za razvoj slovenskega realizma in
hkrati predstavlja začetek slovenskega kratkega pripovedništva. Pripoved je bila v
takratnem času pri nas nekaj svežega, saj se je glavni akter iz vaškega sveta preselil v
mestnega. Erjavec je v svojem delu »opustil vsakršno usodnost, čustveno napetost,
svetobolni pesimizem, domišljijsko kombinatoriko« (Kocijan 1994: 124), raje se je
poglobil v vsakdan malomestnega okolja. Erjavčevo pripovedovanje je začelo dobivati
izrazitejše realistične lastnosti. Kocijan (1994: 124) navaja tudi, da bi se, če bi Erjavec
nadaljeval v tej smeri, realizem na Slovenskem razvil bistveno prej in ne šele v
osemdesetih letih 19. stoletja.

35

5 JEZIKOVNA ANALIZA RAZLIČNIH IZDAJ PRIPOVEDI
AVGUŠTIN OCEPEK
V magistrskem delu so obravnavane različne izdaje Erjavčeve pripovedi
Avguštin Ocepek, katerih jezikovna analiza je narejena na več ravneh – pravopisni,
glasoslovni, oblikoslovni, leksikalni in skladenjski. Hkrati sta primerjani in analizirani
po dve izdaji, razen besedila iz šolskega berila, ki ima samostojno analizo. Na koncu
vsakega poglavja je v tabeli izpostavljeno izrazje, ki prikazuje odstopanja med
besediloma.

5.1 JEZIKOVNA ANALIZA PRVE (1860) IN DRUGE (1888) IZDAJE

Prva in druga izdaja segata v drugo polovico 19. stoletja in sta bili izdani v
razmiku 28 let. Za obe izdaji formalno lahko rečemo, da sta nastali v obdobju, ko že
govorimo o enotnem slovenskem knjižnem jeziku. Gre za čas, ko smo že imeli nekaj
normativnih priročnikov (npr. slovnic in slovarjev), nismo pa še imeli pravopisa.
Prva izdaja Avguština Ocepka je izšla v mesečniku Slovenski glasnik, katerega
urednik je bil Anton Janežič. Besedilo je v originalni podobi dostopno na spletni strani
Jezikovni viri starejše slovenščine IMP,8 kjer so zbrana starejša slovenska (leposlovna)
besedila. V tistem času je kot normativni priročnik veljala Janežičeva Slovenska
slovnica s kratkim pregledom slovenskega slovstva ter z malim cirilskim in glagolskim
berilom za Slovence iz leta 1854.
Druga izdaja pripovedi je bila natisnjena znotraj Erjavčeve zbirke besedil
Frana Erjavca izbrani spisi I. del, ki jo je uredil Fran Levec. To je bila prva zbirka
Erjavčevih leposlovnih besedil, izšla pa je šele leto po avtorjevi smrti. Pri analizi jezika
te izdaje sem se opirala na Janežičevo Slovensko slovnico za domačo in šolsko rabo iz
leta 18639 ter na Šumanovo Slovensko slovnico za srednje šole, ki je izšla leta 1884.

8
9

Na http://nl.ijs.si/imp/.
To je bila posodobljena izdaja slovnice iz leta 1854.
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5.1.1 Pravopisna raven

Na ravni pravopisa se med besediloma prve in druge izdaje Avguština Ocepka
pojavi precej odstopanj. Iz primerov večbesednega zemljepisnega lastnega imena Kozji
verh (1860) in Kozji Vrh (1888) je razvidno, da je v prvi izdaji neprvi del besedne zveze
zapisan z malo začetnico, v drugi pa z veliko. Enako je s primeroma Kurja vas (1860)
in Kurja Vas (1888).
Glede na to, da je v Janežičevi slovnici (1854: 8) zapovedano, da se »lastna
imena« zapisujejo z veliko začetnico, je neskladno s tem v prvi izdaji pripovedi rabljen
zapis cesarski graben,10 saj je zapisan z malo začetnico; v drugi izdaji pa sta oba dela
besedne zveze zapisana z veliko začetnico (Cesarski Graben).
Prav tako je med izdajama neenoten zapis praznika – v prvi izdaji je zapisan z
malo začetnico (vsi svetniki) v drugi pa z veliko (Vsi svetniki). Sprememba se pokaže
tudi pri zapisu samostalnika šekelj 'lisasti pes', in sicer v prvi izdaji je beseda zapisana
z malo začetnico (šekel), v drugi pa z veliko (Šekelj), samostalnik bog pa je v obeh
besedilih zapisan z veliko začetnico (Bog), kar se sklada tudi z zapovedmi iz Janežičeve
slovnice, kjer je zapisano, da se velika začetnica piše pri lastnih imenih in »pri besedi
Bog« (1954: 8).
Enoten je tudi zapis začetnic štirivrstične pesmi, kjer se v obeh izdajah vsak
verz začne z veliko začetnico, in to ne glede na predhodno ločilo.11 V obeh izdajah je
zapis enak:
Tam notri v španjski deželi
Je en sin svojih staršev bil ;
Pa enega samega so imeli,
Pa še tist' je v šolo šel bil.
Ločila (razen pike) so v obeh izdajah postavljena precej neenotno. Ponekod so
ista ločila levostična, drugod pa nestična. Tropičje, ki je rabljeno samo v prvi izdaji (v

10

Iz opomb odlomka iz leta 1921 ugotavljam, da je Cesarski graben Grubarjev prekop v Ljubljani, ki je
med Gradom in Golovcem (Erjavec 1921: 480).
11
Začetnice se spremenijo šele v izdaji iz leta 1970 (glej poglavje 5.2.1).
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drugi ga zamenja dolgi pomišljaj), je nestično. V obeh izdajah pa so namesto navadnih
rabljeni dolgi pomišljaji.
Neenotnost pri rabi ločil in začetnic se med izdajama kaže tudi v povedih z
nagovorom. V prvi izdaji se nagovor povsod zaključi s klicajem, poved pa nadaljuje z
malo začetnico (Blagovoljni bravec! vem, da se bo tebi neumno zdelo /…/). Primer je
zapisan skladno s takratno normo,12 saj klicaj ne nadomešča pike. Primer iz druge izdaje pa ni povsem skladen,13 saj klicaju sledi velika začetnica (Blagovoljni bralec!
Vém, da se bo tebi zdelo neumno /…/); omenjena skladnost s takratno normo pa je
upoštevana v naslednjih primerih, in sicer ko je namesto klicaja, ki je prisoten v prvi
izdaji (/…/ ali kaj! ker tega stara mati niso nikakor pripustili; Ljuba moja! šola košta),
v drugi izdaji zapisana vejica (/…/ ali kaj , ker tega stara mati niso nikakor pripustili;
Ljuba moja, šola je draga).
Odstopanja se med izdajama pokažejo tudi pri postavitvi ločil pri rabi vrivka.
V prvi izdaji ta ni ločen z vejicama (/…/ to, kar je danes zaostala, in še več in preveč
je drugi dan prihitela /…/), čeprav to pravilo zapoveduje Janežičeva slovnica.14 V
naslednji izdaji je vejica za vrivkom prisotna (/…/ to, kar je danes zaostala, in še več
in preveč, prehitela je drugi dan /…/).
V besedilu prve izdaje se pojavi primer vezalnega priredja, ki je ločeno z vejico
(se mu prikloni in gre k svoji mizi , ter piše , da mu je pot od lás kapal), v drugi izdaji
pa vejice ni (Avguštin se mu prikloni do tâl in gré k svoji mizi ter piše, da mu je pót od
lâs kapal). V nobeni od izdaj Janežičeve slovnice ni posebej izpostavljenega pravila
glede zapisa vejice v priredjih, v Šumanovi slovnici (1884: 125) pa je, in sicer da se
vejica med prirednimi stavki opušča, če imajo isti osebek ter veznik in, ter, ali itd., kar
pomeni, da je postavitev vejice v drugi izdaji skladna z normo.

V Janežičevi slovnici (1854: 8) je zapisano, da se za klicajem (in vprašajem) piše velika začetnica,
če ti dve ločili nadomeščata piko – ta se po njegovih zapovedih piše samo na koncu »dokončanega
stavka ali pogovora« (oz. za vrstilnimi števniki in okrajšavami).
13
V naslednji izdaji Janežičeve slovnice (1863: 25–26) je zapisano, da namesto klicaja zapisujemo
vejico (Pomisli človek, da si sad prahu), klicaj pa se ohrani samo »kadar se kaj prav čvrsto pove«
(Slovenec! tvoja zemlja je zdrava). Iz drugega primera, ki je povzet po slovnici, opazimo tudi, da je za
klicajem zapisana mala začetnica.
14
Vejica (klinčič ali protec) se vstavlja »pred in za pridjanimi stavki« (Janežič 1854: 8).
12
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Tudi pri premem govoru se pojavi precej odstopanj. V obeh izdajah se pojavlja
neenotnost pri rabi ustreznih ločil. Ponekod se pojavi narekovaj za končnim ločilom
(»No Avguštin! ali že znaš brati?«), drugod pa pred njim (»Sama ne vem, kaj ji je spet,
/…/, je pa že spet kdo pri nji bil«.).
V obeh izdajah se pojavlja dvojni narekovaj,15 in sicer v primerih, ko sta
nanizana dobesedna navedka brez vmesnega spremnega stavka. Prim: »Kako si pa prišel sinoč domu?«; »»Sam ne-vem kako , toliko vem , da sem zjutraj v postelji ležal««.
V prvi izdaji se v enem primeru spremni stavek ne loči od navedka (»Ocepek !
nadaljuje Srakar , kaj to pomeni, menda vsaj vi niste tisti hudodelnik ?); poved tudi
nima končnega narekovaja. V drugi izdaji je to odpravljeno (»Océpek,« nadaljuje
Srakar, »kaj to poméni, menda vsaj Vi niste tisti hudodelnik ?«).
Veliko razlik se med besediloma obeh izdaj pojavi tudi pri zapisu besed skupaj
ali narazen. Najdemo primere besed, ki so v prvi izdaji zapisane narazen oz. z vezajem,
kar je predlagal Miklošič v okviru novih oblik,16 v drugi pa skupaj. Prim.: poudarjalni
členek se vé, da (1860) > sevéda (1888); zaimek za-me (1860) > záme (1888); ne-vem
(1860) > ne vém (1888); prislovi o pol poldne, od kar, na to, nar pred (1860) > opolupoludné, odkar, nato, najprej (1888). Presežniki pridevnika so v večini primerov prve
izdaje pisani narazen (nar bolj, nar lože, naj rajši, naj veče in naj manj), v drugi pa
skupaj (najbolj, najlože, najrajši, največje in najmenj). Enako je z veznikoma da si
ravno in da si tudi (1860) > dasiravno in dasitudi (1888). Števnik 32 je v izdaji iz leta
1860 zapisan narazen (dva in trideset), v naslednji izdaji pa skupaj (dveintrideset), med
izdajama pa so skladni prislovi po zimi, za gotovo in še le, saj so v obeh izdajah zapisani
narazen, toda neskladni s sodobnimi normativi.

5.1.2 Glasoslovna raven

Na glasoslovni ravni se besedili razlikujeta po številu onaglašenih besed. V prvi
izdaji se pojavijo sledeče besede z naglasnim znamenjem: Océpek, lét, cedí, gospôska,
15
16

Danes ni več v rabi.
Glej stran 22.
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gospôdom, nogé, glasú, sinú, možá, takó, skerbí, imé, (bi) môgel, kóz, dvé, domú, vé,
domá, domú, rók (tož. roke), svéta, stanú, kakó, jedí, bojé (se), beró, preskerbí, kofé,
zelò, tičé, tó, rečí, pové, lás, nemirén, desét, glasán, (pes taco) molí, prebudí, nočí,
gredó.
Izraz Ocepek je onaglašen zgolj v naslovu, nadalje v besedilu pa naglas na
besedi ni več postavljen. Pridevnik nemirén ima, glede na današnjo normo, naglas na
nenavadnem mestu.
Besede, ki imajo naglasna znamenja v drugi izdaji, so: Océpek, lét, vóz, (so)
rékali, vélika, vodnják, (ni) móče, máterina, kàj, váruj, nápačno, takó, nogé, (nismo)
védeli, (ura je) bíla, glasú, popóludan, obváruj, zánjo, lépo, vé, vém, s kládivom, vrvíca,
pové, celó, sevéda, opóludne, v staromáterini, móžu, imé, dvé, dopovédati, nì črne nì
bele, mladóst, noróst, zánj, zaléga, se učé, Bogú (daj.), svéta, védeža, klenét, možá,
zatájil, Pavláčev, v lemenátu, mógel, gládko, nočevála, privêdla, popóludne, molí,
napósled, véliki, pôje, nató, bojé, sínu, cunjárici, kápalo, temnó, hudó, rečéh, kofé,
gôstov, gospôski, pestí, tóliko, je bétil, nebés, náglica, za tó, privôzil, vojáščine,
pisárjevo, peró, gré, gósje, nemíren, jéla, perorézca, zobotrébnike, storí, továriši,
napósled, prebudí, strašnó, Pezdír, je tréščil, (vel.) govôri, mòlči, priímke, (proti)
dômu, Slívar, priséde, na slédu, obéma, iščó, prisôpe, domóv, zaprè, obdivjá, póčil,
skesàn, gredó, pónj, pobóji, rêči, zvédeli, blizu vrât, do tâl, od lâs.
Iz navedenih primerov je razvidno, da je onaglašenih besed v drugi izdaji
bistveno več kot v prvi, beseda Océpek pa ima v tej izdaji naglasno znamenje skozi
celotno pripoved. Samostalnik vrvica danes naglašujemo na prvem zlogu, v besedilu
pa je naglas postavljen na drugem (vrvíca). Nenavadno je naglasno znamenje na besedi
dom v dajalniku ednine (nazaj proti dômu), kar danes naglašujemo kratko in ozko. Kot
posebnost bi izpostavila še samostalnike v rodilniku (vrât, tâl in lâs), ki imajo na
vokalu a oznako za dolg vokal, kar je danes naglašeno kratko.
Med besediloma iz leta 1860 in 1888 je pri nekaterih besedah prišlo do sprememb
na vokalni ravni. V nadaljevanju so najprej navedeni primeri prve izdaje, sledijo pa
primeri druge izdaje:

40

–

a > e (zlagati > zlegati; vendar > vender; manj >menj; toraj > torej; dva in
trideset > dveintrideset; zganiti > zgeniti),

 e > a (kedar > kadar; tje > tja; zaderževati > zadržavati),
 u > o (uno leto > ono leto),
 o > u v vzglasju besede (omolkniti > umolkniti 'obmolkniti'; otepati > utepati)
in v izglasju besede (kmalo > kmalu; blizo >blizu),
 u > i (minule so > minila so),
 u > e (vun > ven),
 o >e (nočeš > nečeš),
 i > e (vediti > vedeti; zmiraj > zmeraj; svitlo > svetlo; viditi > videti;
premislik > premislek; po vsi sili >po vsej sili, koščiki > koščeki),
 e > i (memo > mimo; direndaj > dirindaj; berič > birič),
 i > a (stojilo > stojalo).
V izdaji iz leta 1888 se pri nekaterih izrazih pojavi redukcija vokala v izglasju
besede (vsaki > vsak) ali pa se vokal na izglasje vstavi (nič bolj ne morejo > bolje; skor
> skoro; skoz > skozi).
Kot posebnost bi izpostavila samostalnik popir 'papir', pri katerem prednaglasni a
preide v o.
Pri rabi zlogotvornega r, ki je v prvi izdaji zapisan z -er- (poterpežljivost, zagernjen,
verh, pert, gerlo, merzel itd.), se v drugi izdaji tihi e opusti (potrpežljivost, zagrnjen,
vrh, prt, grlo, mrzel itn.).17
V drugi izdaji najdemo tudi primere, pri katerih se v tožilniku množine zlog zapre s
konzonantom -j (besedí > besedij; ljudí > ljudij; rečí > rečij; skerbi > skerbij).
V prvi izdaji se vzglasni v- pojavlja na mestih, kjer je v drugi izdaji u- (vganjati >
uganjati; vradnik > uradnik), in obratno – v prvi izdaji je prisoten vzglasni u-, kjer je
v drugi v- (upiti > vpiti; ustati > vstati).

Odpravo polglasnika je Janežič predlagal šele v svojem drugem ponatisu slovnice (1863), v praksi
so ga opuščali že leto prej (Ulčnik 2014: 89).
17
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V izdaji iz leta 1860 je nekaj izrazov zapisanih tudi z mehkim -ć- (telećji, zaćudenje,
stoće, ćelo), ki jih v drugi izdaji zamenja -č- (telečji, začudenje, stoče, čelo).
Pojavijo se tudi tvorjenke, pri katerih je predpona s- zamenjana s predpono iz- (skušnjave > izkušnjave; skazati > izkazati; spremeniti > izpremeniti; spriditi > izpriditi;
skusiti > izkusiti …).
V drugi izdaji se pri nekaterih besedah pojavi premet glasov (maselc > maslec;
drugej > drugje). Pri glagolu hoteti zaradi redukcije vokala o nastane nov konzonantski
sklop hč (hčeš). Pri samostalniku potica se vrine etimološki zvočnik v (potica >
potvica).18
Samostalnik solnce, pridevnik ptuji 'tuj' in glagol povikšati so v obeh izdajah ohranjeni
v starejši obliki, etimološki -tj- pa se v drugi izdaji premeni v -šč- (mestjan > meščan).
Konzonantski sklop -šč- se je pogosto asimiliral v š, s pojavom novih oblik19 pa se
je začela pisati etimološka oblika -šč; ta raba v prvi izdaji ni bila dosledna – v večini
primerov je še vedno rabljen asimilirani -š- (keršanski, okoljšine, privošiti, drušina,
trešiti), vendar se že pojavlja (celo pri istem primeru) vzporedno s sklopom -šč- (kerščanski, okoljščine, koščiki). V drugi izdaji je v vseh primerih rabljen sklop -šč-.
V več primerih je v soglasniške sklope, ki so nastali zaradi redukcije vokala,
ponovno uveden vokal (napčno > napačno; prijatla > prijatelja; popoldan >
popoludan; so rekli > so rekali; kterega > katerega; s kladvom > s kládivom; materna
>materina; (rod.) Jurja > Jurija; prijatlica > prijateljica; (rod.) tovarša > tovariša;
šeptali > šepetali; so rekli > rekali; so hotli > hoteli; tma > temno).
Neenotnost se med izdajama pokaže tudi pri rabi palatalnega l' in n'. Pri nekaterih
izrazih je v prvi izdaji palatalnost prisotna (natanjko, zagernjen, zategnjen), v drugi
izdaji pa opuščena (natanko, zagrnen, zategnen). Zgodi se tudi obratno, da palatalnosti
v prvi izdaji ni (Dolenska, prijatel, šekel), v drugi pa je (Dolenjska, prijatelj, Šekelj),
ali pa je v obeh izdajah prisotna na mestih, kjer je danes opuščena (angelj in španjski).

V drugi izdaji je prisotna arhaizacija, saj glede na etimološki slovar izraz potica izhaja iz starejšega
izraza povitica (povzeto po etimološkem slovarju na Fran.si).
19
Glej stran 23.
18
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V prvi izdaji se pojavi v tistem času pogosta palatalizacija mehkonebnih glasov k, g
in h (vsac, tacega 'takega', v roci, druzega, kacega), ki je v drugi izdaji (razen primera
vsakomu) tudi ohranjena.
5.1.3 Oblikoslovna raven20

V začetku petdesetih let 19. stoletja so se začele uveljavljati nove oblike,21 ki so bile
v prvi izdaji Avguština Ocepka pretežno tudi upoštevane.
Tako je npr. upoštevana končnica za samostalnike moškega spola -om/-oma
(zvoncom, prijatloma, bravcom), ki se v drugi izdaji spremeni v -em/-ema (zvoncem,
prijateljema, bralcem). Končnici -vec (bravec, prebivavec) in -vnica (spavnica) se v
drugi izdaji spremenita v -lec (bralec, prebivalec) in -lnica (spalnica), samostalnikom
z obrazilom -ov- v rodilniku (branjovca) pa se v drugi izdaji obrazilo spremeni v -ev(branjevca).
Samostalnikom moškega spola se v mestniku ednine v drugi izdaji spremeni
končnica -u v -i (pri učenju > pri učenji; na koncu >na konci; v vremenu > v vremeni;
na kraju > na kraji). V Toporišičevi slovnici (2004: 282) je navedeno, da so v 19.
stoletju v dajalniku in mestniku ednine pogosto rabili končnico -i namesto -u. Take
končnice so za današnje razmere knjižno zastarele ali narečne.
Razlike se pojavijo tudi pri rabi dvojine, saj v prvi izdaji ni bila prisotna oz. se namesto dvojinske oblike pojavlja množinska (ste si bile prijatlice > sta si bili prijateljici;
od nas > od naju; prijatli molčite! > prijatelja molčita!, te dve reči ne pomagate > te
dve reči ne pomagata), razlike pa se kažejo tudi pri sklanjanju (priterjeval je vse >
pritrjeval je vsemu; niso bili njegovih misel > niso bili njegovih mislij).
V prvi izdaji je prisotno neujemanje samostalnika in pridevnika (tiste leta, jeklene
peresa, naše okna …); v drugi izdaji je ta jezikovna značilnost odpravljena glede na
smernice t. i. novoslovenščine (tista leta, jeklena peresa, naša okna …).

20

V tem poglavju so v oklepajih najprej navedeni primeri iz prve izdaje, sledijo pa primeri iz druge
izdaje.
21
Glej stran 23.

43

Pri stopnjevanju pridevnika je v prvi izdaji v večini primerov rabljena opisna oblika
(bolj gotova, bolj strašno, naj bolj glasan, bolj žalostna), medtem ko v drugi izdaji
prevladuje oblika z obrazilom (gotovejša, strašneje, najglasnejši, žalostnejša).
V izdaji iz leta 1860 je pogosto rabljena tudi predpona pridevniškega presežnika
nar- (nar lepši, nar pred, nar lože), vendar se pojavlja vzporedno z naj- (naj pred, naj
raji, naj manj), v drugi izdaji pa je vselej rabljena predpona naj- (najlepši, najlože,
najprej, najrajši, najmenj).
V besedni zvezi gadova mast je v prvi izdaji uporabljen svojilni pridevnik (gadova
mast), v drugi pa vrstni (gadja mast). Podobno se zgodi z besedno zvezo materin mlin,
katere pridevnik v prvi izdaji je vrstni (materni mlin), v drugi pa svojilni (materin mlin).
V obeh izdajah se pojavi starinski pridevnik kmetiški, ki se mu je do danes
spremenilo besedotvorno obrazilo (-ški > -čki). Janežič je v svoji slovnici iz leta 1854
uporabil oba pridevnika: kmečki (na strani 121) in kmetiški (na strani 144); prav tako
je iz Pleteršnikovega slovarja razvidno, da sta takrat bili v rabi obe obliki (kmečki in
kmetiški).
Neenotnost med izdajama pa se pojavlja pri rabi svojilnega zaimka; v prvi izdaji je
rabljen osebni svojilni zaimek (ti si pri tvojih letih neumna), v drugi izdaji pa povratni
svojilni (ti si pri svojih letih neumna). Zgodi se tudi, da se osebni svojilni zaimek iz
prve izdaje (njihov sin, njun pogovor) v drugi spremeni v rodilniško obliko osebnega
zaimka (njih sin, njiju pogovor).
Prvi dve izdaji Avguština Ocepka sta neenotni tudi glede na rabo glagolov. Ti se
ponekod razlikujejo po vidu (mi pride na misel > mi prihaja na misel; ni pred miril >
ni prej miroval; jo je priporočevala > jo je priporočala; si je pritergal od ust > si je
pritrgaval od ust; ga je vznemirilo > ga je vznemirjalo; bo dobil po 35 kr. srebra > bo
dobival po 35 kr. srebra) ali po načinu (se ne najde v drugo > ga ne najdeš v drugo).
V prvi izdaji se ob samostalnikih srednjega spola v množini pojavi deležnik na -l v
ženskem spolu (terpele so ušesa, minule so tri leta, naše okna so bile visoke, peresa so
jele izpodrivat gosje), v drugi izdaji pa je naveden deležnik -l v srednjem spolu (minila
so tri leta, naša okna so bila visoka, peresa so jela izpodrivati gosja), razen v prvem
primeru, ki ima moškospolsko obliko (so trpeli ušesa).
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Glagolu iz prve izdaje se spremeni morfem se v si ali obratno (tega si ni mogel
spomniti > tega se ni mogel spomniti; se ne upa > si ne upa); naveden je tudi primer,
ko je v prvi izdaji prisoten morfem se, v drugi pa ga ni (usesti se > sesti).
Tudi glagola moči in morati nista rabljena enotno. V prvi izdaji je v enem primeru
uporabljen glagol moči (bi bila mogla odgovor dajati), v drugi pa morati (morala bi
bila odgovarjati).
Opazimo tudi, da je v prvi izdaji prisotno opisno dejanje (odgovor dajati), ki je v
drugi nadomeščeno z ustreznim glagolom (odgovarjati). Slednje se pojavi tudi v
primeru ostajati čez noč (1860) in nočevati (1888).
Kot znak spoštovanja (do tistega, o komer se kaj pripoveduje) je bilo značilno
onikanje,22 npr. Teta so že pol leta bolni (Janežič 1854: 105). Primeri, za katere je
rabljena množinska oblika samostalnika namesto edninske, se pojavijo v obeh izdajah
(učenik so ga počastili; oče si ga napravijo eno pipico; gospod Matevž so pomagali;
mati se usedejo itn.).
Besedili odstopata še v rabi prislovov; v prvi izdaji je rabljen prislov prec, ki ga v
drugi zamenja takoj. Enako pa velja za prislove skor (1860) in malone (1888) ter zgoli
(1860) in samo (1888). Ti prislovi (razen takoj in samo) niso več v sodobni rabi.
Zanimiva pa je prislovna zveza s konca (v šoli je s konca nekam čudno gledal), ki se v
drugi izdaji spremeni v prislov sprva (v šoli je sprva nekam čudno gledal).
V besedilu prve izdaje se pojavita dva primera časovnih predložnih zvez, kjer je
rabljen predlog v, ki ga v drugi izdaji nadomesti o (v deževnem vremenu se gnojnica
cedi > o deževnem vremeni se gnojinica cedi; v novem letu bo novo mašo pel > o novem
letu bo novo mašo pel). Zapis je v drugi izdaji usklajen s sočasno normo, v prvi pa ni.23
Pri rabi predloga v mestniški obliki se pojavi še ena razlika, in sicer v prvi izdaji sta
prisotna predloga od in nad, v drugi izdaji pa ju zamenja o (od gosposkega stanu > o
gosposkem stanu; od njunih prijetnosti in težav > o njiju prijetnosti in težavah; so
V Janežičevi slovnici je navedeno, da onikanje ljudi med pogovorom ni značilno slovensko (Janežič
1854: 105).
23
V Janežičevi slovnici (1954: 99) je zapisano, da se pri praznikih v petem sklonu vselej uporablja
predlog o ali ob (O božiču, o novem letu in o svetih treh kraljih /…/). Tudi v Šumanovi slovnici (1884:
185) je pojasnjeno, da se v mestniku, ki izraža čas (kadar se dejanje dogaja), uporablja predlog o ali
ob. Zraven so navedeni primeri (o božiču, o veliki noči …).
22
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pravili od te ure > so pravili o tej uri; nič od tega > ničesar o tem; pripovedujem od
teh ur > o teh urah; zmotil sem se nad vami > zmotil sem se o vas; od sinu Petra > o
sinu Petru). Najdemo tudi primer, pri katerem je predlog od iz prve izdaje zamenjan s
predlogom iz (od začetka > iz začetka).
V orodniški obliki se predlog z pred palatalnim n' premeni v ž (ž njim, ž njo, ž njimi).
Predlog ž, ki je danes zastarel, pa je prisoten v obeh izdajah.
Vezniki so si med izdajama načeloma enotni, le da so nekateri v primerjavi z današnjo normo starinski. Taka sta na primer veznika akoravno in dasitudi, ki se pojavita v
obeh izdajah (le v drugačni obliki). Pogosto pa se zgodi, da veznik v drugi izdaji dobi
arhaično obliko (kot/kakor > nego, ali > je li,24 tudi > takisto).

5.1.4 Leksikalna raven

Besede ali besedne zveze, pri katerih se kaže precej odstopanj med izdajama, so
analizirane in pojasnjene na podlagi slovarjev,25 ki so dostopni na portalu Fran
(www.fran.si).
Na začetku pripovedi se v prvi izdaji pojavi množinski samostalnik starši, ki ga v
drugi zamenja izraz roditelji. Oba izraza se pojavita tako v Pleteršnikovem slovarju kot
tudi v SSKJ26 in v obeh primerih veljata za sinonima; po SP pa je samostalnik roditelj
neobčevalni izraz.
V obeh izdajah se pojavi danes starinski samostalnik duri ('vrata'), ki je v
Pleteršnikovem slovarju sopomenka izrazu vrata.
Samostalnik štirna je v drugi izdaji zamenjan s samostalnikom vodnjak. Besedo
štirna oz. šterna najdemo v SSKJ, kjer je kvalificirana kot nižje pogovorna, v SP pa je
oblika šterna označena kot neknjižni ljudski izraz. V Pleteršnikovem slovarju oblike
štirna ni, najdemo pa obliko šterna, ki je sinonimen izrazu vodnjak.

Primer: bi se prepričal, ali je že dosti (1860) > bi se prepričal, je li že dosti (1888).
Slovar slovenskega knjižnega jezika2 (SSKJ2), Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar, Slovenski
pravopis 2001 (SP), Snojev Slovenski etimološki slovar, Slovar jezika Janeza Svetokriškega itd.
26
rodítelj -a m (ȋ ) 1. mn. in dv., knjiž. starši: biti hvaležen svojim roditeljem (povzeto po SSKJ2).
24
25
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Beseda potica iz prve izdaje se v drugi spremeni v potvica. Na podlagi Snojevega
etimološkega slovarja27 ugotavljam, da je slednji izraz nastal iz starejše narečne besede
povitica, ki je nastala iz glagola »povi̋ ti«. Izraz potvica se nahaja v Pleteršnikovem
slovarju vzporedno z obliko potica, v SSKJ ima oznako zastarelo, v SP pa te oblike
sploh ni.
V obeh izdajah se pojavi tvorjenka kajžar. V SSKJ je samostalnik označen kot
ekspresiven in pomeni 'lastnik majhnega posestva'. Izraz kajža izvira iz bavarske
nemščine (Kaise, Kaische, Keische …), kar se je razvilo iz slovanske (verjetno
praslovenske) predloge xy̋ša (povzeto po Snojevem etimološkem slovarju).
V obeh izdajah pripovedi se pojavi samostalnik ujec. Tako v SSKJ kot tudi v SP
ima kvalifikator starinsko ter pomeni 'mamin brat oz. stric po materini strani'. Beseda
ima enak pomen tudi v Pleteršnikovem slovarju.28
V prvi izdaji se pojavi samostalnik maselc, ki ga v drugi zamenja oblika maslec. V
Pleteršnikovem slovarju je izraz maslǝc oz. maseljc razložen kot 'četrt bokala', v SSKJ
ima oblika maseljc kvalifikator nekdaj in pomeni '3,5 decilitra', v SP pa izraza ni.
Besedo lastnost (nihče ji ne ve lastnosti) v drugi izdaji nadomesti svojstvo.
Samostalnik svojstvo je v SSKJ označen kot starinski, v SP kot neobčevalni izraz, v
Pleteršnikovem slovarju pa ima samostalnik kvalifikator novoknjižno.
Razlika se med izdajama pojavi tudi pri zapisu samostalnika za poimenovanje
kosila. V prvi izdaji se pojavi izraz južina, ki ga v drugi zamenja obed. Izraz obed je v
SSKJ knjižni izraz, ki pomeni 'kosilo', v SP pa je kvalificiran kot neobčevalni izraz.
Samostalnik južina ('kosilo') je v obeh slovarjih (SP in SSKJ) označen s kvalifikatorjem
narečno. Iz Pleteršnikovega slovarja je razvidno, da sta bila oba izraza v rabi – južina
je pomenil 'kosilo', obed pa poleg tega tudi nadpomenko 'obrok' (das Mahl, das Essen).
Izraz priložnost v drugi izdaji nadomesti izraz prilika. Oba se nahajata v
Pleteršnikovem slovarju. Glede na SSKJ sta samostalnika sopomenki, po SP pa je za
priliko priporočljivejša dvojnica priložnost oz. možnost.

27

Dostopen je na portalu Fran.
Zanimivo je, da ima samostalnik stric v Pleteršnikovem slovarju pomen 'očetov brat', danes pa izraz
označuje brata katerega koli od staršev.
28
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V obeh izdajah se pojavi izraz stan v pomenu 'dom, stanovanje' (si je dobil stan v
hiši). V Pleteršnikovem slovarju je beseda med drugim razložena tudi kot 'stanovanje'
(die Wohnung). V SSKJ ima izraz v tem pomenu kvalifikator starinsko.
Samostalnik vrsta (v besedni zvezi babja vrsta) se v drugi izdaji spremeni v sorta.
V Pleteršnikovem slovarju izraz sorta pomeni med drugim tudi 'vrsto'. V SSKJ je sorta
v pomenu 'vrsta' samo v pogovornem jeziku, v SP pa v nekdanjem pogovornem.
Prav tako se v obeh izdajah pojavi beseda bokal (bokal vina); najdemo jo tako v
Pleteršnikovem slovarju, kot v SSKJ (z oznako nekdaj) in pomeni 'vrču podobna
posoda'.
Samostalnik hudodelnik se pojavi v obeh izdajah; SP tega izraza nima, v SSKJ pa
ima kvalifikator starinsko in pomeni 'storilec kaznivega dejanja'. Beseda je prisotna
tudi v Pleteršnikovem slovarju.
V prvi izdaji se pojavi izraz berič, ki ga v drugi zamenja oblika birič. Po SSKJ ima
izraz berič kvalifikator nekdaj in pomeni 'nižji uslužbenec, izvrševalec odločb sodne
ali zemljiške oblasti'. Birič je njegova glasoslovna varianta, obe obliki pa sta prisotni v
Pleteršnikovem slovarju.
Beseda lemenat se nahaja v obeh izdajah in pomeni 'semenišče, bogoslovje'; v SSKJ
je označena kot pogovorna beseda. Izraz je v Pleteršnikovem slovarju razložen zgolj s
samostalnikom alumnat, zanimivo pa je, da je ob besedi lemenat naveden vir, od koder
je bila vzeta, in to so ravno Erjavčevi Izbrani spisi (Erj. Izb. sp.).
V obeh izdajah se pojavi izraz trenta, ki ga ne najdemo v nobenem sodobnem
slovarju. S pomočjo Pleteršnikovega slovarja ugotavljam, da gre za 'poseben kruh oz.
žemljo', v slovarju jezika Janeza Svetokriškega pa izraz pomeni 'vrsto žemlje'.
Za besedo abeceda je v obeh izdajah uporabljena kratica ABC. V SSKJ ima kratica
oznako zastarelo, v SP poudarjalno, v Pleteršnikovem slovarju pa kratice ni.
Izraz sekirica (v sekiricah bi zapisal vižo) iz obeh izdaj je v SSKJ označen kot
zastarel in pomeni 'nota'. Izraz z istim pomenom (die Musiknote) najdemo tudi v
Pleteršnikovem slovarju.
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Izraz viža se v drugi izdaji spremeni v napev. Samostalnik viža je v SSKJ označen
s kvalifikatorjem starinsko, v SP pa neknjižno pogovorno. Pojavi se tudi v
Pleteršnikovem slovarju, kjer se pojavlja vzporedno z izrazom napev.
V obeh izdajah najdemo danes starinsko besedo učenik, ki pomeni 'učitelj'. V
Pleteršnikovem slovarju se pojavita oba izraza.
Samostalnik pisač iz prve izdaje se v drugi spremeni v besedotvorno varianto pisar.
Danes ima izraz pisač oznako starinsko, zanimivo pa je, da ima tudi slabšalni pomen
za 'uradnika oz. uslužbenca' (po SSKJ), nekoliko slabšalno konotacijo pa razberem tudi
iz primera v Pleteršnikovem slovarju: slovenski pisači — to ime bodi sploh vsem onim,
katerim ne smemo reči pisatelj, povz. po Levst. (LjZv.).
V prvi izdaji se pojavi izraz pisarnica, v drugi pa ga zamenja pisarna. Pisarnica pa
v tistem času ni pomenila manjšalnice, temveč se je uporabljala v pomenu 'pisarna oz.
urad'. To ugotovimo s pomočjo SSKJ in Pleteršnikovega slovarja. Ta pojav je v svojem
članku o prodajalnici pojasnila N. Ulčnik (2015: 587–597).29
Za pomen 'pisarna' je v obeh izdajah uporabljena tudi sopomenka kancelija, ki je v
Pleteršnikovem slovarju navedena kot varianta kancliji. Oblike kancelija v SSKJ ne
najdemo, je pa oblika kanclija in ima kvalifikatorja nižje pogovorno in slabšalno, v SP
pa zastarelo.
Izraz soldaščina, ki je danes starinski, se v drugi izdaji spremeni v vojaščina. Oba
izraza se nahajata v Pleteršnikovem slovarju in veljata za sinonimna.
Števnik en je v drugi izdaji zamenjan z obliko jeden. V Pleteršnikovem slovarju je
beseda jeden označena kot novoknjižna, kar pomeni, da je bila v tistem času novost v
knjižnih besedilih. V sodobnih slovenskih slovarjih te oblike ni.
V prvi izdaji se pojavi pridevnik nerazumljiv (nerazumljive besede), v drugi pa ga
nadomesti pridevnik nerazumen (nerazumne besede). Slednji ima v SSKJ in SP za
pomen 'nerazumljiv' oznako starinsko.

Ulčnik v članku predstavi samostalnik ženskega spola prodajalna, ki se je v taki obliki začel
uporabljati šele v 20. stoletju, prej pa se je rabila njegova besedotvorna različica prodajalnica. Danes je
izraz prodajalnica razumljen kot manjšalnica, včasih pa to ni bil, kar je v članku s pomočjo korpusa
Jezikovni viri starejše slovenščine IMP, ki zajema starejša besedila, tudi dokazano.
29
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Razlika med izdajama se pojavi tudi pri pridevniku lagleje (je lagleje dihal) iz prve
izdaje, ki ga v drugi izdaji zamenja pridevnik lože (je lože dihal). Ta dva izraza sta
zamrla, saj ju ne najdem v nobenem od sodobnih slovarjev. V Pleteršnikovem slovarju
se pod iztočnico lahek med drugimi pojavita tudi različici, ki sta podobni
obravnavanima izrazoma – laglje, za katerega je navedeno, da je je povzet po Levstiku
(Levst. Močv.), in lǫ̑ že, ki jo je po Trubarju povzel Miklošič (Trub. -Mik.).
Med izdajama pride do odstopanja tudi pri glagolu cukati iz prve izdaje, ki ga v
drugi nadomesti glagol vleči (za rokav). V SSKJ je glagol cukati označen kot pogovorni
izraz, v SP kot knjižno pogovorni, v Pleteršnikovem slovarju pa ima oznako otročje.
V obeh izdajah najdemo glagol čislati, ki je v SSKJ in v SP v pomenu 'spoštovati'
zastarel. Glagol se nahaja tudi v Pleteršnikovem slovarju, ki prav tako med drugim
pomeni 'ceniti'.
V obeh izdajah se pojavi glagol namestovati, za katerega iz konteksta razberem, da
pomeni 'nadomeščati' (Ne vem, kaj bi bil počel, ko bi ne bili imeli stara mati nekaj v
hiši, kar nam je vsaj zjutraj uro prav dobro namestovalo.). Po SSKJ gre za starinski
izraz, v SP izraza ni, v Pleteršnikovem slovarju pa je veljal kot varianta glagolu
nadomeščati.
V prvi izdaji se pojavi izraz koštati (šola košta), ki danes velja za nižje pogovornega.
V drugi izdaji se spremeni v biti drag (šola je draga). Podobno se zgodi še na enem
mestu pripovedi, ko se glagol koštati v drugi izdaji spremeni v imeti troške. V
Pleteršnikovem slovarju sta obliki strošek in trošek variantni, slednja se pojavi tudi v
SSKJ in ima oznako starinsko, v SP pa je ni.
Zanimiv je glagol kimati (kimal je mimo našega okna), ki se pojavi v obeh izdajah.
V SSKJ ima glagol v pomenu 'počasi se premikati' kvalifikator ekspresivno, v SP pa
poudarjalno. V Pleteršnikovem slovarju izraz kimati tega pomena sploh nima.30
Razlika med izdajama se pojavi pri glagolu pripeljati (kupčija jo je v kraj pripeljala,
1860); v drugi izdaji ga nadomesti glagol privesti (kupčija jo je v kraj privedla).
30

kímati, -mam, -mljem, vb. impf. nicken; k. komu, jemandem zunicken; od zaspanosti k.; z glavo
k., mit dem Kopfe wackeln, den Kopf schütteln; — prim. kivati (kakor je tudi v drugih slovanskih
jezikih). Slednje prepisano iz Pleteršnikovega Slovensko-nemškega slovarja).
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Glagol goljufati iz prve izdaje (upanje jih ni goljufalo) se v drugi spremeni v
prevariti (upanje jih ni prevarilo). Iz Pleteršnikovega slovarja razberem, da je bila
oblika prevariti bolj v rabi kot prevarati, saj je slednja razložena s 'prevariti'. Oblika
prevariti se nahaja tudi v SSKJ in ima kvalifikator starinsko, v SP pa je ni.
V obeh izdajah je rabljen glagol kuševati, ki je danes nižje pogovorni, v Pleteršnikovem slovarju pa je veljal za sopomenko glagolu poljubovati. Zanimivo pa je, da se
dovršna oblika istega glagola (kušniti) v drugi izdaji spremeni v (poljubiti).
Glagol odrajtovati iz prve izdaje se v drugi spremeni v oddajati. Izraz odrajtovati
je v Pleteršnikovem slovarju razložen tudi z besedo oddajati (abliefern), v SSKJ pa je
glagol odrajtovati nižje pogovorni in pomeni 'plačevati, poravnati' (davke, najemnino).
V obeh izdajah je rabljen danes starinski glagol jeti (jeli so razlagati), ki pomeni
'začeti'. Izraz se nahaja v Pleteršnikovem slovarju.
Stilno zaznamovani glagol priribati (priribal jo je do tretje šole) se v drugi izdaji
spremeni v privoziti. Prvi izraz najdemo v SSKJ, ki pomeni 's prizadevanjem priti do
česa' in ima kvalifikatorja pogovorno in ekspresivno. V SP je priribati do koga/česa
(do konca gimnazije) izraz za šolski žargon in pomeni 'priti'. Glagol privoziti je v SSKJ
v kontekstu z dokončanjem šolanja označen z ekspresivno.
V obeh izdajah je uporabljen glagol pokati ob samostalniku pipica (pokati pipico).V
SSKJ je glagol v pomenu 'kaditi' zastarel, v drugih slovarjih pa izraza v tem pomenu
ni.
Prav tako se v obeh izdajah pojavi zveza srebrna dvojača. V SSKJ ima samostalnik
dvojača kvalifikator nekdaj in pomeni 'avstrijski novec', v enakem pomeni pa se pojavi
tudi v Pleteršnikovem slovarju. Poleg tega se v obeh izdajah pojavita še izraza groš in
krajcar, ki sta prav tako denarni enoti (groš je 'nekdanji avstrijski denar, ki je bil vreden
pet krajcarjev').
V obeh izdajah se pojavi tudi zveza uka želja (uka želja ga budi iz jutranjega
spanja). Te zveze ni v nobenem slovarju, iz korpusa Gigafida31 pa ugotavljam, da je
vendarle v sodobni rabi.
31

Na korpusu Gigafida, ki se nahaja na spletni strani http://www.amebis.si/gigafida, se pojavi sedem
zadetkov za iskani izraz uka želja; vzeti so iz sodobnih besedil (21. stoletje).
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V obeh izdajah se pojavi samostalniška zveza skledica kave. V Pleteršnikovem
slovarju izraz skledica med drugimi pomeni tudi skodelica (die Schale). V SSKJ je pri
isti besedni zvezi (skledica kave) navedena razlaga 'skodelica', kar pomeni, da je slednji
izraz primernejši, v SP pa je izraz skledica označen zgolj kot manjšalnico samostalnika
skleda.
Samostalniška besedna zveza žal beseda se v drugi izdaji spremeni v huda beseda.
Prav tako se prilastek frišna v besedni zvezi (frišna voda) v drugi izdaji spremeni v
mrzla (mrzla voda). Pridevnik frišen se nahaja v Pleteršnikovem slovarju, kjer je
omenjeno, da je prevzet iz nemščine. V SP je izraz kvalificiran kot neknjižni pogovorni,
v SSKJ pa ga ni.
Glagolska besedna zveza imeti v čislih (Tudi jaz sem imel staro mater preveč v čisli)
se pojavi v obeh izdajah. Po SSKJ je beseda čislo zastarela in pomeni 'število', prav
tako je starinska tudi omenjena besedna zveza, ki pomeni 'spoštovati, ceniti'.
Razlika med izdajama se pojavi tudi v zvezi imeti dopadenje (mati so imeli
dopadenje nad), ki se v drugi izdaji spremeni v biti jako po godu (materi so bili jako
po godu). V SSKJ starinska zveza imeti dopadenje pomeni 'biti zadovoljen nad kom',
v Pleteršnikovem slovarju te zveze ni, je samo iztočnica dopadanje, ki ima zgolj
nemški prevod 'zadovoljstvo' (das Wohlgefallen). Zveze (biti) po godu ne zasledim v
nobenem od slovarjev na portalu Fran. Izraz jak je danes starinski, pojavi pa se tudi v
Pleteršnikovem slovarju in ima pomen 'močan' (stark).
Besedna zveza biti ob pamet iz prve izdaje, se v drugi izdaji spremeni v izgubiti
pamet.
Zveza Izis v Saizu pa je v drugi izdaji spremenjena v Izida v Saisu. S pomočjo SP
ugotavljam, da gre za Egipčansko boginjo Izido oz. Izis. Sais pa je egipčansko mesto.
Zanimiva je zveza težko stati koga. V prvi izdaji se pojavi v obliki to jih težko stane,
pri kateri glagol pomeni 'imeti kupno moč', v drugi izdaji pa se izraz spremeni v to jih
težko stoji, pri čemer glagol pomeni 'biti v končnem položaju'. V Pleteršnikovem
slovarju se med razlagami pojavita oba primera (to me težko stane in to jih strašno
težko stoji), ki pomenita enako – 'biti težko' (das kommt mir schwer an). Obe zvezi sta
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do danes izumrli, saj se ne pojavita v nobenem od sodobnih slovarjev. Tudi ta primer
je v Pleteršnikovem slovarju vzet iz Erjavčevih Izbranih spisov (Erj. Izb. sp.32).
Za glagol ravnati se (ravnali so se naprej), ki je prisoten v obeh izdajah, s pomočjo
SSKJ ugotavljam, da v tem kontekstu pomeni 'odpravljati se' in ima kvalifikator
starinsko. V drugih slovarjih na portalu Fran te zveze ni.
V obeh besedilih se nahaja glagolska zveza storil se je dan, ki je v SSKJ in SP v
pomenu 'zdanilo se je' označena kot starinska beseda. S pomočjo Pleteršnikovega
slovarja ugotavljam, da je zveza dobesedno prevzeta iz nemščine (Tag geworden).
V prvi izdaji se pojavi besedna zveza klinčki za zobe trebiti, v drugi pa jo nadomesti
izraz zobotrebniki. Slednji se v taki obliki ne pojavi v nobenem od slovarjev na portalu
Fran, pojavi pa se tvorjenka zobotrebec, ki je v Pleteršnikovem slovarju zapisana s
polglasnikom (zobotrebǝc).
Zvezi med vsemi klasiki iz prve izdaje je v drugi izdaji dodan pridevnik nemški
(med vsemi nemškimi klasiki). To se navezuje na besedilo, ko pripovedovalec v
pripovedi govori o nemškem literatu Kotzebuu.
Zanimiv je tudi frazem pasti v glavo (mu pade v glavo), ki je v drugi izdaji
spremenjen v priti na misli (mu pride na misli). V Pleteršnikovem slovarju je pod
geslom glava naveden tudi frazem pasti v glavo, ki pomeni priti na misel (v glavo pasti
= na misel priti), kar pomeni, da sta bila oba frazema takrat v rabi. Zveze pasti v glavo
ne najdem v nobenem od sodobnih slovarjev, zveza priti na misli pa se pojavi v SSKJ
in ima kvalifikator ekspresivno.
V obeh izdajah se pojavi frazem peti novo mašo (sin bo k letu novo mašo pel), ki je
v SSKJ označen kot pogovorni in pomeni 'postati duhovnik'.
Frazem iti od rok je v drugi izdaji spremenjen v iti gladko.
Frazem ni mu para pa se v drugi izdaji spremeni v ni mu vrstnika. Frazem ni mu
para, ki se pojavi tudi v Pleteršnikovem slovarju, ima v SP kvalifikator poudarjalno, v
SSKJ pa ekspresivno. Frazema iz druge izdaje pripovedi v Pleteršnikovem slovarju ni,

Iz primera v slovarju (to jih strašno težko stoji) razberem, da je vzet iz obravnavane pripovedi
Avguštin Ocepek.
32
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prav tako ne v SP. Se pa pojavi podoben primer v SSKJ (tak revež je, da nima vrstnika)
in ima oznako ekspresivno.
Frazem na vsako vižo (na vsako vižo je skušal ohraniti dobrovoljnost) se spremeni
v na vsak način. Frazem na vse viže ima v pomenu 'na vse načine' v SSKJ in SP kvalifikator starinsko.
Frazem storiti si korajžo v drugi izdaji nadomesti zanimiv frazem storiti si srce, ki
je do danes izumrl, kar dokazuje to, da se ne nahaja v nobenem od sodobnih slovarjev;
v taki obliki se pojavi samo v Pleteršnikovem slovarju in pomeni 'opogumiti se' (sich
Muth33 machen). V besedilu pripovedi se pojavi še en podoben primer; samostalnik
korajža (ko bi imel več korajže) se v drugi izdaji spremeni v srčnost (ko bi imel več
srčnosti). Korajža je po SSKJ pogovorni izraz za 'pogum', v Pleteršnikovem slovarju
pa je bil sopomenka izrazu srčnost.

5.1.5 Skladenjska raven

Na skladenjski ravni se med prvo in drugo izdajo pripovedi pojavi največ odstopanj
pri besednem vrstnem redu.
Če se poved začne z odvisnikom, se v prvi izdaji glavni stavek začne s pomožnim
glagolom (Ker so moja stara mati imeli v mestu svojo hišo, sem stanoval pri njih.). V
drugi izdaji se besedni red glavnega stavka spremeni (Ker so stara mati moja imeli v
mestu svojo hišo, stanoval sem pri njih.).
Besednorednih sprememb glavnega stavka, ki je za odvisnikom, je v drugi izdaji še
veliko (so djali večkrat > djali so večkrat; ni bila dolga pot kriva > ni bila kriva dolga
pot; bi bila mogla > morala bi bila; je drugi dan prihitela > prehitela je drugi dan; jo
je ta togota prijela > jo je prijela ta togota; je v kleščah deržal > držal je v kleščah
itd.).

33

Nemški izraz Muth je zamenjal izraz Mut in pomeni 'pogum'.
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Najdemo tudi primere, pri katerih levi prilastek v drugi izdaji spremeni svoj položaj
(moja stara mati > stara mati moja; ud mojega telesa > ud telesa mojega; božja služba
> služba božja; svojo službo > službo svojo; svoje peruti > peruti svoje itd.).
V prvi izdaji se na začetku besedila pojavi primer zapostavljenega prilastka
(previdnost božja), ki se do druge izdaje tudi ohrani.
V spodnji tabeli so za lažji pregled podani izrazi prve in druge izdaje, ki so
obravnavani v poglavju 5.1. Osenčeni deli ponazarjajo primere, ki so v obeh izdajah
enaki.

Tabela 1: Primerjava med prvo (1860) in drugo (1888) izdajo pripovedi

IZDAJA IZ LETA 1860

IZDAJA IZ LETA 1888

Kozji verh
Kurja vas
cesarski graben
Bog
šekel
se ve, da
za-me
o pol poldne
od kar
na to
nar bolj, nar lože
naj raji
da si ravno, da si tudi
po zimi
za gotovo
še le
s konca
zlagati, vendar, manj
kedar, tje, zaderževati
uno
vun
omolkniti
minuti
nočeš
vediti, zmiraj, svitlo
memo

Kozji Vrh
Kurja Vas
Cesarski Graben
Bog
Šekelj
seveda
zame
opolupoludne
odkar
nato
najbolj, najlože
najrajši
dasiravno, dasitudi
po zimi
za gotovo
še le
sprva
zlegati, vender, menj
kadar, tja, zadržavati
ono
ven
umolkniti
miniti
nečeš
vedeti, zmeraj, svetlo
mimo
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stojilo
bolj, skor
popir
poterpežljivost, zagernen, verh
besedi (tož. mn.)
vgajati, vradnik
upiti, ustati
telećji
skazati, skušnjave
maselc
češ
potica
solnce
ptuji
povikšati
kerščanski/keršanski, klešče, okoljšine,
drušina
mestjan
napčno, kteri, šeptati
angelj, španjski
natanjko
prijatel
zagernjen
vsac, v roci
zvoncom
bravec
branjovca
pri učenju
tiste leta
nar lepši, nar pred
naj raji
gadova mast
kmetiški
njihov sin
prec
skor
zgoli
ž njo
akoravno
kot/kakor
ali
tudi
starši

stojalo
bolje, skoro
popir
potrpežljivost, zagrnen, vrh
besedij
ugajati, uradnik
vpiti, vstati
telečji
izkazati, izkušnjave
maslec
hčeš
potvica
solnce
ptuji
povikšati
krščanski, klešče, okoljščine, druščina
meščan
napačno, kateri, šepetati
angelj, španjski
natanko
prijatelj
zagrnen
vsac, v roci
zvoncem
bralec
branjevca
pri učenji
tista leta
najlepši, najprej
najrajši
gadja mast
kmetiški
njih sin
takoj
malone
samo
ž njo
akoravno
nego
je li
takisto
roditelji
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duri
štirna
kajžar
ujec
lastnost
južina
priložnost
stan
bokal
hudodelnik
berič
lemenat
trenta
ABC
sekirica
viža
učenik
pisač
pisarnica
kancelija
soldaščina
en
nerazumljiv
lagleje
cukati
čislati
namestovati
koštati
koštati
kimati 'hoditi'
pripeljati
goljufati
kuševati
kušniti
odrajtovati
jeti
priribati
pokati 'kaditi'
srebrna dvojača
groš
krajcar
uka želja
skledica kave

duri
vodnjak
kajžar
ujec
svojstvo
obed
prilika
stan
bokal
hudodelnik
birič
lemenat
trenta
ABC
sekirica
napev
učenik
pisar
pisarna
kancelija
vojaščina
jeden
nerazumen
lože
vleči
čislati
namestovati
biti drag
imeti troške
kimati
privesti
prevariti
kuševati
poljubiti
oddajati
jeti
privoziti
pokati
srebrna dvojača
groš
krajcar
uka želja
skledica kave

57

žal beseda
frišna voda
imeti v čislih
imeti dopadenje
biti ob pamet
Izis v Saizu
jih težko stane
ravnati se
storiti se dan
klinčki za zobe trebiti
pasti v glavo
peti novo mašo
iti od rok
ni mu para
na vsako vižo
storiti si korajžo

huda beseda
mrzla voda
imeti v čislih
biti jako po godu
izgubiti pamet
Izida v Saisu
jih težko stoji
ravnati se
storiti se dan
zobotrebniki
pasti na misli
peti novo mašo
iti gladko
ni mu vrstnika
na vsak način
storiti si srce

5.2 ANALIZA JEZIKA IZDAJ IZ LET 1919 IN 1970–1976

Pripoved Avguštin Ocepek iz leta 1919 je bila izdana znotraj Erjavčevih Izbranih
spisov, ki jih je uredil Ivan Dornik. Zbirka zajema leposlovna dela in ima podnaslov
Povesti. V tistem času je kot normativni priročnik veljal Levčev Slovenski pravopis, ki
je izšel leta 1899, in Breznikova slovnica (Slovenska slovnica za srednje šole) iz leta
1916, zato sem se pri analizi ozirala na ta dva priročnika.
Pri zbirki Naša beseda je izšlo več izdaj Izbranih del Frana Erjavca – leta 1970,
1973 in 1976. V vsaki od zbirk je zajetih po šest Erjavčevih leposlovnih besedil,
vključno z Avguštinom Ocepkom. Po primerjanju teh treh natisov sem prišla do
ugotovitve, da je besedilo v vseh treh izdajah identično, vključno s tiskarskimi
napakami in številkami strani, zato jih ne bom posebej izpostavljala; v tem poglavju so
obravnavana skupaj, imenovana pa je samo izdaja 1970. Pri analizi tega besedila sem
se naslanjala na Slovensko slovnico, ki so jo leta 1956 izdali Rupel, Bajec, Kolarič in
Šolar, in na Slovenski pravopis, ki ga je leta 1962 izdala pravopisna komisija pri SAZU.
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5.2.1 Pravopisna raven

V izdaji iz leta 1919 je izraz bog še pisan z veliko začetnico (Bog), toda v naslednji
izdaji se spremeni v malo (bog). Po Levčevem pravopisu (1899: 83) je Bog »pravi, tj.
nasproti poganskim bogovom« zato je lastno ime in se piše z veliko začetnico. V
pravopisu iz leta 1962 pa za zapis samostalnika bog velja pravilo, kot ga poznamo
danes.34 To pomeni, da sta zapisa obeh izdaj Avguština Ocepka skladna s tedanjo
normo. Podobno je pri prazniku, ki je leta 1919 zapisan z veliko (Vsi svetniki), v naslednji izdaji pa z malo začetnico (vsi svetniki). V Levčevem Pravopisu (1899: 88) je
zapisano, da se pridevniki, ki niso osebna imena, pišejo z malo začetnico (božični prazniki …). Levec ob razlagi o »pridevnikih, ki nam rabijo kot samostalniki«, na strani 36
navede primer Vsi sveti, ki je zapisan z veliko začetnico. V kasnejšem Slovenskem pravopisu (1962: 853) je izraz zapisan z malo začetnico (vsi sveti). Tudi v tem primeru sta
oba zapisa skladna s takratno normo.
V pesmi, ki je bila omenjena v prejšnjem poglavju, se tudi v izdaji iz leta 1919
vsak verz začenja z veliko začetnico, kar se v naslednji izdaji spremeni. Začetnice so
postavljene glede na predhodna ločila. Zgled iz leta 1970:
Tam notri v španski deželi
je en sin svojih staršev bil;
pa enega samega so imeli,
pa še tist' je v šolo šel bil.
Odstopanja se pojavijo tudi pri zapisu zemljepisnih lastnih imen. V izdaji iz leta
1919 je zapis kraja za Gradom zapisan z veliko začetnico, v naslednji izdaji pa se pojavi
zapis z malo (za gradom). V izdaji iz leta 1919 sta na nekaterih mestih obe sestavini
večbesednega zemljepisnega lastnega imena zapisani z veliko začetnico (Cesarski
Graben, Kurja Vas, Kozji Vrh), v naslednji pa je druga sestavina zapisana z malo
(Cesarski graben, Kurja vas, Kozji vrh).

Če gre za »prava« lastna imena bitij, se pišejo z veliko začetnico, če pa so občna imena, ki
zaznamujejo vrsto bitij, pa je zapis z malo začetnico (Bajec idr. 1962: 35).
34
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Vsa ločila so (razen pomišljaja in vezaja) v izdaji iz leta 1919 levostična, kar
sovpada z današnjo normo. Na podlagi zgledov Slovenske slovnice Frana Levca iz leta
1899 je razvidno, da so dvopičja in podpičja zapisana nestično. Prav tako sta v več
zgledih iz Breznikove slovnice nestična vprašaj in klicaj. V izdaji iz leta 1970 pa so
ločila (podpičje, dvopičje, klicaj in vprašaj) povsod nestična. V takrat veljavnem
Slovenskem pravopisu (1962: 81–82) ni nikjer posebej omenjena stičnost teh ločil,
vendar sta v zgledih klicaj in vprašaj levostična, dvopičje in podpičje pa nestično.
Še vedno je v obeh ponatisih Avguština Ocepka uporabljen dolgi pomišljaj.
Nagovor znotraj povedi je v izdaji iz leta 1919 še vedno ločen s klicajem
(Blagovoljni bralec! vem, da …), v naslednji izdaji pa se to spremeni – nagovor se
konča z vejico in nadaljuje z malo začetnico (Blagovoljni bralec, vem da …).
V izdaji iz leta 1919 se pri zaporednem nizanju dveh premih govorov še vedno
pojavlja dvojni narekovaj »»To sama vem, da je šola draga, /…/ To si oče, da se Bogu
smili««, v naslednji izdaji pa ga zamenja enojni.
Opazimo tudi neusklajen zapis prislovov; v izdaji iz leta 1919 se pojavijo prislovi,
ki so pisani narazen (po zimi, še le, po ceni, na dalje, po navadi, tja v jeden dan), v
naslednji izdaji pa skupaj (pozimi, šele, poceni, nadalje, ponavadi, tjavendan). Pojavijo
se tudi prislovi, ki jih danes pišemo narazen, v obeh izdajah pa so zapisani skupaj
(odtod, dozdaj), ali z vezajem (tako-le).
Členek bogve je v izdaji iz leta 1919 zapisan narazen (Bog ve), v naslednji izdaji
pa skupaj (bogve). V obeh izdajah pa je členek zagotovo zapisan narazen (za gotovo).
V obeh izdajah so prisotni tudi starinski vezniki (akoravno, nego in dasitudi);
slednji je pisan nedosledno – zapisan je tako skupaj (dasitudi) kakor tudi narazen (dasi
tudi).
V izdaji iz leta 1970 najdemo tudi nekaj tiskarskih napak, te pa se ponovijo tudi v
nadaljnjih dveh izdajah (leta 1973 in 1976). Dvakrat zapored je zapisan zaimek mu (da
mu mu jih ne manjka veliko …) in predlog na (na tihem so se napravljali na na novo
vojsko). Do napake pride tudi pri rabi množinske oblike samostalnika (Drugi materini
zavezniki so bili Pavlačev gospod), ki nadomešča edninsko (Drugi materini zaveznik
so bili Pavlačev gospod).
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5.2.2 Glasoslovna raven

V izdaji iz leta 1919 je veliko besed, ki imajo naglasno znamenje: Océpek, lét, se cedí,
vóz, rékali, takó, vélika, vodnják, máterini, kàj, váruj, nápačno, nogé, glasú, zánjo,
obváruj, predálnik, lépo, védeti, bíje, sevéda, vrvíca, mi zaléga, pústi, Pavláčevi, se
učé, sín, mešetáriti, védež, svéta, zatájil, rók, lemenát, nočeváti, privêsti, gospôski, za
petámi, napósled, véliki, nóg, vrstíca, vrstníca, se izpôje, sekírica, iz lâs, domóv,
medéni, kóz, iz vasí, jedíla, v nôtranjih, gádja, dvé, kofé, dobí, móča, ni gôstov,
kofétarica, rečíj, čórbica, gospôski, pestî, pestí, iz nebés, iz kórena, krníce, vojáščina,
vrât, mêtal, peró, gósje itn.
Drugačno naglasno mesto, glede na današnjo normo, se kaže v naslednjih primerih:
nôtranjih, lâs, vrât, iz kórena.
V naslednjih izdajah (1970–76) so besede zapisane brez naglasnih znamenj.
Med izdajama se pojavijo naslednje spremembe na vokalni ravni:
–

e > a (zlegati > zlagati; menj > manj; vender > vendar; zgeniti > zganiti);

–

e > o (neče > noče);35

–

o > a (popir > papir);

–

i > e (dirindaj > direndaj).

V obeh izdajah se pojavi prislov, ki ima v vzglasju besede vokal i (inako); danes ga
nadomešča vokal e.
Vokal v izglasju prislovov je v izdaji iz leta 1970 zreduciran (gori in doli > gor in
dol; nekajkrati > nekajkrat; še bolje > še bolj).
Besede, ki so prvotno imele predpono polu-, so v izdaji iz leta 1970 zapisane brez
vokala u (popoludan > popoldan; poludruga ura > poldruga ura; poludvanajstih >
poldvanajstih).
Pri samostalniku košček se v tožilniku množine ohranja zapis polglasnika (koščeke,
1919), v izdaji iz leta 1970 pa je izpuščen še izglasni konzonant k (košče). Lahko da
gre v slednjem primeru tudi za tiskarsko napako.
35

Pri istem primeru sem v izdaji iz leta 1970 opazila, da je beseda zapisana tudi z vokalom e (nečeš),
tako kot v prejšnji izdaji.
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Prislov včasih je prvotno povsod pisan brez vzglasnega konzonanta v (časih), v
naslednji izdaji pa je pisan nedosledno – oblika časih in včasih.
Pri glagolu hoteti se je v izdaji iz leta 1970 (v 2. osebi ednine) odpravil etimološki
konzonantski sklop (hčeš > hočeš), soglasniški sklop glagola povikšati, ki se je v izdaji
iz leta 1919 ohranil, se je v naslednji asimiliral (povišati), v izrazu potvica pa se je
etimološki konzonantski sklop ohranil še v ponatisu iz leta 1970.
V izdaji iz leta 1919 se ponekod še vedno pojavljata palatalni l oz. n na mestih, ki
ju ne najdemo v izdaji iz leta 1970 (angelj > angel; španjski > španski, sinočnji >
sinočni), v posameznih primerih pa se zgodi, da je palatalnost opuščena v izdaji 1919,
v naslednji pa prisotna (boben > bobenj). Zgodi pa se tudi, da v primerih iz obeh izdaj
palatalnost manjka (zategnen, zagrnen).
Palatalnost mehkonebnih glasov k, g in h se iz prejšnjih izdaj obdrži še v izdaji iz
leta 1919 (v roci, ubozega), v naslednjem ponatisu pa je že opuščena (v roki, ubogega).
Izraz reč v rodilniku množine je v pripovedi iz leta 1919 pisan nedosledno;
ponekod se pojavi z izglasnim j, ali brez (rečij/reči), v naslednji izdaji pa je pisan
povsem brez j. Podobno se zgodi pri samostalnikih beseda in ljudje, ki sta v rodilniku
množine prvotno pisana z izglasnim j, v izdaji iz leta 1970 pa brez njega (je mir besedij
> besed; ljudij > ljudi).
Izraz razvun iz druge izdaje (1888) ima v naslednji izdaji (1919) obliko razven,
konzonant v pa je opuščen šele v izdaji iz leta 1970 (razen).

5.2.3 Oblikoslovna raven

V izdaji iz leta 1919 imajo samostalniki moškega spola v mestniku ednine še vedno
končnico -i, ki se v naslednji izdaji spremeni v -u, kot je bilo v prvi izdaji
(na konci > na koncu; na očesi > na očesu; na kraji > na kraju; ob vremeni > ob
vremenu; pri srci > pri srcu).
Samostalnika noht in kos imata v izdaji iz leta 1919 v imenovalniku množine
končnico -ovi (nohtovi, kosovi), kar se v naslednji izdaji spremeni v -i (nohti, kosi).
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Naglasna oblika osebnega zaimka iz leta 1919 (se jej je zgodilo; ko bi jej bil rekel)
se v izdaji iz leta 1970 spremeni v naslonsko (se ji je zgodilo; ko bi ji bil rekel).
V izdaji iz leta 1919 se pojavi velika začetnica zaimka za vikalno obliko, ki je v
naslednji izdaji zapisana z malo (Gospod Pezdir, ali ste Vi kaj slišali /…/; > Gospod
Pezdir, ali ste vi kaj slišali /…/).
Pridevnik staromaterin (staromaterina hiša) se pojavi v pripovedi iz leta 1919, v
naslednji izdaji pa razpade na dva pridevnika (stare matere hiša).
Današnji pridevnik kmečki ima v obeh izdajah obrazilo -ski (kmetski),36 ki se ohrani
vse do izdaje iz leta 2013.
Namesto svojilnih zaimkov se iz druge izdaje ohrani rodilniška oblika osebnega
zaimka (njih sin; nad njih glavo). Da je ta oblika pridevniškega zaimka bila takrat v
rabi, je ugotovljeno na podlagi Breznikove slovnice (1916: 100).
Od prejšnjih izdaj se je namesto edninske (Pavlačev gospod se pridružijo …) ohranila tudi množinska oblika samostalnika.
V nekaterih primerih se glagolu iz leta 1919 v naslednji izdaji spremeni čas: iz
preteklika v prihodnjik (tako je šlo dan za dnevom > tako bo šlo dan za dnevom), iz
preteklika v predpreteklik (se je prepričal > se je bil prepričal), ali vid – iz nedovršnega
v dovršni (prisezam > prisežem).
Glagola jokati in upati si se med izdajama ločita po morfemu: jokajo (1919) > se
jokajo (1970) in si ne upa (1919) > se ne upa (1970).
V izdaji iz leta 1919 se za prihodnjik pojavi daljša oblika pomožnega glagola biti
(bode), v naslednji izdaji pa krajša (bo).
V izdaji iz leta 1919 se še vedno pojavlja predlog ž pred nj- (ž njo), v naslednji
izdaji pa se spremeni v z (z njo). Predlogi se spremenijo še na dveh mestih (od obličja
do obličja > iz obličja v obličje; izvedeli bomo o novem letu > ob novem letu), v obeh
izdajah pa se pojavi predlog iz na mestu, kjer je danes od (iz začetka).
V obeh izdajah se pojavi vezniška dvojica ni – ni, ki bi jo danes nadomestila
niti – niti (se mu ni ljubilo ni jesti ni piti).

36

V prejšnjih izdajah je imel končnico -ški.
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Prav tako se v obeh izdajah pojavi navezovalni členek tedaj, ki bi ga danes
nadomeščal torej (Tedaj, vi ste bili tisti pijanec?).

5.2.4 Leksikalna raven

Na ravni leksike se je v obeh izdajah ohranil izraz roditelji, ki je povzet iz druge
izdaje.37
V ponatisu iz leta 1919 je še vedno prisoten števnik jeden, ki se v naslednji izdaji
spremeni v en, prislov jedenkrati pa v naslednji izdaji zamenja prislov nekajkrat, kar
kaže na to, da je bil spremenjen tudi pomen.
V obeh ponatisih se iz druge izdaje ohrani izraz izkušnjava, ki je imel v prvi izdaji
drugačno besedotvorno podobo (skušnjava).
V izdaji iz leta 1919 se pojavi izraz družina, v naslednji izdaji pa ga nadomesti
izraz družba. V SSKJ zasledimo izraz družina, ki je v pomenu 'druščina, družba'
zastarel.
Beseda krona je v prvih treh izdajah okrajšana (kr.)., v izdaji iz leta 1970 pa je
izpisana (krona).
V obeh izdajah se pojavi starinski glagol rekati (so rekali), ki pomeni 'govoriti,
praviti'.
V izdaji iz leta 1919 se pojavi glagol pripravljati se (na tihem so se pripravljali na
novo vojsko), ki v naslednji izdaji spremeni predpono: napravljati se.
Glagolska besedna zveza težko stati (to jih težko stoji) se spremeni v glagol težiti
(to jih teži).
Veliko izrazov pa se je ohranilo iz prve oz. druge izdaje: učenik, ujec, duri, trenta,
stan ('stanovanje'), kancelija, glagol jeti, sekirica, trošek, kajžar, krajcar, maslec,
svojstvo, obed, prilika, bokal, hudodelnik, lemenat, ABC, kimati, zobotrebniki, uka
želja, storiti se dan, storiti si srce, imeti v čisli, jemati v misel.

37

V prvi izdaji je bil za ta izraz rabljen danes primernejši izraz starši.
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5.2.5 Skladenjska raven

Na skladenjski ravni se besedili v veliki meri ujemata. Pojavijo se le manjša
odstopanja.
Izdaja iz leta 1919 izhaja iz skladenjske podobe druge izdaje (1888),38 ko se je v
glavnem stavku (ki se je pojavil za odvisnikom) pojavila zamenjava glagola in
pomožnega glagola (Kadarkoli je prišla iz mesta, prinesla je fantu vselej trente in
potvice; Ko se to izpoje, začne se zopet od kraja /…/; Slepa Polona /…/, dobila mu je
v Kurji vasi stanovanje /…/; Če kdo misli, da ga uka želja budi iz jutranjega spanca,
moti se kaj hudo itn.). Tovrstni primeri pa med izdajama iz leta 1919 in 1970 niso vselej
skladni. Na treh mestih se pojavijo povedi, pri katerih se besedni red v izdaji iz leta
1970 spremeni in je že enak današnji normi: Kadar Avguštin zasliši Srakarjev glas,
prestraši se, da mu pade pero (1919) > Kadar Avguštin zasliši Srakarjev glas, se
prestraši, da mu pade pero (1970); Ko se drugo jutro prebudi, bolela ga je strašno
glava (1919) > Ko se drugo jutro prebudi, ga je bolela strašno glava (1970).
V obeh izdajah se na enem mestu kaže, da vrivek ni na obeh straneh ločen z vejico:
po končani službi božji je bil Krivček že spet očetu za petami in tudi Pavlačev gospod
se jima pridružijo, bili so danes posebej zgovorni in Jurij se ni mogel /…/. Pojavi se
tudi vrivek, ki je na obeh straneh ločen s pomišljajema: Tisti dan, ko mu je bila
povišana vsakdanja plača – bila je ravno sobota – stori si srce (1919) in Tisti dan, ko
mu je bila povišana vsakdanja plača – je bila ravno sobota – stori si srce (1970).
Zapostavljeni prilastek je v izdaji iz leta 1919 še ohranjen, v naslednjem ponatisu
pa v večini primerov spremeni svojo lego, kakršno je imel v prvi izdaji: peruti svoje
(1919) > svoje peruti (1970); dobrovoljnost njegova (1919) > njegova dobrovoljnost
(1970); službo svojo (1919) > svojo službo (1970) itn.

V prvi izdaji se je glavni stavek, ki se sledil odvisnemu, začel s pomožnim glagolom (Ko se to
izpoje, se začne zopet od kraja), v drugi izdaji pa pomožni glagol in glagol zamenjata legi (Ko se to
izpoje, začne se zopet od kraja).
38
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Spodnja tabela prikazuje zgoraj obravnavane primere, ki se med izdajama razlikujejo, osenčeno pa so prikazane tudi enotnosti.
Tabela 2: Primerjava med tretjo (1919) in četrto (1970–1976) izdajo pripovedi

BESEDA ALI BZ IZ LETA
1919

BESEDA ALI BZ IZ LETA
1970

Bog
Vsi svetniki
za Gradom
Cesarski Graben
Kurja Vas
Kozji Vrh
po zimi
po ceni
na dalje
po navadi
tja v en dan
odtod
dozdaj
tako-le
Bog ve
za gotovo
akoravno
nego
dasitudi/dasi tudi
zlegati
menj
vender
zgeniti
neče
vsakomu
popir
dirindaj
inako
nekajkrati
popoludan
poludruga
koščeke (tož.)
časih
hčeš
povikšati

bog
vsi svetniki
za gradom
Cesarski graben
Kurja vas
Kozji vrh
pozimi
poceni
nadalje
ponavadi
tjavendan
odtod
dozdaj
tako-le
bogve
za gotovo
akoravno
nego
dasitudi/dasi tudi
zlagati
manj
vendar
zganiti
noče
vsakemu
papir
direndaj
inako
nekajkrat
popoldan
poldruga
košče
časih/včasih
hočeš
povišati
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potvica
angelj
španjski
boben
sinočnji
zategnen
zagrnen
v roci
ubozega
rečij/reči (rod.)
besedij (rod.)
ljudij (rod.)
razven
na konci
nohtovi
Vi
staromaterina hiša
kmetski
jokajo
upati si
bode
ž njo (pred n')
roditelj
jeden
jedenkrati
izkušnjava
družina
kr.
pripravljati se
rekati
težko stati
učenik
ujec
duri
trenta
stan ('stanovanje')
kancelija
jeti
sekirica
maslec
trošek
svojstvo
obed

potvica
angel
španski
bobenj
sinočni
zategnen
zagrnen
v roki
ubogega
reči
besedi
ljudi
razen
na koncu
nohti
vi
stare matere hiša
kmetski
se jokajo
upati se
bo
z njo
roditelj
en
nekajkrat
izkušnjava
družba
krona
napravljati se
rekati
težiti
učenik
ujec
duri
trenta
stan ('stanovanje')
kancelija
jeti
sekirica
maslec
trošek
svojstvo
obed
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prilika
krajcar
bokal
hudodelnik
lemenat
ABC
kimati
zobotrebniki
uka želja
storiti se dan
storiti si srce
imeti v čisli
jemati v misel

prilika
krajcar
bokal
hudodelnik
lemenat
ABC
kimati
zobotrebniki
uka želja
storiti se dan
storiti si srce
imeti v čisli
jemati v misel

5.3 JEZIKOVNA ANALIZA IZDAJ IZ LET 1994 IN 2000

Leta 1994 je pripoved Avguštin Ocepek izšla v zbirki Erjavčevih pripovedi z
naslovom Kratka proza slovenskega realizma (zbirka Klasje).39 Ta pripoved se od
ostalih loči predvsem po tem, da ima edina pod opombami slovarček, v katerem so
razložene manj razumljive besede.
V zbirki Slovenska klasika je leta 2000 izšla zbirka Erjavčevih pripovedi pod
naslovom Črtice in povesti.
Besedili se v veliki meri ujemata z izdajo iz leta 1970. Pojavijo se zgolj manjša
odstopanja, ki so v naslednjih točkah tudi pojasnjena.

5.3.1 Pravopisna raven

V obeh izdajah so ločila postavljena v skladu z današnjo normo, le z izjemo
dolgega pomišljaja iz izdaje 1994, ki ga v naslednji zamenja navadni pomišljaj.

39

Ciljni bralci teh zbirk so dijaki.
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Veznik dasitudi v nobeni od izdaj ni pisan dosledno – na nekaterih mestih je
zapisan skupaj (dasitudi), na nekaterih pa narazen (dasi tudi). V obeh izdajah je na
istem mestu zapisan enako.40
V obeh izdajah se pojavi precej tiskarskih napak; v izdaji iz leta 1994 najdemo
neusklajene sklonske končnice (Fanta bi že ne zameril), kar se v naslednji izdaji
uskladi (Fantu bi že ne zameril); v izdaji iz leta 2000 manjka glagolski morfem se (na
tihem so (se) napravljali na novo vojsko); v izdaji iz leta 1994 se spremeni izraz iz
kadarkoli v kakorkoli. Primer: kar je ni s seboj nosila, in tukaj je nočevala, kakorkoli
jo je kupčija privedla v ta kraj – v vseh prejšnjih in nadaljnjih izdajah je uporabljen
izraz kadarkoli; v vseh prejšnjih izdajah se pojavi glagol pokaziti, v izdaji iz leta 1994
pa se spremeni v pokazati /…/ ali mati so se preveč bali, da bi se s tem ura ne pokazala
– v naslednji izdaji je napaka odpravljena; v izdaji iz leta 2000 sta zatipkana izraza
veasih (včasih) in nesrčeni (nesrečni); v isti izdaji pa se zgodi tudi usodna tiskarska
napaka, ki se prenese še v naslednji dve izdaji – v vseh prejšnjih izdajah (tudi leta 1994)
je glavni akter opisan kot sin poštenega kajžarja, v izdaji iz leta 2000 pa se spreobrne
v poštnega kajžarja.

5.3.2 Glasoslovna raven

Na glasoslovni ravni med izdajama ni razlik.

5.3.3 Oblikoslovna raven

Na oblikoslovni ravni se pokažejo zgolj manjše spremembe. V izdaji iz leta 2000
se kazalni zaimek spremeni v osebnega (to si oče, da se bogu smili > ti si oče, da se
bogu smili).

40

Prav tako se na istih mestih določena oblika veznika prenese tudi v naslednji dve izdaji.
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V ponatisu iz leta 2000 se na enem mestu glagolu spremeni vid iz dovršnega v
nedovršni (Pri zadnjih besedah so vselej pomembno mene pogledali > Pri zadnjih
besedah so vselej pomembno mene gledali).
V prvih štirih izdajah se pojavi kratka oblika glagola brati za 3. osebo množine
(bero), ta oblika je tudi v izdaji iz leta 1994, v naslednji izdaji pa se glagolska oblika
podaljša (berejo).
V izdaji iz leta 2000 je na enem mestu opuščen drugi predlog za (kar bo treba za
papir in [za] peresa).

5.3.4 Leksikalna raven

Na leksikalni ravni se besedili skoraj povsem ujemata – pojavita se le dve manjši
odstopanji: v izdaji iz leta 2000 je na enem mestu izpuščen prislov vse (Avguštin je
tedaj izgubil malone [vse] veselje do šole in do bukev), prav tako je v isti izdaji izpuščen
prislov še (posebno ker so oče [še] trdni in dobro pri moči).
V slovarčku izdaje iz leta 1994 so na koncu zbirke med opombami izpisani pomeni
starinskih besed, ki so v točki 4.1.4 magistrskega dela tudi pojasnjeni: imeti v čisli
('ceniti, spoštovati'), učenik ('učitelj'), duri ('vrata'), kajžar ('lastnik majhnega
posestva'), kosmato govorjenje ('nespodobno, opolzko'), na kako vižo ('na kak
način'), lemenat (semenišče'), trenta ali potvica ('potica'), troški ('stroški'), srebrna
dvojača ('denar'), kor ('pevski zbor'), sekirice ('note'), Kurja vas ('nekoč predmestje
Ljubljane'), krajcar ('denar nasploh, v stari Avstriji kovanec za stotino goldinarja'),
groš ('kovanec za 5 krajcarjev'), kancelija ('pisarna'), Kotzebue ('nemški dramatik'),
bokal ('vrču podobna posoda; 1,5 litra'), birič ('nekdaj nižji uslužbenec'), takisto ('prav
tako').

5.3.5 Skladenjska raven

Na skladenjski ravni je besedilo med izdajama usklajeno.
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V tabeli 3 so izpostavljene besede ali besedne zveze, ki se med izdajama razlikujejo.
Tabela 3: Primerjava med peto (1994) in šesto (2000) izdajo pripovedi

BESEDA ALI BZ IZ LETA
1994
dasitudi/dasi tudi
obdajati
pokazati
pošten
pogledati

BESEDA ALI BZ IZ LETA
2000
dasitudi/dasi tudi
oddajati
pokaziti
poštni
gledati

5.4 JEZIKOVNA ANALIZA IZDAJ IZ LET 2006 IN 2013
Pripoved Avguštin Ocepek je leta 2006 prvič izšla v samostojni izdaji založbe
Rokus Klett. V njej pa manjka celotno zadnje poglavje.
Ravno tako je pripoved v samostojni izdaji izšla še leta 2013 in jo lahko beremo
zgolj prek spletne aplikacije Biblos kot elektronsko knjigo zbirke eKlasiki, ki je izšla
pri Študentski založbi. Četrto poglavje te izdaje, ki ga prejšnja nima, je primerjano z
izdajo iz leta 2000.
Tudi ti dve izdaji odstopata od prejšnjih treh (1970, 2000 in 2004) zgolj na
nekaterih manjših mestih.

5.4.1 Pravopisna raven

V izdaji iz leta 2006 je še rabljen navadni pomišljaj, v izdaji iz leta 2013 pa se
zopet pojavljajo dolgi. Sicer pa so ločila postavljena po današnjih normativih.
V izdaji iz leta 2006 se pred prirednim in podrednim veznikom pojavi vejica, ki je
v ostalih izdajah ni: Tako so mi vsaj prav za gotovo povedali stara mati, in ker vem, da
se nikoli niso zlagali, /…/; enako je s primerom pred veznikoma in ko.
Tudi v teh dveh izdajah veznik dasitudi ni pisan dosledno. Ponekod je pisan
narazen, drugod skupaj.
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Prislov kadarkoli je v izdaji iz leta 2006 pisan narazen (kadar koli), v naslednji
izdaji pa skupaj (kadarkoli).
Na enem mestu izdaje iz leta 2013 končno ločilo (piko) nadomesti vejica in tako
poved postane bolj smiselna. Primer iz leta 2000,41 kjer je prisotna pika: Zdaj je že malo
bolj moško stopal po ulicah in še tisti dan je odpovedal dosedanje stanovanje. Za gradom, kjer je stanoval ves čas, ter si je dobil stan v hiši moje matere; in primer iz leta
2013, kjer piko zamenja vejica: Zdaj je že malo bolj moško stopal po ulicah in še tisti
dan je odpovedal dosedanje stanovanje za gradom, kjer je stanoval ves čas, ter si je
dobil stan v hiši moje matere.
Tudi pri analizi teh dveh izdaj se pojavi nekaj tiskarskih napak: v izdaji iz leta 2013 se
pojavi več zatipkanih besed: bo dobiavl (bo dobil), dalje namesto dlje (in dasitudi je
dalje spal nego po navadi) in veriti namesto vedriti (počasi se mu je jelo v glavi veriti);
v prislovu tiho je izpuščen vokal o (Avguštin si je podprl glavo in tih poslušal Pezdirja);
v prislovu večkrat pa konzonant r (večkat); v izdaji iz leta 2013 se pridevniku drug
spremeni oblika: Najbolj mi je ugajal angel, ki je s kladivom v roki namerjal mahniti
po dveh srcih, kateri je z drugo roko držal v kleščah (2006) > Najbolj mi je ugajal
angel, ki je s kladivom v roki namerjal mahniti po dveh srcih, kateri je drugi roko držal
v kleščah (2013); iz prejšnje izdaje (2000) se je v obe nadaljnji prenesla tiskarska napaka za pridevnik pošten, ki ga je nadomestil poštni; pri glagolu zapahniti v pretekliku
množine pa v izdaji iz leta 2013 manjka končnica -i (zapahnil so duri).

5.4.2 Glasoslovna raven

Na glasoslovni ravni med izdajama ni sprememb.

41

V izdaji iz leta 2006 je zadnje poglavje izpuščeno.
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5.4.3 Oblikoslovna raven

Iz prejšnje izdaje (2000) se je v obeh obravnavanih izdajah ohranil nedovršni
glagol gledati, ki ga je prej nadomeščal dovršni (Pri zadnjih besedah so vselej
pomembno mene gledali).
V izdaji iz leta 2013 je izpuščen zaimek ga: ni [ga] mogel tisti dan pripraviti v
dobro voljo.
Glagolu jokati je v izdaji iz leta 2013 dodan morfem se, kakor je bilo zapisano v
prejšnjih izdajah (mati so jokali > so se jokali).
V izdaji iz leta 2006 je v enem primeru uporabljen množinski glagol in množinski
pridevniški zaimek (ko bi bili oče vedeli, kakšna nevihta se zbira nad njih glavo), v
izdaji iz leta 2013 pa množinski glagol in edninski pridevniški zaimek (ko bi bili oče
vedeli, kakšna nevihta se zbira nad njegovo glavo).
Zaimek vsak v tožilniku (brez vsakega premisleka) se v izdaji iz leta 2013
spremeni v vse (brez vsega premisleka).
Na začetku pripovedi je v izdaji iz leta 2006 izpuščen predlog v (volja mojih
roditeljev me je obsodila na več let [v] mestne šole). Ta predlog je na tem mestu
prisoten v vseh ostalih izdajah.
Predlog v pa je izpuščen še v enem primeru: v izdaji iz leta 2013 ([V] cerkev tudi
nimamo daleč, branjevca imamo pa v hiši), ki je prav tako prisoten v vseh ostalih.
Predlog po (iz prejšnjih izdaj) se v izdaji iz leta 2006 spremeni v na (pesem, ki se
poje v nekaterih krajih na Dolenjskem), nato se v naslednji izdaji zopet spremeni v po
(pesem, ki se poje v nekaterih krajih po Dolenjskem).

5.4.4 Leksikalna raven

Starinski izraz troški se pojavi tudi v izdaji iz leta 2006, v naslednji izdaji pa ga
nadomesti sodobna besedotvorna varianta stroški.
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Samostalnik skledica (skledica kave) se v izdaji iz leta 2006 spremeni v skodelica
(skodelica kave), v izdaji iz leta 2013 pa je zopet uporabljena prvotna oblika (skledica).
V izdaji iz leta 2013 je izpuščen pridevnik globoko (ga je peklo [globoko] v srce).
Besedna zveza biti po volji iz prejšnjih izdaj se v izdaji iz leta 2013 spremeni v biti
dovolj (dasitudi očetova trma ni bila po volji > ni bila dovolj).
Razlika se pokaže tudi v primeru povedi, kjer je v izdaji iz leta 2006 odstranjen
stavek:42 Te pesti so mu v šoli kmalu pridobile toliko veljavnosti, da so si součenci
njegovo dobrovoljnost zapomnili na vsak način (2006) > Te pesti so mu v šoli kmalu
pridobile toliko veljavnosti, da so si součenci njegovo prijateljstvo v čast šteli in si
izkušali ohraniti njegovo dobrovoljnost na vsak način (2013).

5.4.5 Skladenjska raven

Na skladenjski ravni besedilo obeh izdaj ostaja nespremenjeno.

Spodnja tabela prikazuje izraze, ki se med izdajama razlikujejo. Tisti, ki je
osenčen, je v obeh izdajah enak, vendar ponazarja tiskarsko napako, ki se je prenesla
iz prejšnjih izdaj (pošten > poštni).
Tabela 4: Primerjava med izdajama iz let 2006 in 2013

42

BESEDA ALI BZ IZ LETA
2006

BESEDA ALI BZ IZ LETA
2013

poštni
kadar koli
jokati
troški
skodelica
biti po volji

poštni
kadarkoli
jokati se
stroški
skledica
biti dovolj

Stavek je vseh ostalih izdajah (od leta 1970) prisoten.
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5.5 ANALIZA JEZIKA ODLOMKA PRIPOVEDI IZ ŠOLSKEGA BERILA
Odlomek Avguština Ocepka se nahaja v berilu Branja 243 za drugi letnik štiriletnih
srednjih šol ali gimnazij, ki je naslovljen kot Neusmiljena potegavščina. Odlomek je
del zadnjega oz. četrtega poglavja in je primerjan z izdajo iz leta 2013.
V primerjavi besedil ne zasledim nobenega slovničnega odstopanja, razen
omenjenih tiskarskih napak iz leta 2013, ki so v berilu odpravljene.
V odlomku so na desni strani besedila pojasnjeni starinski oz. manj znani izrazi:
kancelija 'pisarna', šekelj 'šekast, lisast pes', storiti si srce 'osrčiti se, opogumiti se' in
bokal 'vrču podobna posoda', ki so v magistrskem delu s pomočjo slovarjev na portalu
Fran tudi pojasnjeni (prim. 5.1.4).

43

Obravnavan je odlomek iz berila, ki je izšel leta 2002.
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6 SKLEP
Fran Erjavec (1834–1887) je bil znana osebnost druge polovice 19. stoletja.
Objavljal je v tedanjih literarnih revijah, zlasti pripovedna dela in potopise, bil pa je
tudi avtor številnih naravoslovnih sestavkov, znanstvenih razprav in šolskega gradiva.
Leta 1860 je v Slovenskem glasniku objavil realistično pripoved z naslovom Avguštin
Ocepek, v kateri tematizira kmečkega maloumnega mladeniča, ki je šel študirat in
kasneje službovat v mesto. Pripoved je do danes doživela deset izdaj, ki pa se med
seboj razlikujejo na jezikovni ravni. V magistrskem delu je preverjeno, kakšne so
razlike med posameznimi izdajami in ali so bile jezikovne značilnosti usklajene s
sočasno knjižnojezikovno normo.
V empiričnem delu je bila opravljena analiza na različnih jezikovnih ravneh
(pravopisni, glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski in leksikalni). Na podlagi analize
prve (1860) in druge (1888) izdaje je bilo ugotovljeno, da so med njima številne razlike.
Najopaznejše so se na pravopisni ravni pokazale pri rabi začetnic večbesednih
zemljepisnih lastnih imen, kot npr. Kozji verh (1860) > Kozji Vrh (1888); pri rabi ločil
za nagovorom (Ljuba moja! šola košta > Ljuba moja, šola je draga); pri pisanju besed
skupaj ali narazen (se vé, da > sevéda); pri obeh izdajah je rabljen dvojni narekovaj
(««), ostala ločila pa so bila glede na stičnost v obeh izdajah rabljena precej neskladno.
Na glasoslovni ravni dobi veliko izrazov v drugi izdaji naglasno znamenje; pogosto
prihaja do glasovnih premen (zlegati > zlagati); v prvi izdaji je zlogotvorni r zapisan z
-er- (gerlo); konzonantski sklop -šč- je v prvi izdaji pisan nedosledno, ponekod
najdemo asimilirani -š- (drušina), drugod pa zapis -šč- (okoljščine), kot so to zahtevale
nove oblike; najdemo dve presežniški predponi: nar- in naj- (nar lepši, naj pred);
nekateri primeri pa so do druge izdaje ponovno spremenili obliko, kot npr. z zvoncom
(1860) > z zvoncem (1888). V prvi izdaji je ob samostalnikih sr. spola v množini dodan
deležnik na -l ženskega spola (naše okna so bile visoke), v drugi izdaji pa se spremeni
(naša okna so bila visoka); v prvi izdaji ni dvojinskih oblik (sta si bile prijatlice); za
obe izdaji pa je pred n' značilen predlog ž (ž njim). Na leksikalni ravni je v drugi izdaji
opazna arhaizacija (starši > roditelji, en > jeden, potica > potvica, lastnost > svojstvo,
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priložnost > prilika, skušnjava > izkušnjava, nerazumljiv > nerazumen, goljufati >
prevariti, vrsta > sorta, kot/kakor > nego, ali > je li, tudi > takisto), na katero je najbrž
vplival urednik izdaje Fran Levec. Na skladenjski ravni je bilo ugotovljeno, da se v
drugi izdaji v večini glavnih stavkov, ki se nahajajo za odvisnikom, spremeni besedni
red, npr. Ker so moja stara mati imeli v mestu svojo hišo, sem stanoval pri njih (1860)
> Ker so stara mati moja imeli v mestu svojo hišo, stanoval sem pri njih (1888). Iz
primera je razvidna še ena sprememba besednega reda, pri katerem prilastek spremeni
lego (moja stara mati > stara mati moja), kar je tudi pogosta lastnost druge izdaje. Pri
analizi naslednjih dveh izdaj (1919 in 1970) je na pravopisni ravni značilna ohranitev
starinskih veznikov (npr. dasitudi). Na glasoslovni ravni je bilo ugotovljeno, da so v
ponatisu iz leta 1919 številne besede označene z naglasnim znamenjem; razlike so tudi
posledica glasovnih sprememb (npr. zlegati > zlagati); med izdajama se ne ujema zapis
palatalnega l' ali n' (angelj > angel, boben > bobenj). Na oblikoslovni ravni pridevnik
kmetiški spremeni obrazilo (kmetski); predlog ž pred palatalnim n' pa se leta 1970
spremeni v z (z njim). Na leksikalni ravni je v obeh izdajah ohranjenih veliko danes
neobčevalnih izrazov (npr. roditelji), nekaj pa se jih v izdaji iz leta 1970 posodobi
(jeden > en). Na skladenjski ravni se besedili v veliki meri ujemata, na nekaterih mestih
pa se pojavi zamenjan vrstni red besed. Zanimivo je, da se v izdajah pretežno ohrani
skladenjska podoba druge in ne prve izdaje.
Vse nadaljnje izdaje so na jezikovni ravni v veliki meri enake izdaji iz leta 1970;
na skladenjski in glasoslovni ravni so brez sprememb, na ostalih ravneh pa prihaja zgolj
do manjših nebistvenih odstopanj: na pravopisni ravni se v vseh besedilih pojavljajo
tiskarke napake; dolgi pomišljaj je v vseh izdajah odpravljen (razen z izjemo izdaje iz
leta 2013); prislov kadarkoli je v izdaji iz leta 2006 pisan narazen (kadar koli), v vseh
ostalih pa skupaj; na oblikoslovni ravni se pojavi zamenjava zaimka (to > ti); v izdaji
iz leta 2000 pa je glagolu spremenjen vid (pogledati > gledati); v vseh teh izdajah so v
večini primerov ohranjeni starinski izrazi, le dva leksema se v izdaji iz leta 2013
posodobita (troški > stroški, biti po volji > biti dovolj); samostalnik skledica je v izdaji
iz leta 2006 spremenjen v skodelica. Med pomembne ugotovitve pa štejemo
spremembo pridevnika pošten (sin poštenega kajžarja), ki se v izdaji iz leta 2000
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pomotoma spremeni v poštni (sin poštnega kajžarja) in tak ostane vse do zadnjega
ponatisa. Odlomek iz berila Branja 2 ne izkazuje nobenih odstopanj, razen
odpravljenih tiskarskih napak. Ob besedilu se nahaja tudi slovarček, kjer so pomensko
razloženi starinski izrazi, npr. kancelija, šekelj, storiti si srce in bokal.
Na podlagi analize sem prišla do spoznanja, da bi morale vse izdaje posameznih
besedil vedno nastajati v primerjavi s prvo izdajo, kajti izrazi, kot so roditelji, potvica,
izkušnjave idr., so bili v prvi izdaji bliže današnji normi (starši, potica, skušnjave), prav
tako v posodobljenih izdajah ni povsem upoštevana skladenjska podoba prve izdaje,
temveč druge, ki je od današnje norme nekoliko oddaljena.
Prva hipoteza, da se jezik dela Avguštin Ocepek v posameznih izdajah
spreminja na vseh jezikovnih ravneh, je delno potrjena. Besedilo se v izdajah od leta
1994 namreč ni spreminjalo na glasoslovni in skladenjski ravni.
Druga hipoteza, da se največ jezikovnih sprememb pojavi na leksikalni,
najmanj pa na skladenjski ravni, je potrjena. V drugi izdaji (1888) je na skladenjski
ravni prišlo do večjih sprememb, ta jezikovna podoba pa se je prenesla v naslednje
izdaje. Do izdaje iz leta 1970 je prišlo na skladenjski ravni zgolj do manjših odstopanj,
od te izdaje naprej pa do nobenega. Na leksikalni ravni se dejansko zgodi največ
sprememb.
Tretja hipoteza predvideva, da se bodo največje razlike med zaporednimi
izdajami pojavile v besedilih iz 19. stoletja. Hipoteza je potrjena. Pri analizi dveh izdaj
hkrati je bilo ugotovljeno, da se je med prvo in drugo izdajo pokazalo največ odstopanj
na vseh jezikovnih ravneh. Med naslednjima dvema izdajama je manjše število
odstopanj, od izdaje iz leta 1970 pa sprememb skoraj ni.
Četrta hipoteza, da je bilo delo sprejeto med kanonska besedila in da je
posledično prisotno v berilih, je potrjena. Odlomek besedila je objavljen v berilu
Branja 2, ki se uporablja v štiriletnih srednjih šolah in gimnazijah.
Peta hipoteza, da je pripoved v berilu jezikovno posodobljena (približana
ciljnemu bralcu), je delno potrjena. Besedilo ni povsem posodobljeno, saj vsebuje
arhaične izraze, vendar so ti izrazi pojasnjeni na posebnem mestu ob odlomku.
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