
biti uspaljen«; postrežnica je res »služavka koja radi odredeno vreme preko dana, be-
dinerka«, ni pa »strežnica kod bolesnika«; rázgon je razor, ni pa »brazda izmedu leja« 
ali »putanja izmedu njiva«; obiénkati je res »izgrditi«, ne pa tudi »izudarati, izmlatiti«; 
zabrtviti je »zapušiti, nepropustl j ivo za vazduh zatvoriti«, n e more pa biti »zadniti, 
metnuLi dance«; to pomoto so zakrivili Caf, Cigale in Pleteršnik (»verbodmen, verbellen«). 
Glagolu začrneti »pocrneti« je brez potrebe dodano »postati crn« (schwarz werden) ; 
težkomiselje za »otožnost« je slovar vzel iz Pleteršnika oz. Cigaleta, je pa mrtva beseda; 
trpežen mislim da je .»trajašan, durašan«, ne pa »izdržljiv, trajan«; mojškra je v navad
nem jeziku »šivilja«, v ljudski pesmi pa »grajska spletična«, ne pa »sobarica u ple-
mičkom dvorcu«; hotiv »kopile, vanbračno dete« je samostalnik in štaj. provlncializem, 
ni pa isto kot hotljiv, kakor je zapisal Plet.; pri geslu hostija bi besedo »kolač« bilo 
treba zamenjati z besedo »kruh, hleb«. Prid. hoden je že Plet. narobe razložil, še slabše 
naš slovar: »grub, prost«, v resnici pa je »lanen, od lana«; gariti se, štaj. lokalizem, 
sem doslej vedno slišal samo v medialnem načinu; fraza: dobra sta si ni samo »mjih 
dvojica su u dobrim oidiiosima«, temveč tudi »oni (njih dvojica, njih dvoje) se paze, vole« 
itd. Na gornje pr imere sem naletel pri naključnem prelistavanju. 

Besedo Dajnko je že SP 1950 pravi lno pisal, zato nas preseneča oblika danjčica. 
Prav j e , da beremo v slovarju prid. parmovski (od V. Parma), samo potem bi pričakovali 
veliko pomembnejši pojem lierderjevstvo in pod. 

Poudaril sem že, s kakšno skrbnostjo je redaktor s lovenskega besedišča zbiral 
gradivo, posebno v drugem delu, da bi zajel kar največ. Vendar pa je spregledal besede: 
metilnica, vtič »penis; utikač, uključnik« (Plet. pa je mislil, da j e to »ptič«), podgrlina, 
podsvinče. Izostala je tudi fraza: biti čez les, iz vinogradniške terminologije manjkajo 
besede sep, grabica, žmek, bik itd. Besedo pilka je t reba pisati tako, ne pa pilika, parna 
ima paralelno obliko paima itd. Besedo sprava »1. pribor, alat, 2. pomirenje itd.« bi 
kazalo obravnavat i vsako pod svojim geslom. Večjo semantično pomoto sem opazil pr i 
geslu starši: moževi starši »tast i tasta, punac i punica«, ženini starši »svekar i svekrva« 
— resnica je ravno narobe, kakor pravilno piše pod geslom tašča, tast. 

Specialne slovenske izraze kakor moževaiije, potrkavati, pritrkavati, šenlilorjanski, 
gantar, prešeren, siten itd. je slovar moral opisati. 

Da se bo srbskohrvatski interesent laže orientiral v materialu, so med gesli tudi 
posamezne proriominalne i n verbalne oblike. Slovenska gesla šo akcentuirana po prin
cipih slovenske akcentuacije, srbskohrvatske interpretacije pa po načelih š tokavskega 
naglaševanja. Beseda pivnica se v resnici naglasa pivnica in pomeni »klet, podrum«. 

Vsem, ki pišejo s lovensko, prizadeva predpona iz-/s- oz. z- v zloženih glagolih 
precej itežav; stegovati , iztegovati, stepati — iztepati, zleteti — izleteti, stikati, iatikati itd. 
Tudi slovarju ni vedno jasno, ali je iz- ali s-. 

V želji, da bi bil temeljit, je avtor uvrstil tudi nekaj gesel, ki se začno na w, x in y. 
To vprašanje spada v pravopis, ne p a v slovar. 

Predlogi so pomemben činitelj v jeziku. Avtor je nj ihovo sintaktično vlogo pri 
predlogih na, ob, po, pri zelo podčrtal, pri drugih je bil krajši . 

Z definicijo: j se izgovarja kot polvokal (str. XL) — ne morem biti zadovoljen. 
Tudi ta mi ni v šeč : Po tej poti pride celo do zvenečih konzonantov, ki jih sicer slo
venščina ne pozna, (mišljen j e konzonant dž, str. XLI). 

Naj bo dovolj prel is tavanja! Teh nekaj negativnih pripomb nikakor ne more 
zmanjšati cene in priznanja delu, ki je izpolnilo občutno vrzel v naši l ingvistični lite
raturi in ki bo trajna priča o temeljitosti, natančnost i in s trokovni usposobljenosti nje
govih avtorjev. 

dr. Janko J u r a n č i č 

P R I P O M B E K P I S A V I I N R A B I G R Š K I H I N L A T I N S K I H I I V I E N 

I N T U J K 

Slovenščina je pri presajanju grških in latinskih imen v svoj organizem mnogo na 
slabšem od marsikaterega evropskega jezika, ker ima sklanjatev še živo in ker tvori • 
tudi svojilni pridevnik s posebnim obrazilom. Stapljanje domačega obrazila s tujo osnovo 
povzroča namreč precejšnje težave, ki se j ih ne da vedno odstraniti na tak način, da bi 
bil rezultat ne samo v skladu z rabo na eni in z znanstvenimi pogledi na drugi strani, 
ampak tudi estetsko zadovoljiv. Transkripcija sama je manjši problem, čeprav nas zlasti -
grščina s svojo tujo pisavo spravlja v zadrego in otežuje odločitev. Transkripcija in pre
gibanje pa imata skupno veliko težavo, da je prakt ično nemogoče biti dosleden. Skoro 



pri vsakem pravilu, iki ga postavimo, j e treba takoj ugotoviti celo vrsto izjem: te je pač 
raba že uzakonila, niso pa zadosti številne, da bi prevladale pri dblikovanjiu ipravila. 

Zadnji Slovenski pravopis kaže v primerjavi s prejšnjimi nedvomen napredek pri 
obravnavanju teh vprašanj . Obdelanega je mnogo več materiala in avtorji so se potru
dili, da bi našli ustrezno rešitev in pravi lo za vsak primer, ne samo za najbolj pogostne. 
Dali so tudi več svobode s tem, da so pri istih imenih ali izrazih dopustili po več variant, 
izmed kater ih si vsakdo lahko izbere ustrezno po svojem okusu oziroma po stilu svojega 
teksta. Zlasti so se bolj obširno kot v prejšnjem pravopisu ukvarjali s pisavo in rabo 
grških in lat inskih tujk. Vsi problemi v zvezi s tem so s kakšno malenkostno izjemo 
rešeni po najboljši možnosti. 

Vendar le pa bi imela k pravilom, ki se tičejo grških in latinskih imen oz. izrazov 
nekaj priponub. 

1. Pri pravilih o transkripciji novogrških imen me moti nedoslednost, da je pre
dlagana pisava th za nov ogrski &, ne pa tudi pisava dti za današnji S. Oba sta namreč 
enako spiranta in oba se v hitrem izgovoru približujeta dentalnemu zaporniku. Ali torej 
pišimo Iti in dli za & in 6, ali pa š e & transkribirajmo s /, kot smo navajeni to delati pri 
s tarogrškem !?, čeprav ta t ranskripci ja ne ustreza takratnemu izgovoru. 

Tudi pisava au in eu za novogrška diftonga av in ev ni posrečena. Grki namreč teh 
dveh diltongov nikoli ne izgovarjajo tako, ampak kot av in ev pred vokalli in pred zve
nečimi konzonanti in kot at in ei pred nezvenečimi konzonanti , npr. Mavrovuni in Evro-
stina, da obdržim kar primera iz Pravopisa. Morda 'bi točnosti na ljubo ne bilo pretežko 
razlikovati ti dve možnosti. 

2. Zelo prisiljen in trd se mi zdi predpisani način tvorjenja svojilnega pridevnika 
za moški spol iz grških oz. latinskih imen v primerih, ko se izvirna osnova konča na i ali 
na diftong z i-jem, npr. Gorgiov, Dareiov, Apuleiov. V izgovoru bomo namreč nujmo 
vrinili / za tistim ijem, za tem konzonantom pa se v slovenščini o preglasa v e (Bajec, — 
Kolarič, — Rupel, Slovenska slovnica, Ljubljana, 1964 str. 34). Seveda bi bilo treba ta 
preglas upoštevati tudi v instrumentalu singulara in v genitivu plurala pri moških imenih 
s tako izvirno osnovo, da ne bi bilo treba sklanjati Volsinii, Volsiniov, ka!kor zahteva 
novi Pravopis (str. 62). Navsezadnje so to slovenska obrazila, ki jih imamo pravico obli
kovati po pravilih slovenskega jezika. Kolikor pa bi to 'bila obremenitev in nedoslednost 
v pravilih glede na tvorbo teh oblik pri tistih izvirnih osnovah, k i se končujejo na kak 
drug vokal (in pri katerih sta končnici -om in -ov tudi nekoliko trdi), npr. Peleov, bi 
mogoče zadostovalo, če bi tudi tukaj kakor pri imenih iz modernih jezikov prihodnji 
pravopis dopustil vsaj izgovor -em, -ev pri pisavi -om, -ov (prim. Pravopis, str. 62). 

3. Tretja boleča točka je akcent. S tem se posebej Pravopis nikjer ne ukvarja, 
ker je tukaj nemogoče uvesti zanesljiv sistem, ne da bi venomer zadevali ob izjeme, 
ki jih je jezikovna raba že uzakonila. Kar se namreč tiče akcenta, je raba kaj različna: 
grška imena so včasih naglašena po originalnem grškem akcentu, včasih pa po posred
nem latinskem. Kdaj obdržimo prvega in kdaj se odločimo za drugega, ostaja odprto 
vprašanje. Pa tudi pri izrazih ali imenih, vzetih iz latinščine, ni enotnosti, npr. pri latin
skih samostalnikih na -io. Od teh bi omenila samo izraz transfuzija, pri katerem je origi
nalno naglašanje transfuzije prav tako v rabi in torej zasluži, da bi bilo uzakonjeno. 

Odločno pa je treba po mojem pregnati tisto naglaševanje, ki ni niti grško niti 
latinsko, ampak je prišlo k nam po posredovanju nemščine. Saj se tudi pri drugih jezikih 
izogibamo transkripcijskih ovinkov preko tretjega jezika! Tako ne bi smeli naglašati 
Eneida, kakor predlaga Pravopis, ampak Eneida! 

Ko je že tako težko biti dosleden v dajanju navodil za rabo grških in lat inskih 
imen in izrazov, bi bilo želeti vsaj eno: če se je kdo v praksi odločil za pisavo ali sklanjo 
v podomačeni ali izvirni obliki, naj pri tej odločitvi vztraja v vsem prevodu ali razpravi 
ipd. in naj vsaj v tem okviru ne menjava obeh variant! 

Erika Mihevc-Gabrovec 

I Z Z G O D O V I N E S L O V E N S K I H B E S E D 

Ebetiinica, Ebelitnil^ I ajnolitnica, ebaiitnig, ebahtnili, ebetitenca, ebelitnica, ebeht-
nili, ebenatitnica, ibeiitnica, imahtenca, imohlenca, jebeiitnica, jemtaht, obatinig, obahtneli, 
obaiitnili, ohehtenca, obehtnik, venaiitnica, žemnaiili, žemnaiitnica, žemnahtnice — toliko 
različic v pomenu za praznik Marijinega oznanjenja 25. marca in za mesec marec beremo 
v slovenskih slovarjih in drugih naših književnih delih. Začetnik teh imen je Anton 
Miklauz, ki j e 1. 1744 prvi vknjižil v Meg^: Mertz. Martius. obehtnik, »/ushez, bre/en«. 
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