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1 Pojem knjižni mikrojezik

ДУЛИЧЕНКО 1981: Славянскые литературные микроязыки: вопросы 

формирования и развития:

knjižni mikrojezik (rus. литературный микроязык) je jezik malih 

etničnih skupin (rus. язык малых этнических групп).

REHDER 31998 (62009): Einführung in die slavischen Sprachen: mit einer 

Einführung in die Balkanphilologie:

knjižni mikrojeziki (nem. Kleinschriftsprachen) so predstavljeni skupaj z 

ostalimi knjižnimi jeziki.



STĘPLEWSKI 2014: Mikronarody słowiańskie – język, literatura, kanon 

kultury:

mikronarodi (polj. mikronarody) so male etnične skupine (polj. małe 

grupy etniczne), kulture mikrojezikov (polj. kultury mikrojęzyków), 

etnične skupine, ki živijo v mejah drugih držav (polj. grupy etniczne, 

które żyją w granicach innych państw).



2 Jezikoslovne klasifikacije slovanskih idiomov

Jezikoslovje (lingvistika) preučuje različne pojavnosti naravnega 

človeškega jezika ter se glede na zorni kot pogleda nanj deli na tri 

temeljne veje (Brozović 1996):

 geneolingvistika (genetsko jezikoslovje), ki preučuje genetska, tj. 

sorodstvena razmerja med idiomi: geneolingvistična ali genealoška

klasifikacija idiomov;

 tipolingvistika (tipološko jezikoslovje), ki preučuje zgradbo nekega 

idioma: tipolingvistična ali tipološka klasifikacija idiomov;

 sociolingvistika (družbenostno jezikoslovje), ki jezik preučuje kot 

sporazumevalni sistem kolektiva ali posameznika: sociolingvistična ali 

sociološka klasifikacija idiomov.



Pojem jezik je pojem geneolingvistične/genealoške klasifikacije.

Pojem knjižni/standardni jezik je pojem sociolingvistične/sociološke 

klasifikacije.



Jezik

 zemljepisna jezikovna pojavnost (geolekt);

 množica vseh krajevnih govorov, ki izkazujejo iste jezikovne značilnosti 

(arhaizme in inovacije).



Geneolingvistična ali genealoška klasifikacija idiomov

(Brozović 1970: 10–14):

 krajevni govor (govor kraja Solbica/Stolvizza v Reziji),

 narečje/dialekt (rezijansko narečje),

 narečna skupina (primorska narečja),

 jezik (slovenščina),

 jezikova veja (slovanski jeziki),

 jezikovna družina (indoevropski jeziki).







COMRIE, CORBETT 2002 
(1993): The Slavonic 
Languages.



Knjižni jezik

 družbena jezikovna pojavnost (sociolekt);

 standardizirani idiom;

 specifične družbene vloge, t. i. narodnopovezovalna in 

narodnopredstavniška vloga;

 široka funkcijskozvrstna razčlenjenost (praktično sporazumevalni, 

publicistični, strokovni in umetnostni jezik).





Knjižni mikrojezik, tudi pokrajinski ali krajevni knjižni jezik

 družbena jezikovna pojavnost (sociolekt);
 standardizirani idiom;
 družbeno sporazumevalna vloga namesto »krovnega« knjižnega 

(makro)jezika oziroma skupaj z njim zaradi odsotnosti ali le delne 
prisotnosti le-tega na nekem zemljepisno omejenem območju;

 neprimerno manjša družbena vloga (pokrajinsko povezovalna in 
pokrajinsko predstavniška vloga);

 okrnjena funkcijskozvrstna razčlenjenost (praktično sporazumevalni, 
umetnostni, publicistični jezik).





Treba je torej ločevati med različnimi jezikoslovnimi klasifikacijami 
idiomov in različnimi jezikovnimi pojavnostmi:
jezik ≠ knjižni jezik ≠ knjižni mikrojezik.

REHDER, Peter (ur.), 31998 (62009): Einführung in die slavischen Sprachen: 
mit einer Einführung in die Balkanphilologie, Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

gornja lužiška srbščina ≠ rezijanska slovenščina

OKUKA, Miloš (ur.), 2002: Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens 
10: Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens. Klagenfurt/Celovec–
Wien–Ljubljana.



Vzroki za nastajanje slovanskih knjižnih mikrojezikov:

 političnoupravna ločenost dela jezikovnega ozemlja od osrednjega 

jezikovnega prostora predvsem v preteklosti, in sicer v ozemeljskem 

(obrobni položaj ali otoška lega) ali katerem drugem (verskem, 

političnem, kulturnem) pogledu;

 neprisotnost oziroma le delna prisotnost krovnega knjižnega 

(makro)jezika kot uradnega državnega jezika v času oblikovanja in 

razširjanja le-tega (za slovanske jezike je bilo odločilno predvsem 19. 

stoletje in prva polovica 20. stoletja); večina slovanskih knjižnih 

mikrojezikov (z izjemo poljske šlezijščine) se namreč pojavlja izven 

upravnopolitičnih meja matične države, tj. države, v kateri je krovni 

knjižni (makro)jezik tudi uradni državni jezik.



3 Slovenska pisna narečja / pokrajinski ali krajevni knjižni jeziki / knjižni 

mikrojeziki

Pojavljajo se na obrobjih slovenskega jezikovnega ozemlja zunaj meja 

Republike Slovenije:

• rezijanski v Reziji v Italiji,

• beneškoslovenski v Beneški Sloveniji oziroma Benečiji, tj. v Terskih in 

Nadiških dolinah, v Italiji,

• porabskoslovenski v slovenskem Porabju na Madžarskem. 





Političnoupravna ločenost od osrednjeslovenskega prostora

 Rezija in Benečija do leta 1420 pod Oglejskim patriarhatom, od 1420 

do 1797 pod Beneško republiko, nato razen kratke Napoleonove dobe 

v Avstriji, od 1866 pod Italijo;

 Prekmurje s Porabjem v okviru madžarske države.

V drugi polovici 19. stoletja se po knjižnojezikovni neenotnosti 18. stoletja 

(kranjski knjižni jezik in koroška knjižna različica, prekmurski knjižni jezik in 

vzhodnoštajerska knjižna različica) nastane enoten slovenski knjižni jezik

kot osnova za oblikovanje enotne slovenske jazikovne/narodne kulture in 

identitete, ki se od leta 1848 kot uradni državni jezik ob nemščini 

postopoma uveljavlja znotraj tedanje Avstrije.



Dvojezičje (diglosija) v povezavi z dvojezičnostjo (bilingvizmom)

 odsotnost oz. omejena prisotnost slovenskega knjižnega jezika v javni rabi;

 narečna zvrst materinščine – knjižna/standardna zvrst večinskega državnega 

jezika, tj. slovensko narečje kot nizki register v zasebnem govornem 

položaju in italijanski oz. madžarski knjižni jezik kot visoki register v javnem 

govornem položaju;

 narečje kot glavni nosilec jezikovne in kulturne identitete;

 odsotnost oziroma okrnjenost zavesti o pripadnosti neki nadpokrajinski, tj. 

vseslovenski jezikovni/narodni skupnosti;

 zavest ozke slovenske pokrajinske pripadnosti, značilne za 

osrednjeslovenski prostor za čas pred drugo polovico 19. stoletja;

 državljanska zavest nematične države.



Prikrita in odkrita asimilacijska politika nematične države

 vrhunec v času nacifašizma oziroma nacionalsocializma in de facto v 

obdobju po drugi svetovni vojni;

 zgodovinsko gledano kompaktno poseljeno slovensko govoreče 

prebivalstvo na svojem pred nekaj desetletij še homogenem 

poselitvenem prostoru »manjšinizirano«.

Po plebiscitu v Reziji in Benečiji, na katerem so se prebivalcih teh območij 

odločali, ali pripadati Avstriji ali Italiji, leta 1866 na primer je Giornale di 

Udine 22. 11. 1866 zapisal: Questi slavi bisogna eliminarli! ‘Te Slovane je 

potrebno odstraniti!’.





Slovenščina v javni šoli

 V Videmski pokrajini v Italiji z izjemo ene same slovensko-italijanske 

dvojezične osnovne šole (5 let) in nižje srednje šole (3 leta) v kraju 

Špeter / San Pietro al Natisone v Nadiških dolinah slovenščina od 

italijanske države ni sistematično financirana ne kot učni predmet ne 

kot učni jezik niti v knjižni niti v narečni različici.

 V slovenskem Porabju na Madžarskem je knjižna slovenščina ob 

madžarščini prisotna v dveh narodnostnih šolah s slovensko-

madžarskim dvojezičnim poukom v krajih Gornji Senik / Felsőszölnök in 

Števanovci / Apátistvánfalva.



Javni dvojezični krajevni napisi

z narečnimi oblikami krajevnih imen





Javni dvojezični krajevni napisi

Narečne oblike krajevnih imen:

 v Reziji Njïwa za knjižno Njiva;

 v Terskih dolinah Bardo za knjižno Brdo;

 v Nadiških dolinah Špietar, Muost za knjižno Špeter, Most;

 v Porabju Slovenska ves za knjižno Slovenska vas.





Javni dvojezični krajevni napisi

Narečne oblike krajevnih imen:

 v Reziji Njïwa za knjižno Njiva;

 v Terskih dolinah Bardo za knjižno Brdo;

 v Nadiških dolinah Špietar, Muost za knjižno Špeter, Most;

 v Porabju Slovenska ves za knjižno Slovenska vas.





Lokalni radio, televizija, splet v (narečni ali/in knjižni) slovenščini

 tedenska radijska oddaja Te rozajanski glas (Rezija);

 tedenski radijski oddaji Nediški zvon in Okno v Benečijo;

 Radio Monošter oddaja približno uro slovenskega programa dnevno;

 televizijska oddaja Slovenski utrinki v slovenskem Porabju v okviru 

programa madžarske televizije na dva tedna;

 tedensko spletna oddaja Pismo iz Benečije na portalu YouTube.



Lokalni slovenski tiskani mediji

 tednik Novi Matajur: tednik Slovencev Videnske pokrajine (Čedad)

www.novimatajur.it

 petnajstdnevnik Dom: kulturno verski list (Čedad)

www.dom.it

 tednik Porabje: Časopis Slovencev na Madžarskem (Monošter)

http://www.porabje.hu/

 vsaj dvakrat letno časopis Näš glas – La nostra voce (Rezija)

http://rezija.com







Vloga pisnih narečij / knjižnih mikrojezikov v družbi

 Benečija in Porabje: nadiško in tersko oz. prekmursko narečje + 

slovenski knjižni (makro)jezik, tj. pisno narečje ima vlogo veznega 

člena med zemljepisnim narečjem in slovenskim knjižnim jezikom;

 Rezija: rezijansko narečje, tj. vlogo sredstva sporazumevanja znotraj 

lokalne skupnosti brez ambicij približevanja slovenski knjižnojezikovni 

tradiciji, standardizacija in kodifikacija rezijanskega narečja v jezikovnih 

priročnikih v 90. letih 20. stoletja (nizozemski jezikoslovec Han 

Steenwijk).



4 Sklep

 Pojav pisnih narečij (pokrajinskih ali krajevnih knjižnih jezikov oziroma 

knjižnih mikrojezikov) na slovenskem jezikovnem ozemlju je mogoče 

razumeti kot nadaljevanje oziroma nepreseženost pokrajinske 

knjižnojezikovne razcepljenosti, splošno značilne za ozemlje 

slovenskega jezika do druge polovice 19. stoletja.

 Gre torej za tiste dele slovenskega jezikovnega ozemlja zunaj meja 

matične države, ki lastnega »krovnega« knjižnega (makro)jezika kot 

uradnega državnega jezika na svojem avtohtonem poselitvenem 

prostoru v javnosti do nedavnega niso imeli in ponekod še vedno 

nimajo možnosti spoznati.



 Podobno kot za slovenske je mogoče trditi tudi za ostale obrobne 

slovanske knjižne mikrojezike.
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