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PREDGOVOR
Predmet Jezikovna kultura je del dodiplomskega izobraževanja na Fakulteti
za družbene vede od leta 2001 in je nastal iz predmeta Slovenski knjižni
jezik 1, ki so ga od nastanka takratne Fakultete za socioligijo, politične vede
in novinarstvo poslušali študenti novinarstva, kasneje tudi komunikologije
ter tržnega komuniciranja in katerega pretežna vsebina je bila jezikovna
zvrstnost in pravopis. Sčasoma se je ta predmet razširil s prvinami teorije
knjižnega jezika, ki se v jezikoslovju imenuje jezikovna kultura (vključevali
smo vprašanja norme knjižnega jezika, razvoj jezikovnokulturnih smeri na
Slovenskem, jezikovno načrtovanje, osnove izrazoslovja, rabo jezikovnokulturnih priročnikov ipd.).
Predmet Slovenski knjižni jezik 1 je razvijal prof. dr. Tomo Korošec, od leta
1992 sem sodelovala pri njem sprva kot asistentka, nato kot docentka in
profesorica ter samostojna nosilka preimenovanega predmeta Jezikovna
kultura. Po 16 letih, ko predajam predmet v mlajše roke svojih kolegic, se
je nabralo veliko gradiva in zapiskov za predavanja ter objave, povezane z
jezikovno kulturo. Del tega je pred vami objavljen v učbeniški obliki, ki vam
bo – iskreno upam – skupaj z delovnim zvezkom Zbirka vaj za Jezikovno
kulturo olajšal študij pri predmetih Jezikovna kultura 1 in 2.
Ljubljana, februar 2008
Avtorica
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IMENITNA ŠTUDIJSKA KNJIGA O KULTIVIRANJU SLOVENŠČINE
Izredna profesorica dr. Monika Kalina Golob je v študijskih programih na
FDV nosilka predmetov z vsebinami iz stilistike knjižnega jezika in jezikovne kulture. Je avtorica uveljavljenih knjig s temi vsebinami, z raziskavami
iz stilistike poročevalstva pa je obogatila slovensko jezikoslovje ter si pridobila ugled temeljite raziskovalke slovenskega knjižnega jezika in učinkovite
univerzitetne učiteljice. Vzporedno študijsko področje, ki se mu je poleg
stilistike poročevalstva začela posvečati na fakulteti, je javna raba knjižne
slovenščine, to pa je razširilo njen raziskovalni pristop čez okvire sporočanja
v množičnih medijih še na druga področja, zajeta v teoriji jezikovne kulture, s katero se je na podiplomskem študiju srečala pri virih, tj. ob izročilu
vplivnega Praškega lingvističnega krožka. Njena knjiga Jezikovna kultura in
jezikovni kotički (1996) je dajala solidno osnovo za oblikovanje študijskega
predmeta Jezikovna kultura, ki ga je obogatila še s priročnikom Jezikovne reže
(2001), tako da je bilo naravno pričakovati še delo s celostnim pristopom k
tej zmeraj aktualni problematiki. Ta je kot odziv na živa vprašanja jezikovne
prakse najprej vstopala v študentske seminarje, se zaokrožala v tematske
sklope in se teoretično utemeljevala, mestoma pa oblikovala v praktična navodila in spodbujala debatne razmisleke. V središču seveda stoji slovenski
knjižni jezik, jezikovnokulturi pristop k njemu pa ubira različne – glede na
avditorij, ki mu ga namenja avtorica – dejansko izčrpne poti. Tako je izpod
peresa temeljite poznavalke te tematike nastala študijska knjiga Jezikovnokulturni pristop h knjižni slovenščini s smotrno izbrano, domiselno razporejeno
ter prikupno predstavljeno vsebino.
Celostni pristop k tematiki je avtorico vodil k temu, da se je izognila – praviloma delnemu – priročniškemu prikazovanju jezikovnokulturne problematike po načelih narobe-prav, vendar se ji ni ne hotela ne mogla izogniti. Zajela
jo je v prvem poglavju z naslovom Jezikovni purizem. Ta jezikovna dejavnost
spada že v tradiciji k elementarnim posegom v jezikovno prakso, lotevali so
se je sicer dobromisleči, jezikoslovno pa prepogosto manj pripravljeni t. i.
ljubitelji, vendar je – ker so bili pišoči nagnjeni k upoštevanju preprostih in
enostranskih navodil – vselej vplivala na jezikovno prakso, mestoma tudi
v škodo jezikovnega sistema slovenskega knjižnega jezika. Avtorica dobro
pozna bistvo in tudi zgodovino slovenskega purizma, hitro pa se vidi, da v
tem poglavju purizma ne želi podajati v vsej izčrpnosti. Ob prikazu dveh
osnovnih tipov purizma (s svežo kritičnostjo) navaja zglede purističnih
posegov proti najstarejšim germanizmom in romanizmom, novejšim slavizmom in sodobnim anglizmom, izčrpnost pa prepušča seminarskim obdelavam z nakazanimi temami pod naslovi Vprašanja in teme za razmislek.
Ta, sicer uveljavljeni učbeniški postopek, ki ga avtorica na koncu povzetkov
vseh poglavij vzdržuje skozi vse besedilo, računa z (njenim) vodenjem semi-
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narske debate, usmerja pa pobožen pogled k neki – daljnji ? – prihodnosti,
ko bi bila problematika te ali podobne knjige vsaj izbirni študijski predmet
na slovenskih fakultetah, ki bi svojim študentom, bodočim strokovnjakom,
dajala tudi možnost uvida v zavestno uporabo jezika (tako da bi že enkrat
zaprli zatočišče, v katerem »strokovnjaki« dosmrtno vedrijo pod oznako
»pisati sicer ne zna, je pa drugače dober strokovnjak«).
Poglavje o jezikovnem purizmu je – kakor je predstavljeno – dejansko nujen
vstop v osrednji vhod k bistvu zadeve, k jezikovni kulturi, njeni teoriji in
praksi, zadevajoči obstoj nacionalnega jezika in – to se potem lepo vidi v četrtem poglavju – nacionalne zavesti nosilca slovenščine pred belim svetom.
To je zahtevno, vendar razumljivo razpravljanje o osnovah teorije knjižnega
jezika z razlagami (med laiki pogosto spremešanih) jezikoslovnih pojmov
splošna raba – norma – kodifikacija, kakor tudi jezikovno načrtovanje in
jezikovna politika. Tu tematika prestopa okvir pomoči pri vsakokratnih zadregah pisnega ali govornega sporočanja, saj se v bistvenem dotika vsakega
izobraženca (ki da kaj nase, bi še pristavili).
Tretje poglavje z naslovom Strokovno izrazje, strokovno pisanje in jezikovna
kultura je sveže in prav poživljajoče. Avtorica, ki ve, da je izrazijsko vprašanje v samem vrhu pomembnosti »izobraževanja« jezika, ki mora sproti,
dobesedno vsak dan, streči poimenovalnim potrebam družbenega življenja,
da bi mogel ustrezati razvitemu in potemtakem kultiviranemu izraznemu
sredstvu sodobne slovenske družbe, je predstavila svež zgled iz izrazoslovnega postopka pri dopolnjevanju manjkajočega v komunikološki stroki
(ob knjigi Komunikološka hrestomatija). Iz zgledov se lepo vidi, kako poteka izrazoslovno (praviloma kolektivno in interdisciplonarno) delo, kako
se upoštevajo posebnosti te ali kake druge strokovne panoge, kako se novo
prilagaja obstoječemu poimenovalnemu sistemu stroke in kako se uresničuje
najpomembnejše – terminološki dogovor.
Docela novo je četrto poglavje Jezikovno načrtovanje in slovenščina v Evropski
uniji. Tematika se navidezno oddaljuje od jezikovnokulturnih pomagal iz
trenutnih izraznih zadreg, a le navidezno. Zdaj je čas, ko slovenščina hodi
novo, mestoma še neuhojeno pot, bolj kakor poprej v zgodovini se srečuje s
tujim, to tuje pa kliče po domačih poimenovanjih, po prilagajanju k prvinam
obstoječega sistema knjižne slovenščine ali po premisleku o prevzemanju, ne
da bi bilo domače prizadeto v samobitnosti in tako naprej, vendar prvič v
zgodovini stoji slovenščina nasproti jezikom Evrope v enakopravnem položaju brez bojazni za obstoj, ki bi ga kdo hotel ogroziti z zahrbtnim naklepom.
Vendar se mora – kot nakazuje avtorica v podrobnih podpoglavjih – za prilagajanje temu novemu položaju pripravljati ravno s postopki jezikovne kulture. Ti so v pričujoči knjigi dani kot poduk in za učenje. Zahteve so velike
in velika je – odgovornost.
Avtorica je ob vsakem od glavnih štirih poglavij navedla pomembnejšo študijsko literaturo in seveda številne jezikoslovne vire. Svojim študentom daje
v roke imenitno študijsko knjigo, slovenističnemu jezikoslovju pa izpolnjuje
znanstveni dolg univerzitetne učiteljice.
Tomo Korošec
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I.

JEZIKOVNI PURIZEM

VSEBINA
a)
b)
c)
č)
d)
e)

jezikovni purizem kot pojem
zgodovina purizma na Slovenskem
dva tipa purizma
purizem in germanizmi, slavizmi, romanizmi, anglizmi
kritično vrednotenje sodobnih pojavnih oblik jezikovnega purizma
priročniki in purizem

LITERATURA

■ Urbančič (1987): O jezikovni kulturi.
■ Korošec (1981): Jezikovna kultura in jezikovna politika.
■ Kalin Golob (1996): Jezikovna kultura in jezikovni kotički.
■ Kalin Golob (2001): Jezikovne reže.
■ Kalin Golob (2003): Jezikovne reže 2.
■ Thomas (1991): Linguistic Purism.

JEZIKOVNI PURIZEM

UVOD
Poglejmo si nekaj mnenj o tujih prvinah v slovenskem jeziku, ki so jih izrekli
posamezni bolj ali manj vplivni avtorji:
Rudolf Kolarič (1929–30: 32): »Slovenci vse premalo pazimo na čistost in
lepoto jezika. Vsak človek že misli, da mu je dovoljeno mrcvariti slovenščino.
Da je to res, vidi vsakdo, ki ima količkaj jezikovnega čuta, iz naših časnikov,
pa tudi časopisov. Tam kar mrgoli razne jezikovne golazni, napačnih oblik,
stavčnih zvez, rekel, germanizmov itd. S takimi jezikovnimi izrodki so se
borili že razni slovenski jezikoslovci, kot Levstik, Škrabec, Breznik, Koštiál in
drugi, toda kaže, da brez uspeha.«
Anton Sovre (1931): »In če je besedni zaklad kakega jezika tudi milijon, sto
tisoč tujk ga tako davi in prebohteva, kuži in zasmraja, da umirajo od njih
vse njegove, bodi še tolike vrline. /…/ Slovenščina kratko in malo ne strpi
prebohotnega tujega plevela, ki ji zajedavno izsesava žive sokove, da kržljaví
pod njimi kakor pšenica med ljuljko.«
Anton Breznik (1933): »Za te stvari pa je časnikarska beseda preprazna, ker
ni vzeta iz domačega sveta in ne more zbuditi tistih čustev in misli, ki se drže
domače besede. Tako ima edino še umetnik velnico v roki in odpihuje pleve
ter spravlja slovenski besedni zaklad v svojo žitnico.«
Janez Gradišnik (1974 : 30): HALA – spačenka iz nemškega die Halle, SP 62
jo je sicer sprejel, vendar je nelepa in nepotrebna, ker lahko za tovarniške
stavbe in prostore te vrste rečemo lopa, za športne pa dvorana.

Ekspresivnost poimenovanj, kot npr. pačiti jezik, prebohotni tuji plevel, spačenka, nelepa beseda, kažejo, da pri obravnavi tujih prvin ne gre za objektivizirane jezikoslovne kriterije, ampak čustveno, vnaprejšnje preganjanje
tujih prvin iz slovenščine. Poveden je Gradišnikov primer – bi res kdo mogel
zapisati ali izreči poved Delam v tovorniški lopi?
Avtorji zgornjih izjav so obravnavali jezikovne prvine v tipičnem razmerju
domače – tuje, merilo, ki so ga upoštevali v »skrbi za slovenski jezik«, je
čiščenje tujih prvin iz slovenskega jezika. Takšno obravnavo jezikovnih
vprašanj imenujemo PURIZEM.
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NEKATERE DEFINICIJE PURIZMA
Najbolj splošno izhodišče za obravnavo purizma daje kanadski profesor,
razsikovalec purizma in njegovih pojavnih oblik v najrazličnejših jezikih:
»Purizem je razmerje do jezika, ki določene prvine označuje kot 'čiste' (in
zato zaželene) in druge kot nečiste (in zato nezaželene)« (Thomas 1991).
Pri nas se je s purizmom najbolj temeljito ukvarjal Boris Urbančič, ki je svojo
knjigo O jezikovni kulturi (1972, prva izdaja), nastalo na objavah jezikovnih
kotičkov, zasnoval kot nasprotovanje tej dejavnosti, zato je njegova definicija
naslednja: »Če pojmujemo purizem kot izraz idejnega konservatizma na
področju jezikovne kulture, bomo našli skupni imenovalec mnogih njegovih
manifestacij v strahu pred spremembami v jeziku« (Urbančič 1987: 41).
Definicijo purizma najdemo tudi v Toporišičevi Enciklopediji slovenskega
jezika (1992: 238, 239): »Negativno razmerje do (po nepotrebnem) prevzetega ali do prevzemanja iz enega jezika v drugega. Pojavlja se kot obrambna
reakcija na preveč po nepotrebnem prevzetega, še posebej, če se na podlagi
prevzetega delajo negativni sklepi glede vrednosti prevzemalnega jezika oz.
njegovega nosilca.«
V poglavju o purizmu na Slovenskem nas bo najprej zanimal pojem jezikovnega purizma nasploh, kot ga razčlenjuje George Thomas. Zato bomo
povzeli njegova izhodišča, predstavljena v knjigi Linguistic Purism (1991).
Iz tega okvira bomo prešli na zgodovino purizma pri nas. Ker je v zgodovini
slovenskega knjižnega jezika mogoče spoznati dve različni pojavni obliki,
bomo govorili o zmernem in skrajnem purizmu ter ju opazovali glede na
ciljno skupino tujih prvin, ob kateri sta se pojavljali.

JEZIKOVNI PURIZEM
»Na splošno lahko purizem označimo kot poskus postaviti tak vzorec za kodifikacijo jezika, ki izhaja iz sprejemljivosti jezikovnih prvin glede na izvor.
Purizem želi zapreti jezik pred prvinami, ki so izvorno nesprejemljive, in ga
odpreti za sprejemljive« (Thomas 1997: 134).
Thomasova analiza purizma je zanimiva zato, ker prihaja »od zunaj«, iz neslovanskega sveta, o katerem mislimo, da se s problemi čiščenja jezika ne
ukvarja. Vendar se motimo. Thomas omenja tudi neslovanski purizem in
postavi hipotezo, »da je purizem splošna sociolingvistična danost«, torej –
da ga poznajo vsi jeziki.

JEZIKOVNI PURIZEM

Thomasova knjiga je široko zasnovana študija purizma, saj pri analizi upošteva tako položaj purizma v okviru jezikoslovja (predvsem v teoriji knjižnega
jezika) kot tudi v okviru drugih teorij: jezikovnega načrtovanja, socio- in
psiholingvistike, strukturalne antropologije, nacionalizma in narodopisja.
Prvo poglavje je kratek opis purizma znotraj jezikoslovja, natančneje znotraj štirih glavnih šol: historicizma, deskriptivizma, funkcionalizma in sociolingvističnega empirizma. Thomas za prvi dve šoli meni, da ne moreta
zagotoviti teoretične osnove purizma – prva ga preprosto ignorira, druga
ga eksplicitno izključi iz jezikoslovnega kanona. Šele funkcijski vidik praške
jezikoslovne šole vsaj zagotavlja teoretični temelj, na katerem lahko razpravljamo o purizmu kot znotrajjezikoslovnem pojavu. Najpomembnejši pa je
sociolingvistični vidik, ki obravnava purizem kot dejavnik, vključen v dane
jezikovne razmere. Tako je omogočen objektivni študij purizma, dan je
njegov teoretični okvir, vloga čiščenja jezika pa je utemeljena kot eden od
ciljev načrtnega jezikovnega posredovanja.
Thomas podaja tudi zgodovinski pogled na študije o purizmu in ugotavlja
njihovo nedodelanost. Poudarja, da ga ne zanima samo puristična dejavnost
v posameznih jezikih, ampak predvsem široki in primerjalni vidiki purizma.
Vsako poglavje tako analizira problem z drugačnega zornega kota. Drugo
poglavje je zato poskus določitve pojmov čist, čistost, čiščenje, od katerih
je odvisna definicija pojma purizem. Teoretični okvir za razumevanje puristične dejavnosti je analiziran v tretjem poglavju. Naslednji dve poglavji
sta namenjeni klasifikaciji purističnih posegov na jezik, naslednja tri pa se
ukvarjajo z določevanjem okoliščin, v katerih se purizem pojavlja. Thomas
v njih utemeljuje vlogo posameznikov, institucij in družbe, posamezne tipe
jezikovne situacije, v katerih se purizem razvije, in obravnava tudi zunajjezikovne dejavnike, ki določajo obliko purističnega posega. Spremembe, ki
jih ta poseg povzroči, so povzete v devetem in desetem poglavju. Sklepni
poglavji sta sinteza argumentov, danih v prejšnjih poglavjih. Thomas v njima
podaja definicijo purizma, kar je osnova za več delovnih hipotez o purizmu
kot dejavniku v človeškem intelektualnem razvoju, nato pa zaključke o
purizmu aplicira na teorijo in prakso jezikovnega načrtovanja. Praktičen
primer jezikovnega načrtovanja je Thomas prikazal prav na primeru bivše
Jugoslavije.
Delovna definicija purizma, iz katere izhaja Thomas, določa purizem kot
odnos do jezika, ki označuje (»etiketira«) določene elemente kot »čiste« (in
zato zaželene) in druge kot »nečiste« (zato nezaželene). Purist pa je človek, ki
ta dualistični pogled na jezik ohranja in ki meni, da je te elemente sposoben
v danem jeziku prepoznati, nezaželene elemente želi odstraniti, pri tem ga
vodi želja ohranjati dani jezik in njegov prestiž. Zanimiva so poimenovanja,
s katerimi Thomas določa podobo purista: mlinar, ki med mletjem iz moke
odstranjuje otrobe; vrtnar, ki obrezuje sadno drevo, da vpliva na njegovo
rast in plodnost; metalurg, ki pravo podobo jezika odkriva z odstranjevanjem tujih elementov (odstranjuje tuje delce iz kovine); brusilec, s katerim
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je povezana zgodovina češkega purizma (Jiří Konstanc, Brus jazyka českého,
1674; kasneje ta podoba oživi konec 19. stoletja, ko brušenje postane sinonim za purizem). Prav zaradi Praškega lingvističnega krožka (20. in 30.
leta 20. stoletja), ki odločno nastopi proti takratnemu brušenju jezika, dobi
izraz negativno konotacijo. Vendar pa Thomas meni, da ima podoba brusilnega kamna veliko pozitivnih točk: ponazarja kritični odnos do rabe jezika,
brušenje sporočevalnega orodja. Hkrati pa neposredno ne omenja odstranjevanja nezaželenih elementov, ampak izboljšanje obstoječih. Thomas vidi
purista tudi kot zdravnika, ki odstranjuje nezdrave dele telesa, da bi preprečil
nadaljnjo okužbo in tako spodbujal dobro zdravih delov; kot genealoga in
genetika, ki se borita proti bastardizaciji in hibridizaciji jezika; in kot duhovnika, ki je orodje v božjih rokah (ta podoba je značilna predvsem za čiščenje
moderne hebrejščine – Družba čistega jezika).
Slovenski puristi so v svojih člankih uporabljali enako izrazje, kot ga navaja
Thomas: jezik so čistili otrobov, obrezovali drevo slovenščine, brusili, zdravili jezikovni organizem in se borili proti njegovi hibridizaciji. Rudolf Kolarič
(1929) npr. piše o »krvavo potrebnem piljenju in čiščenju slovenščine«, vsem
je znan Koštiálov Slovniški in slovarski brus knjižne slovenščine (1927). Vsem
tem oznakam pa bi lahko za slovenske razmere dodali še eno: kmetovalec.
Pogosto se namreč v purističnih razpravah govori o jeziku kot njivi, ki jo je
treba očistiti plevela (npr. Glonar 1928), podobno razmišlja Breznik o umetniku, ki ima »velnico v roki in odpihuje pleve ter spravlja slovenski besedni
zaklad v svojo žitnico« (Breznik 1933).
Večina slovenske jezikoslovne literature loči negativni in pozitivni oz. skrajni
in zmerni purizem. Prvi pol je definiran kot skrajnost, ki v resnici zavira jezikovni razvoj, drugi kot pozitivno prizadevanje za samobitnost slovenskega
knjižnega jezika. Tudi Thomas loči dva tipa purizma. Prvi je ksenofobični,
to je po njegovem mnenju nevtralen, nezaznamovani purizem, usmerjen
proti zunanjim ciljem (proti prvinam drugega jezika), njegova merila so neracionalna. Drugi tip purizma pa je zaznamovan glede na ksenofobičnega,
prilagojen je nekaterim razumskim merilom, obravnavati ga moramo kot
zdravo skrb za prihodnost jezika in njegovo vitalnost, v bistvu gre za vidik
kultiviranja jezika. Tako Thomas glede na splošno usmeritev purističnega
posega loči sedem vrst purizma: arhaizirajočega, etnografskega, elitističnega,
reformističnega, igrivega in ksenofobičnega ter antipurizem. Iz obravnave izključi igrivi purizem (ker je v bistvu le malo več kot estetska ali literarna
igra, želi šokirati, zabavati, skratka, gre bolj za stilem kot za pravi purizem)
in antipurizem. Razlika med ostalimi petimi je med zunanjo perspektivo:
ksenofobični purizem, ki je nezaznamovan; in notranjo: vsi ostali tipi, ki so
zaznamovani. Zato je po Thomasu razumljivo, zakaj je purizem kot celota
identificiran s ksenofobičnim purizmom, arhetipsko puristično usmeritvijo.
Thomas nato s kombiniranjem različnih vrst določi sedemnajst purističnih
usmeritev. Ta klasifikacija pokriva vse oblike purizma, opisanega v literaturi.

JEZIKOVNI PURIZEM

Za pravilno razumevanje purizma je treba poznati jezikovno situacijo, v kateri se pojavlja. Teoretično je lahko vsak jezik kadarkoli mesto purističnega
posredovanja, obstajajo pa tri vrste situacij, s katerimi je delovanje purizma
zelo povezano: standardizacija jezika (ko se neka zvrst jezika spreminja v
knjižni jezik), jezikovni stik in jezikovne spremembe. Na stopnji standardizacije jezika je določena stopnja (nezavednega) samocenzurnega purizma najbrž univerzalna. Knjižni jezik je kod, kjer so najbolj operativne
tri funkcije: razločevalna, vzajemnostna in prestižna, zato je treba jemati
purizem kot enega od racionalnih odzivov na te tri kriterije. Zapletenejši
je položaj pri jezikih v stiku. Treba je upoštevati več okoliščin, predvsem,
kakšno je razmerje med stičnima jezikoma. Najpogosteje nastopi purizem
v razmerju veliki jezik proti malemu in v tem smislu Thomas razlaga tudi
slovenski in makedonski purizem proti srbohrvatizmom, slovaški proti češkim sposojenkam, protiruski v Belorusiji in Ukrajini. V vseh teh primerih
je purizem nastopil kot element pri ohranjanju razločevalne vloge knjižnega
jezika, saj je izločeval prav tiste elemente, ki bi lahko podrli mejo med
dvema stičnima jezikoma. Jezikovne spremembe utemeljuje Thomas prek
dveh vidikov: stilnega registra in diglosije. Pri diglosiji nastopi purizem kot
dejavnik, ki ohranja razlike med podobnima jezikoma. V zvezi z jezikovnimi
registri (socialnimi zvrstmi) je purizem element, ki preprečuje vstop nižjepogovornim in drugim neknjižnim prvinam v knjižni jezik. Tako nastaja
nasprotje med nevtralno, konvencionalno, formalno rabo, kjer je purizem
pomemben konstituent, in neformalno, spontano rabo, za katero je značilna
sprostitev puristične graje. Glede na jezikovno situacijo Thomas meni, da
je jezikovni stik bilingvističnega tipa arhetipska situacija, v kateri se pojavi
purizem. Reakcija je intenzivnejša pri uvajanju elementov iz družbenopolitično prevladujočega jezika kot iz nevtralnega. S tem se seveda lahko
strinjamo. Dokaz je lahko slovenska situacija v dobi SFRJ, ko se pojavljajo
tipični neracionalni odzivi na vse, kar je domnevno srbohrvaško. Lep zgled
so Gjurinovi jezikovni kotički (1991 – prim. v Kalin Golob 1996: 131, 132),
saj nazorno kažejo, kako celo jezikoslovec podleže čustvenim argumentom
namesto jezikoslovnim. Normalno je, da je v fazi standardizacije purizem
najbolj intenziven. Torej lahko sem štejemo slovenska prizadevanja od Krelja
naprej (gl. v nadaljevanju), ki vodijo v oblikovanje slovenskega knjižnega jezika, drugačnega od drugih jezikov, samobitnega in sposobnega delovanja
na vseh področjih. Zadnje takšno prizadevanje pri nas je bilo oblikovanje
slovenskega vojaškega jezika, kjer je purizem deloval v smislu poudarjanja
različnosti jezikovnih elementov (prim. analizo jezikovnih kotičkov Toma
Korošca v Kalin Golob 1996: 139, 140). Za poststandardizacijsko obdobje
pa je značilno upadanje intenzitete purizma. Vsak odklon od tega je zato
vreden posebne pozornosti. V tem smislu bi morale slovensko jezikoslovno
pozornost zbuditi številne razprave o ogroženosti slovenščine, ko je vendar
prvič postala jezik samostojne države (prim. s poglavjem o sodobnem stanju
jezikovne kulture in jezikovnem načrtovanju).
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JEZIKOVNOKULTURNI PRISTOP H KNJIŽNI SLOVENŠČINI

Glede na diahroni vidik loči Thomas sedem različnih vzorcev purizma: obrobnega, grajajočega, razvojnega, nihajočega, stalnega in revolucionarnega.
Slovenski purizem uvršča Thomas v razvojni vzorec, za katerega je značilno,
da nastane kot pojav vrednotenja zelo zgodaj v razvoju knjižnega jezika, ni
podvržen radikalnim spremembam, svoj vrh doseže med standardizacijo
jezika in se lahko sprosti, ko knjižni jezik doseže samostojnost, prestiž in
gotovost, da nihče ne ogroža njegovega obstoja.
V sklepnem poglavju Thomas ugotavlja, da je še prezgodaj načrtovati primerjalno zgodovino purizma, a kljub temu postavlja deset hipotez za morebitno raziskovanje v prihodnosti. Omenimo samo nekatere:
– Purizem je splošna značilnost vseh standardiziranih jezikov.
– Purizem se je razvil avtohtono v mnogih delih sveta kot odziv na posebne
probleme, s katerimi se je srečal posamezen jezik.
– Prevladujoča tarča purizma so besede tujega izvora.
– Knjižni jeziki so dveh vrst: 1. tisti, ki v osnovi nasprotujejo obogatitvi iz
drugih jezikov, 2. tisti, ki so na splošno sprejeli in prilagodili tuje prvine.
– Modernizacija družbe povzroča dve nasprotujoči si usmeritvi: 1. umik
purizma; 2. povečano nasprotovanje sposojenkam.
Thomas, izhajajoč iz teoretične podlage, ki jo je izdelal Praški lingvistični
krožek, nadgrajuje analizo purizma s teoretičnimi postavkami drugih ved,
predvsem sociolingvistike. Prav družbeni okvir, poznavanje jezikovne situacije, v kateri se purizem pojavlja, omogoča »pravično sodbo« purizma,
njegovo pozitivno in negativno vrednotenje v razvoju jezikov.
Razširitev analize purizma s sociolingvistično perspektivo prinaša tudi za
razumevanje slovenskega purizma objektivnejšo sodbo. Prav upoštevanje
dejavnika, da je purizem intenzivnejši, ko se v jezik vnašajo elementi iz politično prevladnega jezika, nekako pomaga razumeti tudi različne skrajnosti,
ki so v imenu ohranjanja jezika zavirale njegov razvoj.

PURIZEM NA SLOVENSKEM
Upoštevajoč Thomasovo tipologijo, lahko rečemo, da se v slovenskih razmerah pojavijo vsi tipi, a so v slovenskem jezikoslovju obravnavani v dveh
pojavnih oblikah (prim. Korošec 1985: 60–73; Vidovič Muha 1998: 24; Kalin
Golob 1996; 1998; 2003: 99–122): kot zmerni (pozitivni, konstruktivni) in
skrajni (negativni, ksenofobični). V razvoju slovenskega knjižnega jezika se
pojavljata oba, zato ju bomo predstavili zgodovinskorazvojno glede na stični
jezik, ki je sprožil intervencijo.

JEZIKOVNI PURIZEM

Slika 1: Purizem na Slovenskem.
Zmerni (pozitivni,
konstruktivni)

Cilj purističnih
prizadevanj
germanizmi
slavizmi
romanizmi
anglizmi

Skrajni (negativni,
zaviralni)

Purizem in germanizmi
Kot smo že zapisali, Thomas (1991: 158, 159) slovenski purizem uvršča k
ksenofobičnemu in ga glede na vzorec imenuje razvojni purizem: ta nastaja
kot »vrednostni pojav zgodaj v razvoju knjižnega jezika, ni izpostavljen radikalnim spremembam v usmeritvi in svoj vrh doseže med standardizacijo
ter se sprosti, ko knjižni jezik doseže avtonomnost, prestiž in varnost polne
rabe« (Thomas 1991: 159).
Če opustimo Thomasovo poimenovanje, saj v slovenščini zveza ksenofobični
purizem implicira izrazito slabšalno in iracionalno konotacijo, zato z njo
označujemo skrajni purizem, lahko rečemo, da se je na Slovenskem najprej
pojavil zmerni purizem, in sicer hkrati z razvojem knjižnega jezika. Trubarjev (1508–1586) sodobnik Sebastjan Krelj (1538–1567) je že opozarjal na
številne germanizme v Trubarjevem Katekizmu (1550) in to je prvo področje
purističnega delovanja: ločevanje med domačim in tujim ter odstranjevanje
slednjega. Ko je Trubar s prvo slovensko knjigo slovenščino povzdignil v
knjižni jezik, smo dobili kulturno kategorijo, ki ima ob prvotni sporazumevalni vlogi še dve simbolni: narodnozdruževalno in narodnopredstavniško.
Z njima je slovenski jezik postal kulturna vrednota, ki jo je treba kot vsako
vrednoto negovati, da bi ohranila svojo identiteto in bila nosilec narodne
zavesti, ter gojiti, da bi z jezikom lahko izražali vse, kar prinaša razvoj.
Lahko rečemo, da se je hkrati z nastankom slovenskega knjižnega jezika pojavil tudi puristični nazor, tj. jezikovnokulturno prizadevanje, ki vzdržuje
jezikovna pravila, narejena zaradi ohranitve jezika in njegove samobitnosti (Korošec 1985: 61, 70). Zato je tako razumljen purizem označen kot
zmerni (pozitivni, konstruktivni): v razvoju slovenskega knjižnega jezika je
opravil veliko narodnoohranjevalno vlogo.
Purizem proti germanizmom se je po obdobju protestantizma (1550–1615)
nadaljeval in dosegel svoj vrh pri Franu Levstiku (1813–1887), ki je v jezikoslovnih besedilih nastopal proti germanizmom v skladnji, besednem redu
in besedotvorju ter hkrati svaril pred pretiranim čiščenjem (npr. Napake
slovenskega pisanja, 1857/58). Od takrat je bil purizem proti germanizmom
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