Izgovor slovenskih besed v nemških pravorečnih slovarjih
Slovenska standardna izreka še nima samostojnega pravorečnega priročnika, ki bi s pomočjo
izbrane fonetične transkripcije predstavil izgovor slovenskega besedja. Pravorečni slovar še
vedno nadomešča Slovenski pravopis 2001 ter v zadnjem času novo nastajajoči SSKJ3, ki
ponuja transkripcijo 90 leksemov. Nekaj več transkribiranih slovenskih besed pa lahko
najdemo v aktualnih dveh nemških pravorečnih slovarjih, v Dudnovem Das
Aussprachewörterbuch (v nadaljevanju: DUDEN 15) in v Deutsches Aussprachewörterbuch (v
nadaljevanju: DAWB), katerih nastanek in tradicijo prispevek zaradi lažjega razumevanja razlik
uvodoma oriše. DAWB zajema 42 gesel, ki so označena s kvalifikatorjem slowen., DUDEN 15
pa kar 102. Če primerjamo zapis izgovora istih slovarskih gesel, ugotovimo, da si slovarja pri
zapisu izgovora nista povsem enotna. Razlike opazimo pri naglasu, kakovosti in kolikosti
samoglasnikov – tako naglašenih kot nenaglašenih – ter pri soglasnikih. Pred samo analizo je
potrebno poudariti, da slovarja uporabljata mednarodno fonetično transkripcijo (v
nadaljevanju: IPA), a ne povsem enotno. Razlike med slovarjema je izpostavila že Vremšak
Richter, ki ugotavlja, da je pri zapisu izgovora nemškega besedja DAWB veliko bolj natančen,
saj se opira na novejše meritve. Tako obstajajo med DUDEN 15 in DAWB razlike predvsem pri
zapisu variant fonema /r/ (DAWB zapisuje dosledno vseh 5 variant: [ʁ], [ʁ̥], [ʁ], [ɐ], [ɐ]), pri
nemških dvoglasnikov, pri samoglasnikih v izglasju ipd. Zavedajoč se teh razlik sem analiziral
zapis izgovora slovenskih besed v obeh slovarjih. Pokaže se, da DAWB strogo sledi načelom
nemškega pravorečja in tako izgovor slovanskih besed zapisuje v skladu z nemško izgovorno
normo, npr. Cankar [tsˈaŋkaːʁ], Lipica [lˈiːpɪtsaː], kar seveda ne ustreza slovenski izreki. Še
posebej problematičen je zapis skupine [ər], ki jo DAWB zapiše kar kot [ɪʁ]. Pokaže se, da je
praslovanski nekdaj zlogotvorni r v tem slovarju vedno zapisan kot [ɪʁ], saj je tudi pri hrvaških
in čeških geslih tako, npr. Krleža (hrvaški književnik) [kˈɪʁlɛʒaː], Krkonoše (gorovje na češkopoljski meji) [kˈɪʁkɔnoʃə], Krško [kˈɪʁʃkɔː]. Enak problem je pri zapisu izglasnih samoglasnikov,
ki se v standardni nemščini sicer izgovarjajo dolgo, a ne v slovenščini, npr. Laško [lˈaʃkɔː],
Rogaška Slatina [ʁɔgˌaːʃkaː slˈaːtɪnaː]. Nasprotno pa DUDEN 15 upošteva slovensko izreko, npr.
Cankar ['tsa:ŋkar], Lipica ['li:pitsa], in ne vsiljuje nemških pravil o odprtem in zaprtem zlogu. V
uvodnem slovarskem delu predstavi osnovni inventar fonemov ter pravil pri izgovoru
posameznih jezikov, ki so poleg nemščine vključeni v geslovnik slovarja. Pri tem navaja za
slovenščino nezveneč izgovor zvenečih soglasnikov na koncu besede, ki pa ga v slovarskem
delu ne upošteva, npr. Bled [ble:d], Portorož [pɔrtɔ'ro:ʒ], Vraz [vra:z] ipd. Napake se pri
DUDEN 15 pojavijo tudi pri zapisu fonemov, tako namesto [j] zapišejo kar [ʒ], npr. Erjavec
[ɛr'ʒa:vɛts], sklop <lj> v izglasju zapišejo kar kot [lj], npr. Kardelj [kar'de:lj], napačno pa so
ortografsko zapisani tudi nekateri priimki, npr. Blajvajs in Cojz. Prispevek analizira omenjene
in še druge težave zapisa izgovora v DAWB in DUDEN 15 ter predlaga pravilen zapis gesel z IPA
transkripcijo, kot jo za slovenščino predlaga Horjak. Dobro bi bilo, če bi slovarja vsa slovenska
(ter druga slovanska gesla) zapisala tudi v rodilniku, saj bi tako lahko označili še morebitno
spremembo naglasnega mesta, spremembo zvenečnosti (npr. Bled – Bleda : [bleːt] – [ˈbleːda])
ter izpad neobstojnega slovanskega e. Pri iskanju ustrezne izgovorjave se pokaže nujna
potreba po slovenskem pravorečnem priročniku, ki bi prinesel enotno izgovorno normo. Kaže
pa se tudi potreba po večjem korpusu govorjene slovenščine.

Izbor primerov:
Kratice slovarjev so pojasnjene v seznamu literature. Ied = imenovalnik ednine, Red = rodilnik
ednine
Leksem, Ied
Aškerc
Bevk
Blajvajs
Bled
Cankar
Cojz
Erjavec

DAWB (2009)
ˈaʃkɛʁts
bˈeːʊk
/
/
tsˈaŋkaːʁ
/
/

DUDEN (2015)
'a:ʃkɛrts
be:u̯k
'bla:jva:js
ble:d
'tsa:ŋkar
tso:jz
ɛr'ʒa:vɛts

Gregorčič
Ingolič
Jakopič
Kardelj
Kobarid
Kosmač
Krka
Krško
Laško
Lipica
Ljubelj
Miklošič
Portorož
Ramovš
Rimske Toplice

gʁɛgˈɔʁtʃɪtʃ
ˈɪŋgɔlɪtʃ
ʝˈaːkɔpitʃ
/
kɔbaʁˈiːt
kˈɔsmatʃ
kˈɪʁkaː
kˈɪʁʃkɔː
lˈaʃkɔː
lˈiːpɪtsaː
/
mˈɪklɔʃɪtʃ
/
ʁamˈoːʊʃ
ʁˌɪmskə tɔplˈiːtsə

Rogaška Slatina

ʁɔgˌaːʃkaː
slˈaːtɪnaː
sˈoːtʃaː
tˈaɔ̯tʃaːʁ
vɛlˈeːnʝə
vˈoːdnɪk
/
zlˈoːbɛts
ʒʊpˈantʃɪtʃ

ɡrɛ'ɡo:rtʃitʃ
'i:ŋɡɔlitʃ
'ja:kɔpitʃ
kar'de:lj
kɔba'ri:d
kɔs'ma:tʃ
'kərka
'kərʃkɔ
'la:ʃkɔ
'li:pitsa
lju'be:lj
'miklɔʃitʃ
pɔrtɔ'ro:ʒ
ra'mo:u̯ʃ
'ri:mskɛ
tɔ'pli:tsɛ
rɔ'ɡa:ʃka 'sla:tina rɔˈgaːʃka ˈslaːtina

Soča
Tavčar
Velenje
Vodnik
Vraz
Zlobec
Župančič

'so:tʃa
'ta:u̯tʃar
vɛ'le:njɛ
'vo:dnik
vra:z
'zlo:bɛts
ʒu'pa:ntʃitʃ

IPA, Ied
ˈaːʃkərts
beːu̯k
ˈblaːʋajs
bleːt
ˈ tsaːŋkar
tsoːjs
ɛrˈjaːʋəts /
ɛrˈjaːʋɛts
grɛˈgoːrtʃitʃ
ˈiːŋgɔlitʃ
ˈjaːkɔpitʃ
karˈdeːlʲ
kɔbaˈriːt
kɔsˈmaːtʃ
ˈkərka
ˈkərʃkɔ
ˈlaːʃkɔ
ˈliːpitsa
ljuˈbeːlʲ
ˈmiːklɔʃitʃ
pɔrtɔˈroːʃ
raˈmɔːu̯ʃ
ˈriːmskɛ tɔpˈliːtsɛ

ˈsoːtʃa
ˈtaːu̯tʃar
ʋɛˈlɛːnjɛ
ˈʋoːdnik
ʋraːs
ˈzlɔːbəts
ʒuˈpaːntʃitʃ

IPA, Red
ˈaːʃkərtsa
beːu̯ka
ˈblaːʋajsa
ˈbleːda
ˈ tsaːŋkarja
ˈtsoːjza
ɛrˈjaːʋtsa
grɛˈgoːrtʃitʃa
ˈiːŋgɔlitʃa
ˈjaːkɔpitʃa
karˈdeːlja
kɔbaˈriːda
kɔsˈmaːtʃa
ˈkərkɛ
ˈkərʃkɛga
ˈlaːʃkɛga
ˈliːpitsɛ
ljuˈbeːlja
ˈmiːklɔʃitʃa
pɔrtɔˈroːʒa
raˈmɔːu̯ʃa
ˈriːmskix
tɔpˈliːts
rɔˈgaːʃkɛ
ˈslaːtinɛ
ˈsoːtʃɛ
ˈtaːu̯tʃarja
ʋɛˈlɛːnja
ˈʋoːdnika
ˈʋraːza
ˈzlɔːbəts
ʒuˈpaːntʃitʃa
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