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Aljoša Šorgo: Etimološka osvetlitev priimka Šorgo

Uvod

Priimek Šorgo se v Mariboru, od koder prihaja avtor te naloge, prvič pojavi leta 1921. Tistega leta
je družina Josipa Šorga zaradi fašističnega nasilja v Istri zapustila svoj prejšnji dom in se preselila v
Maribor. Njihovo prejšnje domovanje je bila vas Šorgi (it.  Sorghi) v bližnji okolici Oprtalja (it.
Portole) (MNOM 1985: 63, Numić et al. 1964: 154, Šorgo 2014). Materni jezik družine, ki se je
preselila, je bila že vsaj eno generacijo pred Josipom slovenščina (Šorgo 2014). 

Iskanje izvora priimka

Iskanje priimka Šorgo na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije prikaže podatek, da
v Sloveniji živi 61 nosilcev priimka, od tega v Podravski regiji 17, v Obalno-kraški pa 38 (SURS
2014). Vsi nosilci priimka v Podravski regiji so potomci družine Josipa Šorga, ki se je priselila iz
Istre (Šorgo 2014). Izvor priimka je torej smiselno iskati v Istri.
Statistični urad Hrvaške glede na popis prebivalstva leta 2011 beleži podatek, da na Hrvaški živi
106 oseb s priimkom Šorgo (DZS 2014).

Kot  je  bilo  že  navedeno,  je  družina  s  priimkom  Šorgo v preteklosti  stanovala  v  istrski  vasi  z
imenom Šorgi. Ime je očitno izpeljano iz priimka ali pa je podlaga za njegovo tvorbo.  Italijansko
ime vasi, Sorghi (slika 1), nam razkrije dve dodatni informaciji. Prva je opozicija italijanskega s  s⟨ ⟩
slovenskim in hrvaškim š . Premeno pojasni dejstvo, da se v beneški italijanščini, ki se govori tudi⟨ ⟩
v  okolici  Trsta,  glas  [s]  realizira  kot  [ɕ]  (Boerio  1867:  11),  kar  slovenski  in  hrvaški  govorci
interpretirajo kot [ʃ]. Drug podatek je zapis z gh , kar potrdi, da je zadnji konzonant v besedi /g/ in⟨ ⟩
ne  /dʒ/,  kar  bi  bil  sicer  (Kinder  in  Savini  2004:  257).  Italijanska  oblika  priimka  je  torej
Sorgo /'sorgo/.
Slovenščina, hrvaščina in italijanščina tvorijo imenovalnik množine samostalnikov moškega spola
na -o s končnico -i (Hawkesworth in Jović 2006: 35, Kinder in Savini 2004: 256-257, Toporišič
1976: 217). Ime vasi lahko torej pojasnimo kot množinsko obliko priimka: več Šorgov.

Slika 1: Smerokaz za vas Šorgi (vir: osebni arhiv)

Spletna stran GENS pokaže, da so skoraj vse osebe s priimkom Sorgo v Italiji iz Furlanije–Julijske
krajine, znotraj te pa skoraj izključno v neposredni okolici Trsta (GENS 2014). V Sloveniji se ta
priimek prav tako v veliki večini pojavlja v Obalno-kraški regiji (SURS 2014). Na Hrvaškem živi
42  nosilcev  priimka  Sorgo  (DZS  2014),  vendar  nas  v  pravo  smer  usmeri  šele  spletna  stran
imeHrvatsko.net, ki pokaže, da jih večina domuje v Istri, da pa je dve osebi moč najti v Dubrovniku
(imeHrvatsko, 2014).
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Hiter pregled zgodovine Dubrovnika razkrije, da je v času Dubrovniške republike (lat. Respublica
Ragusina) tam živela družina  Sorgo, kar se je sprva pisalo v oblikah Surgo , Surco  in Sorco⟨ ⟩ ⟨ ⟩ ⟨ ⟩
(Bonifacio  2008:  4,  Bertelli  2004:  56).  Za  hrvaško  obliko  priimka  se  navaja  Sorkočević ali
Sorgočević (ib.), s pomenom 'Sorgov sin'. Dejstvi, da je šlo za eno od pomembnejših družin v mestu
(Bertelli 2004: 56) in da je hrvaška oblika izpeljana, nakazujeta, da gre najverjetneje za družino
romanskega izvora. Prva omemba družine v Dubrovniku sega v 13. stoletje (Bonifacio 2008: 4).
Zgodovinski zapisi pričajo, da se je na začetku 17. stoletja del družine preselil v Istro (ib.).

Glasovni razvoj priimka je torej sledeč:
dalm. ali it. /'sorgo/ > ben. /'ɕorgo/ > slov. ali hrv. /'ʃorgo/

Etimološka analiza

Italijansko besedo sorgo v slovenščino prevedemo kot 'sirek'. Gre za vrsto trave, ki jo gojijo tudi kot
žitarico (Wikipedija 2014). Slovenski etimološki slovar pri vnosu za  sirek navede tudi italijansko
ustreznico surgo,  sorgo, ki jo izpelje iz srlat. surcum, surgum. Alternativni zapis je srlat. syricum,
kar je posamostaljeni pridevnik Syricus 'sirijski'. Žitarica je poimenovana po deželi, iz katere je v
srednjem  veku  prišla  v  Evropo  (Snoj,  2003:  657).  S  to  razlago  se  strinja  tudi  Bonifacio  in
poimenovanje žitarice uvrsti na konec 12. stoletja (Bonifacio 2008: 5).

Bonifacio in Bertelli predlagata etimologijo, po kateri gre za vzdevek sorgo 'sirek', ki so ga člani
družine prejeli  med lakoto v 13.  stoletju  v Dubrovniku,  ko so tja  uvažali  ali  prodajali  dotično
žitarico (Bertelli  2004:  56,  Bonifacio 2008:  5).  Po tradicionalni  pomenski  delitvi  na 4 skupine
priimkov, ki jo navaja Torkar, gre za priimek iz vzdevka ali morda za priimek iz imena poklica (v
smislu 'tisti, ki se ukvarja s sirkom') (Torkar 2002: 73).

Druga, sicer manj verjetna razlaga, je, da gre za priimek izpeljan iz pokrajinskega ali etničnega
imena  (ib.),  kot  sta  denimo  italijanska  priimka  Greco  'grški'  ali  Schiavone 'slovanski'
(pagineBianche 2014). V tem primeru bi bil priimek izpeljan iz besede sorgo v osnovnem pomenu
'sirski, iz Sirije' (Snoj 2003: 657), kar bi nakazovalo na stik družine s Sirijo (morda trgovski, kar ne
bi bilo nemogoče, saj se je sirek uvažal od tam). Izvor družine z območja Sirije ali Bližnjega vzhoda
je malo verjeten, saj se jo pred prihodom v Dubrovnik načeloma umešča na območje Kotorja ali
Rodonskega rta v Albaniji (Bonifacio 2008: 4).

Zaključek

Priimek  Šorgo  izhaja  s  področja  Dubrovnika  v  13.  stoletju  in  je  romanskega  izvora.  Njegova
prvotna oblika je Sorgo /'sorgo/, kar najverjetneje izhaja iz besede za sirek. Po selitvi dela družine
na  območje  Istre  je  bil  priimku  na  podlagi  vpliva  beneške  italijanščine  izgovor  spremenjen
v /'ɕorgo/, kar je bilo v slovenščino in hrvaščino prevzeto kot Šorgo /'ʃorgo/.
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