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Luka Repanšek se je rodil 6. decembra 1987 v Ljubljani. Po maturi je leta 2006 na
Filozofski fakulteti vpisal dvopredmetni študijski program Angleški jezik in književnost ter
Primerjalno jezikoslovje.
Študij je zaključil z zagovorom dveh odličnih diplomskih nalog:
Odrazi laringalov v keltscini pod mentorstvom prof. dr. Metke Furlan na Oddelku za
primerjalno in splošno jezikoslovje ter Stara angleščina v odnosu do severnomorske
germanščine pod mentorstvom izr. prof. dr. Frančiške Trobevšek Drobnak na Oddelku za
anglistiko in amerikanistiko.
V slednji, nagrajeni nalogi se je Luka Repanšek lotil umestitve stare angleščine v t. i.
ingveonski ali severnomorski jezikovni areal. Z analizo staroangleškega in starofrizijskega
gradiva je preverjal, v kolikšni meri so bile glasovne spremembe, katerih reflekse najdemo v
obeh jezikih, rezultat in dokaz skupnih jezikovnih inovacij, v kolikšni pa rezultat neodvisnega
paralelnega razvoja, kot posledice univerzalnih, fonetično ali sistemsko motiviranih
fonemskih premikov. Izvirnost pristopa, metodološko doslednost in znanstveno relevantnost
diplomske naloge dokazuje dejstvo, da je že bila, predelana v izvirni znanstveni članek,
sprejeta v objavo v danski germanistični reviji NOWELLE, s čimer bo gotovo dosegla tudi
mednarodno odmevnost.

Obrazložitev
V nalogi je preučevana stara angleščina v svojem najzgodnejšem stadiju, torej še v času, ko
so bila narečja, ki so preko kasnejšega konvergentnega razvoja izoblikovala zgodnjo
angleščino, še del t. i. severnomorskogermanskega areala. Z aplikacijo treh metodoloških
prijemov (tipološka opredelitev glasovne spremembe, interna relativna kronologija,
primerjalna metoda z internim in eksternim preverjanjem) se poskuša ugotoviti, katere od
značilnih glasovnih razvojev, ki družijo staro angleščino s sorodnimi germanskimi narečji
(predvsem s staro frizijščino), izhajajo iz tega obdobja oz. so posledica kasnejšega
internoangleškega razvoja. Pri tem se posebna pozornost posveča sistemsko pogojenim
glasovnim spremembam, ki bi lahko vzniknile vzporedno kot rezultat premikov v
samoglasniškem sestavu, do katerih je prišlo zaradi zgodnjih skupnih inovacij.

