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Predgovor

Pričujoča monografija je rezultat mojega dosedanjega raziskovalnega dela.1 V njej sistematično obravnavam odraze vseh do sedaj prepoznanih praslovanskih ijevskih samostalnikov
moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Na podlagi gradiva in kritične
analize dosedanjih obravnav te problematike so ugotovljeni sklanjatveni modeli, v katere
so praslovanski ijevski samostalniki v obravnavanem obdobju prešli. Razložiti skušam, kaj
vpliva na prehod v posamezen sklanjatveni vzorec. Ugotovljeno je, pri katerih samostalnikih ijevska sklanjatev še obstaja in v kolikšni meri. Na takšen način skušam prispevati k
boljšemu razumevanju razvoja sklanjatve ijevskih samostalnikov moškega spola iz praslovanščine v obravnavano obdobje in s tem tudi k boljšemu splošnemu razumevanju razvoja
sklanjatvenih vzorcev v slovenščini.
Analiza temelji na treh glavnih metodah, in sicer na primerjalni metodi, metodi
rekonstrukcije oz. etimološki metodi in sinhroni filološki metodi. S primerjalno metodo in
metodo rekonstrukcije sem identificiral praslovansko gradivo, s filološko metodo pa sem
pristopil h gradivu iz 16. stoletja.
Primerjalna metoda je bila ključna pri zbiranju gradiva po posameznih slovanskih jezikih. S primerjavo enakih odrazov, ki se pojavljajo v določeni skupini samostalnikov, in s
primerjavo enakih razvojnih teženj, ki jih določeni samostalniki v slovanskih jezikih izkazujejo, lahko s pomočjo metode rekonstrukcije prepoznamo praslovanske ijevske samostalnike moškega spola. Da bi prišel do čim boljše evidence vseh v praslovanščino projiciranih
ijevskih samostalnikov moškega spola, sem pregledal etimološke slovarje slovanskih jezikov (npr. ÈSSJa, SP, Miklošič), nacionalne etimološke slovarje slovanskih jezikov (npr.
ESJS, ESSJ, Schuster-Šewc), starocerkvenoslovanski slovar (SJS) in zgodovinske slovarje
slovanskih jezikov (npr. Sreznevskij, Słp). Na podlagi rekonstrukcij in oblik, ki so v teh
slovarjih izpričane, sem kritično analiziral zbrane podatke. Vodilo pri tem mi je bilo, da se
sledi ijevske sklanjatve pojavljajo v več različnih slovanskih jezikih in da je več avtorjev
samostalnik prepoznalo kot praslovanski ijevski. Težava je nastopila pri odrazih samostalnikov, kjer ni na voljo dovolj primerjalnega gradiva ali pa si avtorji glede praslovanske
rekonstrukcije med seboj niso enotni. V takem primeru sem izhajal iz predpostavke, da so
odrazi praslovanskih ijevskih samostalnikov ženskega spola še danes v vseh slovanskih
jezikih živa oblikoslovna kategorija (deloma prehajajo le v odraze ajevske sklanjatve) in
1

Besedilo je pripravljeno z vnašalnim sistemom ZRCola (ZRCola.zrc-sazu.si), ki ga je na ZRC SAZU
v Ljubljani (www.zrc-sazu.si) razvil Peter Weiss.
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so ženskega spola. Odrazi ojevske sklanjatve so tudi živi v vseh slovanskih jezikih, saj se
preko njih odraža sklanjatev samostalnikov moškega in srednjega spola. Pri praslovanskih
ojevskih samostalnikih moškega spola zato ni bilo potrebno, da bi se prestrukturirali v drug
sklanjatveni vzorec. Če pri istem samostalniku obstaja odraz moškega (ojevskega) vzorca
in odraz ženskega (ijevskega) vzorca, je bil to znak, da odraze takega samostalnika smem
uvrstiti v nabor možnih praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola. Zanesljiv primer za tako prestrukturiranje je samostalnik pot, ki se rekonstruira kot praslovanski ijevski
samostalnik moškega spola, v slovenščini pa se imenovalniška oblika pot lahko sklanja po
odrazih moškega spola (Red pota) ali ženskega spola (Red poti). Ker je praslovanska oblikoslovna kategorija ijevskih samostalnikov moškega spola zamrla, smemo predvidevati, da
se takšni samostalniki prestrukturirajo tako, da zamenjajo spol ali da zamenjajo sklanjatveni
vzorec. Če zamenjajo spol, obdržijo sklanjatveni vzorec (pot, Red poti), če zamenjajo sklanjatveni vzorec, obdržijo spol (pot, Red pota). Takšen model prestrukturiranja je mogoče
prepoznati na več odrazih samostalnikov, ki so bili v praslovanščini gotovo moškega spola
in so se sklanjali po ijevski sklanjatvi (npr. laket, pečat, pot, zver), zato sem s tem modelom
preverjal vse možne odraze praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola. Pri nekaterih samostalnikih takšen sistem zaradi drugih znakov ne drži. Takšen je npr. samostalnik
večer, ki sem ga iz nabora umaknil, ko sem našel obliko Red večera v Brižinskih spomenikih. Upošteval sem torej tako predviden razvoj v slovanskih jezikih kot tudi čas izpričanosti sklonske oblike. Če vemo, da je samostalnik večer v Brižinskih spomenikih ojevski,
v slovenščini 16. stoletja pa kaže ijevske znake,2 je časovno zaporedje izpričanosti zadosten razlog za sklepanje, da je bil v praslovanščini samostalnik večer ojevski (saj je jezik
Brižinskih spomenikov bliže praslovanščini kot slovenski jezik 16. stoletja). Nasprotno za
samostalnik pot tudi iz širšega slovanskega gradiva vemo, da so ijevske oblike starejše, in
ga zato uvrščamo med odraze ijevskih samostalnikov moškega spola.
Za slovenski knjižni jezik 16. stoletja obstaja popolni izpis vseh protestantskih tiskov
tega obdobja. Popolni izpis je na voljo v listkovnih kartotekah Sekcije za zgodovino slovenskega jezika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.3 V skladu s filološko
metodo sem obravnaval vsako pojavitev odrazov posameznega praslovanskega ijevskega
samostalnika moškega spola v vseh delih vseh avtorjev tega obdobja. Na podlagi podatkov,
zbranih iz gradiva, sem določil sklanjatvene vzorce, v katere je posamezen obravnavani
2

3

10

RHSJ XX, 645, navaja pri večer ženski spol kot kasnejši, prvoten naj bi bil moški spol. Ne navaja
pa vzrokov za takšno stanje. Večer je samostalnik moškega spola in se sklanja po ojevski sklanjatvi tudi v stcsl. in str. Pleteršnik pod iztočnico večr ženskega spola navaja rokopis iz 15. stol:
»Bog vam daj dobro večer.« Za 16. stoletje navaja pojavitev iz Trubarjevih del: »Kako daleč je
jutro do večeri.« ESSJ IV, 287, predpostavlja južnoslovanske indikacije na *vȅčerь ž kot verjetno
sekundarne, morda pod vplivom *nȍťь. Z *vȅčerъ m naj bi bilo identično lit. vãkaras »večer«,
let. vakars, kar je iz pie. *ekero-s. V baltoslovanski fazi torej ni ijevskih znakov.
Največ sta k izpisu prispevala Majda Merše in France Novak v sodelovanju z ostalimi sodelavci v
sekciji: Kozmo Ahačičem, Jožico Narat, Andrejo Legan Ravnikar, Meto Kambič in Francko Premk.
Leta 2011 je izšel popis besedja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, ki je v veliko pomoč pri
iskanju iztočnic oz. odrazov obravnavanih samostalnikov. V okviru kartoteke je bil že prej po
sklonskih oblikah ločen samostalnik gospod, ostale odraze praslovanskih ijevskih samostalnikov
moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja sem po sklonskih oblikah ločil sam.

Predgovor

samostalnik v dotičnem obdobju prešel. Sklanjatvene vzorce sem določal na podlagi čim
širše perspektive, zato sem za boljše razumevanje sklanjatvenih vzorcev v slovenskem
knjižnem jeziku 16. stoletja analiziral več kot sto samostalnikov, ki v praslovanščini gotovo
niso bili ijevski in (ali) moškega spola. Zaradi skoraj popolnoma enake sklanjatve sem
analiziral odraze nekaterih ijevskih samostalnikov ženskega spola. Analiziral sem odraze
ujevskih samostalnikov moškega spola, odraze ojevskih samostalnikov in odraze nekaterih
prevzetih besed (ajd, far, folk, škof), odraze ajevske sklanjatve ter nekaj ojevskih samostalnikov srednjega spola. Izkazalo se je namreč, da je nemogoče zanesljivo analizirati npr.
sklanjatev samostalnika črv brez poznavanja sklanjatve samostalnika mož (ali ajd, las, zob, ...)
oz. analizirati sklanjatev samostalnika gost brez poznavanja sklanjatve samostalnika sin
(ali vol, dom, list, ...). Redke nepričakovane sklonske oblike so v slovenščini 16. stoletja
ostaline ali analogije. Posamezen samostalnik oz. njegov odraz v določenem obdobju ne
obstaja sam zase, ampak vedno v odnosu in sistemu z enakimi oz. glasovno ali oblikoslovno
ali semantično podobnimi samostalniki.
Na tem mestu bi se rad zahvalil prof. dr. Metki Furlan, ki mi je s svojo natančnostjo
in poznavanjem etimologije pomagala pri spopadanju s praslovanskimi odrazi, izr. prof. dr.
Majdi Merše za pomoč pri prepoznavanju vpetosti obravnavanih samostalnikov v slovenski
knjižni jezik 16. stoletja, izr. prof. dr. Nataliji Ulčnik za recenzijo, vodji sekcije izr. prof.
dr. Kozmi Ahačiču, ki je razumel, da sem moral kdaj žrtvovati kakšno uro dela na slovarju
za pripravo monografije, urednici zbirke doc. dr. Andreji Legan Ravnikar za konstruktivno
sodelovanje in pomoč pri tehničnih vprašanjih, svoji ženi Minki Čepar za temeljit jezikovni
pregled in dr. Simonu Atelšku za izdelavo dokončne zunanje podobe knjige.
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1
Ijevski samostalniki moškega spola

1.1

Stanje v praslovanščini

V praslovanščini je obstajal sistem samostalniških sklanjatev po deblih, podedovan še iz
praindoevropščine. Samostalniki moškega in srednjega spola so se sklanjali večinoma po
ojevski sklanjatvi, samostalniki ženskega spola pa večinoma po ajevski sklanjatvi. Tako
imamo v praslovanščini stanje, ko odrazi praindoevropskega sistema sklanjanja po deblih
vedno bolj zamirajo in se vedno bolj uveljavlja sistem sklanjatev glede na spol (prim. Pohl
1985, 370). Tako so o-debla moškega spola vse bolj prevzemala nekatere lastnosti ujev
ske in (lahko tudi) ijevske sklanjatve, iz česar je kasneje v vseh slovanskih jezikih nastala
sklanjatev samostalnikov moškega spola. Konkretno v slovenščini se oblikuje sklanjatev
moškega spola, ki temelji na ojevski sklanjatvi, ima pa v Med končnico -u, ki je ujevska,
v množini imajo cirkumflektirane enozložnice podaljšavo osnove z -ov-, kar je tudi ujev
ski element, Rmn -ov je tudi prvotno ujevska končnica. Nekateri samostalniki prevzamejo
končnico Imn -je iz ijevske sklanjatve. Prav tako se je ojevska sklanjatev delila na trdo in
mehko. Trda različica je imela nepreglašene končnice (npr. Oed -om), mehka pa preglašene
(Oed -em). Ijevska sklanjatev je ostajala produktivna pri samostalnikih ženskega spola,
kar je razvidno tudi v sodobnih slovanskih jezikih. Povsod namreč obstajajo samostalniki
ženskega spola, ki se v imenovalniku in tožilniku ednine končajo na soglasnik, torej imajo
ničto končnico, kar kaže na odraz ijevske sklanjatve. Nasprotno pa v nobenem sodobnem
slovanskem jeziku ne obstaja kategorija samostalnikov moškega spola, ki bi se aktivno
sklanjala po ijevski sklanjatvi. Na to je gotovo vplivala nadvlada ojevske sklanjatve, ki je
pritegnila nase tudi samostalnike moškega spola, ki so se prej sklanjali po drugih sklanjatvah.4 Tako npr. samostalnik sin kot predstavnik ujevske sklanjatve v sodobnem slovenskem jeziku v ednini nima nobenega ujevskega znaka več.
V praslovanščini so bili ijevski samostalniki moškega spola še ohranjeni. Bili so večinoma del podedovanega praindoevropskega besedja, mednje pa so spadali tudi nekateri praindoevropski samostalniki soglasniških debel: *dverь (prim. gr. δᾱήρ ← δαιϝήρ), *zvrь
4

Prim. Šivic-Dular 1992, 83: »Praslovanski sklanjatveni tipi, po katerih so se pregibali samostalniki
moškega spola, se niso v nobenem slovanskem jeziku v celoti ohranili, ampak so se začeli osredinjati
okrog slovničnega spola in oblikovati ustrezne sklanjatvene vzorce s tipičnimi končniškimi nabori.
V slovanskih jezikih sta bili bazi zanje nekdanji o-jevska in jo-jevska sklanjatev, medtem ko sta
nekdanji u-jevska in i-jevska sklanjatev prispevali končnice, s katerimi so se dosegali različni
cilji, npr. ruski R mn -ov (trdi) : -ej (mehki)«.
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(prim. gr. θήρ), *ȏlkъtь (prim. stcsl. Red lakъte). Prav tako so bili moški ijevski samostalniki lahko tvorjeni npr. s priponami *-lь, *-ǫbь, *-ǫdь, *-nь. Vidimo torej, da je bila
kljub zamiranju v praslovanščini ta kategorija vsaj v sledovih še produktivna. Praslovanski
ijevski samostalniki so bili lahko ženskega ali moškega spola. Samostalniki ženskega spola
so bili prevladujoči, bolj produktivni in so se ohranili do danes v vseh slovanskih jezikih.
Ijevski samostalniki moškega spola so se od ženskih ločili samo po bolj arhaičnih oblikah
orodnika ednine in imenovalnika množine: *gȍstьmь : *kȍstьjǫ; *gȍstьje : kȍsti.5 Vsi ostali
skloni so bili tvorbeno prekrivni. V slovanskih jezikih so ijevski samostalniki moškega
spola kot takšni izpričani v stari cerkveni slovanščini, kasnejših cerkvenoslovanskih redakcijah in tudi v zgodnjih stopnjah razvoja drugih slovanskih jezikov.
Že v praslovanščini so ijevski samostalniki moškega spola prehajali v druge sklanjatvene vzorce. Predvsem tisti, ki so imeli zadnji glas osnove n ali l, so začeli prehajati v
mehko ojevsko sklanjatev zaradi podobnega izglasja v Ied in Ted.6 Stieber 1971, 31, je
mnenja, da so ijevski samostalniki moškega spola v splošnem zelo vplivali na razvoj mehke
ojevske sklanjatve. Samostalniki, kot je npr. *ògnь, so v (mehko) ojevsko sklanjatev prešli tako zgodaj, da v slovanskih jezikih (razen nekaj drobcev v stcsl.) ni več ijevskih sledov. Zato lahko takšen samostalnik kot ijevski rekonstruiramo samo s pomočjo etimološke
metode, s primerjavo baltoslovanskih ali celo starejših (latinskih, grških, staroindijskih)
odrazov. Ijevski samostalniki moškega spola so se glede na akcent v pozni praslovanščini
sklanjali na naslednje načine (pretežno po Skljarenko 1998, 125):7

1.1.1
I
R
D
T
Z
M
O

5

6

7

8

14

Akcentska paradigma a8
Ednina
*ztь
*zti
*zti
*ztь
*zti
*zti
*ztьmь

Dvojina
*zti
*ztьju
*ztьma
*zti
*zti
*ztьju
*ztьma

Množina
*ztьje
*ztьjь
*ztьmъ
*zti
*ztьje
*ztьxъ
*ztьmi

Z vidika praindoevropščine so različne oblike pri ženskem spolu inovacija. Gre za enak razvoj
kot pri ajevski sklanjatvi. V Oed gre za neposreden vpliv ajevske sklanjatve (Bošković 1985, 36),
v Imn pa gre za vpliv Tmn, kar je spet odraz vpliva ajevske sklanjatve (Bošković 1985, 39).
Prim. *čьrmel ali *xъmeľ. Prvi samostalnik je ijevski, ker ne vsebuje , torej l ni jotiran, je le
mehčan, drugi samostalnik pa je mehki ojevski, ker vsebuje  in ima jotiran, torej mehki ľ. Oba
samostalnika dasta v slovenščini enako izglasje: čmrlj, hmelj in se njuni sklanjatvi ne razlikujeta.
Akcentska rekonstrukcija primerov je podana tudi po drugih virih, npr. ESSJ, Dybo, Derksen,
Olander, SES, ...
Samostalniki, ki se uvrščajo v to akcentsko paradigmo, so dolgo in rastoče naglašeni na osnovi
(stari akut).

Ijevski samostalniki moškega spola

Po tem tipu so se sklanjali samostalniki kot npr. *gnędь, *strębь, *medvdь, *mšь,
*glь,9 *pečtь, *pelnь, *rsь, *sžьnь, *ztь, *želdь, *žervь.

1.1.2
I
R
D
T
Z
M
O

Akcentska paradigma b10
Ednina
*pǫt
*pǫtì
*pǫtì
*pǫt
*pǫtì
*pti
*pǫtmь

Dvojina
*pǫtì
*pǫtju
*pǫtma
*pǫtì
*pǫtì
*pǫtju
*pǫtma

Množina
*pǫtje
*pǫtjь
*pǫtmъ
*pǫtì
*pǫtje
*pǫtxъ
*pǫtmi

Po tem tipu so se sklanjali samostalniki kot npr. *čьrmel, *gvozd, *luč, *mol, *ogn,
*pastyr, *pǫt.

1.1.3
I
R
D
T
Z
M
O

Akcentska paradigma c11
Ednina
*gȍstь
*gȍsti
*gȍsti
*gȍstь
*gȍsti
*gȍsti
*gostьm

Dvojina
*gȍsti
*gostьjû
*gostьm
*gȍsti
*gȍsti
*gostьjû
*gostьm

Množina
*gȍstьje
*gostьj
*gȍstьmъ
*gȍsti
*gȍstьje
*gostьx
*gostьm

Po tem tipu so se sklanjali samostalniki kot npr. *črvь, *dverь,12 *drȍbь, *gȏldь, *gnȗsь,
*gȍlǫbь, *gsь, *gȍspodь, *gȍstь, *xȍtь, *ȏlkъtь, *ľȗdьe, *ȏlsь, *mȍzolь, *mȍždženь, *nȍgъtь,
*ȍlovь, *ȍsь, *pȅь, *pȏltь, *sntь, *srdь, *sȇrdь, *tstь, *tȃtь, *trstь, *zvrь, *zlčь.

9

10
11

12

Dybo 1990, 208, za samostalnik *ǫglь rekonstruira tako akcentsko paradigmo a kot akcentsko
paradigmo b.
Samostalniki, ki se uvrščajo v to akcentsko paradigmo, so naglašeni na prvem zlogu za osnovo.
Samostalniki, ki se uvrščajo v to akcentsko paradigmo, so padajoče naglašeni na prvem ali na
zadnjem zlogu (stari cirkumfleks).
Dybo 1981, 18, v nasprotju s Skljarenkom rekonstruira psl. *dverь.
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1.2

Nabor praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola

V tem poglavju obravnavam odraze praslovanskih samostalnikov, ki sem jih uvrstil v nabor
možnih praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola.13 Slovenski odrazi samostalnikov, ki so obravnavani v nadaljevanju monografije, v tem poglavju niso podrobneje predstavljeni.14 Odraze po slovanskih jezikih v tem poglavju navajam pri tistih (možnih) praslovanskih (ijevskih) samostalnikih (moškega spola), katerih odrazi v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja niso izpričani. Pri vsakem samostalniku upoštevam glavne poudarke iz
ÈSSJa, SP, Derksna. Pri samostalnikih, ki niso podrobneje obravnavani v teh delih, upoštevam še druge vire, kot so npr. ESSJ, SJS, Schuster-Šewcev slovar ter primerjalne slovnice
slovanskih jezikov. V tem poglavju opozarjam tudi na različne možnosti rekonstrukcije v
ÈSSJa, SP in Derksnovem slovarju. Ni namreč vedno mogoče nedvoumno določiti ijevskega izvora obravnavanega samostalnika, včasih je možnih več razlag, od katerih ni nujno, da
je kakšna bolj prepričljiva od ostalih.
Odrazov samostalnikov tipa *korenь, samostalnika *dьnь in torej praslovanskih n-debel
moškega spola ne uvrščam v nabor odrazov praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega
spola, čeprav v slovanskih jezikih kažejo ijevske znake, prim. Rmn sln. dni, slk. dní, ...
Odrazi ijevske sklanjatve pri takšnih samostalnikih so sekundarni, nastali po tem, ko je Ied
postal enak Ted (Ied *kory → Ied *korenь). Za uvrstitev takšnih samostalnikov med odraze
praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola bi bilo potrebno imeti več znakov, saj
se npr. pri samostalniku dan v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja še vedno pojavlja
Rmn dan, v Kreljevih delih celo kot prevladujoča oblika. Oblike Red dne, ki še kažejo na
prvotno soglasniško sklanjatev, pa so pogoste še v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku.
Zaradi obstoja takšnih oblik težko trdimo, da bi bil samostalnik dan in podobni samostalniki nekdanjih n-debel moškega spola v praslovanskem obdobju že ijevski.
Samostalniki, ki so relevantni za slovenščino, so označeni krepko in ležeče.
*agnędь ˮjagned, Populus nigraˮ. Odrazi se pojavljajo v slovenščini, hrvaščini, srbščini, češčini.
Lahko gre za osnovo *agnęd-, ki bi nastala iz *agnęt-, kar bi kazalo na staro soglasniško deblo.
Lahko pa gre za razširitev z *-d-; *agnę-d-, kar bi kazalo na zbirni pomen tega samostalnika
(*agnędьje) (ÈSSJa I, 55). SP I, 151, rekonstruira samo o-deblo *agnędъ, Red *agnęda. Derksen omenja ojevsko rekonstrukcijo *agnędъ pri iztočnici *agnę, ki spada v akcentsko paradigmo a. Torej tudi samostalnik *agnędъ spada v to paradigmo (*gnędъ) (Derksen 2008, 26).
*astrębь ˮjastreb, Astur palumbariusˮ. Možna je tudi rekonstrukcija *jastrębь. Kasnejši prehod v
o-deblo se razlaga z otrditvijo b. Gre za enako tvorbo kot pri *golǫbь, *galębь. Možnih je več
rekonstrukcij (ÈSSJa I, 83–85). SP I, 159–160, rekonstruira o-deblo *astrębъ, opozarja pa na
podobnost z *golǫbь in v zvezi s tem navaja rekonstrukcijo *jarębь. Derksen rekonstruira o-deblo in akcentsko paradigmo a (*strębъ) (Derksen 2008, 29).
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Izraz »možni praslovanski ijevski samostalniki moškega spola« uporabljam zato, ker ni mogoče pri
vseh praslovanskih samostalnikih določiti, kateremu deblu so prvotno pripadali. I-debla moškega
spola so lahko zelo zabrisana, saj večinoma že v praslovanščini prehajajo v jo-debla ali v i-debla
ženskega spola.
Zaradi preglednosti se mi zdi bolj smiselno, da so podrobni odrazi v slovanskih jezikih predstavljeni
v sklopu obravnave posameznega odraza možnega praslovanskega ijevskega samostalnika moškega
spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja.

Ijevski samostalniki moškega spola

*bagatь ˮogenjˮ. R. nar. bagát, Red bagata ˮogenjˮ. Tvorjeno s pripono *-tь iz glagola *bagati
(SP I, 176–177).
*bolь ˮbolnik, aegerˮ in ˮbolečina, dolorˮ. Sln. bȏl m in ž, hr. in sr. bȏl m in ž, bg. nar., bol m, mk.
bol ž, stcsl. bolь, Red boli m, č. bol, Red bolu m, slk. bôľ, Red bôľu m, p. ból m, gl. ból ž, dl.
ból ž, str. bolь m, r. bolь ž, br. bolь, Red bólju m, ukr. bilь, Red bólju m. Izpeljanka od glagola
*bolěti (ÈSSJa II, 191–192). SP I, 315, loči *bolь, Red *boli m ˮbolnikˮ in *bolь ž ˮbolečina,
bolezen, trpljenjeˮ. Derksen rekonstruira samostalnik *bolь ž ˮbolečinaˮ, navaja pa tudi odraze
moškega spola. Ta samostalnik uvršča v akcentsko paradigmo c (*bȍlь15) (Derksen 2008, 54).
*bъrtь ˮdrevesna duplina, panjˮ. Sln. brt m,16 stč. brt, Red brti ž, č. brt m, brť ž, slk. brť, p. barć ž,
str. bъrtь ž, r. bortь ž, stukr. bortь ž, br. borcь, ukr. bort m. Navadno se povezuje z lat. forare oz.
foramen ˮodprtina, luknjaˮ (ÈSSJa III, 132–133). V SP ni. Derksen 2008, 69–70, rekonstruira
moško o-deblo in žensko i-deblo.
*cěsarь ˮvladarˮ. Ni v ÈSSJa. SP II, 82–83, navaja samo izhodišče *cěsarʼь, Red *cěsarʼa in
*cьsarʼь, Red *cьsarʼa. SJS IV, 840–841, poleg ojevskih navaja tudi ijevske oblike: Oed
cěsarьmь, Imn cěsarьe, cěsarьe, cěsarije, Rmn cěsarei, Dmn cěsarьmъ, Zmn cěsarije, Mmn
cěsarьxъ, Omn cěsarьmi.
*červь ˮčeveljˮ. ÈSSJa IV, 84, izpeljuje črevelj iz *červo s pripono *-ьjь. SP II, 170, navaja iztočnico *červь, Red *červi m. V slovanskih jezikih se ta samostalnik odraža npr. v plb. criv m, Imn
crive, sln. rezijansko črívje, čĭríuje, čréwje m mn. (SP II, 170–171).
*čьmelь ˮčmrljˮ. Tvorjeno s pripono *-elь (ÈSSJa IV, 145–146). SP II, 311, navaja tako ijevsko
kot mehko ojevsko izhodišče: *čьmelь, Red *čьmeli m in *čьmeľь, Red *čьmeľa m. Iz strukture
gesla bi lahko sklepali, da se sln. čmlj izpeljuje iz jo-debla (SP II, 311–312).
*čьrmь ˮantraksˮ. I-deblo je slabo razvidno (ÈSSJa IV, 149). SP II, 225–226, izhaja iz ijevskega
izhodišča *čmь, Red *čmi m. Odrazi v slovanskih jezikih so: sln. čȓm, Red čȓma m, čȓn m
ˮoteklinaˮ, hr. in sr. cȓn m in ž, slk. črm ˮvelika osaˮ. Na Poljskem obstaja krajevno ime Czermin, pridevnik Czyrmiński, ki izhaja iz tipične tvorbe ijevskih samostalnikov moškega spola
*čminъ (SP II, 225). Izhodišče je pie. *kmi- (SP II, 226).
*čьrvь ˮsrpˮ. ÈSSJa IV, 171, rekonstruira *čьrvь in primerja z lit. kivis in let. cìrvis ˮtoporˮ. SP II,
271, podobno kot ÈSSJa navaja r. nar. červь in br. nar. čer. Izhodišče naj bi bilo pie. *kir-i-.
*čьrvь ˮdrobna žival mehkega podolgovatega telesaˮ (SP II, 269–271). Ijevski izvor v ÈSSJa IV,
172, ni problematičen. SP II, 271, navaja trditev, da gre za prvotni ijevski samostalnik moškega
spola, ki je sekundarno prešel v trdo ali mehko ojevsko sklanjatev, lahko se pa odraža tudi kot
ijevski samostalnik ženskega spola. Derksen 2008, 93–94, rekonstruira samostalnik *čьrvь kot
ijevski samostalnik moškega spola.
*degъtь ˮkatran, atrament, terribintusˮ. V ÈSSJa IV, 204–205, ni jasno razvidno, zakaj se ta samostalnik uvršča v i-deblo. SP III, 34, rekonstruira soglasniško t-deblo in i-deblo moškega spola:
degъtь, Red degъte in Red degъti m ˮvrsta smoleˮ. Navedeni so podobni odrazi kot v ÈSSJa: sln.
dēget, Red dēgta, stč. dehet, Red dehte, č. dehet, Red dehtu, slk. decht, Red dechtu in dechta,
p. dziegieć, Red dziegciu, r. dëgotь, Red dëgtja, br. dzëgacь, Red dzëgcju, ukr. dьógotь, Red
dьógtju. Prvotno je soglasniško t-deblo, ki je kasneje prešlo v ijevsko sklanjatev moškega spola
in mehko ojevsko sklanjatev (SP III, 34–35). Derksen 2008, 98, rekonstruira jo-deblo *degъtь.
*dętelь ˮdeteljaˮ (SP III, 103–104). Ni v ÈSSJa. SP III, 103, navaja rekonstrukcijo *dętelь, Red
*dęteli m in *dętьlь, Red *dętьli m. Odrazi po slovanskih jezikih so: hr. in sr. nar. djȅtel m, stč.
dětel, Red dětele m, č. jetel, Red jetele m, slk. nar. diatel, ďatel, datel, gl. dźećel, Red dźećela m,
dl. źeśel ž, dźaćel, Red dźaćela m. V slovenščini je prišlo do spremembe sklanjatvenega vzorca
v dételja (SP III, 103).
15

16

Derksen sicer večinoma uporablja znak  tudi na kratkih zlogih, torej *bȏlь. Zaradi enotnosti prikaza
takšne oblike pretvarjam v skladu z uveljavljenim slovenskim oz. splošnoslovanskim zapisom,
torej *bȍlь in *gȏldь.
Slovenska oblika je iz Pleteršnikovega slovarja, kjer iztočnica ni naglašena, označena je s češ.,
torej izposojena iz češčine.
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*dětь ˮgovornikˮ. V ÈSSJa ni. Izpričano v str. ni susědi, ni děti. Lahko gre za prvotni nomen agentis z redko neproduktivno pripono *-tь (kot npr. *tatь) od *děti ˮdicereˮ. Končnica izpričane
oblike Imn bi tako nastala sekundarno pod vplivom ojevskega Imn susědi (SP III, 172).
*děverь ˮsvakˮ (SP III, 179–180). Iz r-debel. ÈSSJa V, 19, opozarja na nejasno etimološko strukturo. V SP III, 180, je navedena csl. oblika Omn děvermi. Derksen 2008, 105, rekonstruira jo-deblo. Gradivo iz slovanskih jezikov odraža ali akcentsko paradigmo a ali akcentsko paradigmo
c (*dverь ali *dverь).
*drobь ˮvisceraˮ, ˮparvulum fragmentumˮ (SP IV, 246–249). V ÈSSJa V, 121, so navedeni odrazi
po slovanskih jezikih, ki so razen v poljščini ženskega spola. ÈSSJa opozarja tudi na povezavo
z glagolom *drobiti. SP IV, 248–249, izvaja oba pomena iz glagola *drobiti, iztočnica je v obeh
primerih ojevska (*drobъ). Derksen rekonstruira *drobь kot ijevski samostalnik ženskega spola,
navaja pa tudi odraze moškega spola (Derksen 2008, 119).
*dropь ˮOtis tarda, vrsta ptiča; dropljaˮ (SP IV, 257–258). V ÈSSJa ni. SP IV, 257, navaja ijevsko
izhodišče moškega spola *dropь, Red *dropi. Odrazi po slovanskih jezikih so: sln. drp m, hr.
in sr. nar. drȏp m, č. drop, Red dropa, slk. drop, Red dropa, p. drop, Red dropia, p. nar. drop,
Red dropa, dl. drop m. Etimologija je nejasna (SP IV, 257).
*drъkolь ˮhlodˮ, ˮpalicaˮ. Stcsl. drьkolь, Red drьkoli m. Sestavljeno iz *drъ- ˮlesˮ in *kolъ ˮkolˮ.
Odrazi v slovanskih jezikih so: sln. dŕkelj, Red dŕklja, nar. ŕkelj, dŕkol, stcsl. drьkolь, Red
drьkoli m, r. nar. drekolь, Red drekolja, stukr. drekolь (SP V, 33–34). Derksen 2008, 123, rekonstruira pri samostalniku *drьkolь moško i- in jo-deblo.
*dunavь ˮDonavaˮ (SP V, 92–94). Lahko iz pie. *Dānai-s (ÈSSJa V, 156–157). V slovanskih
jezikih se pojavljajo odrazi hr. in sr. Dȕnav, Dȕnāv, dalmatinsko Dȕnavi, csl. Dunavь, Red Dunava, bg. Dunav, stukr. Dunavь. Prevzeto iz germ. *Dōnawi (SP V, 92–93).
*ěrębь ˮjerebˮ. Ni v ÈSSJa. Odrazi v slovanskih jezikih so: sln. jerb, Red jerba, hr. in sr. nar.
jȁrēb, jȁrep, jàreb, jèreb, csl. jarjabь ž, č. jeřáb, Red jeřába, slk. nar. jarab, Red jaraba, stp.
jarząb, dl. jerjeb, gl. jerjab, Red jerjaba. Prvotno je ijevski samostalnik moškega spola, ki je
prešel v produktivne tipe trde ali mehke ojevske sklanjatve (SP VI, 137–138). Derksen 2008,
142–143, rekonstruira *ěrębь in *ěrębъ, torej i- in o-deblo.
*galębь/*galǫbь, *kalębь ˮgalebˮ. Tvorjeno s pripono *-ębь/*-ǫbь (ÈSSJa VI, 91–92). SP VII, 34–35,
rekonstruira izhodiščno obliko *galębь: sln. galb, hr. in sr. gȁlēb, Red gȁlēba, hr. in sr. nar. gȁlūb ž.
*gnusь ˮgnusˮ. ÈSSJa VI, 182–183, rekonstruira tako *gnusъ kot *gnusь iz pie. osnove *gnos- in
opozarja na pričakovani razvoj izglasnega *s v *x, ki pa se tukaj ni zgodil. V SP VII, 202, je ijev
sko deblo rekonstruirano samo kot ženskega spola, moškega spola je ojevska oblika. Derksen
2008, 170–171, rekonstruira za ojevski samostalnik moškega spola *gnȗsъ akcentsko paradigmo c in ijevski samostalnik ženskega spola *gnьsь.
*gobь ˮbogastvoˮ. ÈSSJa VI, 185, navaja primer iz str. »Damъ tebě odolěnie na vraga i damъ gobi
na zemli na umoženie plodovъ zemnyxъ« in samostalnik izvaja iz germanščine, najverjetneje iz
gotskega gabei ˮbogastvoˮ, kar se v slovanščini odraža kot *gobь, Red *gobi. Podobno rekonstruira tudi SP VII, 206.
*goldь ˮglad, lakotaˮ. V ÈSSJa so pod iztočnico *goldь navedeni samo odrazi ženskega spola, je
pa opozorjeno na povezavo z *goldъ (ÈSSJa VI, 200). Derksen rekonstruira *gȏldъ kot ojevski
samostalnik moškega spola z akcentsko paradigmo c (Derksen 2008, 173–174).
*golǫbь ˮgolobˮ (ÈSSJa VI, 215–217). Po ijevski sklanjatvi se je ta samostalnik sklanjal v stcsl.
golǫbь m (ÈSSJa VI, 215). Derksen rekonstruira samostalnik *gȍlǫbь kot ijevski samostalnik
moškega spola z akcentsko paradigmo c (Derksen 2008, 175–176).
*gospodь ˮgospod. V stcsl. se samostalnik *gospodь m sklanja po ijevski sklanjatvi in je zložen iz
dveh pie. samoglasniških osnov *ghost-pot- (ÈSSJa VII, 61–63). Derksen *gospodь rekonstruira
kot ijevski samostalnik moškega spola (Derksen 2008, 180).
*gostь ˮgostˮ. Psl. *gostь je sorodno z latinsko hostis ˮsovražnikˮ. I-deblo odraža pie. *ghosti-s,
ki ima starejšo soglasniško stopnjo *ghost- (ÈSSJa VII, 67–68). Derksen*gȍstь rekonstruira kot
ijevski samostalnik moškega spola z akcentsko paradigmo c, (Derksen 2008, 180–181).
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*gǫsь ˮgosˮ. Moški spol se potrjuje v bg. gъs in r. gusь, v ostalih slovanskih jezikih so odrazi
samostalnika *gǫsь ženskega spola (ÈSSJa VII, 88–89). Derksen 2008, 184, rekonstruira kot
ijevski samostalnik ženskega spola, akcentsko paradigmo c, *gsь, navaja tudi odraze moškega
spola.
*gręzь ˮblatoˮ. Ijevski samostalnik, povezan z glagolom *gręznǫti (ÈSSJa VII, 125–126). Derksen
2008, 189, rekonstruira ijevski samostalnik ženskega spola, akcentsko paradigmo c, *grzь.
*grǫzь ˮbreme, tovorˮ. P. nar. hruzʼ ˮtekoče blatoˮ, r. nar. gruzь ž ˮbreme, tovorˮ, ukr. gruzь ž
ˮgosto blatoˮ, grjuz m ˮkup kamenjaˮ. Ijevski samostalnik, pomensko povezan z *grǫziti
ˮpotopitiˮ (ÈSSJa VII, 151–152).
*grustь ˮgnusˮ. Sln. grȗst m ˮgnus, odporˮ, hr. in sr. gȓst in grȗst ž, r. grustь ž ˮobčutje žalostiˮ.
Tvorjeno s pripono -tь iz *grud-, ki se pojavlja tudi v glagolu *gruditi (ÈSSJa VII, 155). Derksen
2008, 193, rekonstruira ijevski samostalnik ženskega spola, akcentsko paradigmo c, *grȗstь, navaja pa tudi odraze moškega spola.
*gvozdь ˮgozdˮ. V stcsl. gvozdь m. Etimološko je isto izhodišče za gȍzd ˮgozdˮ in za gvǫ̑zd ˮžebeljˮ
(ÈSSJa VII, 185–186). Derksen 2008, 196, rekonstruira i-deblo *gvozdь in o-deblo *gvozdъ.
*gъrtanь ˮpožiralnikˮ (ÈSSJa VII, 213). Sln. grtàn, Red grtána, hr. in sr. gȑkljan, mk. grklan, bg.
grъklan, csl. grъtanъ, r. gortanь ž, ukr. gortánь m, č., slk. hrtan m (Pleteršnik, ESSJ I, 183).
Miklošič 1856, 46, navaja stcsl. grъtanь med odrazi ijevskih samostalnikov moškega spola.
*xamordь ˮplevelˮ. Na izhodiščni ijevski samostalnik moškega spola kaže stč. chamrad/chomrad,
Red -i m (ÈSSJa VIII, 18).
*xotь ˮstrast, poželenje, prostitutkaˮ. Ijevski samostalnik, izpeljan iz glagola *xotěti (ÈSSJa VIII,
85–86). SJS IV, 783, rekonstruira *xotь ž ˮpoželenjeˮ in *xotь m in ž ˮpriležnik, priležnicaˮ, vsi
primeri so takšni, da se spola ne da razbrati iz sobesedila.
*igrь ˮigraˮ (Miklošič 1856, 46). Stcsl. Tmn igri. Ni v ÈSSJa. Derksen 2008, 209, rekonstruira
poleg ajevske oblike *jьgra tudi obliko *jьgrь, ob kateri verjetno pomotoma navaja izvorno moško o-deblo. V gradivu navaja stcsl. igrь ž ˮzabava, šalaˮ in ugotavlja akcentsko paradigmo b.
*jarь ˮpomlad, jaro žitoˮ. I-deblo, istovetno z *jaro. Hr. in sr. jȃr m/ž ˮhordeum distichumˮ, č. jař
ž ˮjaro žitoˮ, slk. jar ž ˮpomladˮ, r. nar. jarь ž ˮjaro žitoˮ, ukr. jarь ž ˮpomladˮ, br. jar ž ˮjaro
žitoˮ (ÈSSJa VIII, 180–181).
*jьskalь m/ž ˮmatica, del čebeljega rojaˮ. P., dl. skal m, br. skalь ž, ukr. nar. skalь m, r. skalja ž.
Tvorjeno s pripono *-(a)lь od *jьskati (ÈSSJa VIII, 237–238).
*kapělь ˮvrsta ribeˮ. Sln. kâpelj in kápelj, Red kȃplja, káplja m, hr. in sr. kàpelj, kapèlja m, str.
kapelь ž ˮvrsta ribeˮ. Iz *kapati tvorjeno s pripono *-ělь (ÈSSJa IX, 146).
*kapъtь. P. nar. kapeć ˮstar čevelj, del čevlja na stopaluˮ. Slovin. Imn kapce ˮrokavice za lovljenje
rib pod ledomˮ, r. nar. kaptь ˮprgiščeˮ. Tvorjeno s pripono *-ъtь (ÈSSJa IX, 150–151).
*klojaznь ˮneotesanecˮ. Samo češko narečno klázan m. Tvorjeno s pripono *-znь iz glagolske
osnove *kloa-, prim. lit. klajóti ˮbloditiˮ (ÈSSJa X, 63).
*kogъtь ˮost, kopitoˮ. Č. nar. kohát m, gl. kocht m, dl. kogot m, r. kógot, Red kogtjá. Staro soglasniško deblo *kogŭt-, na kar kaže češko kohát iz *kogъt- (ÈSSJa X, 109–110).
*kolь ˮkolˮ. Hr. nar. kȏlj m, stč. kol ž, r. nar. kolь ž. I-deblo, izpeljano iz *koliti, *kolti (ÈSSJa X,
166). Derksen 2008, 231, rekonstruira samo o-deblo moškega spola, akcentsko paradigmo b,
*kòlъ.
*kortelь ˮvrsta bolezni ali ribeˮ. Hr. in sr. kràtelj m ˮvrsta smrtne infekcijske bolezniˮ, r. nar.
korotélь ž ˮmajhna ribaˮ. Izpeljano iz *kortъ, *kortъkъ (ÈSSJa XI, 98).
*kostobolь ˮbolezen, poškodba kostiˮ. Hr. in sr. nar. kostòbolj m ˮbolečina v kosteh, revmaˮ, bg.
kostobol m ˮkostolomˮ, mk. kostobol, slk. nar. kostiboľ m ˮzdravilna rastlinaˮ, r. Kostobal ˮime
rekeˮ. Zloženka iz *kostь in *bolь (ÈSSJa XI, 157).
*kǫdrь ˮkoderˮ. R. nar. kúndel m ˮvelik kosmat pesˮ, ukr. kúndel m ˮovčarski pesˮ, br. kúndyl m
ˮkosmat pesˮ, p. kundel, kóndel m ˮpes mešanecˮ. Zloženka iz *ko- in korena glagola *dьrati
(ÈSSJa XII, 51–52).
*kradnь ˮkrajaˮ. Stukr. kranь. Spol ni naveden. Izpeljano iz *kradnǫti, *krasti (ÈSSJa XII, 84).
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*kъlpь ˮlabodˮ. Hr. nar. kȗp m, gl. kołṕ m, csl. kolpь ž. Prim. stpr. gulbis (ÈSSJa XII, 189–190).
Derksen 2008, 261, rekonstruira žensko i-deblo in moško o-deblo *kъlpь in *kъlpъ.
*kъlь ˮklicaˮ. Sln. kȇlj m ˮutež pri uriˮ, kȃl ž ˮklicaˮ, dl. kel, Red kli ž (ÈSSJa XII, 194).
*kъmetь ˮkmet, župan, starostaˮ. Prevzeto iz latinsko comes, Red comitis (ÈSSJa XIII, 196–197).
*kystь ˮčopičˮ. Hr. in sr. kȉst m, č. dial, kysť ž, slk. kysť ž. Tvorjeno s pripono *-tь; *kyt-tь iz istega
korena kot *kyta (ÈSSJa XIII, 276–277).
*kyšenь ˮžepˮ. P. kieszeń ˮžepˮ, r. nar. kišénьʼ m in str. kišenъ m ˮmošnja, žep za denarˮ (ÈSSJa XIII, 278).
*lapъtь ˮvrsta obutve, del nečesaˮ. Sln. lapet, Red lapta m17 ˮparcelaˮ, hr. nar. làpat ˮzorana njivaˮ,
sr. nar. làpat, Red làpta ˮkos blaga ali česa drugegaˮ, bg. nar. lápъt, lapat m ˮširokolistna rastlina,
ki raste spomladiˮ, lápaci ˮvrsta obutveˮ, stcsl. lapotь m, stp. łapcie mn. ˮvrsta obutve, pletene iz
slame ali kožeˮ, str. lapotь m, r. lápot, Red laptja m ˮvrsta obutveˮ, br. lápacь m, ukr. lápot, Red
laptja ˮvrsta obutveˮ. Tvorjeno iz *lapъ podobno kot *polъtь, *nogъtь (ÈSSJa XIV, 32–34).
*leglь, *legalь ˮpoteptana trava, njiva, žitoˮ. Samo bg. nar. ljagъl m ˮpoteptana njivaˮ, légъl m
ˮnepožeto, poteptano žitoˮ, lgal m in ž ˮod hudega dežja polegla visoka travaˮ, légъľ, légъl ž
ˮpoteptana njivaˮ. Tvorjeno iz *legťi, *legnǫti s pripono *-lъ/*-lь ali iz *lěgati s pripono *-(a)
lъ/*-(a)lь (ÈSSJa XIV, 97).
*lipanь ˮvrsta ribeˮ. Sln. lípan m ˮSalmo thymallusˮ, hr. in sr. lȉpen, lipān, Red lipána m ˮvrsta
ribe v južni Srbiji in Hercegovini, Thymallus vulgaris Nilssˮ, lipem, lipljan, lȉpljen, nar. liplijen, lipjen, lȉpēn ˮvrsta rečne ribe Thymallus vulgaris, Thymallus vexilliferˮ, lipanj, lipenj,
lipjan, bg. nar. lípen m ˮrastlina Verbascum phlomoidesˮ, stč. in č. lipan, lipen, lipaň, lipeň m
ˮThymallusˮ, slk. lipeň m ˮThymallusˮ, slk. nar. lipan, lipen, stp. lipień ˮThymallus vulgarisˮ, p.
lipień, gl. lipon, r. nar. lipenь m ˮhariusˮ, br. nar. lipénь m ˮhariusˮ, ukr. nar. lipenь m. Tvorjeno
s pripono *-enъ/*-enь, *-anъ/*-anь (ÈSSJa XV, 117–118).
*lomъtь ˮkos, delˮ. Str. lomotь m ˮkos, delˮ, r. lomótь, Red lomotjá m ˮkosˮ, lomótь, Red lomtjá
ˮz nožem odrezan ploščat, ne predebel, ampak velik kos kruhaˮ, nar. lómótь, Red lomtjá m
ˮplast zemlje, ki jo obrne plugˮ, lomót, Red lomta m ˮvelik del, kos kruha, debel človekˮ, br.
nar. lómocь ˮodlomljen kos kruhaˮ, lómacь m ˮvelik kos kruhaˮ. Tvorjeno s pripono *-ъtь od
*lomiti (ÈSSJa XVI, 29).
*loskotь ˮplatnoˮ. Str. loskotь m, r. nar. lóskať, Red lóskati ž ˮplatnoˮ. Tvorjeno s pripono *-otь
(ÈSSJa XVI, 83).
*lososь ˮlosos, vrsta ribeˮ. Č. losos, slk. losos, Red lososa m, p. łosoś, Red łososia m, gl. łosos m,
dl. łosos m, str. lososь m in ž, r. lósósь, Red lososa m, br. lasósь. Hr. in sr. lȍsos ter slovensko
lsos je izposojeno iz ruščine ali češčine. Sorodno je lit. lãšis, let. lasis (ÈSSJa XVI, 88–90).
Derksen 2008, 285, rekonstruira jo-deblo moškega spola *lososь.
*ľubogostь ˮosebno imeˮ. Č. Libhost, stč. Lubhost m. Zloženo iz *ľubъ in *gostь (ÈSSJa XV,
177). Obstaja več podobnih zloženk (prim. *ord(o)gostь, ÈSSJa XXXII, 147–148).
*lučь ˮluč, svetlobaˮ. I-deblo je lahko nadaljevanje starejšega soglasniškega debla *louk-s, kar bi
kazalo na sorodstvo z lat. lux, Red lucis, stpr. luckis ˮlučina, polenoˮ (ÈSSJa XVI, 163–164).
Derksen 2008, 290, rekonstruira moško jo-deblo, akcentsko paradigmo b, *lúčь, navaja pa tudi
odraze po ženski ijevski sklanjatvi.
*ľudьje mn. ˮljudjeˮ. Sorodno je let. ļàudis m ˮljudje, narodˮ, lit liáudis ˮsvoboden narodˮ, stvn.
liuti ˮljudjeˮ (ÈSSJa XV, 197). Derksen 2008, 282, rekonstruira i-deblo moškega spola, akcentsko paradigmo c, *ĺȗdьje.
*makotьrtь ˮposoda za trtje makaˮ. R. nar. makotértь, Red makoterti ž ˮvelik širok lonec, v katerem trejo makˮ, br. nar. makacërt m ˮglinena posoda, kjer se tre makˮ, ukr. mákotertь, Red
makoterti ž. Sestavljeno iz *makъ in *tьrtь, ki je izpeljan s pripono *-tь iz glagola *terti, *tьrǫ
(ÈSSJa XVII, 141).
*malomogťь ˮgobavostˮ. Stcsl. malomoštь, Red malomošti, stč. malomoc, Red malomoci ž, slk.
knjižno redko malomoc, Red malomoci ž ˮslabostˮ, str. malomočь m in ž. Sestavljeno iz *malъ
in *moťь (ÈSSJa XVII, 169).
17
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*mazolь ˮmozoljˮ. Sr. nar. mȁzōlj m in ž. Etimološko sorodno z *mozolь (ÈSSJa XVIII, 28).
*medvědь ˮmedvedˮ. Sestavljeno iz *medv-ěd-. Iz *medъ + *ěsti (ÈSSJa XVIII, 65–66). Derksen
2008, 306, rekonstruira moško jo-deblo, akcentsko paradigmo a, *medvdь.18
*mogǫtь ˮgospodˮ. ÈSSJa izhaja iz jo-debla *mogǫtjь, iz deležnika, ki je postal pridevnik: csl.
mogjaštь ˮdominusˮ, stč. Mohuč ž ˮime krajaˮ (ÈSSJa XIX, 104–105). Miklošič 1856, 47, navaja stcsl. obliko Omn mogǫtьmi.
*molь ˮmoljˮ. ÈSSJa XIX, 203–205, kaže bolj na mehko ojevsko izhodišče iz glagola *melti,
*meľǫ, ko primerja psl. *molь z gotskim malō, staroindijsko malūka-s. Tudi Derksen 2008, 323,
rekonstruira moško jo-deblo *moĺь. Kot ijevski samostalnik moškega spola samostalnik molь
navaja Miklošič 1862–1865, 380.
*morvь ˮmravljaˮ. Sln. mrȃv, Red mravȋ ž in mrȃv m, bg. nar. mraf, r. nar. murávь ž. Psl. *morvь
je odraz pie. *mor (Pleteršnik, ÈSSJa XIX, 247).
*movь ˮumivanjeˮ. Samo str. movь ˮumivanjeˮ – spol ni jasen. Prim. Sreznevskij II, 160: »trovjatь
imъ movь.« Brezpriponska tvorba od *myti (ÈSSJa XX, 89–90).
*mozolь ˮmozoljˮ. Stcsl. mozolь, Red mozoli m. Etimologija je nejasna (ÈSSJa XX, 98–100).
*moždženь ˮmožganiˮ. Nejasno, ali je i-deblo ali o-deblo (ÈSSJa XX, 105). Slovenske oblike
možgȃni, možgȃne, možjȃne, možljȃni, moždžȃni, moždȃni so po ÈSSJa XX, 104–105, izpeljane
iz pridevnika *moždžanъ(jь). Derksen 2008, 328, navaja možno moško i-deblo *moždženь.
*myšь ˮmišˮ. Moškega spola je sln. nar. mȉš, Red míša, bg. nar. miš, hr. in sr. mȉš, r. nar. myšь, myš
(myš morskoj). Gre za staro soglasniško osnovo, ki je v slovanščini prešla v ijevsko sklanjatev
(ÈSSJa XXI, 65–66). Derksen 2008, 337, rekonstruira žensko i-deblo, akcentsko paradigmo a,
*mšь, navaja pa tudi odraze moškega spola.
*myvь ˮumivanjeˮ. Samo str. myvь ˮumivanjeˮ. Izpeljano iz *myti (ÈSSJa XXI, 88). Spol ni jasen,
prim. Sreznevskij II, 215: »iže ot myvi pokoja tělu pače měry.«
*nastelь ˮsteljaˮ. Sln. nástelj ž, nástel m, hr. in sr. nastelj, nar. nastel m in ž, stp. naścieł ˮbela
obloga na jeziku pri bolezniˮ, r. nar. nástelь ž, br. nar. nascël m. Izpeljano iz glagola *nasteliti
(ÈSSJa XXIII, 77).
*navь ˮduša umrlega, mrtvecˮ. Sln. nȃv m, hr. in sr. nȃv m, stcsl. navь m, stč. náv, Red návi m, č.
nav ž ˮgomilaˮ, str. navь, Red navi, r. nar. navь, Red navi, ukr. nav, Red navy ž (ÈSSJa XXIV,
49–52). Po ijevski sklanjatvi moškega spola se je samostalnik *navь sklanjal še v stč. Derksen
2008, 347, navaja i-deblo moškega in ženskega spola *navь.
*neberžь ˮnesposobnost ravnati s stvarmiˮ. Samo rusko narečno néberežь m in ž ˮneroda, nesposobnost ravnati s stvarmiˮ. Izpeljano iz glagola *neberťi. Lahko gre za novejšo tvorjenko (ÈSSJa
XXIV, 100).
*negostь ˮnepovabljen gost, bližnji človek v hišiˮ. Č. nehost m ˮnepovabljeni gostˮ, stp. Niegost
ˮosebno imeˮ, r. négostь m ˮsvoj, družinski, bližnji človek v hišiˮ. Sestavljeno iz *ne in *gostь
(ÈSSJa XXIV, 131).
*nejęsytь ˮpelikanˮ. Sln. nesìt m, hr. in sr. nȅsit m, bg. nésit m, stcsl. nejęsytь ž, č. nejesyt m, nesyt
m, str. nejasytь m, r. nejásytь ž ˮvrsta večjih sovˮ, br. njajásycь. Sestavljeno iz *ne, aoristne
oblike od glagola *ęti, *jьmǫ in *sytь (ÈSSJa XXIV, 134–135). Derksen 2008, 348–349, rekonstruira i-deblo ženskega spola *nejęsytь, navaja pa tudi odraze moškega spola.
*nenasytь ˮpožeruh, požrešnostˮ. Sln. nenasìt m, hr. in sr. nenásit m, č. nenasyt ž, p. arh. nienasyt, str. nenasytь m in ž, r. nar. nénasytь in nenásytь m in ž, br. nar. ninásycь ž, njanasycь, ukr.
nenásyt m, nenásytь ž. Sestavljeno iz *ne in *nasytiti (ÈSSJa XXIV, 170–171).
*nepǫtь. Hr. in sr. neput m ˮnapačna potˮ, r. nar. néputь m in ž ˮlahkomiseln, brezciljni človekˮ,
br. nar. népucь ž ˮbrezpotjeˮ, ukr. nar. neputь, Red neputi m in ž ˮzoprn človekˮ. Sestavljeno
iz *ne in *pǫtь. V nekaterih slovanskih jezikih je samostalnik prešel v jo-sklanjatev (ÈSSJa
XXIV, 206).
18

V slovarju je oblika akcentuirana *medvdь, vendar bi tako napisana oblika lahko po tradicionalnem
dojemanju spominjala na novoakutirano obliko, kar pa v tem primeru (v akcentski paradigmi a)
ni mogoče. Podobno velja za ostale rekonstrukcije akcentske paradigme a.
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*nogъtь ˮnohtˮ. Staro soglasniško deblo *nogъt-, prevedeno v i-debla (ÈSSJa XXV, 170–173).
Derksen 2008, 355, rekonstruira moško i-deblo ali moško jo-deblo, akcentsko paradigmo c,
*nȍgъtь.
*občesь ˮkar ostane po česanju lanuˮ. R. nar. óčesь, óčesi. Ijevsko deblo, sorodno z *občesъ19
(ÈSSJa XXVI, 139).
*obgolvь ˮzgornji del obuvalaˮ, ˮoglavnikˮ. Sln. oglȁv, Red ogláva, hr. in sr. ȍglāv ž, mk. oglav
m in ž, csl. oglavь, oglavъ, stč. ohlav ž, č. ohlav m in ž, stslk. ohlav m in ž ˮuzdaˮ, dl. hogłoj m
ˮnagobčnikˮ, p. ogłów m in ž ˮvrsta uzdeˮ, str. ogolovь ˮdel uzdeˮ, ógolov ž ˮoglavka, del uzdeˮ.
Sestavljeno iz *ob- in *golva (ÈSSJa XXVI, 224–225).
*obgrebь ˮogrebanje čebeljih rojevˮ. Sln. ogrȅb, Red ogréba m, hr. in sr. ògreb m ˮkar ostane
po česanju lanuˮ, ogrijeb m, stč. ohřeb m ˮuradna zaplenitev vsega, kar ima obtoženi pri sebiˮ.
Lahko je ijevsko ali ojevsko deblo iz glagola *obgrebti (ÈSSJa XXVII, 29).
*obleděnь ˮpoledicaˮ. Samo r. nar. óbledeň ž in ukr. nar. óbľeďeň m ˮpoledicaˮ. Sestavljeno iz
*ob- in pridevnika *leděnъ (ÈSSJa XXVII, 238).
*obpyšь ˮrepˮ. I-deblo, sorodno z glagolom *obpyxati; samo staročeško obpyš ˮrepˮ (ÈSSJa
XXIX, 48).
*obritь ˮspodnji del snopaˮ. Č. nar. řit, p. rzytowie, dl. riśi mn. ˮspodnji del snopaˮ, r. nar. brit m.
Verjetno sestavljeno iz *ob- in *ritь (ÈSSJa XXIX, 91–92).
*obstružь ˮprva odsekana treska, kar ostane po česanju lanuˮ. Sln. ostrȗž m ˮprva odsekana treskaˮ,
stč. ostruž m/ž ˮkar ostane po česanju lanu, konopljeˮ, dl. wótšuž ž ˮtrnjeˮ. I-deblo, sorodno z
*obstružiti in *obstruga, *obstrugъ (ÈSSJa XXX, 86).
*obstьbьlь ˮdebloˮ. Sln. ostȇblek m ˮdebloˮ in r. nar. ostébelь m ˮstebloˮ. Sestavljeno iz *ob- in
*stьbьlь (ÈSSJa XXX, 94).
*obvětь ˮobetˮ. Sln. obt, Red obta, hr. in sr. òbjet m in ž, bg. obét m, stcsl. obětь m, stč. obět,
Red oběta, obět, Red oběti ž, p. obiet, csl. obětъ m, r. obét m, nar. obvét m, stbr. obet, ukr. obít
m. Tradicionalno se rekonstruira kot *ob- + *větъ (ÈSSJa XXXI, 34–36).
*obvьlь ˮstorž, vrsta ribeˮ. Dl. bobel ž ˮstoržˮ, str. obelь ˮvrsta ribeˮ, r. nar. obël ˮblaznežˮ. Za
slovenščino je izhodišče ajevska osnova óbla. Sicer je lahko i-deblo ali u-deblo iz pridevnika
*obvьlъ(jь) (ÈSSJa XXXI, 124).
*očebolь ˮočesna bolezenˮ. Hr. in sr. arh. očibol m, očobólj m, bg. očeból, očoból m ˮočesna bolezenˮ,
mk. očobol m, str. očebolь, očibolь m. Sestavljeno iz *oči in *bolь (ÈSSJa XXXII, 11–12).
*ognь ˮogenjˮ. Staro i-deblo, sicer etimologija ni povsem jasna (ÈSSJa XXXII, 30–33). Derksen
2008, 364, rekonstruira moško i-deblo ali moško jo-deblo, akcentsko paradigmo b, *ògńь.
*olbędь/*elbędь ˮlabodˮ. Csl. lebedь m, bg. lébed m, mk. labed m. Rekonstrukcija je podobna kot
pri *olbǫdь/*olbǫtь (ÈSSJa XXXII, 50).
*olbǫdь/*olbǫtь ˮlabodˮ. Tvorjeno s pripono *-ǫdь/*-ędь (ÈSSJa XXXII, 51). Derksen 2008, 365–366,
rekonstruira moško jo-deblo in po Kortlandu izvorno akcentsko paradigmo a, *olbǭdь.20
*olkъtь ˮlaketˮ. Podobna tvorba kot *nogъtь (ÈSSJa XXXII, 65–67). Derksen 2008, 368, rekonstruira moško i-deblo in moško jo-deblo, akcentsko paradigmo c, *ȍlkъtь.
*olovь ˮsvinecˮ. Gre za enak izvor kot stpr. alwis ˮsvinecˮ (ÈSSJa XXXII, 76–77). Derksen 2008,
369–370, rekonstruira o-deblo srednjega spola, akcentsko paradigmo c, *ȍlovo, navaja pa tudi
odraze, preko katerih sklepa na rekonstrukcijo *olvь.
*olsь ˮlosˮ. Na ijevsko izhodišče moškega spola najbolj jasno kaže csl. losь m (ÈSSJa XXXII,
79–80) in stcsl. Idv losi (Miklošič 1856, 47). Derksen 2008, 370, rekonstruira jo-deblo moškega
spola, akcentsko paradigmo c, *ȏlsь.
19
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Csl. očesъ ˮrepˮ, p. oczesy ˮkar ostane po česanju lanuˮ, r. očës, ukr. očís, Red očósu. Izpeljano iz
*občesati (ÈSSJa XXVI, 138).
»Kortland (2005: 128) makes an attempt to account for the facts while starting from the hypothesis
that the etymon originally belonged to AP (a) and only became mobile after the rise of distinctive
tone and the South Slavic lengthening of the initial vowels before tautosyllabic resonants« (Derksen
2008, 366).
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*ord(o)gostь ˮosebno imeˮ. Stsln.21 Radegost, hr. in sr. Radogost, č. Radogost, Radhost, Radohost,
stp. Riedegost, p. Radgost, str. Radogostь. Sestavljeno iz *ordъ/*radъ in *gostь (ÈSSJa XXXII,
147–148).
*ortь/*ratь ˮvojnaˮ. Sthr. rat ž, hr. in sr. rȁt ž in m, bg. arh. ratь, stcsl. ratь ž, č. rať ž ˮbojˮ, str.
ratь ž, ukr. ratь. Nastalo je iz *or-tь (ÈSSJa XXXII, 213–214). Derksen 2008, 376, rekonstruira
žensko i-deblo *ortь, navaja pa tudi odraze moškega spola.
*orzpǫtь ˮrazpotjeˮ. V južnoslovanskih jezikih (torej tudi v slovenščini) je težko ločiti odraze ojev
ske in ijevske sklanjatve zaradi depalatalizacije. Sestavljeno iz *orz- in *pǫtь (ÈSSJa XXXIV,
159–160).
*osь ˮosˮ. Derksen 2008, 380–381, rekonstruira žensko i-deblo, akcentsko paradigmo c, *ȍsь.
Opozarja tudi na oblike moškega spola v sanskrtu ákṣa-, gr. ἄξων, lat. axis.
*ǫglь ˮogljeˮ (ESSJ II, 243–244). Kot praslovanski ijevski samostalnik moškega spola, akcentske
paradigme a samostalnik *glь rekonstruira tudi Derksen 2008, 385.
*ǫžь ˮgož, kačaˮ. Hr. kajk. gȗž, p. wąż, Red węża, gl. huž, dl. vuž, r. už, br. vuž, ukr. už, vuž. Sorodno stpr. angis ˮkačaˮ (ESSJ I, 167). Derksen 2008, 388, rekonstruira jo-deblo moškega spola,
akcentsko paradigmo b, *žь. Na ijevsko izhodišče bi lahko kazal latinski samostalnik anguis
ˮkačaˮ.
*pastyrь ˮpastirˮ. Prim. stcsl. Imn pastyrje, Omn pastyrьmi (SJS III, 19).
*paznegъtь/*paznogъtь ˮkrempeljˮ. Derksen 2008, 393, rekonstruira i-deblo moškega spola in
jo-deblo moškega spola.
*pečatь ˮpečatˮ. Kot praslovanski ijevski samostalnik moškega spola ga rekonstruira že Miklošič
1856, 46.
*pelynь ˮpelinˮ (Skljarenko 1998, 126). Skljarenko navaja samostalnik *pelynь kot primer ijev
skega samostalnika moškega spola, ki se sklanja po akcentski paradigmi a.
*peь ˮpečˮ. Schuster-Šewc II, 1056, rekonstruira tako moški kot ženski spol, GHJP 1998, 183, pa
psl. moški spol. Derksen 2008, 393, rekonstruira i-deblo ženskega spola, akcentsko paradigmo
c, *pȅťь.
*poltь ˮplatˮ (Oblak 1890, 31). Na ijevsko sklanjatev kaže str. Med poľti, Omn polotьmi (Srez
nevskij II, 1147).
*plěšь ˮplešaˮ (Bernštejn 1974, 274). Derksen 2008, 405, rekonstruira i-deblo ženskega spola,
akcentsko paradigmo c, *plšь, navaja pa tudi slovenski odraz moškega spola.
*pǫtь ˮpotˮ. Kot praslovanski ijevski samostalnik moškega spola samostalnik *pǫtь rekonstruirajo
vsi avtorji. Tako tudi Derksen 2008, 417–418, rekonstruira moško i-deblo, akcentsko paradigmo
b, *ptь.
*rysь ˮrisˮ (ESSJ III, 182). SJS III, 657, navaja (stcsl.) iztočnico rysь, Red rysi m (ali ž) in rysь,
Red rysa m, kar verjetno kaže na izvorno moški spol.
*serdь ˮsredinaˮ (Schuster-Šewc III, 1349–1350). Gl. srjedź, dl. srjeź, r. séredь lahko posredno
kažejo na i-deblo, saj bi imeli odrazi v navedenih slovanskih jezikih sicer jotirano izglasje (npr.
r. **sereždь).
*sęžьnь ˮseženjˮ (Miklošič 1862–1865, 975). V csl. se pojavljata obliki Rmn sežnij in sežanjej, ki
odražata ijevsko sklanjatev.
*snětь ˮvrsta bolezniˮ (Schuster-Šewc III, 1326–1327). Prim. odraza hr. snȉjet m/ž, ukr. snitь, ki bi
imela, če bi bil samostalnik *snětь jo-deblo, jotirano izglasje: ukr. **snič, hr. **snijeć.
*stěnь ˮsenca, stenjˮ (Derksen 2008, 467). Derksen rekonstruira i-deblo moškega in ženskega
spola, akcentsko paradigmo a, *stnь.
*storžь ˮstražarˮ (Bernštejn 1974, 255). Derksen 2008, 469, rekonstruira jo-deblo moškega spola,
akcentsko paradigmo c, *stȏržь.
*sьldь ˮslanikˮ. Hr. in sr. slȇđ m, č. sleď m, slk. sleď m, p. śledź m, r. selьdь ž (Bernštejn 1974, 254).
*sьrdь ˮsrdˮ (ESSJ III, 304–305). Na izvorno i-deblo bi lahko kazali odrazi ženskega spola v
slovenščini.
21

Kratica stsln. označuje obdobje zgodnje slovenščine, ki je izpričano v spomenikih do 16. stoletja.
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*tatь ˮtatˮ (Miklošič 1856, 47). Derksen 2008, 489, rekonstruira jo-deblo moškega spola.
*těnь ˮsencaˮ. Č. nar. tín m, tíň ž, slk. tieň ž, p. cień ž, dl. śeń, Red śenja m, r. ténь ž, br. cénь, Red
cenju m, ukr. tínь ž (ESSJ IV, 168).
*trъstь ˮtrstikaˮ (ESSJ IV, 237). Derksen 2008, 499, rekonstruira i-deblo ženskega spola, akcentsko paradigmo c, *trstь, navaja pa tudi odraze moškega spola.
*tьstь ˮtastˮ (Miklošič 1856, 46). Stcsl. tьstь, Red tьsti m (ESSJ IV, 155–156).
*ušidь ˮbegunecˮ. Vondrák 1912, 416, navaja stcsl. samostalnik ušidь kot odraz praslovanskega
ijevskega samostalnika moškega spola.
*velъbǫdь ˮvelblodˮ. Obstoj pridevnika velъbǫdinъ kaže na to, da je poleg velъbǫdъ obstajal tudi
velъbǫdь (prim. *golǫbinъ) (Miklošič 1856, 47–48).
*veprь ˮmerjasecˮ. Sln. véper, hr. in sr. vȅpar, bg. vepъr, mk. vepar, stcsl. veprь, p. wieprz (Bernštejn 1974, 271).
*zętь ˮzetˮ. Kot ijevski samostalnik moškega spola ga navaja že Miklošič 1856, 46, za njim pa vsi ostali
avtorji. Derksen 2008, 543–544, tudi rekonstruira samostalnik *ztь kot i-deblo akcentske paradigme a.
*zvěrь ˮzverˮ. Kot ijevski samostalnik moškega spola ga navaja že Miklošič 1856, 46, za njim pa
vsi ostali avtorji. Tudi Derksen 2008, 549–550, navaja samostalnik *zvrь kot i-deblo moškega
spola akcentske paradigme c, Kapović 2009, 240, pa kot izvorno akcentsko paradigmo a.
*zьlčь ˮžolčˮ. ESSJ IV, 476, rekonstruira tako obliko moškega kot ženskega spola. Derksen 2008,
552, rekonstruira i-deblo ženskega spola *zьlčь.
*žalь ˮžalostˮ. ESSJ IV, 435, pri iztočnici žále rekonstruira *žlь m in ž. Derksen 2008, 553–554,
rekonstruira *žalь kot i-deblo ženskega spola.
*želǫdь ˮželodˮ (ESSJ IV, 444–445). Ramovš 1952, 54, navaja samostalnik *želǫdь med odrazi
praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola. Derksen 2008, 556, rekonstruira jo-deblo
moškega spola, akcentsko paradigmo c, *žȅlǫdь.
*žeravь ˮžerjavˮ. Sreznevskij I, 860, navaja zgled iz XIII. stol: »jastrjabi /.../ sьrny i žeravi
jemljutь,« kjer gre za obliko žeravi v Tmn in bi lahko samostalnik *žeravь uvrstil med možne
praslovanske ijevske samostalnike moškega spola.

V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja so izpričani odrazi naslednjih 55 praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola: *agnędь, *astrębь, *cěsarь, *čьrvь, *čьmelь,
*děverь, *drobь, *gnusь, *goldь, *golǫbь, *gǫsь, *gospodь, *gostь, *gǫsь, *gvozdь, *xotь,
*kolь, *kъmetь, *lučь, *ľudьje, *medvědь, *molь, *mozolь, *moždženь, *myšь, *nogъtь,
*ognь, *olbǫdь, *olkъtь, *olovь, *olsь, *orzpǫtь, *osь, *ǫglь, *pastyrь, *pečatь, *pelynь,
*peь, *poltь, *plěšь, *pǫtь, *rysь, *sęžьnь, *snetь, *sьrdь, *serdь, *tьstь, *tatь, *trъstь,
*zętь, *zvěrь, *zьlčь, *žalь, *želǫdь, *žeravь.

1.3

Dosedanje obravnave problematike odrazov
praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola

Dosedanje obravnave problematike odrazov praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola lahko razdelimo na več vidikov obravnave.
Z vidika baltoslovanskega stanja so odrazi ijevskih samostalnikov moškega spola
obravnavani npr. v baltoslovanski slovnici, Stang 1966, monografiji, Eckert 1983, in npr.
v članku, Eckert 1972. Poznavanje baltoslovanskega stanja samostalniške sklanjatve je
pomembno za razumevanje praslovanskega stanja oz. procesov, ki so se dogajali v praslovanski samostalniški sklanjatvi.
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Z vidika praslovanskega in mlajših stanj so odrazi praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola obravnavani v (pra)slovanskih primerjalnih slovnicah, npr. Arumaa
1985, Bernštejn 1974, Bošković 1985, Miklošič 1856, Stieber 1971, Vondrák 1908.
Naslednji pomemben vir so praslovanski etimološki slovarji (npr. Derksen 2008,
ÈSSJa, Miklošič 1886, SP) in etimološki slovarji posameznih slovanskih jezikov (ESSJ,
ESJS, RHSJ, Schuster-Šewc, SEJP, SES, SJS, Skok, SłP, SRJ, SS, SSp).
Naslednji vir so (zgodovinske) slovnice posameznih slovanskih jezikov: BG 1985,
GHJP 1998, HVČ 1977, Koneski 2004, Toporišič 2000;22 učbeniki (Babič 2003), monografije in članki: Degtjarev 1981, Krajčovič 2009, Minčeva 1978, Pohl 1985, Repanšek 2010.
Z vidika akcenta so odraze praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v
slovanskih jezikih med drugimi obravnavali Dybo 1990, Olander 2001, Skljarenko 1998,
Stang 1957.
V slovenščini so odrazi praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola obravnani v posameznih monografijah in člankih: Oblak 1890, Ramovš 1952, Rigler 2001.
Z vidika slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja so, večinoma v širšem kontekstu,
odrazi praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola obravnavani v raznih monografijah in člankih: Merše 2009, Ramovš 1997, Rigler 2001,23 Zamjatina 1992.

1.3.1

Obravnave problematike praslovanskih ijevskih
samostalnikov moškega spola s stališča baltoslovanščine

Ker je cilj te monografije predvsem prikazati stanje odrazov praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, se nisem poglabljal v
problematiko baltoslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola. Ker pa je razumevanje obravnavanih odrazov nemogoče brez širšega vpogleda v problematiko, sem se le informativno dotaknil tudi odnosov med ijevskimi samostalniki v baltoslovanskem obdobju. Pri
tem sem se opiral predvsem na monografijo Rainerja Eckerta Die Nominalstämme auf -i im
Baltischen unter besonderer Berücksichtigung des Slawischen iz leta 1983.
Avtor utemeljuje indoevropski izvor baltskih ijevskih samostalnikov (Eckert 1983,
23–80), med njimi pa najdemo tudi samostalnike, ki se v praslovanščini kažejo kot ijevski
moškega spola: lit. nar. novis, Red novies ž ˮmukaˮ, let. nar. nâvs, Red nâvs ž ˮsmrtˮ, psl.
*navь (Eckert 1983, 30–33); lit. kirmìs, Red kirmiẽs ž, psl. *čьrmь (Eckert 1983, 35–36);
lit. žąsìs, Red žąsiẽs m, psl. *gǫsь (Eckert 1983, 43–44); lit. liáudis, Red liáudies ž, psl. mn
*ĺudьje (Eckert 1983, 47–48); lit. ugnìs, Red ugniẽs ž, psl. *ognь (Eckert 1983, 52–53); lit.
úosis, Red úosies ž, úosis, Red úosio, psl. *osь (Eckert 1983, 66); stpr. pintis, psl. *pǫtь
(Eckert 1983, 72–73).
Nato Eckert 1983, 80–173, vzporeja baltske in (pra)slovanske ijevske samostalnike.
Najprej predstavi splošne baltske in slovanske vzporednice (Eckert 1983, 80–82). Na
začetku opozarja na staro pruščino, ki je izpričana samo v slovarskem gradivu in zato zanjo
22
23

V pomoč predvsem pri preverjanju sprememb v sklanjatvenih paradigmah.
Gre za zbrana dela člankov in razprav, ki sta jih Ramovš oz. Rigler izdala v času svojega življenja.
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ni mogoče določiti ijevskih debel s takšno gotovostjo kot za litovščino in letonščino (Eckert
1983, 80). Od samostalnikov, ki so podrobneje obravnavani v tem poglavju, sta v praslovanščini moškega spola samostalnika *ǫglь in *olkъtь. Samostalnik *ǫglь ima v lit. ustreznico anglìs, Red angliẽs ž, let. nar. ùoglis ž, stpr. anglis ˮogljeˮ (Eckert 1983, 80). Možen
je prehod v jo-debla: let. ùoglis, Red ùogla (Eckert 1983, 81). Samostalnik *olkъtь ima v
lit. nar. ustreznico úolektis, Red úolekties in uolektìs, Red uolektiẽs m, let. nar. uolakts,
stpr. woalits, woltis (Eckert 1983, 82). V drugem delu poglavja obravnava vzhodnobaltske
in slovanske vzporednice (Eckert 1983, 82–96). Od obravnavanih samostalnikov bi lahko
v praslovanščini bil moškega spola samostalnik *žъlčь (sicer po Eckertu rekonstruiran kot
ženskega spola). V lit. je ustreznica tulžìs, Red tulžiẽs ž, let. žultis ž. Za psl. se rekonstruira
izhodišče *ǵhulkis s pripono k, za lit. in let. pa *ǵhultis s pripono t (Eckert 1983, 94–95).
Sledi obravnava staroprusko-litovskih in slovanskih vzporednic (Eckert 1983, 96–107).
Moškega spola v praslovanščini je samostalnik *kъlpь ˮlabodˮ. Lit. nar. gulbìs, Red gulbiẽs
ž, gubis, Red gubio, let. gulbis, Red gùlbja m (Eckert 1983, 102–103). Viden je prehod iz
ijevske sklanjatve ženskega spola v ojevsko sklanjatev moškega spola. V slovanskih jezikih
se pojavljajo odrazi v gl. kołṕ, Red kołpja, hr. nar. kȗp. V slovanskih jezikih je prehod v
mehko ojevsko sklanjatev sekundaren (Eckert 1983, 103–104).
Sledijo litovsko-slovanske vzporednice (Eckert 1983, 107–135). Moškega spola v
praslovanščini so samostalniki *děverь, *grustь, *rysь, *trъstь, *zvěrь. Lit. dieverìs, Red
dieveriẽs m. V lit. obstaja mlajši prehod v mehko ojevsko sklanjatev: deverìs, Red deverio (Eckert 1983, 109–110). Lit. nar. grūstìs ž ˮtežek občutek, bolečinaˮ. Vzporedno je
r. grustь ˮžalostˮ, sln. grȗst ˮgnusˮ (Eckert 1983, 112–113). Lit. lšis, Red lšies m in ž,
lūšỹs m, psl. *rysь (Eckert 1983, 117–119). Lit. triùšis, Red triùšio m, trušìs, Red trušiẽs
ž, psl. *trъstь (Eckert 1983, 129–131). Lit. žvėrìs, Red žvėriẽs m, nar. stlit. wėris, Red
weriês ž, psl. *zvěrь (Eckert 1983, 132–135). Med letonsko-slovanskimi vzporednicami
so obravnavani samo samostalniki, ki se v praslovanščini rekonstruirajo kot ženski ijevski
(Eckert 1983, 135–161). V poštev bi lahko prišel kvečjemu samostalnik *sъnъ ˮspanecˮ, ki
je v gl. ženskega spola; son, Red sni in odraža ijevsko sklanjatev. Po Eckertovem mnenju
gre že za indoevropske vzporednice med ijevsko, ojevsko in ijo-sklanjatvijo. Torej se v
slovanskih jezikih verjetno kažeta dva podedovana odraza (Eckert 1983, 145–147). Sledi
obravnava samostalnikov, ki so v baltskih jezikih ijevski, v slovanskih pa so že naprej tvorjeni (Eckert 1983, 161–169). Takšni samostalniki so npr. lit. voverìs, Red voveriẽs m, v psl.
*veverica (Eckert 1983, 161–162); lit. nar. apušìs, Red apušiẽs ˮtrepetlikaˮ, v slovanskih
jezikih *opsina, *opsika, *opsa (Eckert 1983, 163–165); lit. išimtìs, Red išimtiẽs ž ˮizjemaˮ
in priimtìs, Red priimtiẽs ˮsprejetjeˮ odraža enako sestavino kot v slovanskem *rǫko-jętь
ˮsnopˮ (Eckert 1983, 165–166); lit. musìs, Red musiẽs ž ˮmuhaˮ, v psl. nar. *mъšica, prim.
csl. mъšica, r. nar. mšica, stč. in č. mšice, p. mszyca (Eckert 1983, 168–169); lit. nar. viešis
ˮgostˮ, psl. *vьsь ˮvasˮ (Eckert 1983, 169).
Eckert v tej monografiji obravnava 15 samostalnikov, ki se v praslovanščini odražajo
kot možni ijevski samostalniki moškega spola. To so: *čьrmь, *děverь, *gǫsь, *grustь,
*kъlpь, *navь, *ognь, *olkъtь, *osь, *ǫglь, *pǫtь, *rysь, *trъstь, *zvěrь, *žьlčь.
Samostalnike *grustь, *rysь in *trъstь Eckert rekonstruira kot psl. ijevske samostalnike ženskega spola, vendar jih obravnavam kot (možne) praslovanske ijevske samostalnike moškega spola zaradi znakov, ki na to kažejo v drugih virih.
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1.3.2

Obravnave problematike praslovanskih ijevskih
samostalnikov moškega spola v slovanskih jezikih

V tem poglavju predstavljam glavne primerjalne slovnice slovanskih jezikov in starocerkvenoslovanske slovnice, iz katerih sem črpal največ gradiva in informacij pri določanju
možnih praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola. Ostale primerjalne slovnice,
monografije, članke itd., ki so mi bili v pomoč pri izdelavi monografije, navajam pri posameznem odrazu možnega praslovanskega ijevskega samostalnika moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja.
Avtorji so si o določenem naboru samostalnikov enotni, da so bili res ijevski in
moškega spola. Tako npr. o samostalnikih *bolь ˮbolnikˮ, *čьrvь, *gospodь, *ľudьe,
*medvědь, *pǫtь, *zętь nobeden od avtorjev ne dvomi, da so bili moškega spola. Dvomi,
katerega spola so, se pojavljajo npr. pri samostalnikih *molь in *rysь. Pri samostalnikih
kot npr. *lučь pa prihaja do dvoma, ali so ijevski ali mehki ojevski. Pomemben napredek
v obravnavah je videti v sami analizi. Miklošič bolj ali manj navaja gradivo, medtem ko
Arumaa loči več skupin: nomina agentis, korenske samostalnike, tvorjenke s *-tь, ...
Do razhajanj v pojmovanju, kateri samostalnik je ijevski in moškega spola ali ženskega spola, po mojem mnenju prihaja zaradi sinhronega stanja v slovanskih jezikih in
zaradi vira, ki ga je imel posamezen avtor na voljo. Tako Miklošič kot ESJS, Arumaa se pri
navajanju spola za samostalnik *molь sklicujejo na (staro) cerkveno slovanščino. Očitno pa
je vsak od teh imel na voljo različne vire, saj je pri Miklošiču in v ESJS *molь moškega, pri
Arumaau pa ženskega spola. Vidimo torej, da je treba obravnave in analizo vsakega posameznega avtorja jemati kritično in nikakor ne aksiomatično, kot neko dokončno resnico.

1.3.2.1 Miklošič 1856

V svoji primerjalni slovnici slovanskih jezikov iz leta 1856 Franc Miklošič obravnava tudi
odraze ijevskih samostalnikov moškega spola v posameznih slovanskih jezikih. V stcsl.
opozarja na prehajanje ijevskih samostalnikov moškega spola v ženski spol. Prim. Oed
pečatьmь in pečatijǫ (Miklošič 1856, 45).
Kot vzorčni primer ijevskega samostalnika moškega spola navaja samostalnik pǫtь:
Ied pǫtь, Red pǫti, Ded pǫti, Ted pǫtь, Zed pǫti, Med pǫti, Oed pǫtemь, Idv pǫti, Rdv
pǫtiju, Ddv pǫtьma, Tdv pǫti, Zdv pǫti, Mdv pǫtiju, Odv pǫtьma, Imn pǫtije, Rmn pǫtij,
Dmn pǫtemъ, Tmn pǫti, Zmn pǫtije, Mmn pǫtexъ, Omn pǫtьmi (Miklošič 1856, 45). Po tem
vzorcu se po Miklošiču sklanja 20 samostalnikov: bolь ˮaegrotusˮ, grъtanь, zvěrь, golǫb,
črъvь, gostь, zętь, lakъtь, ljudije (mn.), nogъtь, pečatь, pǫtь, tatь, tьstь, gospodь, medvěd,
malomoštь, losь in najbrž tudi gvozdь in rysь (Miklošič 1856, 46).
Miklošič navaja tudi več oblik iz stcsl., ki dokazujejo uvrstitev posameznega samostalnika v ijevsko sklanjatev (moškega spola). Samostalnik bolь ˮbolnikˮ ima v stcsl. oblike
Ded boli, Rmn bolij, Dmn bolemъ, Tmn boli, Mmn bolexъ. Golǫbь, Red golǫbi, Ded golǫbi,
Imn golǫbije, Rmn golǫbi, golǫbij, Tmn golǫbi. Gospodь, Red gospodi, Ded gospodi, Zed
gospodi, Imn gospodije, Rmn gospodij, Tmn gospodi. Gostь, Imn gostije, Rmn gosti, gostij.
Grъtanь, Ded grъtani, Omn grъtanьmi. Zvěrь, Red zvěri, Ded zvěri, Zed zvěri, Tdv zvěri,
Imn zvěrije, Rmn zvěrij, Tmn zvěri, Omn zvěrьmi. Zętь, Red zęti, Ded zęti. Igrь, Tmn igri,
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spol nejasen. Lakъtь, Rmn lakъtij, Tmn lakъti. Los, Idv losi. Ljudije, Imn ljudije, Rmn ljudij, Dmn ljudьjemъ, Tmn ljudi, Omn ljudьmi. Malomoštь, Ded malomošti, Idv malomošti,
Tdv malomošti, Tmn malomošti. Tvorjeno s pripono -ti, kot gostь. Medvědь, Red medvědi,
Idv medvědi. Nogъtь, Rmn nogъtij, Tmn nogъti, Omn nogъtьmi. Pečatь, Imn pečatije, Rmn
pečati, pečatij, Tmn pečati (Miklošič 1856, 46–47). Sklanjatev samostalnika pǫtь je opisana že v vzorčnem primeru. Navedene so še oblike samostalnika tatь, Red tati, Zed tati,
Idv tati, Imn tatije, Omn tatьmi; tьstь, Red tьsti, Ded tьsti; črъvь, Red črъvi, Ded črъvi, Imn
črъvije, Rmn črъvij, Omn črъvьmi (Miklošič 1856, 47). Poleg teh samostalnikov so navedeni odrazi samostalnikov, kjer prihaja do analogij. Prim. gladь poleg gladъ (Med gladi in
Oed glademь); gnusь (Mmn gnusexъ), želǫdь, mogǫtь (Omn mogǫtьmi), jastrębь (podobno
kot golǫbь) (Miklošič 1856, 47). Poleg velъbǫdъ je verjetno obstajal tudi velъbǫdь, saj
se pojavlja pridevnik velъbǫdinъ, ki kaže na tvorjenost iz ijevskega samostalnika (prim.
golǫbinъ) (Miklošič 1856, 47–48).24 Odrazi praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega
spola v stcsl. prehajajo v (predvsem mehko) ojevsko sklanjatev: Red bolja, gladja, pǫtja,
tatja, zętja, zvěrja, Rmn gvozdъ, Red gospoda, Oed grъtanomь, Rmn lakъtъ, Omn nogъty,
Dmn pečatomъ (Miklošič 1856, 48). Med ojevsko in ijevsko sklanjatvijo prehaja samostalnik ognь: Ied ognь, ognъ, ogńь, Red ogńi, ognja, Ded ogni, ogńi, ognju, Tmn ogńi, ogni
(Miklošič 1856, 49).
V slovenščini Miklošič opaža ijevsko končnico Imn -je pri naslednjih samostalnikih:
očetje, bratje, gostje, kmetje, svatje, soldatje, tatje, fantje, ajdje, gospodje, sosêdje, judje,
kopunje, sršenje, golobje, zobje, črvje, škofje, lasje, pri Krelju in Skalarju volcje.25 Pri prek
murskih Slovencih se ta končnica pojavlja tudi pri bogatinje, poganje, talijanje, židovje,
foticje, angelje, apoštolje, neprijatelje, roditelje, zidarje, molitvarje, pasterje, možje, lampašje, vitezje, vrazje, klobučarje, komarje (Miklošič 1856, 180). Miklošič opozarja tudi na
samostalnike, ki imajo v Red poudarjeno končnico -a ali -u. Ti samostalniki imajo lahko v
Ddv, Odv, Dmn, Mmn naglašene končnice -ema, -em in -eh: tatêma, tatêm, tatêh. Lahko
se pojavlja tudi naglašena končnica Omn -mí: tatmi (Miklošič 1856, 182). Ostanke ijevske
sklanjatve v odrazih praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v slovenščini vidi
Miklošič v Oed potêm, Imn gostje, kmetje, tatje, gospodje, ljudje, golobje, črvje (Miklošič
1856, 185).
V srbščini (in hrvaščini) je Miklošič opazil naslednje ostanke ijevske sklanjatve
moškega spola: Oed putem, Rmn gosti, nokti, gostiju, noktiju, ljudi, Dmn ljudma. Samostalnika glad in zvijer sta lahko moškega ali ženskega spola (Miklošič 1856, 248).
V ukrajinščini se samostalniki łokoť, kmeť, medviď, źvir, źať, łebiď sklanjajo po mehki
ojevski sklanjatvi (Miklošič 1856, 283). Prav tako se samostalnik gistь, Red gosťa sklanja
po mehki ojevski sklanjatvi. Samostalnik gospoď ima Zed gospody. Samostalnik ludy ima
Rmn ludyj, Dmn ludem, Mmn ludex, Omn luďmy (Miklošič 1856, 256).
V ruščini je ostanek ijevske sklanjatve pri samostalnikih moškega spola Tmn gosti,
Red puti, Ded puti, Med puti, Zed gospodi, Rmn ljudej, Omn ljudьmi. Samostalnik lebedь
je ženskega spola (Miklošič 1856, 328).
24

25

28

Pripona *-inъ kot tipična za tvorjenje pridevnikov iz ijevskih samostalnikov je navedena tudi v
SP I, 120, kjer so navedeni primeri *zvěrinъ, *gostinъ, *čeľadinъ, *ľudinъ.
Gre za kontaminirano končnico, nastalo iz volc-i + -je. Da je -je kasneje, je razvidno iz zadnjega
glasu osnove, ki odraža drugo palatalizacijo, kar pa se je lahko zgodilo samo pred končnico -i.
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V stari češčini je izpričana ijevska sklanjatev samostalnika hosť: Ied hosť, Red hosti,
Ded hosti, Ted hosť, Zed hosti, Med hosti, Oed hostem, Idv hosti, Rdv hostjú, Ddv hosťma,
Tdv hosti, Mdv hostjú, Odv hosťma, Imn hostjé, Rmn hostí, Dmn hostem, Tmn hosti, Mmn
hostech, Omn hosťmi. Tako kot hosť so se v stari češčini sklanjali še samostalniki zeť, kmeť,
krapeť, lokeť, tesť, choť, hospoď, ludé, črv (Miklošič 1856, 392–393). V češčini 19. stoletja so bili ohranjeni še Red hosti, testi, choti, Ded hosti, krapti, lokti, testi, Ted hosti, Imn
hosté, Rmn hostí, Dmn hostem, Mmn hostech, Omn hostmi. Samostalniki zvěř, pečet, pout
so prešli v ženski spol, se pa na vzhodu Češke pojavljajo oblike moškega spola ten pout.
Samostalnik žalud je moškega spola, v slovaščini pa ženskega spola.26 Ijevsko sklanjatev
ima še samostalnik lidé.27 Samostalniki jestřáb, nedvěd, holub, tat, zet so prešli v ojevsko
sklanjatev (Miklošič 1856, 393).
V poljščini so odrazi praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola prevzeli
mehko ojevsko sklanjatveno paradigmo s to razliko, da zadnji soglasnik oz. soglasniški
sklop osnove ni jotiran, prim. Ied gość, Red gościa. Ostanek ijevske sklanjatve so oblike
samostalnikov gość, łokieć, ludzie: Imn goście, ludzie, Rmn gości, ludzi, Dmn ludziem
(poleg ludziom), Tmn gości, ludzi, Mmn ludziech (poleg ludziach), Omn gośćmi, ludźmi
(Miklošič 1856, 473).
V gornji lužiški srbščini so odrazi praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega
spola prešli v ojevski sklanjatveni vzorec. Samostalnika puć in sneć sta lahko moškega ali
ženskega spola. Ostanki ijevske sklanjatve so vidni v oblikah Imn hosćo, ludžo, Rmn hosći,
łohći, ludži, Omn hosćimi, ludžimi (Miklošič 1856, 524).
V dolnji lužiški srbščini so odrazi praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega
spola prešli v ojevski sklanjatveni vzorec. Ostanki ijevske sklanjatve so vidni v oblikah:
Med v ogni, Imn gosći, łokśi, luźe, Rmn łokśi, luźi, Omn luźimi (Miklošič 1856, 557).
Miklošičev prispevek v prepoznavanju ijevskih samostalnikov v stari cerkveni slovanščini je pomemben, saj navaja konkretno gradivo, t. j. posamezne izpričane sklonske oblike.
Te nam jasno in brez odvečnega teoretiziranja kažejo na umestitev v ijevsko sklanjatveno
paradigmo. Samostalnik velъbǫdь, ki naj bi po njegovem mnenju obstajal, po mojem mnenju nima jasnega izhodišča. Gre namreč za izposojenko iz gotskega ulbandus ˮkamelaˮ, kar
je izposojeno iz grškega eléphas, Red eléphantos ˮslonˮ (Snoj 2016), kjer ni znakov, ki bi
se lahko pretvorili v praslovansko ijevsko sklanjatev. Mehka ojevska sklanjatev, v katero
prehajajo ijevski samostalniki, ni prava mehka ojevska sklanjatev, saj imamo izpričane Red
gladja, tatja, zętja, ki bi se, če bi odražali pravo mehko ojevsko sklanjatev, v stari cerkveni
slovanščini glasili: *glažda, *tača, *zęča; podobno kot Red meča ali vožda. Gre torej za
tvorbo *glad-a in ne *glad-a, za enak pojav kot pri odražanju ijevskih samostalnikov
moškega spola v poljščini.

1.3.2.2 Vondrák 1908

Kot vzorčni primer praslovanskega ijevskega samostalnika moškega spola Vondrák navaja samostalnik pǫtь. V sklonih, kjer Miklošič navaja stcsl. končnice z vokaliziranim ь
→ e oz. i, Vondrák navaja praslovansko stanje Oed *pǫtьmь, Rdv *pǫtьju, Ddv *pǫtьma,
26
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V sodobnem slovaškem knjižnem jeziku je samostalnik žaluď moškega spola.
Imn lidé, Rmn lidí, Dmn lidem, Mmn lidech, Mmn lidmi.
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Mdv *pǫtьju, Odv *pǫtьma, Imn *pǫtьje, Rmn *pǫtьi, *pǫtьj, Dmn *pǫtьmъ, Zmn *pǫtьje,
Mmn *pǫtьxъ, Omn *pǫtьmi (Vondrák 1908, 41–42). Po njegovem mnenju začenjajo že v
stcsl. odrazi praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola prehajati v mehko ali v
trdo ojevsko sklanjatev. Npr. Red gospodi, gospodja, gospoda; zvěrja, ognja, pǫtja.
Za slovenščino Vondrák citira Oblaka, ki piše, da se je do 16. oz. 17. stoletja ohranila
ijevska sklanjatev psl. samostalnika *gospodь ter Oed tem potem.
V stari ruščini je ijevska sklanjatev zamrla v 13. do 14. stoletja (gostь, tьstь, zjatь,
putь). Ohranile so se oblike Rmn gostьj, gostij, gostej in Omn gostьmi. Te oblike so vplivale tudi na odraze ojevskih samostalnikov: Rmn rublij, Omn knjazmi.
V poljščini so vsi odrazi praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola prešli v
mehko ojevsko sklanjatev.
V lužiški srbščini so ohranjene oblike: gl. Imn ludźo, luźe, Rmn ludźi, Tmn ludźi, Omn
ludźimi, dl. Imn luźe, Rmn luźi, Tmn luźi, Omn luźimi. V gl. se pojavlja tudi Imn hołbje; v
dl. gółbje, gósće.
V stari češčini je več sledi ijevske sklanjatve moškega spola, opazen pa je tudi prehod
v trdo in mehko ojevsko sklanjatev (Vondrák 1908, 42–43).
Vondrák obravnava ijevske samostalnike tudi z vidika akcenta. Akcentske paradigme
odrazov v slovanskih jezikih primerja z odrazi v litovščini (Vondrák 1908, 45–46).

1.3.2.3 Vondrák 1912

Vondrák v starocerkvenoslovanski slovnici kot starocerkvenoslovanske ijevske samostalnike moškega spola navaja bolь, črьvь, drьkolь ˮpalicaˮ, gladь, golǫbь, gvozdь, gospodь,
grъtanь, lakъtь, ljudьje, malomoštь ˮgobavostˮ, medvědь, nogъtь, ognь, ǫglь ˮogljeˮ,
paznogъtь, pečatь, pǫtь, tatь, tьstь, ušidь ˮbegunecˮ, zętь, zvěrь (Vondrák 1912, 413–417).
Vondrakova opažanja so, kot vidimo, podobna Miklošičevim. Novost v primerjavi z
Miklošičem je obravnava akcentskih paradigem ijevskih samostalnikov in njihova primerjava z litovščino.

1.3.2.4 Bernštejn 1974

Bernštejn navaja samostalnik *degŭt- kot baltizem, ki je prešel tudi v praslovanščino
(*degъtь) (Bernštejn 1974, 254). Navaja zglede iz vzhodno- in zahodnoslovanskih jezikov,
podobno kot ÈSSJa IV, 204–205.
Iz germanskih jezikov je prevzet samostalnik *sьldь (← sild). Prim. r. selьdь, p. śledź,
č. sleď, slk. sleď, hr. in sr. slȇđ (Bernštejn 1974, 254).28 V psl. prihaja do prehajanja pie.
soglasniških osnov v ijevsko sklanjatev. Prim. *zvěrь, *gǫsь, *myšь, *vьsь (Bernštejn
1974, 254).29
V zgodnji praslovanščini so imeli ijevski in ujevski samostalniki zelo podobno sklanjatveno paradigmo, kasneje je prišlo do večjega razlikovanja. Znotraj ijevske sklanjatve
so obstajale iste oblike za moški in za ženski spol: Ied *gostь : *kostь, Red *gosti : *kosti
(Bernštejn 1974, 254). Bernštejn opozarja na problematiko prehajanja med moškim in
28
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Prim. sln. sld m ˮslanikˮ (Pleteršnik). Prevzeto iz drugih slovanskih jezikov. Pleteršnik opozarja,
da je ta samostalnik v slovanske jezike prevzet iz starošvedskega sild.
Ni podatka, katerega spola naj bi bili navedeni samostalniki.
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ženskim spolom znotraj ijevske sklanjatve. Pogosto je nemogoče določiti, katerega spola
je bil kakšen ijevski samostalnik v izhodišču. Odrazi v slovanskih jezikih so tako pogosto
protislovni, tudi pie. izhodišče je večkrat nejasno (Bernštejn 1974, 255). Odraze praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola je večkrat težko ločiti od odrazov praslovanskih samostalnikov, ki so se sklanjali po mehki ojevski sklanjatvi. Za identifikacijo
takšnih samostalnikov kot ijevskih je včasih treba poznati stanje v pie. in odraze v drugih
pie. jezikih, včasih pa zadostuje že primerjava znotraj posameznega slovanskega jezika, in
sicer glede na palatalnost zadnjega glasu osnove (Bernštejn 1974, 255).30 Problem nastane
pri samostalnikih kjer odrazi mehčanih in mehkih soglasnikov sovpadejo. Prim. *storgĭs
→ stcsl. stražь, r. storož, p. stróź itd. (Bernštejn 1974, 255). Samostalnika *zьlčь in *myšь,
ki ju obravnavam kot možna praslovanska ijevska samostalnika moškega spola, Bernštejn
1974, 255, predstavlja kot praslovanska ijevska samostalnika ženskega spola. Na isti strani
so navedeni praslovanski ijevski samostalniki, ki so nastali iz pie. soglasniških osnov na -kt
in -gt: *pektь (stcsl. peštь), *noktь (stcsl. noštь), *rēktь (stcsl. rěčь), *mogtь (stcsl. moštь).31
Samostalniki moškega spola, ki so gotovo ijevski (ne morejo spadati v mehko ojev
sko sklanjatev), so: *medvědь, *gospodь, *gvozdь, *ušidь, *pǫtь, *nogъtь, *tatь, *tьstь,
*gostь, *zętь, *golǫbь, *čьrvь ipd.
Prvotno je v ijevsko sklanjatev spadal tudi samostalnik *ognь, ki je že zelo zgodaj prešel v mehko ojevsko sklanjatev. Podobno stanje je pri odrazih samostalnika *ǫglь, ki se je
v stcsl. sklanjal še po ijevski sklanjatvi (Imn ǫglьe, Omn ǫglьmi), v slovanskih jezikih pa se
odraža v mehki ojevski sklanjatvi – prim. hr. in sr. ȕgalj (Bernštejn 1974, 256). Samostalnik
*zvěrь se je prvotno uvrščal med soglasniške osnove, kasneje je prešel v ijevsko sklanjatev,
hkrati pa se že kažejo odrazi mehke ojevske sklanjatve. Tako imamo v stcsl. v istem besedilu
enkrat obliko Imn zvěri po mehki ojevski sklanjatvi, drugič pa zvěrьe po ijevski sklanjatvi (Bernštejn 1974, 255). Prehod odrazov praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega
spola v mehko ojevsko sklanjatev se je v slovanskih jezikih zgodil med 13. in 14. stoletjem.
Enak pojav je mogoče zaslediti v baltskih jezikih (v litovščini), kjer je bil do 16. stoletja prehod prabaltskih ijevskih samostalnikov moškega spola v litovsko mehko ojevsko sklanjatev
že skoraj končan (Bernštejn 1974, 256–257). Nekateri praslovanski ijevski samostalniki
moškega spola so prešli v ijevsko sklanjatev ženskega spola, prim. č. pouť, louč, zvěř. V stč.
je opaziti prehajanje med moškim in ženskim spolom v samostalnikih, kot so: san, stien,
pečět, lúč, kúpel, krádež, lúpež, faleš, stred, křeč, moč, lúkot. V novi češčini je prehajanja
med spoloma manj, je pa še prisotno: ten choť : ta choť, ten moč : ta moč. Samostalnik *gǫsь
naj bi bil v psl. ženskega spola, prehod v moški spol naj bi bil kasnejši. V bolgarščini je bil
prehod praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v ženski spol tako močen, da
so v ženski spol prešli tudi samostalniki, ki so se v stari bolgarščini sklanjali po ojevski sklanjatvi, kot npr. hlad, glad, prah, kal, pъt, popel (Bernštejn 1974, 257). Problematičen je tudi
samostalnik *myšь, ki se je v pie. sklanjal po soglasniški sklanjatvi (*mūs-) in je bil v pie.
moškega spola (prim. lat. mus, Red muris m), v slovanskih jezikih pa se odraža večinoma
v ijevski sklanjatvi ženskega spola, odrazi moškega spola so redkejši. Po Bernštejnovem
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Prim. str. gospodь kot odraz ijevske sklanjatve in voždь (←*voďь) kot odraz mehke ojevske
sklanjatve. Zadnji glas osnove (d) je pri samostalniku gospodь mehčan, ni pa mehek kot pri
samostalniku voždь (žd).
Ni podatka, katerega spola naj bi bili navedeni samostalniki.
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mnenju je psl. *myšь ženskega spola (Bernštejn 1974, 257–258). Samostalnik *morvь se
je ohranil večinoma v sekundarnih tvorjenkah: slk. mravec, bg. mravka, ... Pojavljajo se
tudi samostalniki, ki niso izpričani kot samostojni, netvorjeni, lahko pa jih rekonstruiramo
preko tvorjenk: *borь, iz katerega je nastala *borьba (Bernštejn 1974, 258). Bernštejn praslovanske ijevske samostalnike loči po pomenu v različne skupine. Moškega spola32 so npr.
anatomski izrazi: *gъrtanь, *nogъtь (*nokъtь), *olkъtь, *drobь; poimenovanja živali in
rastlin: *zvěrь, *medvědь, *veprь, *rysь, *losь, *myšь, *nejęsytь, *gǫsь, *golǫbь, *žeravь,
*čьrvь, *molь, *lososь, *želǫdь; poimenovanja mineralov in kovin: *ǫglь; izrazi, ki poimenujejo stvari, ki se tičejo hiše, gradnje, delovnega orodja: *pektь, *osь, *drьkolь; izrazi, ki
poimenujejo poselitev, površje: *pǫtь; poimenovanje odnosov v družbi: *gospodь, *gostь,
*kъmetь (Bernštejn 1974, 261). Nekateri praslovanski ijevski samostalniki obeh spolov so
obravnavani podrobneje. Tako npr. tudi samostalnik *gostь, ki je predstavljen najprej z
indoevropskega vidika kot ena redkih italo-germano-slovanskih izoglos. Odrazi samostalnika *gostь so izpričani v stcsl. Dmn gostemъ, str. Omn gostьmi, stsr. Rmn gosti. Obstaja
tudi več tvorjenk: *gostьba ˮpogostitevˮ, *gostьnikъ ˮgostiteljˮ, *gostiti itd. Obstaja vzporedna tvorba s samostalnikom *tьstь: *gostь – *gostja, *tьstь – *tьstja33 (Bernštejn 1974,
264–265). Samostalnik *gospodь je predstavljen kot etimološko problematičen. Pogoste
tvorjenke so npr. stcsl. gospodinъ, p. gospodarz, hr. in sr. gospodáriti, gospodàrica, ...
(Bernštejn 1974, 265–266). Samostalnik *želǫdь je odraz stare soglasniške osnove *gelănin se odraža v vseh slovanskih jezikih. V ruščini se v narodni pesmi pojavlja oblika Imn
želony, ki lahko kaže na obliko brez pripone -dь. V nekaterih slovanskih jezikih (p., slk.,
gl.) je ženskega spola (Bernštejn 1974, 266–267). Samostalnik *medvedь je slovanska inovacija.34 V slovanskih jezikih se pojavlja tudi sinonimni izraz: hr. in sr. mȅčka, bg. mečka,
r. nar. mečka (Bernštejn 1974, 267). Samostalnik *g(v)ozdь se odraža v slovanskih jezikih
v osnovnih pomenih ˮžebelj, zagozdaˮ in ˮgozdˮ. Že zgodaj je začel prehajati v ojevsko
sklanjatev. Pogosta je tvorjenka *gvozdьjь v enakem pomenu. V stcsl. se pojavlja tako
samostalnik gvozdь kot tvorjenke gvozdii, gvozdiinъ, gvozdvii, neprigvoždenъ, prigvaždati,
prigvozditi, ... (Bernštejn 1974, 268–269). Samostalnik *golǫbь ima nejasno etimologijo in
se povezuje z osnovo *gьl- ˮrumenˮ. V bg. se odraža fonetična različica *gъlǫbь → gъlъb.
V stcsl. je izpričan Imn golǫbьe. Makedonska oblika gulab ima nejasno izhodišče, morda je
obstajalo tudi psl. izhodišče *golǫbь. Podobno sta tvorjena tudi samostalnika *galębь in
*jastrębь (Bernštejn 1974, 269–270).35
Samostalnik *drobь ima vzporednice tudi v ostalih indoevropskih jezikih. Prim. got.
gadraban ˮdolbstiˮ. Gre za izglagolsko tvorjenko z različicama korena *drob-/*dreb-, ki se
odražata v tvorjenkah: stcsl. drobiti, hr. in sr. dròbiti, p. drobić, r. drobitь, nar. drobezgá,
dróbiz; bg. dreben, drebolija, r. v drebezgi, drebedenь (Bernštejn 1974, 270).
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Spol pri navedenih izrazih ni napisan, na moški spol sklepam glede na ostalo literaturo (ÈSSJa,
ESSJ, Sreznevskij, SJS).
Prim. sln. gošča ˮgostitevˮ, tašča ˮženina matiˮ (Pleteršnik).
Medveda se ni smelo imenovati neposredno. Slovani so ga poimenovali samo opisno: tisti, ki je
med. Gre za podoben pojav kot še danes npr. pri poimenovanju spolnih organov, kjer v pogovoru
pogosteje rečemo mednožje, ud kot nožnica, penis.
»Nejasnoe proishoždenie mak. gulab i ego proizvodnyh gulabar, gulabarnik, gulabica i pod. možet
bytь zdesь predstavlena praslavjanskaja stupenь diftonga -golǫbь-« (Bernštejn 1974, 270).
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Samostalnik *veprь ima vzporednice tudi v drugih indoevropskih jezikih, prim. lat.
aper, Red apri. Bernštejn trdi, da prištevanje samostalnika *veprь med o-debla nima osnove.
V stcsl. se pojavlja oblika Ied veprь. V starih spomenikih se tudi sicer odrazi samostalnika
veprь pojavljajo redko in niso jasni oz. povedni. Odrazi tega samostalnika se pojavljajo v
vseh slovanskih knjižnih jezikih. Raba je različna, npr. v ruščini odrazi tega samostalnika
niso več v rabi, v bolgarščini pa je samostalnik vépir še v rabi. Redkeje se v bg. rabi različica vepъr (ter mk. vepar) in izpeljanke vepretina, veprina, veprovina, vepъrče, vepъrski.
V hr. in sr. je znan samostalnik vȅpar in izpeljanka vȅprovina. V sln. je znan samostalnik
véper.36 V poljščini se pojavlja samostalnik wieprz ter izpeljanke wieprzowina, wieprzowy.
V ostalih zahodnoslovanskih jezikih so odrazi samostalnika *veprь znani, niso pa toliko v
rabi kot v poljščini (Bernštejn 1974, 271).
Samostalnik *osь je odraz stare soglasniške osnove, ki je že v praindoevropščini prešla
v i-debla, prim. lat. axis. Bernštejn rekonstruira za praslovanščino ženski spol. V zvezi s
tem piše, da se je ta spol ohranil v večini slovanskih jezikov. Moškega spola je štokavsko
ȏs, omenjen je tudi primer iz str., kjer se samostalnik osь odraža v moškem spolu.37 Pojav
ljajo se izpeljanke: mk. oska, gl. wóska, p. ośka, č. osa, hr. in sr. òsa, osòvina (Bernštejn
1974, 272–273).
Samostalnik *rysь je staro soglasniško deblo, ki je že v predslovanski dobi prešlo
v i-deblo. Prim. stpr. luysis. Vzglasni r v slovanskih jezikih je slovanska inovacija, ki je
nastala kot odraz tabuja. Spola se v praslovanščini ne da z gotovostjo določiti. V vzhodnoslovanskih jezikih so odrazi ženskega spola, v zahodno- in južnoslovanskih jezikih pa
moškega spola. Odrazi moškega spola se pojavljajo tudi v staroruskih spomenikih (Bernštejn 1974, 273–274).
Pri samostalniku *plěšь Bernštejn (kot navadno tudi pri drugih samostalnikih) ne
navaja spola. Opozarja na možnost, da je samostalnik *plěxъ, s katerim je samostalnik
*plěšь povezan, prvotno spadal v ujevsko sklanjatev (Bernštejn 1974, 274). Tako lahko
vidimo praslovanske vzporednice med ujevsko in ijevsko sklanjatvijo.
Samostalnik *zьlčь ima izpričane odraze v stcsl: Oed zlъčijǫ, kar kaže na odraz ženskega
spola. Obstaja tudi različica, ki se je sklanjala po ojevski sklanjatvi: *zolkъ – stcsl. zlakъ
ˮzelenjeˮ. V slovanskih jezikih prevladujejo odrazi z vzglasnim ž (Bernštejn 1974, 274–275).
Za praslovanske ijevske in ujevske samostalnike so z vidika akcenta značilni odrazi
akcentske paradigme c (Bernštejn 1974, 276).
Glede na Bernštejnovo mnenje lahko kot možne praslovanske ijevske samostalnike
moškega spola določimo 39 samostalnikov: *čьrvь, *degъtь, *drьkolь, *drobь, *golǫbь,
*gospodь, *gostь, *gvozdь, *gъrtanь, *xotь, *kъmetь, *lučь, *lososь, *losь, *medvědь, *molь,
*navь, *nejęsytь, *nejęvěrь, *nogъtь, *ognь, *olbędь, *olkъtь, *ǫglь, *pečatь, *pǫtь, *rysь,
*serdь, *stěnь, *storžь, *sьldь, *tatь, *tьstь, *ušidь, *veprь, *zętь, *zvěrь, *želǫdь, *žeravь.
Bernštejn obravnava odraze ijevskih samostalnikov bolj sistematično in podrobno kot
npr. Miklošič. S trditvijo, da je prehod iz ženskega v moški spol pri samostalniku *gǫsь
kasnejši, se ne morem strinjati. Gre za staro soglasniško osnovo, ki je bila moškega spola:
36

37

Pleteršnik samostalnik vpər razlaga kot prevzeto besedo iz drugih slovanskih jezikov, enako tudi
Snoj v ESSJ IV, 299–300.
Str. Ded kъ inomu osi (Sreznevskij II, 753).
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prim. latinsko anser. Težko bi šlo tudi za primer, kot je belorusko kokoš m ˮpetelinˮ, saj
*gǫsь ne označuje izključno samca gosi. S stališča akcenta je res, da je veliko samostalnikov, ki odražajo akcentsko paradigmo c, ne smemo pa zanemariti tudi odrazov akcentske
paradigme a (*mšь) in b (*pǫt).

1.3.2.5 Arumaa 1985

Arumaa opozarja na zgoden prehod ijevskih samostalnikov moškega spola v mehko ojev
sko sklanjatev. Opozarja tudi na vzporednice z litovščino, kjer je ravno tako večji del ijev
skih samostalnikov ženskega spola, manjši del pa moškega.
Moškega spola sta nomena agentis stcsl. ušidь ˮubežnik, begunecˮ (tudi poimenovanje
osebe), csl. medvěd, korenski samostalnik str. navь, iz pie. podedovani samostalnik *ognь;
*pǫtь, *stěnь, *golǫbь; stara t-debla: *pečatь, *paznegъtь, *nogъtь; poimenovanja oseb:
*gospodь, *gostь, *tatь, *tьstь, *zętь, *bolь (ločitev glede na ženski in moški spol je kasnejša).
Samostalnika, ki že v stcsl. prehajata v mehko ojevsko sklanjatev, sta npr. ognь, ǫglь.
Prehod v mehko ojevsko sklanjatev je splošen vsem slovanskim jezikom, prim. p. łoś, Red
łosia, č. loket, Red lokte m (Arumaa 1985, 49–54).
Arumaa predstavlja ijevske samostalnike jedrnato in sistematično. Samostalnik *molь
obravnava kot ženskega spola, jaz pa ga prištevam med moške, ker sem po drugih virih
(Miklošič, ESJS) našel znake (Imn molьje), ki kažejo, da je bil ta samostalnik moškega spola.

1.3.3

Obravnave problematike praslovanskih ijevskih
samostalnikov moškega spola v slovenščini

V tem poglavju predstavljam glavne monografije in članke, na katere sem se opiral pri
prepoznavanju odrazov možnih praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Poleg spodaj obravnavanih virov mi je bil v nepogrešljivo pomoč Pleteršnikov Nemško-slovenski slovar 1894–95 in več drugih člankov, ki jih
navajam pri obravnavi posameznega odraza. Obravnave odrazov v slovenščini iz glavnih
primerjalnih slovnic so navedene v prejšnjem poglavju.
Med avtorji, ki obravnavajo razvoj ijevskih samostalnikov moškega spola znotraj slovenskega jezika, sta najbolj izčrpna Oblak in Ramovš. S spoznanji, ki jih navajata, se lahko
skoraj v celoti strinjam. Prispevek Škrabca in Zamjatine je velik na področju akcenta, na
ostalih področjih manj. V tej monografiji nadgrajujem poznavanje tega področja predvsem
z izčrpno analizo vsega gradiva, na področju teoretskih spoznanj pa ni mogoče odkriti česa
bistveno drugačnega od spoznanj, ki so bila objavljena prej.

1.3.3.1 Oblak 1890

O ijevski sklanjatvi Oblak 1890, 27, piše, da je bilo število praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v primerjavi s številom ojevskih samostalnikov moškega spola
zelo majhno in da so ijevski samostalniki (moškega spola) po depalatalizaciji, ko sta Ied in
Ted postala prekrivna z ojevsko sklanjatvijo, v veliki večini prešli v ojevsko sklanjatev. V
slovanskih jezikih prehod praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v ojevsko
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sklanjatev ni povsod potekal na enak način, ugotavlja Oblak 1890, 27. Predvsem tam, kjer
je ohranjena razlika med trdimi in mehkimi glasovi, se je ohranil izglasni mehčani soglasnik osnove v vseh sklonih. Tako je npr. v ruščini Red gosťa in ne *gosta. V ruščini, poljščini, srbščini in hrvaščini se v 13. in 14. stoletju še pojavlja Red -i. Opozarja na sklanjatev
samostalnika gospod, ki je v slovenščini 16. stoletja in deloma še v 17. stoletju ijevska.
Hkrati pa opozarja, da gre v tem primeru verjetno za vpliv cerkvene tradicije oz. cerkvenega
jezika in da so v živem jeziku ijevske oblike izginile že prej. Red in Ted gospudi/gospodi
je Oblak zasledil pri Trubarju, A. da Sommaripi, Skalarju, Kastelcu. V drugi polovici 17.
stoletja Red, Ted gospodi gotovo ni več obstajal. Ded gospudi se pojavlja še v prvi polovici
18. stoletja, vendar gre pri tem lahko za analogijo po Med. V Med je oblika gospodi/gospudi lahko odraz ijevske sklanjatve, lahko pa je odraz ojevske sklanjatve. V Imn se pojavlja
oblika gospodje. Samostalnik pot je že v 15. do 16. stoletju prešel v ojevsko sklanjatev.
Kasneje je ta samostalnik podobno kot samostalnika pečat in laket prešel v ženski spol. V
16. in 17. stoletju so še vidne sledi prvotnega spola v Dalmatinovih, Trubarjevih, Kreljevih
delih. V starejšem jeziku je ohranjena oblika Tmn pečati in Tdv na dva plati. Ohranjena je
tudi sklanjatev množinskega samostalnika ljudje. Oblika Tmn ludye je nastala pod vplivom
imenovalniške oblike in ojevske sklanjatve. Tudi Dmn ludjem je razložen kot navezava
na imenovalniško obliko (Oblak 1890, 25–32). Končnica -i v Omn je nastala pod vplivom
ostalih sklonskih oblik znotraj ijevske paradigme. Takšna oblika je lahko nastala tudi zato,
ker je obstajala že v ojevski sklanjatveni paradigmi (Oblak 1890, 40).
Z Oblakom se lahko v večini strinjam. Do razhajanj prihaja zaradi gradiva, ki je bilo na
voljo takrat, oz. sem ga imel na voljo jaz, predvsem glede spola. Danes je namreč opaznih
precej več sledi moškega spola (pot, pečat), kot jih je bilo mogoče ugotoviti pred dobrimi
sto leti. Za samostalnik pot lahko celo trdimo, da je bil, razen v nekaj posameznih izjemah,
moškega spola.

1.3.3.2 Škrabec 1994–1998

Stanislav Škrabec je v obdobju od 1880 do 1915 kot urednik časopisa Cvetje z vertov svetega Frančiška na njegovih platnicah objavljal svoja jezikoslovna spoznanja, zdaj zbrana v
Jezikoslovnih delih (1994–1998), ki jih je uredil Jože Toporišič. V njih omenja tudi odraze
praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola. Navaja prvoten dajalnik s končnico
-i pri ijevskih samostalnikih gospodi, golobi, gosti, zeti, nohti, medvedi, poti (Škrabec I (=
1889), 380).
Samostalnik laket omenja kot primer vokalizacije cirkumflektiranega polglasnika:
làkȃt (Škrabec II (= 1896), 248). Pri samostalniku luč opaža rastoči naglas z izjemo Oed:
lȗčjo in v Rmn, Mmn in Omn (Škrabec II (= 1896), 248). Samostalnik pt navaja kot
prvotno moškega spola ali ženskega spola, če je ohranjena prvotna sklanjatev. Njegovo
sklanjatev v stranskih sklonih predstavlja kot pta, ptu, ptom/ptem, pta, ptoma,
ptje/pti, ptov, ptom, pte, potȇh, pti. »Kjer se rabi pt moškega spola, se v zvezi
s pti vender le hrani pervotna oblika rodilnika. Kako da se govori nekod v mn. i. in t.
pta, kar je srednjega spola, ni jasno.« »Gostȋ v pomenu pojedina je zdaj ženskega spola.
V tem pomenu se rabi tudi góstje ko edinstven neutrum, da si je pervotno najberž moški
mn. imenovalnik« (Škrabec II (= 1896), 249). »Beseda gospd ima v 16. stol. in semtertja
mej narodom še do zdaj v ed. r. in d. gospdi. V mn. je beseda ljudj skoraj popolnoma
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ohranila pervotno sklanjo: i. ljudj, r. ljudí, d. ljudm, t. ljudȋ, m. ljudh, o. ljudmí. Po nji
se ravnajo čarvj, lasj, možj, tatj, zobj zlasti v d. m. in or.« (Škrabec II (= 1896), 250).
Prispevek, ki ga je dal Škrabec k poznavanju ijevskih samostalnikov moškega spola v
slovenščini, je predvsem dragocen na področju akcenta, kjer je pri nas oral ledino.

1.3.3.3 Ramovš 1997

V svojem članku »Končnici dat. in lok. pl. i-jevske sklanje v slovenščini« iz leta 1949
Ramovš rekonstruira izhodiščnoslovensko podedovano končnico Dmn -ǝm iz psl. *-ьmъ,
ki se je začela izgubljati okoli 16. stoletja (Ramovš 1997 (= 1949), 323). Da se je razvila
današnja končnica -em, je po Ramovšu vplivala »težnja, da dobi njihova končnica, ki je
zaradi sonornika -m bila še bolj nejasna, čist in jasen vokalizem. Tega je mogla dobiti
samo od dat. pl. možem; za zvezo in ta vpliv je posredovalo več momentov: še ne povsem
zabrisana palatalnost predkončniškega soglasnika; za oblikovno skladnost so posredovali
določeni skloni na prim. gȏst = mȏž, gostȃ = možȃ, gostjȇ = možjȇ in podobno. Tako je k
možȇm izoblikovano ljudȇm, dnȇm, očȇm; zadnje ime je posredovalo tudi za ženska imena«
(Ramovš 1997 (= 1949), 323–324). Ramovš opozarja tudi, da se sklanjatvena paradigma
ijevskih samostalnikov moškega in ženskega spola ni bistveno razlikovala, »kakor pričajo
pot, laket, pečat, miš, stan« (Ramovš 1997 (= 1949), 324).
Samostalnika stan po temeljitem pregledu ne morem uvrstiti v nabor praslovanskih
ijevskih samostalnikov moškega spola, kljub temu da ga mednje očitno uvršča Ramovš.
ESSJ III, 311–312, izpeljuje psl. *stanъ iz ojevske oz. nezanesljive ujevske osnove. V str.
se kažejo odrazi ujevske sklanjatve, npr. Red od stanu (Sreznevskij III, 492). Samostalnik stan kot možni ujevski obravnava tudi Vondrák 1912, 422: Ded stanovi. Samostalnik
*stanъ uvršča v ujevsko sklanjatev v Morfologiji Ramovš sam: »Že v stcsl. pa so sledeči
substantivi o-jevski: mědъ, mirъ, stanъ /.../ Pri drugih so od u-jevske fleksije ohranjeni le
relikti« (Ramovš 1952, 53).

1.3.3.4 Ramovš 1952

Praslovanski samostalniki, ki jih je Ramovš prepoznal kot ijevske moškega spola, so:
*golǫbь, *gospodь, *gvozdь, *ognь, *ǫglь, *gostь, *tatь, *tьstь, *zętь, *labǫdь, *lakъtь,
*nogъtь, *želǫdь, *medvědь, *pǫtь, *zvěrь, *navь, *strьženь, *sęžьnь, *ĺudьe (Ramovš
1952, 54). Pri samostalniku strьženь gre za sekundarno popraslovansko tvorbo, ki je nastala
iz prvotnega soglasniškega n-debla *strьž, Red *strьženȅ, Ted *strženь (ESSJ III, 336).
Torej gre za enako tvorbo kot pri samostalnikih prьstenь, jelenь, korenь, itd., ki so v popraslovanski dobi (navadno že v stcsl.) vsaj deloma prešli v ijevsko sklanjatev.
Tvorbo sklonov, katerih oblike so različne od oblik ojevske sklanjatve, prepoznava kot
takšno, ki je značilna tudi za ujevsko sklanjatev: »ide *ghosti-s → sla. gostь (hostis), N. pl.
ide *ghost-e+es → sla. gostьje, L. sg. ide. *ghost-ē+i → gosti« (Ramovš 1952, 54). »Razlika je vidna v jezikih, kjer je razlika med palatalnimi in velarnimi glasovi ohranjena, ali pa
se je še okrepila, tj. v r., p., in č. Če je prešel kak ijevski moški samostalnik pod vplivom
spola v ojevsko sklanjatev, je prešel v mehko ojevsko sklanjatev. V jezikih, kjer ni razlike
med palatalnimi in velarnimi glasovi, je razlika izginila (sln., hr., sr.). Ta prehod je zgoden.
V slovenščini so nekdanji ijevski moški samostalniki postali strukturalno povsem identični
s samostalniki ojevske sklanjatve: gospod, Red gospoda, medved, Red medveda; volk, Red
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volka. Ostanki so se ohranili v pogosto rabljenih zvezah in nekaterih izoliranih oblikah. Pri
samostalniku gospod so ostanki vidni še v 18. stol. od goſpod Boga tepen« (Ramovš 1952,
54–55). Ramovš je pri samostalniku gospod, »ker je to izraz za živo bitje«, zasledil tudi
oblike Ted gospudi (Ramovš 1952, 55). Kot dolgo ohranjen ijevski samostalnik moškega
spola navaja Ramovš tudi samostalnik pot. Predvsem predložne zveze s poti, na poti, ki »so
rodile občutek, da je to i-jevsko fem. ime« (Ramovš 1952, 55). Zabeleženih je tudi nekaj
primerov iz slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja: »Pri Tr. beremo ... tu in tam G.-A.
goſpuda, ista oblika je pogostejša pri Stapletonu in Krelju. Dalm. piše v Jezus Sirah 1575
običajno goſpudi, v Mozesovih bukvah 1578 goſpudi in goſpuda, šele v Bibliji pričenja
prevladovati o-jevska oblika. Dalmatin sam je uporabljal i-jevsko obliko, pisava gospoda
pa je vpliv literarne sle.« (Ramovš 1952, 55).38 »Še v 16. stl. beremo sprva pot kot mask.,
pri Krelju, Juričiču in Kastelcu pa je že f: to trdo pot. Dalm. piše v G. potu (po u-fleksiji),
v L. potu poleg poti; v A. pl. poti lahko po i-jevski in u-jevski fleksiji. Kot pravi mask. je
v Tr. Postili: G. pl. potou. Znojilšek piše poti in pota« (Ramovš 1952, 55).39 »V o-jevski
fleksiji so produktivne tri končnice iz prvotne i-jevske fleksije /.../ 2. -i v A. pl. Uporabljali
so jo v 16. stl. pečati poleg mlajšega pečate: lahti : laket, lakta poleg laket, lakti – zaradi te
končnice je prišlo do feminizacije prvotnega mask. subst.« (Ramovš 1952, 55).40
Ramovš v svojih člankih in Morfologiji zelo dobro analizira ijevske samostalnike
moškega spola tako z vidika internega slovenskega oz. slovanskega razvoja kot tudi glede
na praindoevropsko izhodišče. Tudi za 16. stoletje presenetljivo natančno analizira razvoj,
s katerim se lahko v celoti strinjam.

1.3.3.5 Zamjatina 1992

Galina Zamjatina v avtoreferatu o svoji monografiji Staroslovenskaja akcentnaja sistema i
ee otraženie v biblii Ju. Dalmatina (1584 g.) opisuje sistem naglasa v DB 1584.41 Najbolj
povedna glede mesta naglasa sta ej/é ← *ě in u ← *ō (Zamjatina 1992, 5). Zasledila je, da
je v Red končnica -u in Tmn končnica -i pri samostalnikih moškega spola ohranjena, oz.
razširjena, kadar je naglašena. Ujevska sklanjatev se je ohranila oz. utrdila pri samostalnikih moškega spola, ki odražajo praslovansko akcentsko paradigmo c.42 Pri samostalniku
38
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V DJ 1575 sploh ni druge oblike Red in Ted. V DB 1578 so ijevske oblike zelo redke: R: goſpuda
[261], goſpudi [4], goſpoda. T: goſpuda [91]. Tako ojevske oblike začnejo v Dalmatinovih delih
prevladovati že od DB 1578.
V Kreljevih delih in v JPo 1578 ženski spol pri samostalniku pot ni nedvomno izpričan. Ženskega
spola bi lahko bila samo oblika Red poti. V ZK 1595 je sklanjatev samostalnika pot sledeča: ZK
1595 [11] m [7] Ed [2] R: pota. T: pot. Mn [5] I: poti [4]. R: potou. m/ž [4] Ed [2] I: pot. M: poti. Mn
[2] M: potih.
Tmn samostalnika laket v 16. stoletju ni izpričan. Pri samostalniku pečat se pojavlja v Trubarjevih
in Dalmatinovih delih oblika Tmn pečati poleg oblike Tmn pečate, ki je prevladujoča.
V monografiji sem se pri rekonstrukciji naglasa sicer najbolj opiral na Skljarenka (po njem je
povzeto poglavje o stanju v praslovanščini), Dyboja in Stanga. Ker pa je Zamjatina od vseh
najbolj natančno obravnavala problematiko naglasa v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja,
jo obravnavam posebej. Od slovenskih avtorjev, ki so se ukvarjali s problematiko naglasa v
slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, obravnavam Škrabca v 1.3.3.2, opiral pa sem se tudi na
dela Valjavca, ki so mi služila za širše poznavanje problematike.
»Tak tolьko u osnov podvižnogo akc. tipa zakrepljajutsja ili sohranjajutsja fleksii gen. -u, dat. -ovi,
acc. pl. -i, nom.–acc. du. -i, gen. pl. -i, fleksii mn. č. s -ov-« (Zamjatina 1992, 8).
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medved rekonstruira akcentsko krivuljo IIA (Zamjatina 1992, 10), tj., da se v stranskih
sklonih naglas pomakne (médved, Red medvda). Samostalnik gospod uvršča v akcentsko
paradigmo c s stalnim naglasom na zadnjem zlogu osnove (Zamjatina 1992, 10). Samostalnika drob in gozd uvršča v akcentsko paradigmo d, samostalnik gost v akcentsko paradigmo
c (Zamjatina 1992, 10). V akcentsko paradigmo a se uvršča samostalnik miš, v b-paradigmo
samostalnik luč, ki ga rekonstruira kot psl. jo-deblo, v akcentsko paradigmo c se uvrščajo
samostalniki os, peč, pleš (Zamjatina 1992, 14). Samostalniki, ki imajo premični naglas,
imajo lahko obliko Ded -ȋ (rizhy, mozhy = rečȋ, močȋ) namesto novejše oblike z naglasom
na osnovi (jdi, nóči), ugotavlja Zamjatina 1992, 14.
Zamjatina obravnava ijevske samostalnike z vidika akcenta, kar je vsekakor dobrodošel prispevek k poznavanju te problematike.

1.4

Rekonstrukcija izhodiščnoslovenskega stanja ojevske,
ijevske in ujevske sklanjatve samostalnikov moškega spola

Zaradi boljšega poznavanja stanja sklanjatve odrazov praslovanskih ijevskih samostalnikov
moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja prilagam rekonstrukcijo izhodiščnoslovenskega stanja ojevske, ijevske in ujevske sklanjatve samostalnikov moškega spola,
ki jo povzemam po Ramovševi Morfologiji iz leta 1952.

1.4.1
I
R
D
T
M
O

Trda ojevska sklanjatev moškega spola
Ednina
-
-a
-u
- / -a
-ě / -i / -u
-om

Dvojina
-a
-u
-oma
-a
-u
-oma

Množina
-i
- / -ov
-om
-e
-ih
-i

V ednini je v tožilniku končnica -a za samostalnike, ki spadajo v kategorijo živosti, in je nastala
pod vplivom končnice Red. V Med se poleg odraza podedovane končnice *-ě začne pojavljati
tudi končnica -u, ki je prodrla iz ujevske sklanjatve, in končnica -i iz mehke ojevske sklanjatve.
V dvojini je končnica Idv in Tdv -a.
V množini je v Rmn ničta končnica, ki jo izpodriva končnica -ov, ki je prodrla iz ujevske sklanjatve in se začne pojavljati že v Brižinskih spomenikih. V Dmn in Mmn sta pri
enozložnicah možna odraza končnic -ěm in -ěh, ki sta (kadar se pojavljata pri enozložnicah)
naglašena. Končnici Tmn -e in Mmn -ih sta prodrli iz mehke ojevske sklanjatve in nadomestili končnico Tmn -i in Mmn -ěh.
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1.4.2
I
R
D
T
M
O

Mehka ojevska sklanjatev moškega spola
Ednina
-
-a
-u
- / -a
-i / -u / -ě
-em

Dvojina
-a
-u
-ema
-a
-u
-ema

Množina
-i
- / -ev
-em
-e
-ih
-i

V ednini so vsi skloni razen mestnika in orodnika prekrivni s trdo ojevsko sklanjatvijo.
V Med je odraz podedovane končnice -i, ki se v kasnejšem slovenskem razvoju ojevske
sklanjatve začne mešati z odrazom -ě iz trde ojevske in -u iz ujevske sklanjatve. V Oed je
odraz podedovane končnice -em, ki se v kasnejšem slovenskem razvoju ojevske sklanjatve
začenja mešati s končnico trde ojevske sklanjatve -om.
V dvojini so vsi skloni prekrivni z odrazi trde ojevske sklanjatve. Tudi v Ddv in Odv
se pojavlja končnica -oma poleg -ema.
V množini je končnica Imn odraz podedovanega stanja. V rodilniku poleg ničte končnice, ki je odraz podedovanega stanja, obstaja tudi končnica -ev. Ta je nastala po preglasu
iz končnice -ov, ki je prodrla iz ujevske sklanjatve in postopoma izpodrinila ničto končnico.
Prav končnica -ev je dokaz, da je v izhodiščnoslovenskem sistemu razlika med trdimi in
mehkimi soglasniki še bila in se je kasneje začela postopoma izgubljati. V Dmn je končnica
-em, ki se v kasnejšem slovenskem razvoju ojevske sklanjatve začenja mešati s končnico
-om. Končnice Tmn, Mmn in Omn so odraz podedovanega stanja.

1.4.3
I
R
D
T
M
O

Ujevska sklanjatev
Ednina
-
-u
-ovi
- / -u
-u
-om

Dvojina
-i
-u
-oma
-i
-u
-oma

Množina
-ove
-ov
-om
-i
-ěh
-mi

V ednini tožilniška končnica -u nastopa pri samostalnikih podspola živosti. Končnica Oed
že odraža ojevsko sklanjatev.
V dvojini se v dajalniku in orodniku že odraža ojevska sklanjatev.
V množini se imenovalniška končnica -ove v kasnejšem slovenskem razvoju ujevske
sklanjatve križa s končnico -i ojevske, kar povzroči novo končnico -ovi kot variantno končnico ojevske sklanjatve. Končnici Dmn -om in Mmn -ěh sta odraz ojevske sklanjatve.
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Ujevska sklanjatev je že v praslovanščini začela zamirati. Ta proces se nadaljuje tudi
v slovenščini. Vendar pa je bila ujevska sklanjatev še v 16. stoletju deloma produktivna
(prim. zet, Red zetu, Ded zetuvi; tat, Red tatu; gost, Red gostu; sin, Red sinu, Ded sinuvi;
posamične pojavitve Ted bogu, ...).

1.4.4
I
R
D
T
M
O

Ijevska sklanjatev moškega spola
Ednina
-
-i
-i
- / -i
-i
-em

Dvojina
-i
-iju
-ema
-i
-iju
-ema

Množina
-je
-i
-əm
-i
-əh
-mi

V ednini se v tožilniku pri samostalnikih, ki spadajo v kategorijo živosti, pojavlja končnica
-i, ki je pod vplivom ojevske sklanjatve nastala iz rodilniške oblike. V Oed je končnica -em,
ki je odraz mehke ojevske sklanjatve.
V dvojini se v dajalniku in orodniku pojavlja končnica -ema, ki je odraz mehke ojevske sklanjatve.
V množini v najstarejši fazi verjetno še obstajata končnici Dmn in Mmn -əm in -əh,43
ki pa že zelo zgodaj v slovenskem razvoju ijevske sklanjatve prenehata obstajati in se na
njunem mestu pojavita končnici -em in -eh, ki odražata mehko ojevsko sklanjatev (sklanjatev samostalnika mož).

43
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Prim. Ramovš 1952, 64: »Razvoj vokala je odvisen od poudarka in od kvantitete; polglasnik utegne
imeti v sle. naslednje tri reflekse: 1. neakcentuirani ə izgine, ostane pa, če to zahteva izgovor (v
našem primeru je privzet v končnice namesto polglasnika analogični i). 2. Pod kratkim poudarkom
polglasnik ostane in bi imeli v tem primeru končnici -m, -x. 3. Metatonično akcentuirani ə (*-ьm,
-mъ -m) se razvije v á. Iz tega je jasno, da končnici -m, -x ne moreta biti fonetični naslednici
psla. *ьmъ, *-ьxъ«. Hipotetični končnici -əm, -əh sta torej verjetno v izhodiščni slovenščini nastali
po fonetičnem razvoju, vendar nista izpričani v nobenem od spomenikov, torej je že na začetku
prišlo do vplivov končnic mehke ojevske sklanjatve.

2
Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola
v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

2.1

Kratka predstavitev slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja

Prvi zapisi v slovenskem jeziku se pojavljajo že okoli leta 1000 (Brižinski spomeniki), prva
knjižna norma pa se je izoblikovala šele v drugi polovici 16. stoletja z deli slovenskih protestantskih piscev. Prvi izmed njih in najbolj vpliven je Primož Trubar, ki je s svojim Katekizmom in Abecedarijem leta 1550 postavil temelje slovenskemu knjižnemu jeziku. Njegov
jezik je temeljil na ljubljanščini s primesmi domačega dolenjskega narečja. V svojih delih
namreč odpravlja odraz ej za jat, razen v izglasju in v homonimnih izrazih (ſveit ˮmundusˮ,
ſvet ˮsanctusˮ), za odraz cirkumflektiranega (stalno dolgega) o pa ima vedno u. Da je nanj
vplival govor Ljubljane, je razvidno iz dejstva, da je, tik preden je začel pisati, osem let živel v
Ljubljani (Rigler 1968, 232–235). Sistem, ki ga je izdelal Trubar, je že od vsega začetka dokaj
stabilen. Njegovo ustvarjanje bi lahko ločili na približno tri obdobja. Prvo obdobje je od TC
1550 do TAr 1562. V tem obdobju je opaziti oblikovanje knjižne norme, več arhaizmov, črka
ſ se bolj dosledno uporablja tudi za zapis glasu z, prav tako ſh za ž. TC 1550 je v celoti pisan
v gotici, ostala dela pa so postopno že pisana v latinici.44 Sam sistem jezika je dokaj dobro
izdelan že v TT 1557. Naslednje obdobje je približno od TO 1564 do TC 1575. V njem se bolj
oblikuje pravopisna norma (bolj dosleden zapis y za dolgi naglašeni i in za ji/ij). Pravopisno
najbolj raznolika je v tem obdobju TO 1564. Tretje obdobje Trubarjevega ustvarjanja je od
TT 1577 do TT 1581–82. V tem obdobju, sploh v TT 1581–82, je jezik najbolj enoten tako
na pravopisni kot na glasoslovni ravni, tako da lahko govorimo o res dobro izdelani pravopisni normi. Izven teh treh obdobij je TPo 1595, ki je izšla po Trubarjevi smrti in je ni v celoti
napisal Trubar. To delo je najmanj enotno, pojavljajo se različne pisne različice (tudi zapis è
za polglasnik, ki ga Trubar sicer nima, spet se mešajo zapisi ſ/s za s/z in ſh/sh za š/ž). Opaziti
je različne glasoslovne pojave, ki jih prej ni bilo (šibitev izglasnega nenaglašenega i v e). TPo
1595 je za tisk priredil Andrej Savinec (Rigler 1968, 203). Kljub v primerjavi z drugimi protestantskimi pisci največjemu časovnemu razponu ustvarjanja (od 1550 do (posmrtno) 1595)
in največjemu številu objavljenih del (26 od skupaj 53) lahko Trubarjev jezik označimo kot
enoten z določenim notranjim razvojem.
Za Trubarjem je najpomembnejši protestantski pisec Jurij Dalmatin, ki je leta 1584
izdal prevod celotne Biblije v slovenščino. Na začetku svojega ustvarjanja je ubral deloma
44

Robne opombe v gotici se pojavljajo tudi v kasnejših delih, zapise v gotici uporablja tudi Krelj,
ko želi opozoriti na pravilen izgovor posamezne besede.
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svojo pot, a se je kmalu naslonil na isti tip jezika kot Trubar. Pravopisno se je približal Krelju. V delih do DB 1584 je več nedoslednosti, v DB 1584 pa je jezik zelo enoten in dosleden
ter takšen ostaja tudi v naslednjih delih. Za izčiščen jezik kasnejših Dalmatinovih del je
zaslužna tudi revizijska komisija,45 ki je pregledala besedilo Dalmatinovih prevodov. Za
jat Dalmatin piše ej, e in é; ej predvsem v izglasju oz. v Med morjej, blagej, mesej (Merše
2009, 266).46 DB 1578 je bila napisana pred DPa 1576, zato izkazuje določene arhaizme,
ki jih v DPa 1576 in kasnejših delih ni več. Na splošno se v Dalmatinovem jeziku pozna
prelom med jezikom pred 1580 in po 1580, ko je besedila pregledala revizijska komisija
(Rigler 1968, 237–239). Dalmatin je napisal 12 del in je po številu objavljenih del drugi
slovenski protestantski pisec 16. stoletja.
Sebastijan Krelj je med slovenskimi protestantskimi pisci 16. stoletja edini, ki je
nasprotoval Trubarjevemu konceptu knjižnega jezika. V svojih delih (KB 1566 in KPo
1567) se je skušal približati jeziku cirilske oz. glagolske literature, odpravljal je (sicer nedosledno) germanizme. Ker je bil iz Vipave, je v njegovem jeziku opaziti romanizme, večjo
rabo svojilnega zaimka ter glas ć (zapisan s ch). Glas ć uporablja v enakih pozicijah, kot je
še danes v rabi, npr. v notranjskem narečju primorske narečne skupine (prim. voſchiti KPo
1567, CXV, 'u:ǝšćt v govoru Barke v Brkinih47). Zapis ch je nedosleden, saj za odraz palatalnega t večinoma piše zh (svezha), bolj dosledna je pisava ch v deležnikih (Rigler 1968,
137). Težko bi bil to odraz Kreljevega narečja, saj ni mogel imeti različnih odrazov za enak
pojav. Za izglasni o piše ò, polglasnik označuje z è, jat pa z é.48 Zapisovanje ni vedno dosledno. Krelj v KPo 1567 označuje tudi mehka lj in nj, in sicer navadno tako, da na sledečem
samoglasniku izpiše znak ̈ ali , za nj uporablja tudi ñ, prim. ldie, lüdie; ognöm, ogñom.
Krelj je pomembno prispeval k pravopisu z uvedbo črke v, z doslednim ločevanjem s in ſ
ter sh in ſh za z in s ter ž in š. Uvedel je apostrof ' pri pisavi nezložnih predlogov skupaj z
besedo. Te njegove spremembe so bile razen pri Trubarju večinoma (razen označevanja
mehkih lj in nj ter zapisa izglasnega o) dobro sprejete (Rigler 1968, 235–237).
Adam Bohorič je pomemben zaradi svoje slovnice iz leta 1584. Po njem se imenuje
tudi črkopis, ki je bil v rabi od Trubarja do uvedbe gajice v drugi polovici 19. stoletja. Pravilnejše bi se pisava morala imenovati kreljica, saj jo je prvi utemeljil Krelj. Bohorič je prvi,
ki je takšen črkopis sistematično obravnaval v BH 1584. Poleg slovnice je Bohorič objavil
še Otročjo tablo 1580.
Hieronim Megiser je po rodu Nemec, izdal pa je dva slovarja (MD 1592 in MTh 1603)
ter besedilo očenaša (MS 1593). V svojih slovarjih se ni držal obstoječe jezikovne norme,
ki je nastala s Trubarjem, Kreljem, Bohoričem in Dalmatinom. Nedosledno rabi ſ, s, ſh, sh,
i v izglasju zapisuje tudi kot j, uporablja različna diakritična znamenja pri zapisovanju polglasnika è, à ali celo brez (pametn) (Merše 2009, 253–260). Ker ni bil Slovenec, je večkrat
opaziti očitne napake, ki so lahko nastale ob napačnem razumevanju oz. napačnem slušnem
vtisu o določeni besedi.
45
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O delu revizijske komisije podrobno piše Ramovš v članku: Delo revizije za Dalmatinovo biblijo
(Ramovš 1971 (= 1918), 140–174).
Gre za interpretacijo Škrabčevih ugotovitev.
To obliko poznam iz internega gradiva, moji predniki namreč prihajajo iz te vasi.
»V znakovnem spektru za naglašeni ozki e je od Krelja dalje tudi é, ki lahko označuje etimološki
e ali ě« (Merše idr. 1996, 244).
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Felicijan Trubar je sin Primoža Trubarja. Izdal je ponatis DM 1584 (TfM 1595) in
uredil TfC 1595, ki je v veliki meri kopija DC 1584. Ni izpričano, da bi sam izdelal kakšen
prevod, je pa znal slovensko.
Ene duhovne pejsni iz leta 1563 so delo, ki je prvo nastalo brez Trubarjevega sodelovanja.
Gre za pesmi, ki jih je priredilo več avtorjev. Jezik se večinoma drži Trubarjeve norme, odstopanja so zaradi vpliva govora vsakega posameznega avtorja. Največ odstopanj je pri pesmih, ki jih
je prevedel Juričič, saj v tistem času še ni znal dobro slovensko (Rigler 1968, 111).
Jurij Juričič je 1578 izdelal prevod Spangenbergove Postile (prvi del je prevedel že
Krelj). Priredil je tudi *P 1563. Pri svojem delu se je držal Kreljevega jezika, čeprav ga je
vsaj deloma približal centralnim narečjem. Občasno se pojavi kakšen hrvatizem, ki je logičen, saj je bil Juričič Hrvat. Postilo je pregledal Bohorič, ki je svoje delo slabo opravil, saj
sicer ne bi moglo ostati toliko hrvatizmov (Rigler 1968, 194–195).
Janž Tulščak je leta 1579 izdal Kerſzhanske leipe molitve. Po svojem jeziku predstavlja
nekako vmesno stopnjo med Trubarjem in Dalmatinom. Zapisuje tudi mehki lj (krail), odraza za
cirkumflektirani o sta ali o ali u. Odraze jata ima podobne kot Dalmatin (Rigler 1968, 195–200).
Matija Trošt je izdal slovenski prevod Andreajeve pridige pri Trubarjevem pogrebu
(TtPre 1588). Čeprav je bil iz Vipave kot Krelj, se v svojem jeziku drži jezika DB 1584
(Rigler 1968, 203).
Janž Znojilšek je bil Ljubljančan, izdal je Katehismus (ZK 1595). Za jat dosledno piše
e, za cirkumflektirani (stalno dolgi) o pa u. Za lj, nj piše lj, nj, jnj, skupina šč se pri njem
odraža kot š (Rigler 1968, 204–207).
Slovenskemu knjižnemu jeziku 16. stoletja sta torej največji pečat dala Trubar in Dalmatin, velik vpliv nanj pa je predvsem pri pravopisu imel Krelj in po njem Bohorič.
O pravopisu pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja je med drugimi pisal tudi
Karel Štrekelj v svoji Historični slovnici slovenskega jezika, kjer opozarja, da je Trubar
prevzel pisavo iz nemščine, in govori tudi o grafemu y: »Pač pa so naši stari pisatelji često
pisali y v začetku in sredi besed za ji: ygra, na koncu besed pa za dolgi i« (Štrekelj 1922,
37). Med drugim razlaga tudi Kreljeva znamenja za mehčani l ali n: »Prva raba znamenja ^
v omehčavanje pred njim stoječega l-a je pač Krelj posnel iz slovanskega pisma, kjer služi
enak krožec istemu namenu: tako zvana slitnaja« (Štrekelj 1922, 39).

2.2

Način prikazovanja gradiva za praslovanske ijevske
samostalnike moškega spola, katerih odrazi so
izpričani v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

Praslovanske ijevske samostalnike moškega spola, katerih odrazi so izpričani v slovenskem
knjižnem jeziku 16. stoletja, obravnavam po abecednem redu. V uvodnem delu je naveden odraz (Ied, navadno tudi Red) obravnavanega samostalnika v sodobnem slovenskem
knjižnem jeziku. Sledi predstavitev gradiva iz ostalih slovanskih jezikov s poudarkom na
gradivu, ki uvršča obravnavani samostalnik med praslovanske ijevske samostalnike moškega spola. V tem razdelku so predstavljene tudi pomembnejše dileme, ki se pri posameznih
samostalnikih pojavljajo ob uvrščanju v določen sklanjatveni vzorec, spol, itd.
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Sledi osrednji del, ki predstavlja prikaz in analizo gradiva iz slovenskega knjižnega
jezika 16. stoletja, zbranega s pomočjo listkovne kartoteke Sekcije za zgodovino slovenskega jezika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Gradivo je prikazano
po posameznih avtorjih. Ob dejanskih avtorjih, tj. Primožu Trubarju, Juriju Dalmatinu,
Sebastijanu Krelju, Hieronimu Megiserju, Adamu Bohoriču, Juriju Juričiču, Janžu Tulščaku in Matiju Troštu, so vključeni še Janž Znojilšek, ki je sicer izdal nekaj svojih pesmi,
Felicijan Trubar, ki je pripravil samo ponatis že obstoječih pesmaric, in delo Ene duhovne
pejsni, ki je nastalo brez Trubarjeve privolitve kot delo več avtorjev. Pred predstavitvijo
gradiva je navedeno natančno število pojavitev obravnavanega samostalnika. Sledi prikaz
gradiva. Gradivo je razvrščeno po avtorjih v naslednjem vrstnem redu: prvi je obravnavan
Primož Trubar kot osrednji in najbolj pomemben avtor slovenskega knjižnega jezika 16.
stoletja. Sledi mu Jurij Dalmatin. Za Dalmatinom sta skupaj obravnavana Jurij Juričič in
Sebastijan Krelj, saj je njuna skupna točka, da imata v izglasju o namesto u, veznik da
namesto de, odraz cirkumflektiranega o je o in ne u ... Zatem so obravnavani avtorji glede
na to, v koliko delih se določen samostalnik pojavlja. Če je več avtorjev s pojavitvami
obravnavanega samostalnika v enakem številu del, so ti med seboj razvrščeni po časovnem zaporedju od avtorja z najzgodnejšo letnico dela, v katerem se obravavani samostalnik
pojavlja, do avtorja, pri katerem se obravnavani samostalnik pojavlja najkasneje. Merilo
je letnica prvega objavljenega dela, v katerem se obravnavani samostalnik nahaja. Tako se
npr. Megiser navadno uvršča pred Felicijana Trubarja, ker je leto njegovega prvega objavljenega dela 1592, pri Felicijanu Trubarju pa 1595. Uvod v prikaz gradiva pri posameznem
avtorju je sestavljen iz avtorjevega priimka. Izjemi sta Felicijan Trubar in večavtorsko delo
Ene duhovne pejsni. Zatem v oklepaju sledijo navedena dela, v katerih se obravnavani
samostalnik pojavlja. Pri avtorjih, ki so izdali samo eno delo (Ene duhovne pejsni, Juričič,
Tulščak, Trošt, Znojilšek), tega podatka ni. Nato je naveden podatek o številu vseh del
in pojavitev obravnavanega samostalnika pri posameznem avtorju. Sledi prikaz gradiva
v tabeli, kjer so pisne različice strnjene v pisno posodobljeno zapisano sklonsko obliko.
Fonetične različice so predstavljene kot v primeru gosp|u/o|d. V takšnih primerih ni izpisana
celotna beseda, ampak je ob poševnici v pomanjšani pisavi naveden samo spreminjajoči se
fonem. Fonetične različice so navedene po pogostnostnem zaporedju. Če je bolj pregledno,
katere različice so dejansko izpričane na sledeč način, je izpisana pisno posodobljena celotna različica sklonske oblike (gospuda/gospoda/guspudi). Za zapisom sklonske oblike je v
oglatem oklepaju navedeno število pojavitev vseh različic skupaj. Za vsako pisno različico
znotraj sklonske oblike je v oglatem oklepaju navedeno število pojavitev posamezne različice. Če je število pojavitev enako ena, podatka o številu pojavitev ni. Pri samostalnikih, ki
se pojavljajo v več spolih, je za številom pojavitev še oznaka spola. Število pojavitev znotraj posameznega slovničnega števila je zapisano na vrhu tabele za oznako števila (ednina,
dvojina, množina) v oglatem oklepaju. Če je v posameznem slovničnem številu izpričana
samo ena sklonska oblika, število pojavitev te ni napisano za njenim zapisom, ampak samo
ob oznaki števila. Če je pojavitev v posameznem številu samo ena, za oznako števila ni
podatka o številu pojavitev. Vse pisne različice, ki so očitne napake, npr. goſpndi, so označene s klicajem (!). Tako kot v prikazu gradiva po posameznih delih so tudi tukaj znotraj
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posameznega sklona različice med seboj ločene z vejico in si sledijo po pogostnostnem
zaporedju. Kjer je več različic z enakim številom pojavitev, si sledijo ali po časovnem zaporedju ali pa glede na povezanost s prevladujočimi pisnimi različicami. Vse očitne napake so
predstavljene na koncu. Pisne različice so izpisane po pogostnostnem zaporedju fonetičnih
različic, najprej najpogostejša fonetična različica s pisnimi različicami od najbolj pogoste
do najmanj pogoste in tako dalje do najmanj pogoste fonetične različice. Pisne različice
posameznih fonetičnih različic so med seboj ločene s podpičjem. Če se v posameznem
sklonu (navadno v mestniku ednine) pojavljata dve različni sklonski obliki, sta s pripadajočimi različicami navedeni ena pod drugo (enako velja, če je oblik več), zraven pa je za
znakom (romb) navedeno skupno število pojavitev v obravnavanem sklonu. Če se pisna
različica ujema s pisno posodobljeno fonetično različico (golob, kmeti), je oblika navedena
samo enkrat, označena pa je ležeče. V BH 1584 so stranskosklonske končnice navadno
nakazane samo s končnico Red. Izpričana končnica/končaj je označena ležeče, osnova, ki je
dejansko izpisana samo v Ied pa je v Red izpisana pokončno. Pri prikazu gradiva v tabelah
število pojavitev znotraj posameznega slovničnega števila velja za vse pripadajoče sklone
in število pojavitev posamezne sklonske oblike velja za vse pisne različice.
Pri splošnem prikazu gradiva je pod oznako (slovničnega) števila oznaka sklanjatve in
pod njo po potrebi še oznaka spola.
Analiza gradiva pri Trubarjevih, Dalmatinovih delih ter Kreljevih delih in JPo 1578
sledi pod tabelo s prikazom gradiva. Analiza obravnavanega samostalnika v ostalih delih
je strnjena v skupnem razdelku: Analiza samostalnika golob v ostalih delih. Če ostane za
Trubarjevimi, Dalmatinovimi, Kreljevimi deli in JPo 1578 samo en avtor, sledi analiza pod
tabelo s prikazom gradiva; enako kot pri prej navedenih avtorjih.
Na koncu obravnave posameznega samostalnika sledi splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev. Najprej so predstavljene pisno posodobljene različice obravnavanega
samostalnika. Za oznako za (slovnično) število je v oglatem oklepaju predstavljeno število
vseh pojavitev znotraj tega števila. Sledijo sklonske oblike, ki imajo v oglatem oklepaju na
desni pripisano število pojavitev. Če števila pojavitev ni, se oblika pojavlja samo enkrat. Če
je samo podatek o številu pojavitev znotraj določenega števila, za (edino) sklonsko obliko
pa podatka ni, pomeni, da je število pojavitev (edine) sklonske oblike enako številu pojavitev v obravnavanem številu. Če se samostalnik odraža v več spolih, je najprej naveden
moški, potem ženski spol, na koncu pa še oblike, pri katerih spola iz sobesedila ni mogoče
določiti (m/ž). Za oznako spola je v tem primeru napisano število pojavitev v obravnavanem spolu. Iz navedenih oblik izhaja določitev sklanjatvenih vzorcev in njihova analiza.
Očitnih napak v splošnem prikazu ne obravnavam, prištete so k različici, ki jo verjetno
odražajo (npr. gospndi je napačen zapis za gospudi; stavec je narobe obrnil črko u, ludire
je zapis oblike ljudje, ...).
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2.3

Odrazi praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega
spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

2.3.1

Cesar

Samostalnik césar ˮimperatorˮ, Red cesárja (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem
jeziku moškega spola, podspola živosti in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Praslovanski
samostalnik *csarь ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: hr. in sr. cȅsar, cȁr, bg.
car, csl. cěsarь, stč. ciesar, č. císař, slk. cisár, p. cesarz, str. cьsarь, r. carь, cesárь, ukr. císarь
(ESSJ I, 62). Samostalnik *csarь kot možni praslovanski ijevski samostalnik moškega spola
omenja Dybo 1990, 208, ki ga navaja pri ijevskih moških samostalnikih akcentske paradigme
c, poleg pa navaja še Imn crie, torej okrajšano obliko od cěsarie, ki naj bi se nahajala v cirilskih spomenikih iz zografskega samostana. V SP, ESSJ, ÈSSJa, v staroruskem slovarju /.../
je samostalnik *cěsarь (*carь) razložen kot jo-deblo brez znaka ijevske sklanjatve. Kot znak
ijevske sklanjatve so v SJS IV, 840–841, navedeni Oed cěsarьmь, Imn cěsarьe, cěsarije, Rmn
cěsarei, Dmn cěsarьmъ, Zmn cěsarije, Mmn cěsarьxъ, Omn cěsarьmi. Samostalnik cesar se
v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 531-krat.
Trubar: samostalnik cesar se pojavlja v 19 delih (TC 1550, TA 1550, TA 1555, TC 1555,
TE 1555, TKo 1557, TT 1557, TR 1558, TL 1561, TAr 1562, TO 1564, TPs 1566, TL 1567,
TC 1574, TP 1575, TC 1575, TT 1577, TT 1581-82, TPo 1595), skupaj 345-krat.
Ednina [257]

Dvojina

Množina [87]

I

cesar [67]: ceſsar [36], ceſſar [27],
ceſar [3], ceßar

cesarje:
ceſſarie

cesarji [42]: ceſſary [29], ceſsarji [10],
ceſary, ceſſarji, ceſsarij

R

cesarj|a/e [41]: ceſsarja [18],
ceſſaria [2], ceſſarja [2]; ceſſarie
[18], ceſſarye

/

cesarjev [10]: ceſſarieu [6], ceſsarjeu
[3], ceſſaryeu

D

cesarju [87]: ceſſariu [44], ceſsarju
[33], ceſſaryu [5], ceßarju [3],

/

cesarjem [5]: ceſſariem

T

cesarj|e/a [49]: ceſſarie [30];
ceſsarja [11], ceſſaria [7], ceſsaria

/

cesarje [24]: ceſſarie [19], ceſsarje [4],
ceſſarye

M

cesarju [2]: ceſſariu, ceſsarju

/

cesarjih: ceſſaryh

O

cesarjem [8]: ceſſariem [6],
CESSARIEM, ceſsarjem

/

cesarji [5]: ceſſary [4], ceſsarji

ceſariu, ceſsariu
cesaru [3]: ceſaru ◆ [90]

Samostalnik cesar se sklanja po odrazih mehke ojevske sklanjatve. V Ded se pojavlja tudi oblika
cesaru, ki odraža sekundarno otrditev r, verjetno pod vplivom imenovalnika. V tem primeru ne
gre za odraz trde ojevske sklanjatve, ki bi bil enakovreden odrazom mehke ojevske sklanjatve, saj
je pojav pogojen z analogijo in ne z regularnim razvojem. V Red se pojavlja preglašena oblika cesarje 19-krat, nepreglašena oblika cesarja pa 22-krat. V Ted se preglašena oblika cesarje pojavlja
30-krat, nepreglašena oblika cesarja pa 18-krat. Preglašene oblike so starejše, v kasnejših besedilih
se pojavlja več nepreglašenih oblik. V dvojini se pojavlja samo preglašena oblika Idv cesarje.
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Dalmatin: samostalnik cesar se pojavlja v 8 delih (DPa 1576, DC 1579, DC 1580, DB
1584, DC 1584, DM 1584, DAg 1585, DC 1585), skupaj 87-krat.
Ednina [79]

Množina [8]

I

cesar [21]: ceſſar [16], ceſar [2], ceßar [2], ceſsar

cesarji [2]: ceßarji

R

cesarja [8]: ceſſarja [6], ceßarja, ceſsarja

cesarjev: ceſſarjeu

D

cesarju [22]: ceſſarju [11], ceſsarju [6], ceſſariu [3],
ceſsariu, céſsarju

/

T

cesarja [24]: ceſsarja [10], ceſſarja [10], ceſsaria [2],
ceſſaria, ceßarja

cesarje [5]: ceſſarje [4], ceßarje

M

cesarju [2]: ceſſarju, ceſſarjeu!

/

O

cesarjem [2]: ceſſarjem, ceſsarjem

/

Samostalnik cesar se sklanja po odrazih mehke ojevske sklanjatve. Oblika Med cesarju
odraža mehko osnovo, na katero se pritika končnica trde ojevske sklanjatve. Pisna različica
ceſſarjeu je verjetno tipkarska napaka in jo lahko uvrstimo k obliki ceſſarju.49
Krelj in Juričič: samostalnik cesar se pojavlja v 2 Kreljevih delih (KB 1566, KPo 1567),
skupaj 14-krat, v JPo 1578 pa 57-krat.
Ednina [14]

49

I

cesar: caeſar

R

cesarja [2]: ceſaria
cesara [2]: ceſara ◆ [4]

D

cesaru [5]: ceſaru

T

cesarja [2]: ceſaria

M

/

O

cesarom [2]: ceſarom
Ednina [56]

Množina

I

cesar [11]: ceſsar [6], caeſar [3], ceſſar, ceſar

/

R

cesarja [10]: ceſaria [3], ceſarya [3], ceſſarya [2],
ceſsaria, ceſsarya
cesara: ceſara ◆ [11]

cesarjev: ceſaryeu

D

cesarju [21]: ceſariu [8], ceſsariu [6], ceſsaryu [3],
ceſſaryu [2], ceſaryu, caeſariu
cesaru [4]: ceſaru [3], ceſſaru ◆ [25]

/

T

cesarja [2]: ceſaria, ceſsaria

/

M

cesarju: ceſsarju

/

O

cesarjem [3]: ceſariem
cesarom [3]: ceſarom [2], ceſſarom ◆ [6]

/

pèr Ceſſarjeu (DB 1584, II, 139a).
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Pojavljajo se večinoma odrazi mehke ojevske sklanjatve. Odrazi trde ojevske sklanjatve
so Red cesara, Ded cesaru in Oed cesarom. V teh primerih gre najverjetneje za dejanski
odraz trde ojevske sklanjatve in ne za analogijo kot v Trubarjevih delih. Krelj se je namreč
zgledoval po cerkveni slovanščini, Juričič pa je bil Hrvat. To pomeni, da so oblike z nemehčanim r odraz podedovanega stanja (hrvaščine oz. cerkvene slovanščine). Oblika cesarju
iz Med kaže na končnico -u, ki je odraz slovenske trde ojevske sklanjatve. Pisni različici
caeſar iz Ied in caeſariu iz Ded kažeta na latinski zapis.
Megiser: samostalnik cesar se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 2-krat.
I

Ednina [2]
cesar: ceßar, ceſſar

Felicijan Trubar: samostalnik cesar se pojavlja v 2 delih ( delih (TfM 1595, TfC 1595),
skupaj 6-krat.
I
R
D
T

Ednina [6]
cesar: ceſar
/
cesarju [2]: ceſſarju
cesarja [3]: ceſſarja, ceſsarja

Ene duhovne pejsni: samostalnik cesar se pojavlja 5-krat.
I
R
D
T

Ednina [5]
/
cesarje: ceſarie
cesaru [2]: ceſaru
cesarja [2]: ceſaria

Tulščak: samostalnik cesar se pojavlja 1-krat.
I
R
D
T

Ednina
/
/
/
cesara: ceſſara

Bohorič: samostalnik cesar se pojavlja v BH 1584, skupaj 7-krat.
I
R
D
T
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Ednina [7]
cesar [4]: ceſſar [3], caeſar
cesarja: ceſſarja
cesarju: zeſarju
cesarja: ceſarja
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Trošt: samostalnik cesar se pojavlja 6-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [6]
cesar [2]: ceſar, ceſſar
cesarja [2]: ceſaria, ceſſaria
cesarju: ceſſariu
/
/
cesarjom: ceſſariom

Znojilšek: samostalnik cesar se pojavlja 1-krat.
I
R

Množina
/
cesarjov: ceſsarjou

Analiza sklanjatve samostalnika cesar v ostalih delih
Prevladujejo oblike, ki odražajo mehko ojevsko sklanjatev. Oblika Red iz *P 1563 cesarje odraža preglašeni izglasni nenaglašeni a. Trdo ojevsko sklanjatev odražata obliki Ded
cesaru iz *P 1563, ki je lahko odraz podedovanega stanja (pesem je napisal Juričič), in
Ted cesara iz TkM 1579, ki je podobno kot v Trubarjevih delih najverjetneje nastala pod
vplivom Ied.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika cesar v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja
Ed [431] I: cesar [109]. R: cesarja [43], cesarje [20], cesara [3]. D: cesarju [133], cesaru [14], césarju.
T: cesarja [53], cesarje [30], cesara. M: cesarju [5]. O: cesarjem [13], cesarom [5], cesarjom.
Dv I: cesarje.
Mn [97] I: cesarji [44]. R: cesarjev [12], cesarjov. D: cesarjem [5]. T: cesarje [29]. M: cesarjih. O: cesarji [5].

Najpogosteje se pojavlja vzorec, ki odraža (slovensko) mehko ojevsko sklanjatev. Pojavljajo se tudi odrazi (slovenske) trde ojevske sklanjatve ter odrazi, pri katerih se na
mehko osnovo cesarj- pritikajo končnice (slovenske) trde ojevske sklanjatve. V slednjih
primerih gre za nekakšen prehod iz (slovenske) mehke v (slovensko) trdo ojevsko sklanjatev. V Trubarjevih delih se v Red, Ted pojavlja poleg oblike cesarja tudi preglašena
oblika cesarje. V Idv je preglašena oblika cesarje edina izpričana, v splošnem prikazu pa
jo poenostavljam v cesarja, saj ne gre za morfološko, ampak za fonetično spremembo.
Preglašena oblika cesarje je edina izpričana oblika Red v *P 1563. Starejše, podedovane
oblike so tiste, ki se odražajo v mehki ojevski sklanjatvi. Sledijo oblike, pri katerih se na
mehko osnovo pritikajo končnice trde ojevske sklanjatve. Oblike, pri katerih se na trdo
osnovo pritikajo končnice trde ojevske sklanjatve, so dveh različnih izvorov. V Kreljevih
delih, *P 1563 in JPo 1578 so to gotovo podedovane oblike, ki predstavljajo vzporednico
oblikam z mehko osnovo. V Trubarjevih delih in TkM 1579 gre za novejši pojav, za vpliv
imenovalniške oblike (kjer je r nemehčan).
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Ednina
o
cesar?II
cesarja? / cesarje
cesarju?
cesarja? / cesarje
/
cesarjem
mI

I
R
D
T
M
O
I

II

o
cesar?
cesara
cesaru
cesara
/
cesarom
t

o
cesar?
cesarja?
cesarju?
cesarja?
cesarju
cesarjom
m-t

Dvojina

Množina

o
cesarje
/
/
/
/
/

om
cesarji?
cesarjev
cesarjem
cesarje?
cesarjih?
cesarji?

m

om-t
cesarji?
cesarjov
/
cesarje?
cesarjih?
cesarji?

Zaradi preglednosti prikaza pri samostalnikih cesar in pastir ne kažem samo na ojevski vzorec,
ampak tudi razliko med ojevsko mehko (om), ojevsko trdo (ot) in ojevsko sklanjatvijo, pri kateri
se na mehko osnovo pritikajo končnice trde ojevske sklanjatve (om-t).
V splošnih pregledih oblik in sklanjatvenih vzorcev navajam posodobljene oblike obravnavanih
samostalnikov, ki ne predstavljajo nujno dejansko izpričanih fonetičnih različic. Za takšen poseg
sem se odločil zaradi večje povednosti prikazanih oblik, saj pridejo bolj do izraza končnice (ki
seveda niso posodobljene).
Znak ? v splošnih preglednicah pomeni, da tista oblika sama po sebi ni nujno del (samo) tistega
vzorca, kjer je napisana. Prim. Ied cesar sam po sebi nič ne pove, ali bodo stranski skloni imeli
oblike trde ali mehke ojevske sklanjatve. Zato je taka oblika navedena povsod tam, kjer bi lahko,
glede na izpričanost ostalih oblik, obstajala. Tako lahko Ied cesar uvrstimo tako v trdi kot v mehki
ojevski sklanjatveni vzorec, ker so izpričane oblike obeh vzorcev.

2.3.2

Čmrlj

Samostalnik čmŕlj ˮapis terrestrisˮ, Red čmŕlja (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku moškega spola, podspola živosti in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Odrazi
praslovanskega samostalnika *čьmel/čьrmel v ostalih slovanskih jezikih so naslednji: č.
čmel, Red čmele/čmela, slk. čmeľ, Red čmeľa, stp. czmiel, kaš. šḿel, dl. tśmjel, Red tśmjela,
gl. čḿeľ (SP II, 311). Oblike z vrinjenim r: hr. čak. stmēlj, Red strmélja, č. nar. čmrľáň,
p. trzmiel, Red trzmiela (SP II, 311). Obstaja možnost tvorbe *čьrmь + *-eľь ali *čьrmelь
(ÈSSJa IV, 148–149). SP II, 311, navaja ijevsko osnovo *čьmelь. Sorodno je stvn. humbal,
stpr. camus, lit. kam-ãnė, let. kam-ane (SP II, 312). Iz slovanskega gradiva vidimo, da ni
popolnoma jasno, katere oblike spadajo pod ijevsko oz. ojevsko praslovansko izhodišče in
zakaj. SP II, 311, za slovenščino izhaja iz psl. izhodišča *čьmeľ. Navedeni zgledi v SP
II, 311, so iz Pleteršnika: čmlj, narečno ščemlj in šmlj. Bernštejn 1974, 255, navaja, da
se ijevska debla moškega spola večkrat težko ločijo od jo-debel. To je razvidno tudi v tem
primeru. V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja je identično stanje tudi pri samostalniku
ogenj, ki je že zelo zgodaj prešel v mehko ojevsko sklanjatev. Na takšen način se sklanja
npr. tudi ojevski samostalnik čevelj oz. črevelj.50
Samostalnik čmrlj se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 5-krat.

50

50

Ied č(r)evelj, Red č(r)evlja, Ded č(r)evlju, Ted č(r)evelj, Med č(r)evlju, Imn č(r)evlji, Rmn č(r)ev
ljev, č(r)evljov, Dmn č(r)evljem, Tmn č(r)evlje, Mmn č(r)evljih, č(r)evljah.
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Trubar: samostalnik čmrlj se pojavlja v TPo 1595, skupaj 1-krat.
I
R
D
T

Ednina
/
/
/
čmrla: zhmerla

Izpričana je oblika tožilnika ednine čmrla, ki kaže na uvrstitev v ojevsko sklanjatev in v
podspol živosti.
Megiser: samostalnik čmrlj se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 3-krat.
I

Ednina [3]
čmrl: zhmèrl [2], zhmerl

Bohorič: samostalnik čmrlj se pojavlja v BH 1584, skupaj 1-krat.
I
R
D
T

Množina
/
/
/
čmrle: zhmèrle

Analiza sklanjatve samostalnika čmrlj v ostalih delih
Izpričani sta obliki Ied in Tmn, čmrl in čmrle, ki odražata ojevski sklanjatveni vzorec.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika čmrlj v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja
Ed [4] I: čmrl [3]. T: čmrla.
Mn T: čmrle.

Izpričane oblike kažejo na ojevski sklanjatveni vzorec in podspol živosti. Nakazana sklanjatvena paradigma je enaka kot pri samostalniku čevelj/črevelj oz. molj.

I
R
D
T

Ednina
o
čmrlj
/
/
čmrlja

Množina
o
/
/
/
čmrlje
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2.3.3

Črv

Samostalnik čȓv ˮvermisˮ, Red čȓva in črvâ (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem
jeziku moškega spola in ne izkazuje nobenih oblikotvornih posebnosti. Sklanja se po prvi
moški sklanjatvi in je podspola živosti. Odrazi praslovanskega ijevskega samostalnika
*črvь v ostalih slovanskih jezikih so: hr. in sr. cȓv, Rmn cŕvī, bg. čъrv, mk. crv, csl.
črъvь, Red črъvi, r. červь, Red červjá, Rmn červéj, nar. čérev, str. čьrvь, p. czerw, Red
czerwia, stp. Omn czyrwmi, nar. czerwu, cyrf, Red cyra, Imn czerwie, č. červ, stč. črv,
Imn črvie, slk. červ, gl. čerẃ, dl. cerẃ, Imn cerẃe, plb. ceŕ() ˮpolžˮ (ESSJ I, 90; SP II,
269–271). Prikazane oblike so moškega spola. V cerkveni slovanščini oblika rodilnika
ednine črъvi kaže na ijevsko sklanjatev. Ostanki ijevske sklanjatve so v rodilniku množine vidni v srbščini in hrvaščini cŕvī (-ī po kontrakciji iz *-ьь), v ruščini červéj (-ej po
odpadu izglasnega jera v *-ьь). V imenovalniku množine se v narečni poljščini pojavlja
oblika czerwie, v stari češčini črvie, v gornji lužiški srbščini cerẃe (vse iz *-ьe). V stari
poljščini na ijevsko sklanjatev kaže tudi oblika orodnika množine czyrwmi. Na ijevsko
paradigmo kažeta tudi staroruski obliki dajalnika ednine červi in imenovalnika množine
červie (Sreznevskij III, 1558). V ijevsko paradigmo samostalnik *črvь uvršča tudi Miklošič, ki navaja cerkvenoslovanske zglede: Red in Ded črъvi, Imn črъvie, Rmn črъvij,
Omn črъvьmi (Miklošič 1856, 47).
V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja se samostalnik črv pojavlja 123-krat.
Trubar: samostalnik črv se pojavlja v 9 delih (TC 1550, TT 1557, TR 1558, TL 1561, TAr
1562, TPs 1566, TC 1575, TT 1581-82, TPo 1595), skupaj 27-krat.
Ednina [12]

Množina [15]

I

črv:I zheru [6], zheruu [4], zherv [2]

črvje [9]: zheruie [5], zhervje [3], zheruye

R

/

čr|uv/v|ov [4]: zheruuou [2]; zheruou, zhervou

D

/

/

T

/

črve: zherue
črvje: zheruie ◆ [2]

I

Za zapis polglasnika oz. reduciranega glasu pred r uporabljam zapis, ki je v rabi v sodobnem
knjižnem jeziku.

Ednina
•
Imenovalnik: Pisna različica zheruu lahko kaže na izgovor [čǝru] ali [čǝrvu]. Pisna
različica zheru lahko kaže na izgovor [čǝr] ali [čǝru]. Pisna različica zherv verjetno kaže na izgovor [čǝr]. Ne moremo pa popolnoma izključiti možnosti izgovora
[čǝrv], saj imamo v TT 1557 pri samostalniku vrv enkrat zapis verf, kjer izglasni f
gotovo ne kaže na bilabialni izgovor izglasnega v. Na takšno interpretacijo napeljujeta tudi v ESSJ I, 90, navedeni narečni obliki čf in čȁrf.51 Prav tako ne moremo
izključiti izgovora [čǝr'o] (govor Ročinja). Pri popraslovansko enozložnem samostalniku čv se je namreč zaradi lažjega izgovora razvil še en zlog (prim. tudi p.
51
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Citirani obliki sta iz ESSJ I, 90, kjer ni navedeno, iz katerega narečja sta vzeti.
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nar. czerwu). V sodobnih slovenskih narečjih je precej razširjena oblika čro (npr.
Ročinj, Most na Soči, Avče, Branik, Leskovica).52 Po pomiku cirkumfleksa in prehodu cirkumflektiranega o v u bi namreč oblika zheruu lahko kazala na takšen izgovor. Posredno kaže na tovrsten izgovor verjetno tudi oblika zheruuou v rodilniku
množine.
Množina
•
Imenovalnik: V imenovalniku množine se pojavlja samo pričakovan odraz podedovane oblike s končnico -je v različnih pisnih različicah (zheruie, zhervje, zheruye).
Obliki zheruie in zheruye bi lahko kazali na izgovor [čǝruje], kar bi lahko kazalo na
naglašen predzadnji zlog in razvoj iz [*čǝrȏvje].
•
Rodilnik: V rodilnik množine je prodrla izvorno ujevska končnica -ov, ki je v tem
obdobju že predstavljala splošno končnico rodilnika množine za moški spol. Zanimiva
je pisna različica zheruuou, ki bi lahko kazala na izgovor [čǝruvo] in posledično na
naglas na uv [*čǝrȏvov].
•
Tožilnik: V tožilniku množine se pojavljata dve obliki. Oblika črve (zherue) je odraz
slovenske (ojevske) sklanjatve moškega spola. Oblika črvje (zheruie) verjetno kaže na
podaljšavo osnove z -j-,53 na katero se pritika končnica -e; kot pri obliki črve.
Dalmatin: samostalnik črv se pojavlja v 5 delih (DJ 1575, DB 1578, DBu 1580, DB 1584,
DM 1584), skupaj 81-krat.
Ednina [14]

Množina [67]

I

črv [8]: zherv [4], zhèrv [4]

črvje [26]: zhèrvje [17], zheruie [7], zhervie, zhervje

R

črva [4]: zherua [2], zhervá, zhèrvá

črvov [17]: zhèrvou [11], zheruou [5], zhervou

D

/

črvom [5]: zheruom [2], zhèrvom [2], zhervom

T

črva [2]: zhèruá, zhèrvá

črve [18]: zhèrvé [5], zhèrve [5], zherue [4], zherve [4]

M

/

/

O

/

črvmi: zhèrvmy

Ednina
•
Imenovalnik: Pojavlja se oblika črv [čǝr], ki je štirikrat, tj. v polovici primerov, zapisana kot zhèrv.
•
Rodilnik: Pojavlja se oblika črva [čǝr'va:], pisni različici zhervá in zhèrvá nedvomno
kažeta na naglas na končnici. Končnica -a je prodrla iz slovenske (ojevske) sklanjatve
moškega spola.
•
Tožilnik: Pojavlja se oblika črva [čǝr'va:] kot v rodilniku. To kaže, da je samostalnik črv spadal v podspol živosti. Oba zapisa v Dalmatinovih delih (zhèruá in zhèrvá) izkazujeta naglas
na končnici.
52
53

SLA: T89, T78, T79, T104, T180.
Več o tipu samostalnikov s podaljšano osnovo -j- v poglavju 2.4.5 o moškem mešanem sklanjatvenem
vzorcu.
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Množina
•
Imenovalnik: Izpričan je odraz pričakovane podedovane oblike črvje v različnih pisnih
različicah (zhèrvje, zheruie, zhervie, zhervje).
•
Rodilnik: V rodilniku množine je izpričana samo oblika črvov (zhèrvou, zheruou,
zhervou), ki je odraz slovenske ojevske sklanjatve moškega spola.
•
Dajalnik: Končnica -om je prodrla iz slovenske (ojevske) sklanjatve moškega spola.
•
Tožilnik: Končnica -e je prodrla iz slovenske (ojevske) sklanjatve moškega spola.
Pisna različica zhèrvé kaže na naglas na končnici [čǝr've:].
•
Orodnik: Izpričana oblika zhèrvmy kaže na odraz pričakovane podedovane oblike ijev
ske moške sklanjatve. Izglasni y kaže na naglas na končnici [čǝrv'mi:].
Juričič: samostalnik črv se pojavlja 2-krat.
I

Množina [2]
črvje: zharuie, zharuye

Samostalnik črv se v JPo 1578 pojavlja samo v Imn. Izpričana oblika odraža pričakovano
podedovano obliko črvje.
Megiser: samostalnik črv se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 5-krat.
I

Ednina [5]
črv: zherv [3], zheru [2]

Felicijan Trubar: samostalnik črv se pojavlja v 2 delih (TfM 1595, TfC 1595), skupaj 2-krat.
I
R
D
T

Množina [2]
/
/
črvem: zhervem
črve: zhèrve

Ene duhovne pejsni: samostalnik črv se pojavlja 1-krat.
Množina
I /
R /
D črvjem: zheruiem

Tulščak: samostalnik črv se pojavlja 1-krat.
I

54

Ednina
črv: zherv
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Bohorič: samostalnik črv se pojavlja v BH 1584, skupaj 2-krat.
I
R

Ednina [2]
črv: zherv
črva: zherva

Trošt: samostalnik črv se pojavlja 1-krat.
I

Ednina
črv: zheru

Znojilšek: samostalnik črv se pojavlja 1-krat.
I

Ednina
črv: zherv

Analiza sklanjatve samostalnika črv v ostalih delih
V Dmn se v TfC 1595 pojavlja odraz pričakovane izhodiščnoslovenske oblike črvem.
Končnica -em dajalnika množine odraža mehko ojevsko sklanjatev.54 V *P 1563 se pojav
lja oblika črvjem, ki odraža podaljšano osnovo črvj-. Ostale oblike odražajo trdo ojevsko
sklanjatev.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika črv v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja
Ed [36] I: črv [16], čǝru [9], čǝruu [4]. R: črva [3], črvá [2]. T: črvá.
Mn [87] I: črvje [37]. R: črvov [19], čǝruvov [2]. D: črvom [5], črvem, črvjem. T: črve [15], črvé [5], črvje.
O: črvmy.

V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja se je samostalnik črv v izpričanih oblikah ednine
sklanjal po ojevski sklanjatvi. V množini prihaja do mešanja treh različnih vzorcev. Po ijev
ski sklanjatvi se sklanjajo še imenovalnik, dajalnik in orodnik. V imenovalniku, dajalniku
in tožilniku množine se nakazuje podaljšana osnova z -j- (črvj-), ki v tožilniški obliki že
izkazuje prehod v ojevsko sklanjatev. Po ojevski sklanjatvi se lahko sklanjajo rodilnik, dajalnik in tožilnik množine. V sklonih, kjer se pojavljajo ojevske oblike, so te prevladujoče,
v ednini pa celo edine izpričane. Oblika črvjem se pojavlja enkrat v *P 1563, oblika črvje v
tožilniku množine v TC 1575 prav tako enkrat. Oblika črvem se pojavlja v TfC 1595. Prav
tako je enkratna pojavitev črvmi, ki je izpričana v DB 1584.
Pri samostalniku črv so v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja (slovenske) ojevske
oblike že skoraj povsem izpodrinile ijevske.

54

»Sprva je končnica -ěm nastopila pri samostalnikih z -ěxъ v L. pl., od koder je ě prešel tudi v D.,«
ugotavlja Ramovš 1952, 47.
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I
R
D
T
M
O
I

II

Ednina
oI
črvII
črva
/
črva
/
/

Množina
o
/
črvov
črvom
črve
/
/

i
črvje?
/
črvem
/
/
črvmi

i*
črvje?
/
črvjem
črvje
/
/

Oznaka pomeni, da so pod njo navedene oblike odraz ojevskega sklanjatvenega vzorca, oznaka i*
pa, da so pod njo navedene oblike odraz vzorca, ki ima poteze ijevskega vzorca, ki pa ni čisti ijevski
vzorec. Oznaka i označuje, da so pod njo navedene oblike odraz (pravega) ijevskega sklanjatvenega
vzorca.
V tabelah, kjer predstavljam splošne sklanjatvene vzorce, navajam najsodobnejšo različico. Npr.
gospod namesto gospud, dever namesto diver, itd. Za to sem se odločil, ker se fonetični odrazi
razlikujejo od avtorja do avtorja in tudi sami avtorji niso vedno enotni v zapisih. Tudi v Trubarjevih delih, kjer se pojavlja npr. osnova gospud-, se posamično pojavlja osnova gospod-. Razmerje
je vidno v tabeli, ki prikazuje gradivo oz. pisne različice, v tabelah s splošnim prikazom pa zapis
poenostavljam oz. posodabljam zaradi preglednosti prikaza sklanjatvenih vzorcev.

Problematika podedovanosti ijevskih oblik pri samostalniku črv
V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja se odražata medsebojni vpliv in mešanje različnih sklanjatvenih vzorcev. Tako se tudi ijevske končnice pojavljajo pri prvotno ojev
skih samostalnikih (mož, zob, las, jud, ajd). Nastal je mešani sklanjatveni tip, v katerem
sta se ednina in dvojina sklanjali po (slovenski) ojevski sklanjatvi,55 v množini pa so se
pojavljale ijevske in (slovenske) ojevske končnice. V imenovalniku je ijevska končnica
-je,56 v rodilniku končnici -ov/-i,57 v dajalniku ojevski končnici -om/-em.58 V tožilniku
se je pojavljala ojevska končnica -e,59 redkeje ijevska končnica -i,60 v mestniku ojevski
končnici -eh/-ih,61 v orodniku pa ijevska (lahko tudi ujevska) končnica -mi, redkeje -i.62
Te končnice so se lahko pritikale tudi na osnovo, podaljšano z -j-. Pojav končnice slovenske ojevske ali slovenske ijevske sklanjatve je v Rmn, Dmn, Mmn in Omn odvisen
od mesta naglasa. Če je naglas na končnici, so končnice (slovenske) ijevske, če pa je na
osnovi, so (slovenske) ojevske.63 Končnica -i v Tmn je vedno naglašena, končnica -e pa
55

56
57
58
59
60
61
62
63
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Ied mož, Red moža, Ded možu, Ted moža, Med moži, možu, možej, Oed možom, možem, Idv moža,
Rdv možov, Tdv moža; Ied zob, Red zoba, Ted zob; Ied las, Red lasa, Ted las, Med lasu; Ied jud,
Red juda, Ded judu, Ted juda, Oed judam; Ied ajd, Red ajda, Ded ajdu, Ted ajda.
Imn možje, moži; zobje, zobi; lasje, lasi; judje, judije, judi; ajdje ajdi.
Rmn mož, možov, moži, možeh; zob, zobi; las; judi, judov, judeh; ajdov.
Dmn možem, možom, možjem; zobem; judom, ajdom.
Tmn može, možje; zobe, zobje; lase, lasje; jude, judje; ajde, ajdje.
Tmn moži; zobi; lasi.
Mmn možeh, možih; zobeh; laseh; judih, judeh; ajdih.
Omn možmi, moži; zobmi; lasmi, lasi; judmi, judi; ajdmi, ajdi.
»Die subst., die im sg.gen. a betonen oder ú haben, könen im dual dat. und instr. und im pl. dat.
und loc. êma, êm und êh auslauten: tatêma, tatêm, tatêh; dieselben subst. könen den pl. instr. auf
mí: tatmi bilden« (Miklošič 1856, 182).
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je verjetno lahko naglašena ali nenaglašena. Končnica -je v Imn je lahko naglašena ali
nenaglašena.
Samostalnik črv ima prav táko sklanjatveno paradigmo. Če jo primerjamo s sklanjatvijo samostalnika mož, ugotovimo, da se sklada z njo v prav vseh oblikah. Vendar samo na
podlagi tega primera ni mogoče z gotovostjo trditi, ali gre pri ijevskih oblikah samostalnika
črv za podedovane oblike ali gre že za sekundarne (prav tako ijevske oblike), ki so nastale
pod vplivom sklanjatvenega tipa samostalnika mož.64
Bolj se zdi verjetno, da so ijevske oblike podedovane, saj je v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja ijevska sklanjatev pri samostalnikih moškega spola živa še pri samostalniku gospod. Predvidevam, da je samostalnik črv začel prehajati v ojevsko sklanjatev,
ta proces pa je v obravnavanem obdobju zavrlo dejstvo, da je obstajal (dokaj produktiven)
sklanjatveni vzorec, ki je vseboval oblike ijevskega izvora. Tako je sklanjatveni vzorec
samostalnika mož vplival na sklanjatev samostalnika črv samo posredno, z upočasnitvijo
prehajanja ijevskih oblik v ojevske. Manj verjetno bi bilo, da bi najprej celotna sklanjatev prešla iz ijevske v ojevsko in kasneje (pod vplivom sklanjatvenega vzorca, ki je
nastal ravno zaradi vpliva ijevske sklanjatve) posamezni skloni ponovno nazaj v ijevsko
sklanjatev. Upoštevati moramo dejstvo, da ima v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku
samostalnik črv samo ojevske oblike (regularen primer prve moške sklanjatve). Torej
bi moral samostalnik črv v razvoju slovenskega (knjižnega) jezika doživeti kar tri spremembe sklanjatvene paradigme, kar se zdi malo verjetno. V slovenskem jeziku je ojevska
sklanjatev pri samostalnikih moškega spola že od vsega začetka dominantna in je malo
verjetno, da bi samostalnik, ki se je enkrat uvrstil vanjo, kasneje iz nje izpadel in se čez
čas spet vanjo uvrstil.
Iz vsega tega lahko zaključim, da samostalnika črv in mož spadata v isti sklanjatveni vzorec. Ijevske oblike pri samostalniku črv so podedovane, ostanek starega načina sklanjanja, pri
samostalniku mož pa so te oblike inovacija, sekundarne, nastale pod vplivom ijevske sklanjatve.
Na podlagi napisanega lahko sklanjatev samostalnika črv v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja strnemo tako:

I
R
D
T
M
O

64

Ednina
o
črv
črva
/
črva
/
/

Množina
mešani
črvje
črvov
črvom / črv(j)em
črv(j)e
/
črvmi

Imn možje, Rmn možov, moži, Dmn možem, možom, možjem, Tmn možje, moži, Mmn možeh,
možih, Omn možmi, moži. Imn črvje, Rmn črvov, Dmn črvom, črvem, črvjem, Tmn črve, črvje,
Omn črvmi.
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2.3.4

Dever

Samostalnik devr ˮuxoris fraterˮ, Red devrja, tudi dver,65 Red dvera (Pleteršnik) je v
sodobnem slovenskem knjižnem jeziku zastarel, nadomešča ga samostalnik svak. Sklanja se
po prvi moški sklanjatvi in je podspola živosti. V stranskosklonskih oblikah ima podaljšavo
osnove z -j-, kar povzroča preglas v orodniku ednine, dajalniku, orodniku dvojine, rodilniku dvojine in množine ter dajalniku množine. Odrazi praslovanskega ijevskega samostalnika
*dverь v ostalih slovanskih jezikih so naslednji: hr. in sr. djȅvēr ˮmožev bratˮ, bg. dèver, mk.
dever, csl. děverь, Omn děvermi, r. déverь ˮsvakˮ, č. deveř, slk. dever, stp. dziewierz, str. Omn
devermi, br. dzéver, ukr. diver (ESSJ I, 99; SP III, 179–80). V ostalih slovanskih jezikih se
pojavljajo pričakovani odrazi. Naravni in slovnični spol je moški, saj označuje moško osebo.
Na sklanjatev po ijevski paradigmi kaže oblika orodnika množine devermi iz stare ruščine,
dziewierzmi iz stare poljščine (SSp II, 322) in děvermi iz cerkvene slovanščine. V sodobnih
slovanskih jezikih se odrazi samostalnika *dverь sklanjajo po ojevski (mehki ali trdi) sklanjatvi. Izvorno praindoevropsko lahko ta samostalnik izpeljujemo iz konzonantne r-sklanjatve, tako kot tudi še samostalnike mati, hči; brat, sestra. Sledi sklanjanja po r-sklanjatvi so
vidne v lit. Red dievers, Imn díevers, gr. δαήρ (< δαιϝήρ), Red δαερός (SP III, 180).
V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja se samostalnik dever pojavlja 11-krat.
Dalmatin: samostalnik dever se pojavlja v 2 delih (DB 1578, DB 1584), skupaj 7-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [7]
diver [6]: diver [3], diuer [2], divér
/
/
/
/
diverjom

Izpričani obliki odražata naglas na drugem zlogu. Na to kaže i v prvem zlogu, ki je nastal iz
nenaglašenega odraza ě, in pisna različica divér. Oblika Oed diverjom odraža končnico trde
ojevske sklanjatve, ki se pritika na mehko osnovo diverj-.
Megiser: samostalnik dever se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 4-krat.
I

Ednina [4]
diver: diver [3], divér

Zaradi slovarske narave Megiserjevih del je izpričana samo imenovalniška oblika, ki kaže
naglas na končnici [di've:r].
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Prim. Kapović 2009, 237–238, kjer predpostavlja izhodiščno akcentsko paradigmo a, torej *dverь.
Enako Olander 2001.

Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika dever v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [11] I: diver [8], divér [2]. O: diverjom.

V 16. stoletju imamo izpričanih samo 11 pojavitev samostalnika dever. Vse oblike so
edninske, večinoma imenovalniške. Naglas je bil na drugem zlogu, saj je v prvem zlogu
izpričan i kot odraz nenaglašenega ě. Glede na orodniško obliko lahko predvidevamo, da se
je samostalnik dever v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja sklanjal po mehki ojevski
sklanjatvi.

I
R
D
T
M
O

2.3.5

Ednina
o
dever
/
/
/
/
deverjom

Drob ˮdrobir, parvulum fragmentumˮ

Samostalnik drb ˮdrobir, parvulum fragmentumˮ, Red drba (SSKJ), starejše Red drobȋ
ž ˮseneni drobˮ (Pleteršnik) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku moškega spola
in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Odrazi praslovanskega ijevskega samostalnika
*drȍbь ˮdrobir, parvulum fragmentumˮ so v ostalih slovanskih jezikih naslednji: ženski
spol: hr. in sr. drȏb, Red drȍbi ˮkošček, drobtinaˮ, bg. drob ˮulomekˮ, r. drobь, Red
drobi ˮmajhni koščki česa razbitega, šibre, ulomekˮ; moški spol: p. drób, Red drobiu
ˮperutninaˮ, br. nar. drob, Red drobi ˮšibraˮ (SP IV, 248). Odrazi samostalnika *drȍbь
ˮparvulum fragmentumˮ so v slovanskih jezikih moškega ali ženskega spola. Kot moški
spol ijevske sklanjatve obravnava samostalnik *drobь GHJP 1998, 183. Možni tvorbi sta
v slovanskih jezikih ojevska ali ijevska. Za slovenski knjižni jezik 16. stoletja ne moremo
z gotovostjo trditi, ali samostalnik drob ˮparvulum fragmentumˮ spada v ojevsko ali v
ijevsko sklanjatev, prav tako mu zaradi nezadostnega sobesedila ne moremo določiti niti
spola.
Samostalnik drob ˮdrobir, parvulum fragmentumˮ se v slovenskem knjižnem jeziku
16. stoletja pojavlja 2-krat.
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Krelj in Juričič: samostalnik drob ˮdrobir, parvulum fragmentumˮ se pojavlja v KPo 1567,
skupaj 1-krat, v JPo 1578 tudi 1-krat.
I
R
D
T

Ednina [2]
/
/
/
drub

Iz izpričane pojavitve ne moremo določiti ne spola ne sklanjatve.66
Splošni prikaz sklanjatvenih vzorcev samostalnika drob ˮdrobir, parvulum fragmen
tumˮ v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
Iz dveh izpričanih pojavitev besedne zveze v drub pojti ne moremo razpoznati niti sklanjatvenega vzorca niti spola.
I
R
D
T

2.3.6

Ednina
/
/
/
drob?

Drob ˮdrobovje, visceraˮ

Samostalnik drb, Red drba ˮdrobovje, visceraˮ (Pleteršnik) je moškega spola in se sklanja
po prvi moški sklanjatvi. Odrazi praslovanskega ijevskega samostalnika *drȍbь ˮdrobovje,
visceraˮ so v ostalih slovanskih jezikih naslednji: hr. in sr. drȏb ž, Red drȍbi, bg. nar. drob
ž ˮpljuča, jetraˮ, p. drób m, Red drobiu ˮdrobovina pri perutniniˮ (SP IV, 248). Samostalnik
*drȍbь ˮvisceraˮ ima v slovanskih jezikih različne odraze. V poljščini se v stranskih sklonih
b mehča, v južnoslovanskih jezikih se pojavljajo odrazi ženskega spola. To bi lahko kazalo
na praslovansko ijevsko izhodišče moškega spola.
Samostalnik drob ˮdrobovje, visceraˮ se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
pojavlja 38-krat.
Dalmatin: samostalnik drob ˮdrobovje, visceraˮ se pojavlja v 2 delih (DB 1578, DB 1584),
skupaj 32-krat.
I
R
D
T
M
O
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Ednina [32]
drob [6]
droba [16]: droba [13], drobá [3]
/
drob [8]
/
drobom [2]

Prim. v'drub poiti (KPo 1567, XIX). Pojavitev v JPo 1578 je enaka.

Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

Samostalnik drob ˮdrobovje, visceraˮ se v Dalmatinovih delih sklanja po ojevski sklanjatvi.
Pisna različica drobá v rodilniku ednine iz DB 1584 lahko odraža naglas na končnici.
Megiser: samostalnik drob ˮdrobovje, visceraˮ se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603),
skupaj 5-krat.
I

Ednina [5]
drob: drub [3], drob, orob!

Znojilšek: samostalnik drob ˮdrobovje, visceraˮ se pojavlja 1-krat.
I
R
D
T

Ednina
/
/
/
drob

Analiza sklanjatve samostalnika drob ˮdrobovje, visceraˮ v ostalih delih
Iz oblik Ied in Ted drub lahko sklepamo kvečjemu na odraz cirkumflektirano naglašenega o.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika drob ˮdrobovje, visceraˮ v
slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
Ed [38] I: drob [8], drub [4]. R: droba [13], drobá [3]. T: drob [8]. O: drobom [2].

Sklanjatev samostalnika drob ˮdrobovje, visceraˮ je bila v slovenskem knjižnem jeziku 16.
stoletja ojevska.

I
R
D
T
M
O

2.3.7

Ednina
o
drob
droba
/
drob
/
drobom

Glad

Samostalnik glȃd ˮfamesˮ, Red gladȗ in glȃda (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem
jeziku moškega spola in predstavlja zaradi rodilniške končnice -u izjemo prve moške sklanjatve. Pleteršnik navaja tudi glȃd, Red gladȋ ženskega spola. Odrazi praslovanskega ijevskega
samostalnika *gȏldь v ostalih slovanskih jezikih so naslednji: hr. in sr. glȃd m in ž, bg. glad,
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mk. glad, csl. gladъ in gladь m, č. hlad, slk. hlad, p. głód, Red głódu, gl. hłód, dl. głód, r.
gólod, br. gólad, ukr. gólod, plb. gluod (ESSJ I, 143). Miklošič 1862–1865, 128, navaja csl.
oblike Red gladi, Med gladi in Oed glademь. Gradivo, ki je na voljo v slovanskih jezikih,
kaže večinoma na odraze moškega spola, ki se sklanjajo po ustreznih odrazih ojevske sklanjatve. Prim. tudi csl. Red glada, Oed gladomь (Minčeva 1978, 125). Cerkvenoslovanski primer
gladь bi lahko kazal na odraz ijevske sklanjatve, saj bi bil odraz (mehke) ojevske sklanjatve
verjetno **glaždь. Bezlaj v ESSJ I, 143, navaja samo ojevsko izhodišče, kar je glede na večinsko gradivo iz slovanskih jezikov gotovo ustrezna rekonstrukcija. Glede na podatek iz RHSJ
III, 141, »GLȂD, f /.../ Od XVIII vijeka u istočnijem i južnijem krajevina našeg naroda« lahko
sklepamo, da je ženski spol v hrvaškem jeziku sekundaren. SRJ IV, 29, obravnava gladь
ž samo v pomenu ˮgladka površinaˮ. Nedvomen dokaz, da se je samostalnik *gȏldь lahko
sklanjal po ijevski sklanjatvi moškega spola, so oblike, ki jih navaja Miklošič. Glede na to, da
ijevska sklanjatev moškega spola že v praslovanščini ni bila več produktivna,67 je nemogoče,
da bi nastala novotvorjenka, ki bi se sklanjala po tej sklanjatvi. Tako lahko sklepamo, da so
vse ostale tvorjenke (moški spol ojevske sklanjatve in ženski spol ijevske sklanjatve) kasnejše, ko je ijevska sklanjatev moškega spola že zamrla.
Samostalnik glad se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 8-krat.
Trubar: samostalnik glad se pojavlja v 2 delih (TT 1557, TT 1581-82), skupaj 2-krat.
I
R

Ednina [2]
/
gladu

Pojavlja se samo rodilniška oblika gladu, ki odraža ujevsko sklanjatev.
Dalmatin: samostalnik glad se pojavlja v 3 delih (DB 1578, DB 1584, DC 1584), skupaj 3-krat.
I
R

Ednina [3]
glad [2]
gladu

V Ied se pojavlja oblika glad. V Red se pojavlja oblika gladu, ki odraža ujevsko sklanjatev.
Megiser: samostalnik glad se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 2-krat.
Ednina [2]
glad

I

Felicijan Trubar: samostalnik glad se pojavlja v TfC 1595, skupaj 1-krat.
I
R
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Ednina
/
gladu

»Es gab auch ein гладь, глади, das auch in die o-Deklination überging, daher Ps Bon. D. sg.
гладю 36. 19, G. sg. Ps. Sof. гладѣ« (Vondrák 1912, 27).

Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

Analiza sklanjatve samostalnika glad v ostalih delih
V TfC 1595 je izpričana rodilniška oblika gladu, ki odraža ujevsko sklanjatev.
Splošni pregled oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika glad v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [8] I: glad [4]. R: gladu [4].

V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja se izpričane oblike samostalnika glad sklanjajo
po odrazih ujevske sklanjatve.
Ednina
u
I

glad

R

gladu

2.3.8

Gnus

Samostalnik gnȗs ˮfastidiumˮ, Red gnusa (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem
jeziku moškega spola in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Odrazi praslovanskega ijev
skega samostalnika *gnȗsь v ostalih slovanskih jezikih so naslednji: hr. in sr. gnȗs m/ž,
bg. gnus m/ž, mk. gnas m, stcsl. gnьsь ž, csl. gnusъ, stč. hnus, č. hnus, slk. hnus, r. gnus
m (ÈSSJa VI, 183–184). Miklošič 1862–65, 132, navaja stcsl. gnusь ž in gnusъ m. ESSJ
I, 154, izpeljuje *gnȗsь iz pie. osnove *ghnes-, kar povezuje z grškim χνοῦς. Sreznevskij
I, 526, navaja primere iz str: »gnusehъ nečistyhъ, vsěhъ gnusii sihъ in vy istinǫ gnus i
skarědne prokaženija estь srebroljubie.« Kot možna spola sta navedena tako moški kot
ženski. RHSJ III, 217, navaja možno stcsl. osnovo gnьsь in gnesь. Navaja tudi samostalnik gnȗs ženskega spola: »Da od te gńusi odtiska me« in »Voda smiče i s ńe svu gnus i
nečistos«. SS I, 411, navaja stcsl. gnusъ m in gnesь ž (iz *gnъsь). Pleteršnik navaja samostalnik gnȗs, ki je moškega spola, s primeroma gnus in groza (po Dalmatinu) ter življenja
gnus. SRJ IV, 47–48, vsebuje gesla gnusъ m, Red gnusa, Oed gnusomъ iz 12. stoletja;
gnusa ž; Red ot gnusy iz 16. stoletja; ter gnusь (gnesь, gnьsь) ž, Red gnьsi iz 11. stoletja Samostalnik *gnȗsь obravnavam kot možni praslovanski ijevski, ker iz slovanskega
gradiva ni mogoče z gotovostjo razbrati, ali sta vzporedno obstajala o-deblo in i-deblo
in ali je katero od teh sekundarno. Iz izpričanih sobesedil ni mogoče vedno razbrati niti
spola. Morda je ravno to povzročilo, da je bil obravnavani samostalnik lahko ali moškega
ali ženskega spola. Iz SRJ je razvidno, da je v najzgodnejših besedilih samostalnik gnusь
ženski ijevski, pri čemer so nekateri primeri podobni kot pri Sreznevskem, torej spola ni
mogoče nedvomno razbrati iz sobesedila. Očitno se ajevski samostalnik gnusa začenja
pojavljati v kasnejših obdobjih, samostalnika gnusь in gnusъ pa sta izpričana tudi v zgodnejših besedilih.
Samostalnik gnus se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 9-krat.
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Trubar: samostalnik gnus se pojavlja v TT 1577, skupaj 1-krat.
I
R
D
T

Ednina
/
/
/
gnus

Samostalnik gnus je izpričan v tožilniku ednine, spol iz sobesedila ni razviden.68
Dalmatin: samostalnik gnus se pojavlja v 3 delih (DJ 1575, DB 1578, DB 1584), skupaj 4-krat.
Ednina [4]
gnus

I

Samostalnik gnus je v Dalmatinovih delih izpričan samo v imenovalniku ednine, saj gre
skladenjsko za del povedka. V treh primerih iz sobesedila spol ni razviden, v enem primeru
pa gre nedvomno za moški spol.69
Juričič: samostalnik gnus se pojavlja 1-krat.
I
R
D
T

Ednina
/
/
/
gnus

Samostalnik gnus se pojavlja samo v tožilniški obliki, spol iz sobesedila ni razviden.70
Megiser: samostalnik gnus se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 3-krat.
I

Ednina [3]
gnus: gnus,
gnuß, gnúſ

Zaradi slovarske narave Megiserjevih del je izpričan samo Ied, spol ni razviden.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika gnus v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [9] I: gnus [6], gnús. T: gnus [2].

Pojavljata se samo obliki imenovalnika in tožilnika ednine, iz katerih spol ni vedno razviden. Kjer je spol nedvoumno razviden, je moški. Na podlagi izpričanih oblik je samostalnik
68
69

70
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»Bug na tacih falsh kerſzhenikih gnus ſato ima« (TT 1577, 288).
»O ti zhudni Bug v'tvoih dellih: Leta gnus, kir je vſe Krajle s'nogami teptal, inu ſamiga Boga
ſtrahoval, ta mora zagati inu paſti pred eno vbogo ſ htimo« (DB 1584, II, 92a).
»kateri Chriſtuſa inu niegouo Beſedo pregania: ta naſe saklada /.../ vſo Kurbaryo, Preshustuo,
ſramoto, ſpot /.../ vſo oſtudnoſt, Gnus ali Gersobo« (JPo 1578, III, 15).

Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

gnus nemogoče uvrstiti v kateri koli sklanjatveni vzorec. Na podlagi izpričanega spola iz
DB 1584 lahko sklepamo le, da je bil samostalnik gnus v slovenskem knjižnem jeziku 16.
stoletja moškega spola.
I
R
D
T

2.3.9

Ednina
gnus?
/
/
gnus?

Golob

Samostalnik golb ˮcolumbaˮ, Red golba (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem
jeziku moškega spola, podspola živosti in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Odrazi
praslovanskega ijevskega samostalnika *gȍlǫbь v ostalih slovanskih jezikih so naslednji:
hr. in sr. gȍlub, bg. glъb, arh. gòlъb, mk. gulab, nar. galab, csl. golǫbь, č., slk. holub,
p. gołąb, Red gołębia, gl. holb', dl. golub, r. gólub, br., ukr., gólub (ESSJ I, 159). V slovanskih jezikih lahko zasledimo različne pričakovane odraze nosnega *ǫ. Samostalnik
*gȍlǫbь je v vseh slovanskih jezikih moškega spola. V cerkveni slovanščini so izpričane
oblike Red in Ded golǫbi, Imn golǫbije, Rmn golǫbi, golǫbij, Tmn golǫbi (Miklošič
1856, 46). V stari poljščini se v imenovalniku množine pojavljata obliki golebye in golombye (SSp II, 452), ki lahko kažeta na ostanek ijevske sklanjatve moškega spola. V slovenščini je viden (kot pri odrazih vseh samostalnikov praslovanske akcentske paradigme
c) akcentski pomik tipa ȍko → ok.
V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja se samostalnik golob pojavlja 108-krat.
Trubar: samostalnik golob se pojavlja v 10 delih (TA 1550, TA 1555, TE 1555, TT 1557,
TR 1558, TO 1564, TPs 1566, TC 1575, TT 1581-82, TPo 1595), skupaj 35-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [21]
golob [6]
goloba [8]
/
goloba [7]
/
/

Dvojina [3]
/
/
/
goloba
/
/

Množina [11]
golobi [3]
golobov: golobou
/
golobe [6]
/
golobi

V Trubarjevih delih se samostalnik golob odraža kot del slovenske ojevske sklanjatve in ne
kaže nobenih sledov ijevske.
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Dalmatin: samostalnik golob se pojavlja v 2 delih (DB 1578, DB 1584), skupaj 53-krat.
I
R
D
T

Ednina [29]
golob [8]
goloba [5]
/
goloba [16]

Dvojina [13]
/
/
/
goloba

Množina [11]
golobi [7]
golobov [2]: golobou
/
golobe [2]

Sklanjatev samostalnika golob je v Dalmatinovih delih enaka kot v Trubarjevih. Odraza
Omn, ki je v Trubarjevih delih izpričan, v Dalmatinovih delih ni.
Krelj in Juričič: samostalnik golob se pojavlja v KPo 1567, skupaj 1-krat, v JPo 1578 pa 12-krat.
I

I
R
D
T

Ednina
golob
Ednina [7]
golob [3]
goluba
/
gol|u/o|ba [3]:
goluba [2];
goloba

Dvojina [4]
/
/
/
goloba

Množina
/
/
/
golube

Odstopanje od sklanjatve, ki jo sicer kaže samostalnik golob v Trubarjevih in Dalmatinovih
delih, se kaže v odrazu za nosnik v rodilniku in tožilniku ednine, goluba, ter v tožilniku
množine golube. U namesto o se pojavlja zato, ker je bil Juričič po rodu Hrvat in je mešal
slovenske in hrvaške odraze za nosni *ǫ.
Megiser: samostalnik golob se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 5-krat.
I

Ednina [5]
golob

Tulščak: samostalnik golob se pojavlja 1-krat.
I
R

Ednina
/
goloba

Trošt: samostalnik golob se pojavlja 1-krat.
I
R

Množina
/
golobov: golobou

Analiza sklanjatve samostalnika golob v ostalih delih
Sklanjatev samostalnika golob v ostalih delih je brez posebnosti.
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Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika golob v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [64] I: golob [23]. R: goloba [14], goluba. T: goloba [24], goluba [2].
Dv [20] T: goloba.
Mn [24] I: golobi [10]. R: golobou [4]. T: golobe [8], golube. O: golobi.

Pri sklanjatvi samostalnika golob v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja ni zaslediti
nobenega sledu nekdanje ijevske sklanjatve. Vse oblike se sklanjajo po slovenski ojevski
moški sklanjatvi.

I
R
D
T
M
O

Ednina
o
golob
goloba
/
goloba
/
/

Dvojina
o
/
/
/
goloba
/
/

Množina
o
golobi
golobov
/
golobe
/
golobi

2.3.10 Gos
V sodobnem slovenskem knjižnem jeziku je samostalnik gs ˮanserˮ, Red gosȋ (Pleteršnik),
v narečjih tudi gsa (ESSJ I, 163) ženskega spola in se sklanja po drugi ženski (gos) oz.
prvi ženski sklanjatvi (gosa). Odrazi praslovanskega ijevskega samostalnika *gsь v ostalih slovanskih jezikih so naslednji: slk. hus, p. gęś, dl. gus, csl. gǫsь, r. gusь, br. gusь, ukr.
gusь, plb. gǫs (ESSJ I, 163). SRJ IV, 162, vsebuje geslo (str.) gusь m, Med v gusě (15.
stol.), Imn gusi (1673). Bernštejn 1974, 257, izvaja samostalnik *gsь iz prvotno ženskega
spola, opozarja pa na odraze moškega spola v drugih indoevropskih jezikih, npr. lat. anser.
Čeprav samostalnik *gsь kaže več znakov ženskega spola, ne moremo povsem izključiti
izhodiščnega moškega spola.
Samostalnik gos se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 11-krat.
Trubar: samostalnik gos se pojavlja v 3 delih (TO 1564, TC 1575, TPo 1595), skupaj 4-krat.
I
R
D

Množina [4]
gosi [2]: goſy,
goßi
gosi: goſsy
gosem: goſsem

Izpričane so samo množinske oblike. Vse oblike so ženskega spola in odražajo ijevsko
sklanjatev. V imenovalniku in rodilniku obliki goſy in goſsy verjetno izkazujeta naglas na
končnici [go'si:].
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Dalmatin: samostalnik gos se pojavlja v DB 1584, skupaj 2-krat.
I
R
D
T

Ednina [2]
gus
/
/
gus

V DB 1584 sta izpričana imenovalnik in tožilnik ednine, spol je ženski. Namesto pričakovanega odraza o za nosnik *ǫ je odraz u kot v hrvaščini (gus), ki ga je Dalmatin poznal iz
domačega (dolenjskega) narečja.71
Juričič: samostalnik gos se pojavlja 1-krat.
Ednina
gus

I

Izpričana je samo oblika imenovalnika ednine ženskega spola s hrvaškim odrazom u za
nosnik *ǫ, tj. gus.
Megiser: samostalnik gos se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 2-krat.
Ednina [2]
gus: guß, guſs

I

Bohorič: samostalnik gos se pojavlja v BH 1584, skupaj 2-krat.
I
R

Ednina [2]
gos: goß
gosi: goſi

Analiza sklanjatve samostalnika gos v ostalih delih
Nakazana sklanjatev v BH 1584 je ženska ijevska. V Megiserjevih delih se pojavlja za nosni *ǫ odraz u namesto pričakovanega o.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika gos v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [7] I: gus [3], gos. R: gosi. T: gus.
Mn [4] I: gosy, gosi. R: gosy. D: gosem.

71
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Enaki odrazi Ied so tudi v Kastelec-Vorenčevem Slovensko-latinskem slovarju iz 1680–1710:
»anser, gus«, »gaglati kakòr ena kokúṡh ali gúṡ«, »ena gús, s'ṡeliṡzham ṡrejena«.

Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja je bil samostalnik gos ženskega spola in se je
sklanjal po ijevski sklanjatvi.

I
R
D
T

Ednina
i
ž
gos
gosi
/
gos

Množina
i
ž
gosi
gosi
gosem
/

2.3.11 Gospod
V sodobnem slovenskem knjižnem jeziku je samostalnik gospd ˮdominusˮ, Red gospda
(ESSJ I, 164) moškega spola, podspola živosti in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. V imenovalniku množine se poleg redne oblike gospodi rabi še oblika gospodje, ki je odraz nekdanje ijevske sklanjatve. Odrazi praslovanskega ijevskega samostalnika *gȍspodь v ostalih
slovanskih jezikih so naslednji: hr. in sr. gȍspod, bg. gòspod, mk. gospod, csl. gospodь, stč.
hospod, r. gospodь, ukr. gospodь (ESSJ I, 164). Samostalnik *gȍspodь je ohranjen v južnoslovanskih in vzhodnoslovanskih jezikih ter v stari češčini. Sodobni zahodnoslovanski
jeziki odrazov samostalnika *gȍspodь ne poznajo. V stari cerkveni slovanščini in kasnejših
cerkvenoslovanskih redakcijah se pojavljajo ijevske oblike moškega spola, prim. Red, Ded,
Zed gospodi,72 Imn gospodije, Rmn gospodij, Tmn gospodi (Miklošič 1856, 46). Samostalnik gospod se pojavlja tudi v slovenskih spomenikih do leta 1550 (povzeto po BS 1993 in
Mikhailov 1998).
I
R
D
T
Z
M
O

Ednina [26]
gosp|o/u|d [6]: goſpod [2], gozbod, gozpod; goſpud [2]
gospodi [3]: goſpodi, goſpody, goſpodj
gosp|o/u|di [10]: goſpodj [6], goſzpodi, gozpodi; goſpudi [2]
gosp|u/o|di [3]: goſpüdy, goſpudy; goſpody
gospodi [3]: gozpodi [2], goʒpodi
/
gospodi: goſpodi

Iz izpričanih oblik je razvidno, da se je samostalnik gospod v najstarejšem obdobju slovenskega jezika sklanjal po ijevski sklanjatvi. V Stiškem rokopisu in Načrtu za pridigo se v Ted
pojavlja oblika gospodi oz. gospudi, ki kaže na prehod samostalnika gospod v kategorijo
živosti, torej analogno obliko Ted po obliki Red. V Stiškem rokopisu je izpričana tudi obli72

Zed gospodi se pojavlja tudi v sodobnih južnoslovanskih jezikih; prim. makedonsko gospodi
(Koneski 2004, 239).
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ka gospodi v Red. O kot odraz cirkumflektiranega o namesto pričakovanega dolenjskega u
je lahko posledica vpliva kakšnega drugega govora (zapisovalec Stiškega rokopisa je bil po
rodu Čeh), neustaljenosti oblik ali pa pomote. Oblika orodnika ednine ſa naſemo goſpodi
/.../ moliti iz Načrta za pridigo je, kolikor ne gre za napako, verjetno nastala pod vplivom
mestnika oz. glede na obliko naſemo pod vplivom dajalnika ednine. Odrazi ijevskih oblik
so se v slovenščini ohranjali do konca 17. stoletja (Med pri gospod), posamezni ostanki pa
še v 18. stoletju (pri Basarju Red od goſpod Boga) (Ramovš 1952, 55). Oblike, ki jih navaja
Ramovš, kažejo na redukcijo izglasnega i, izhodiščna oblika se torej glasi pri *gospodi in
od *gospodi Boga.73
V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja se samostalnik gospod pojavlja 19 412-krat.
Trubar: samostalnik gospod se pojavlja v 26 delih (TC 1550, TA 1550, TA 1555, TC 1555,
TE 1555, TM 1555, TKo 1557, TT 1557, TR 1558, TT 1560, TL 1561, TAr 1562, TO 1564,
TPs 1566, TA 1566, TC 1567, TL 1567, TP 1567, TPs 1567, TC 1574, TP 1575, TC 1575,
TT 1577, TPs 1579, TT 1581-82, TPo 1595), skupaj 6698-krat.
Ednina [6477]

Dvojina [16]

Množina [203]

I

gospud [3505]: goſpud [3503],
gopud!, goſpudo!

gospuda [3]:
goſpuda
gospudi: goſpudi ◆ [4]

gospudje [64]: goſpudje [52],
goſpudie [10], goſpudye [2]
gospudi [31]: goſpudi
gospuduje: goſpuduie ◆ [96]

R

gospudi/guspodi [996]:
goſpudi [992], gopudi!, goſpndi!;
guſpodi [2]
gospuda [344]: goſpuda [343],
GOSPVA! ◆ [1340]

/

gosp|u/o|dov [29]: goſpudou
[27]; goſpodou [2]

D

gospudi [339]: goſpudi [338],
gopudi!
gospudu [213]: goſpudu ◆ [552]

gospudoma [8]:
goſpudoma
gospudema:
goſpudema
gospudama:
goſpudama ◆ [10]

gospudom [42]: goſpudom

T

g|o/u|spud|i/e [533]: goſpudi [531];
guſpudi; goſpude
gospuda [274]: goſpuda [274]

gospuda: goſpuda

gospude [18]: goſpude
gospudi [11]: goſpudi
gospudje: goſpudie ◆ [30]

M

gospudi [156]: goſpudi
gospudu [34]: goſpudu ◆ [190]

/

/

O

gospudom [83]: goſpudom

gospudama:
goſpudama

gospudi [6]: goſpudi

◆ [807]
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Oblika Red goſpodi se pojavlja tudi v Alasijevem slovarju (Oblak 1890, 28).
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Ednina
•
Imenovalnik: Pojavlja se pričakovana oblika gospud (goſpud), ki kaže na cirkumflektiran
naglas na zadnjem zlogu [go'spȗd]. Pojavljata se še dve tiskarski napaki – Gopud in Goſpudo.
Iz sobesedila je pri slednjih dveh oblikah razvidno, da gre za imenovalnik ednine.74
•
Rodilnik: Oblika gospuda, ki odraža slovensko (ojevsko) sklanjatev moškega spola, se
pojavlja samo v Trubarjevi Hišni postili iz leta 1595. Delo je izšlo sedem let po Trubarjevi smrti in ga ni v celoti napisal Primož Trubar.75 V vseh ostalih delih, ki jih je Trubar
napisal v celoti, se nahaja samo odraz ijevske oblike gospudi. Ta oblika se pojavlja
tudi v TPo 1595, in sicer 89-krat. Prav tako iz TPo 1595 je tiskarska napaka gopudi,
ki kaže na odraz ijevske sklanjatve, in iz istega dela je še tiskarska napaka GOSPVA,
ki odraža ojevsko sklanjatev. Tiskarska napaka goſpndi iz TT 1581–82 kaže na odraz
ijevske sklanjatve. Oblika guſpodi iz TL 1561 in TE 1555 je rabljena v predložni zvezi
od Guſpodi in odraža cirkumflektiran naglas na prvem zlogu [gȗspodi]. Takšna oblika
je v predložni zvezi z vidika podedovanosti pričakovana.
•
Dajalnik: Prevladujoča je oblika gospudi (goſpudi in tiskarska napaka gopudi), ki
odraža podedovano stanje iz ijevske sklanjatve. Oblika gospudu, ki odraža slovensko
(ojevsko) sklanjatev moškega spola, se večinoma pojavlja v TPo 1595, kjer z 207 pojavitvami od skupaj 230 za dajalnik ednine predstavlja 90 % vseh pojavitev. Ta oblika
se pojavlja že prej, in sicer po enkrat v TT 1557, TPs 1566 in TT 1581–82, kar v teh
delih predstavlja 2 % vseh pojavitev dajalnika ednine. V TL 1567 se oblika gospudu
pojavlja trikrat, kar predstavlja 19 % vseh pojavitev dajalnika ednine v tem delu.
•
Tožilnik: Prevladuje oblika gospudi, ki odraža podedovano stanje iz ijevske sklanjatve.76 Oblika gospuda, ki odraža slovensko (ojevsko) sklanjatev moškega spola, se
pojavlja samo v TPo 1595, kjer predstavlja 92 % vseh pojavitev (274 od 298). Oblika
guſpudi iz TC 1555 lahko odraža delovanje vokalne harmonije. U iz prvega zloga se
tako prilikuje naglašenemu u iz zadnjega zloga. Oblika goſpude (prav tako iz TC 1555)
lahko odraža šibitev izglasnega nenaglašenega i.77
74
75

76

77

Prim. en Gopud (TR 1558, I, 4b), ta Goſpudo (TT 1581–82, II, 293).
»Prireditelj TPo 1595 je Andrej Savinec, po rodu Ljubljančan. Evangeljske tekste je vzel dobesedno
iz Dalmatina, ob prepisovanju pa se je vrinilo tudi nekaj ej-jev, ki se jih je Savinec navadil iz
Trubarjevega teksta« (Rigler 1968, 203–204).
Oblika gospudi je nastala pod vplivom oblike Red in kaže na uvrstitev samostalnika gospod v
kategorijo živosti. Kategorija živosti se je razvila v popraslovanskem obdobju in je lastna vsem
slovanskim jezikom razen sodobni bolgarščini in sodobni makedonščini, kjer sta od sklonov
ohranjena samo imenovalnik in zvalnik. Zato o podedovanosti s stališča praslovanščine ne
moremo govoriti, saj se je oblika Ted v psl. glasila *gospodь, torej enako kot oblika Ied. Posledično
je izraz podedovana oblika v tem smislu treba razumeti s stališča zgodnjega popraslovanskega
izhodišča, ki je lastno vsem slovanskim jezikom (razen zgoraj navedenih izjem). Tudi dejstvo, da
oblika gospudi odraža analogijo po odrazu Red ijevske sklanjatve, priča o tem, da gre za starejšo,
izhodiščnoslovensko analogijo. Primerjaj še: stcsl. Ted gospodi, tati (SJS I, 425–426).
Mislim, da je vpliv ajevske sklanjatve malo verjeten, saj bi morala nastati dvojna analogija,
najprej pri rodilniški obliki in nato še posplošitev analogne rodilniške oblike na tožilniško obliko.
Podoben pojav lahko zasledimo tudi pri ijevskih samostalnikih ženskega spola, npr. smrt, kjer se
v zgodnjih Trubarjevih delih (do TT 1557), v TPs 1566 in v TPo 1595 v Red pojavlja tudi oblika
smrte. Prehajanje ženskih ijevskih samostalnikov v ajevsko sklanjatev je sicer v slovenskem
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•
•

Mestnik: Oblika gospudi, ki odraža podedovano stanje iz ijevske sklanjatve, se pojavlja v vseh delih razen v TPo 1595, kjer se pojavlja oblika gospudu, ki odraža slovensko (ojevsko) sklanjatev moškega spola.78
Orodnik: Pojavlja se samo oblika gospudom, ki odraža slovensko (ojevsko) sklanjatev
moškega spola.
Edninski pomen imata najbrž tudi kratica Goſp. iz TC 1550 ter oblika goſpudi iz istega
dela, kjer je sklon nedoločljiv.

Dvojina
•
Imenovalnik: Oblika gospudi, ki odraža podedovano stanje iz ijevske sklanjatve, se
pojavlja v TR 1558. V TT 1557, TT 1581–82 in TPo 1595 se pojavlja oblika gospuda,
ki odraža slovensko (ojevsko) sklanjatev moškega spola.
•
Dajalnik: Oblika gospudoma odraža slovensko (ojevsko) moško sklanjatev in se pojav
lja v vseh delih, kjer je dvojina samostalnika gospod izpričana. Oblika gospudema, ki
odraža podedovano (izhodiščnoslovensko) stanje, se pojavlja v TT 1581–82, oblika
gospudama se pojavlja v TPo 1595. Končnica -ama je lahko prodrla pod vplivom
samostalnikov srednjega spola, kamor je lahko preko Dmn srednjega spola prešla iz
ajevske sklanjatve (Ramovš 1952, 43, 46–47, 51). Verjetno pa je šlo v tem primeru za
ponaglasno akanje.79

78

79
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knjižnem jeziku 16. stoletja kar pogosto, je pa pogostejše v množini kot v ednini. Šibitev izglasnega
nenaglašenega i v e je v TPo 1595 pogost pojav (te namesto ti, vſe namesto vſi, dobre namesto dobri ...).
Glede na to, da se v zgodnjih Trubarjevih delih celo pri praslovanskih ijevskih samostalnikih
moškega spola ohranja več ijevskih oblik kot v poznih Trubarjevih delih, je malo verjetno, da
bi pri praslovanskih ijevskih samostalnikih ženskega spola v tem obdobju prihajalo do večjih
inovacij. Prav tako je malo verjetno, da bi bil vpliv ajevske sklanjatve tako velik, da bi po dvojni
analogiji (najprej v rodilnik ednine in v podkategoriji živosti po analogiji v tožilnik ednine) prodrl
v edninske oblike (okamenele ijevske) sklanjatve moškega spola. Zato obliko gospude dojemam
kot fonetično različico oblike gospudi in je ne obravnavam kot morfološko različico.
Prim. Oblak 1890, 30: »Im loc. sgl. lässt sich nicht entscheiden, ob gospodi im XVI. und XVII.
Jahr. noch die alte i-Form ist oder eine Analogiebildung nach den ъ/o-St.«
Rigler 1968, 95–96, navaja posamezne primere ponaglasnega akanja v Trubarjevih delih, Ted
gmaina, lakata, ..., v opombi na isti strani pa navaja tudi možnost tiskarske napake, kot piše Trubar
v TPs 1566: »Tu drobnu malu pyſmu naſtrani, ie zheſtu hudu drukanu. Inu iei li kei en a ſa o, o
ſa a, r ſa t. poſtaulen inu pregledãu, Tu vi ſami ſtynto ſoſtro malo peruto poprauite« (BVIIb). V
TPo 1595 sta obliki dajalnika in orodnika gospudama v osrednjem besedilu, ki je načeloma bolj
pregledano. Rigler v članku K problemu akanja piše: »Ne pozna pa akanja prvi slovenski pisec
Trubar« in nekaj vrstic nižje: »Vendar sta si že pri Trubarju morala biti glasova o in a zelo blizu«
ter v opombi k prejšnji trditvi: »v izredno redkih primerih dobimo pri njem tudi a za o.« Naprej
še piše: »v vsem njegovem ogromnem delu število primerov z a namesto o najbrž ne presega ene
desetice« (Rigler 2001 (= 1964), 99–100). V Trubarjevih delih se pojavlja oblika gmajna v tožilniku
ednine 12-krat in ni omejena na kakšno od obdobij Trubarjevega ustvarjanja. Ted gmajna se
pojavlja tudi v KPo 1567. Poleg tega se 3-krat pojavlja Ted lakato v zgodnjih Trubarjevih delih, v
TC 1575 Oed starastjo in TT 1577 Oed žalastjo. V TC 1575 se pojavlja tudi prednaglasno akanje
v Med parodu. Škrabec II, 229, izpeljuje končnico -ama iz Idv -a: »V dvojstv. končnico -ama (za
-oma ali -ema) je prišel a iz dv. im. že v 16. stol.«
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•
•

Tožilnik: Oblika gospuda, ki odraža slovensko (ojevsko) sklanjatev moškega spola, se
pojavlja v TPo 1595.
Orodnik: Oblika gospudama je najverjetneje odraz ponaglasnega akanja, lahko pa je
tudi odraz ajevske sklanjatve in je enaka dajalniški obliki.

Množina
•
Imenovalnik: Oblika gospudje odraža podedovano stanje. Zanimivo je, da je v TPo
1595 to edina oblika, ki se pojavlja v imenovalniku množine, ne glede na to, da
celotna sklanjatvena paradigma v ednini odraža pretežno ojevsko sklanjatev. Oblika
gospudi odraža slovensko (ojevsko) sklanjatev moškega spola. Obe izpričani obliki
se pojavljata v vseh obdobjih Trubarjevega ustvarjanja. Oblika gospudi se prvič
pojavi v TE 1555 (gospudje že v TC 1550) in je prisotna vse do TT 1581–82. Težko
je določiti prevladovanje ene ali druge oblike, očitno sta bili v slovenskem jeziku
druge polovice 16. stoletja obe obliki dokaj enakovredni. Obe obliki sta še danes v
rabi v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku. Številčno v Trubarjevih delih prevladuje oblika gospudje (68 % vseh pojavitev; 65 od 96). Oblika gospuduje se pojav
lja v TR 1558. Njen izvor je težje pojasniti. Lahko gre za tiskarsko napako, lahko
pa za križanje končnic -uvi/-uve iz ujevske sklanjatve ter končnice -je iz ijevske
sklanjatve.80
•
Rodilnik: Oblika gospudov se pojavlja 27-krat, oblika gospodov pa 2-krat, v TT
1557 in TL 1561. Obe odražata slovensko ojevsko sklanjatev. Oblika gospudov kaže
na cirkumflektirano naglašen predzadnji zlog [go'spȗdo], iz oblike gospodov pa
mesta naglasa ni mogoče določiti.
•
Dajalnik: Pojavlja se samo oblika gospudom, ki odraža slovensko (ojevsko) moško
sklanjatev.
•
Tožilnik: Oblika gospude, ki ima največ pojavitev, tj. 18, se pojavlja pretežno v TPo
1595 (14-krat). Odraža slovensko (ojevsko) moško sklanjatev. V TPo 1595 se pojavlja
tudi oblika gospudje, ki s podaljšano osnovo gospudj- prav tako odraža slovensko
(ojevsko) moško sklanjatev. Podaljšana osnova z -j- je razširjena tudi pri drugih samostalnikih moškega spola, ki imajo imenovalniško končnico -je (mož, zob, ljudje, ajd,
gost, ...). Oblika gospudi, ki odraža podedovano stanje, se kot edina pojavlja v 6 delih,
prevladuje v TO 1564 (3 pojavitve od 4). Samo oblika gospude se pojavlja še v TC
1575 in TT 1577. V TT 1577 je celotna sklanjatvena paradigma samostalnika gospod
v množini slovenska (ojevska) moška, v TC 1575 pa so tudi v množini sledi odrazov
ijevske sklanjatve.
•
Orodnik: Pojavlja se samo oblika gospudi, ki najbrž odraža slovensko (ojevsko) moško
sklanjatev.

80

Končnico Imn -ovje omenja že Miklošič 1856, 181, pri besedah bratovje, vetrovje, grobovje,
sinovje, štirovje. Ramovš 1952, 44, navaja za Imn ojevske sklanjatve končnico -ovje, ki je nastala
po kontaminaciji: »Znana je na Dolenjskem, v Ribnici, v Velikih Laščah: zgonuvje, sinuvje«
(Ramovš 1952, 44). Torej bi lahko Trubar poznal to končnico iz svojega domačega govora.
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Dalmatin: samostalnik gospod se pojavlja v 12 delih (DJ 1575, DPa 1576, DB 1578, DC
1579, DBu 1580, DPr 1580, DC 1580, DB 1584, DC 1584, DM 1584, DAg 1585, DC
1585), skupaj 11 091-krat.

I

Ednina [10 973]

Dvojina [10]

Množina [106]

gosp|u/o/ov|d [6592]: goſpud
[6587], goſpúd, goſpùd, góſpud;

gospuda [6]:
goſpuda

gosp|u/o|dje [26]: goſpudje [23],
goſpudie [2]; goſpodje
gospudi [3]: goſpudi
gospoduje: goſpoduie ◆ [30]

gospuda/gospoda/guspuda

/

gosp|u/o|dov [21]: goſpudou [20];
goſpodou

goſpod; GOSPOVD
R

[1579]: goſpuda [1577]; goſpoda;

guspuda
gospudi [41]: goſpudi ◆ [1620]

D

gosp|u/o|du [1234]: goſpudu
[1232], goſpudú, GOSPVOV!;
goſpodu
gospudi [24]: goſpudi ◆ [1259]

gospudoma [4]:
goſpudoma

gosp|u/o|dom [26]: goſpudom [25];
goſpodom

T

gospuda [830]: goſpuda
gospudi [26]: goſpudi ◆ [856]

/

gospude [22]: goſpude
gospudi [2]: goſpudi ◆ [24]

M

gospudu [82]: goſpudu
gosp|u/o|di [64]: goſpudi [63];
goſpodi ◆ [146]

/

gospudih [2]: goſpudih

O

gospudom [500]: goſpudom

/

gospudi [3]: goſpudi

Ednina
•
Imenovalnik: Močno prevladuje oblika gospud, v DB 1584 je zapisana tudi z naglasnim znamenjem na u (Goſpúd, Goſpùd). Zapis Góſpud lahko kaže na naglas na o,
vendar je v tem primeru težko razložiti, zakaj o v zadnjem zlogu preide v u. Oblika
gospod iz DB 1578 kaže na drugačen fonetični razvoj od pričakovanega, ki bi se glasil
*gospud. Različica gospoud iz DAg 1585 lahko kaže na vmesno stopnjo razvoja ȏ
preko o v ȗ.81
•
Rodilnik: Prevladuje oblika gospuda, ki odraža slovensko (ojevsko) moško sklanjatev. Različica gospudi, ki se pojavlja v zgodnejših delih, odraža podedovano stanje,
gospoda iz DB 1578 pa kaže na drugačen fonetični razvoj predvidoma naglašenega
predzadnjega zloga od pričakovanega *gospuda. Fonetična različica guspuda iz DB
1584 verjetno kaže na vokalno harmonijo. Enak pojav zasledimo v Trubarjevih delih
v tožilniku ednine.
•
Dajalnik: Prevladuje oblika gospudu, ki odraža slovensko (ojevsko) moško sklanjatev. Oblika gospudi se pojavlja redkeje, odraža pa podedovano stanje. V DC 1579 se
pojavlja oblika gospodu, v DB 1584 pa GOSPVDú. Ostrivec na u je najbrž tiskarska
napaka, saj je malo verjetno, da bi se naglas (cirkumfleks) pomaknil na zadnji zlog,
81
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V Dalmatinovem besedišču je nekajkrat zaznaven dvoglasnik ou kot refleks za dolgi padajoči o,
ki je tujek v sistemu (npr. Roup, Oprouda, Loupa). Isto velja tudi za izjemno rabo dvoglasnika ie
pri Bohoriču (Svier) (Merše idr. 1996, 244).
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•
•

•

hkrati pa bi v predzadnjem zlogu u ostal, očitno kot posledica vokalne harmonije.82
Oblika GOSPVOV iz DB 1578 je tipkarska napaka.
Tožilnik: Prevladuje oblika gospuda, ki odraža slovensko (ojevsko) moško sklanjatev,
poleg nje pa se pojavlja tudi oblika gospudi, ki odraža preoblikovanje po kategoriji
živosti znotraj ijevske sklanjatve.
Mestnik: Prevladuje oblika gospudu, ki odraža slovensko (ojevsko) moško sklanjatev.
Poleg nje se pojavlja oblika gospudi, ki predvsem v DJ 1575 in DPa 1576 verjetno še
odraža podedovano stanje, v kasnejših delih pa se lahko dojema tudi kot odraz (mehke)
ojevske sklanjatve. V DJ 1575 se pojavlja tudi oblika gospodi, ki kaže na drugačen
fonetični razvoj kot v ostalih oblikah (gospodi namesto gospudi).
Orodnik: Pojavlja se samo oblika gospudom, ki odraža slovensko (ojevsko) moško
sklanjatev.

V Dalmatinovihdelih je viden razvoj sklanjatve samostalnika gospod v ednini od izključno ijevskega sklanjatvenega vzorca v DJ 1575 in DPa 1576 do ojevskega sklanjatvenega
vzorca v DB 1584. Ijevske oblike so prisotne tudi po letu 1576, vendar predstavljajo večji
delež le še v DC 1579.
Dvojina
•
Imenovalnik: Pojavlja se samo oblika gospuda, ki odraža slovensko (ojevsko) moško
sklanjatev.
•
Dajalnik: Pojavlja se samo oblika gospudoma, ki odraža slovensko (ojevsko) moško
sklanjatev.
Dvojinske oblike se pojavljajo v DB 1578 in DB 1584.
Množina
•
Imenovalnik: Prevladuje oblika gospudje, ki odraža podedovano stanje. Oblika gospudi,
ki odraža slovensko (ojevsko) moško sklanjatev, se kot edina pojavlja v DC 1584. V DB
1584 predstavlja z dvema pojavitvama 8 % vseh pojavitev (25) imenovalnika množine.
V DJ 1575 se kot edina oblika imenovalnika množine pojavlja oblika gospoduje, ki je
enaka kot v TR 1558. Za podrobnejše informacije o tej obliki glej obravnavo oblike
gospoduje iz TR 1558 pri imenovalniku množine v Trubarjevih delih.
•
Rodilnik: Pojavlja se oblika gospudov, enkrat v DB 1584 tudi gospodov. Obe obliki
odražata slovensko moško sklanjatev.
•
Dajalnik: Pojavlja se oblika gospudom, enkrat v DC 1585 tudi gospodom. Obe obliki
odražata slovensko (ojevsko) moško sklanjatev.
•
Tožilnik: Prevladuje oblika gospude, ki odraža slovensko (ojevsko) moško sklanjatev.
Oblika gospudi, ki odraža podedovano stanje, se kot edina pojavlja v DJ 1575, posamično pa še v DB 1584.
82

Težko je tudi sklepati, da bi šlo za kakšno analogijo po drugih podobnih oblikah. Samostalnika ud in trud
v DB 1584 v stranskih sklonih nimata nikoli naglasnega znamenja na u, prav tako nimajo naglasnega
znamenja na u v stranskih sklonih dvozložnice na -od – izhod, porod, prihod, zahod, katerih zvočna
oz. fonetična podobnost bi teoretično lahko vplivala na sklanjatev samostalnika gospod.

75

Metod Čepar, Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

•

Mestnik: Pojavlja se (v DJ 1575 in DB 1584) oblika gospudih, ki verjetno odraža slovensko (ojevsko) moško sklanjatev. Gotova razlaga te oblike ni mogoča, ker se oblika prekriva
z odrazom izhodiščnoslovenske oblike Mmn ijevske sklanjatve, ki je nastala pod vplivom
ojevske sklanjatve. Glede na to, da je v množini več izpričanih oblik ojevskih, predvidevam, da je tudi oblika gospudih odraz ojevske in ne slovenske ijevske sklanjatve.
Orodnik: Pojavlja se (v DJ 1575 in DB 1584) oblika gospudi, ki odraža slovensko
(ojevsko) moško sklanjatev.

•

Krelj in Juričič: samostalnik gospod se pojavlja v 2 Kreljevih delih (KB 1566, KPo 1567),
skupaj 151-krat, v JPo 1578 pa 510-krat.
Ednina [142]
gospod [95]: goſpod
gospoda [21]: goſpoda
gospodu [7]: goſpodu
gospoda [17]: goſpoda
/
gospodom [2]: goſpodom

Množina [9]
gospodje [3]: goſpodie
gospodov [3]: goſpodov
gospodom [2]: goſpodom
gospode: goſpode
/
/

Ednina [481]

Dvojina [7]

Množina [22]

I

gosp|o/u|d [293]: goſpod [287],
gſpod!; goſpud [5]

gospoda: goſpoda

gospodje [8]: goſpodye [6],
goſpodie [2]

R

gosp|o/u|da [59]: goſpoda [57];
goſpuda [2]
gospodi [8]: goſpodi ◆ [67]

gospodov:
goſpodou

gospodov [6]: goſpodou

D

gosp|o/u|du [29]: goſpodu [28];
goſpudu
gospodi [5]: goſpodi ◆ [34]

gospodoma [5]:
goſpodoma

gosp|o/u|dom [2]: goſpodom;
goſpudom

T

gosp|o/u|da [65]: goſpoda [64];
goſpuda
gospudi [4]: goſpudi [3],
goſpudy ◆ [69]

/

gospodje [5]: goſpodye [2],
goſpodie [3]

M

gospodu [4]: goſpodu

/

/

O

gospodom [14]: goſpodom

/

gospodmi: goſpodmi

I
R
D
T
M
O

V ednini prevladujejo oblike, ki odražajo ojevsko sklanjatev. Mešanje oblik z različnima
odrazoma za cirkumflektirani o (gospod- in gospud-) je logično, ker je bil Juričič po rodu
Hrvat in je imel v svojem jezikovnem sestavu odraz o, torej gospod, očitno pa se je hotel
približati slovenskemu jeziku tako, da je uporabljal tudi dolenjski odraz u, torej gospud. V
Kreljevih delih ni dolenjskega odraza u za cirkumflektirani o verjetno zato, ker se je želel
približati cerkvenoslovanski tradiciji. Oblike, ki odražajo podedovano ijevsko sklanjatev,
so v JPo 1578: Red gospodi, Ded gospodi in Ted gospudi (goſpudi in goſpudy). V oblikah
Ted se udejanja kategorija živosti v obstoječem sklanjatvenem vzorcu. Oblika goſpudy, z
76
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y kot odrazom naglašenega (dolgega) i, je v izglasju enaka obliki peruty iz Red, ki je prav
tako izpričana v JPo 1578. Morda gre za kakšno analogijo. Najverjetneje pa ta oblika kaže
na nezanesljivost zapisovanja grafema y.83 Glede na to, da je bil Juričič Hrvat in v svojem
maternem jeziku ni poznal pomika cirkumfleksa, je možno, da je bil naglas na o: *gȍspod,
*gȍspodi. Edninska je verjetno tudi nejasna oblika Goſp, katere sklon je zaradi zabrisanih
črk neugotovljiv.
V dvojini se pojavljajo samo oblike, ki kažejo na slovensko (ojevsko) moško sklanjatev.
V množini se v imenovalniku in tožilniku pojavlja oblika gospodje. (Za več o tožilniški obliki gospodje (gospudje) glej tožilnik množine v Trubarjevih delih.) Oblika gospodje
v imenovalniku odraža pričakovano podedovano stanje iz ijevske sklanjatve. V orodniku se
pojavlja odraz pričakovane ijevske oblike gospodmi. V rodilniku in dajalniku se pojavljata
obliki, ki odražata slovensko (ojevsko) moško sklanjatev.
Bohorič: samostalnik gospod se pojavlja v 2 delih (BTa 1580, BH 1584), skupaj 6-krat.
I
R
D

Ednina [6]
gosp|u/o|d [3]: goſpud [2]; goſpod
gosp|u/o|da [2]: goſpuda; goſpoda
gospudu: goſpudu

Megiser: samostalnik gospod se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 5-krat.
Ednina [5]
gospud: goſpud

I

Felicijan Trubar: samostalnik gospod se pojavlja v 2 delih (TfM 1595, TfC 1595), skupaj
448-krat.

83

Ednina [443]

Množina [5]

I

gospud [332]: goſpud

gospudi [2]: goſpudi

R

gospuda [34]: goſpuda

gospudov: goſpudou

D

gospudu [15]: goſpudu
gospudi [2]: goſpudi ◆ [17]

gospudom: goſpudom

T

gospuda [49]: goſpuda
gospudi [3]: goſpudi ◆ [52]

gospude: goſpude

M

gospudu [3]: goſpudu
gospudi [3]: goſpudi ◆ [6]

/

O

gospudom [2]: goſpudom

/

Podobno lahko opazimo tudi pri sklanjatvi samostalnika sin, kjer se zapis y pojavlja tudi v
nepredložnih zvezah, v sklonih, kjer ne more biti naglašen, prim. DB 1578: »Inu Tarah ie vsel /.../
ſuoiga ſynuui ſynu inu ſuoio Neueiſto« (9b). Še danes SSKJ pri samostalniku sin navaja naglašeno
stilno zaznamovano končnico Red -u.
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Ene duhovne pejsni: samostalnik gospod se pojavlja 74-krat.
Ednina [71]

Množina [3]

I

gospud/gaspud/gospod [59]: goſpud [48]; gaſpud [7]; goſpod [4]

gospudi: goſpudi

R

gospudi [4]: goſpudi

gospodov: goſpodou

D

gaspudi: gaſpudi

gospudom: goſpudom

T

gospudi/gaspodi/gaspudi [6]: goſpudi [4]; gaſpodi; gaſpudi

/

M

gospudi: goſpudi

/

Tulščak: samostalnik gospod se pojavlja 196-krat.
Ednina [192]

Množina [4]

I

gospud [119]: goſpud

/

R

gospuda [20]: goſpuda

gospudov [3]: goſpudou

D

gospudu [7]: goſpudu

/

T

gospuda [36]: goſpuda
gospudi: goſpudi
gospudu: goſpudu ◆ [38]

gospude: goſpude

M

gospudu [6]: goſpudu

/

O

gospudom [2]: goſpudom

/

Trošt: samostalnik gospod se pojavlja 121-krat.
Ednina [118]

Množina [3]

I

gospud [83]: goſpud

/

R

gosp|u/o|da [13]: goſpuda [12]; goſpoda

gospudov [2]: goſpudou

D

gospudu [6]: goſpudu

/

T

gospuda [9]: goſpuda

/

M

gospudu [3]: goſpudu
gospudi: goſpudi ◆ [4]

/

O

gospudom: goſpudom

gospudi: goſpudi

Znojilšek: samostalnik gospod se pojavlja 111-krat.
Ednina [104]

Dvojina

Množina [6]

I

gospud [49]: goſpud

gospuda: goſpuda

gospudje [4]: goſpudje

R

gospuda [29]: goſpuda

/

/

D

gospudu [7]: goſpudu

/

gospudom: goſpudom

T

gospuda [16]: goſpuda

/

gospude: goſpude

M

gospudu [2]: goſpudu
gospudi: goſpudi ◆ [3]

/

/
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Analiza sklanjatve samostalnika gospod v ostalih delih
V TfC 1595 se v ednini ijevske oblike pojavljajo v Ded in Ted. V *P 1563 se v ednini pojavljajo samo oblike, ki odražajo podedovano stanje. Imenovalniška oblika gaspud,
dajalniška gaspudi in tožilniška gaspudi kažejo na prednaglasno akanje.84 Imenovalniška
oblika gospod in tožilniška gospodi kažeta na odraz cirkumflektiranega o, ki je drugačen od
dolenjskega (namesto gospud). V TkM 1579 podedovano stanje kaže oblika Ted gospudi.
Oblika Ted gospudu je lahko odraz ujevske sklanjatve.85 Ostale oblike, ki se pojavljajo v
ednini, odražajo ojevsko sklanjatev.
V ZK 1595 se pojavlja ojevska oblika Idv gospuda.
V množini se v ZK 1595 v Imn pojavlja ijevski odraz gospudje. Vse ostale množinske
oblike, ki so izpričane v ZK 1595 in v ostalih delih, so odraz ojevske sklanjatve.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika gospod v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [19 013] I: gospud [10 737], gospod [388], gaspud [7], gospúd, gospùd, góspud, gospovd. R: gospuda
[2019], gospudi [1037], gospoda [81], gospodi [8], guspodi [2], guspuda. D: gospudu [1482], gospudi
[364], gospodu [34], gospodi [5], gaspudi, gospudú. T: gospuda [1215], gospudi [568], gospoda [81],
guspudi, gospude, gaspudi, gaspodi, gospudy, gospudu. M: gospudi [225], gospudu [131], gospodu [4],
gospodi. O: gospudom [588], gospodom [16].
Dv [34] I: gospuda [10], gospudi, gospoda. R: gospodov. D: gospudoma [12], gospodoma [5],
gospudema, gospudama. T: gospuda. O: gospudama.
Mn [363] I: gospudje [93], gospudi [37], gospodje [12], gospuduje, gospoduje. R: gospudov [53],
gospodov [13]. D: gospudom [73], gospodom [4]. T: gospude [43], gospudi [13], gospodje [5], gospode,
gospudje. M: gospudih [2]. O: gospudi [10], gospodmi.

V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja je še ohranjena podedovana ijevska sklanjatev
samostalnika gospod, in sicer v ednini v vseh sklonih razen v orodniku, v dvojini v imenovalniku in dajalniku ter v množini v vseh sklonih razen v dajalniku in mestniku.
Samostalnik gospod je v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja deloma že prešel v
ojevsko sklanjatev v celotni paradigmi (oblika mestnika samostalnika gospod v dvojini ni
izpričana).
V ednini se pojavlja odraz ijevske oblike gospodi, ki je nastal pod vplivom oblike Red
gospodi in kaže na uvrstitev samostalnika gospod v kategorijo živosti in na obstoj te kategorije v ijevski sklanjatvi moškega spola. V ednini se v TkM 1579 z obliko Ted gospodu
nakazuje ujevski sklanjatveni vzorec.
V dvojini se pojavljata dajalniška in orodniška oblika gospodama, ki lahko kažeta na
posreden vpliv ajevske sklanjatve, najverjetneje pa gre samo za zapis ponaglasnega akanja.
Ijevski sklanjatveni vzorec prevladuje v Trubarjevihdelih, kjer je ta razen v TPo 1595
skoraj brez izjeme edini sklanjatveni vzorec samostalnika gospod. Ijevski sklanjatveni
84

85

Rigler 2001 (= 1964), 100, piše, da se v *P 1563 »izjemoma prično pojavljati primeri z akanjem«
in »pri primeru gospod, v katerem najdemo precej zapisov z a, bi šlo lahko tudi za disimilatorično
akanje (časovno starejše od običajnega akanja)« (Rigler 1968, 116).
Prim. »bi sa nashih porodnih inu ſturienih Grehou volo nikuli vezh neſmeli snasho molitovio pred
Goſpudu Boga priti« (TkM 1579, *7b).

79

Metod Čepar, Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

vzorec prevladuje tudi v zgodnjih Dalmatinovih delih.86 V Kreljevih delih in ZK 1595 je
ijevski sklanjatveni vzorec zastopan samo v imenovalniški obliki množine. V Bohoričevih
delih in v TtPre 1588 je zastopan samo ojevski sklanjatveni vzorec. Zaradi slovarske narave
Megiserjevih del je v njih zastopan samo imenovalnik ednine, ki je za določitev sklanjatvenega vzorca pri moškem spolu nepoveden. V *P 1563 je v ednini zastopan samo ijevski
sklanjatveni vzorec. Drugod sta ijevski in ojevski sklanjatveni vzorec zastopana vzporedno.
V množini lahko rekonstruiramo tudi moški mešani sklanjatveni vzorec, ki ga najdemo
v večini del. Oblika gospodovje, ki se pojavlja v Imn, je osamljena in je verjetno odraz
naplastitve končnice -je na -ovi.
Prehajanje iz ijevskega v ojevski sklanjatveni vzorec se je začelo najprej v množini, saj
tam pomen ni vezan na pomen ˮBogˮ. V ednini se je dlje časa ohranjal ijevski sklanjatveni
vzorec zaradi pomena ˮBogˮ, ki se je pojavljal v različnih molitvah in vzklikih (Gospod
Bog). Pojav ohranitve značilnosti ijevskega sklanjatvenega vzorca pri samostalniku gospod
v pomenu ˮBogˮ sta razložila že Oblak in Ramovš: Oblak namreč ugotavlja, da so vse stare
oblike povezane s cerkvenimi besedili.87 Ramovš 1952, 55, ugotavlja podobno: »Starino je
povzročila uporaba v cerkvenem govoru, vse te zveze so bolj ali manj stalne, kot nekakšni
klišeji prehajajo od rodu do rodu.«
Tako se je sklanjatev samostalnika gospod dojemala kot nekaj osamljenega, nekaj, kar
se zaradi specifičnega pomena ne sme spreminjati.
Ojevske oblike so prevladujoče v skoraj vseh sklonih. Delež (slovenskih) ijevskih
oblik v posameznih sklonih je: Red 33 %, Ded 20 %, Ted 30 %, v Ted se v TkM 1579
pojavlja tudi slovenska ujevska oblika gospudu, Med 63 %, Oed 0 %, Idv 8 %, Rdv 0 %,
Ddv 5 %,88 Tdv 0 %, Odv 0 %, Imn 26 %, Rmn 0 %, Dmn 0 %, Tmn 21 %, Mmn 0 % in
Omn 9 %. Čeprav ijevske oblike pri posameznih avtorjih prevladujejo v celotni sklanjatvi
ednine, pa med vsemi izpričanimi pojavitvami prevladujejo ojevske oblike. Na to gotovo
vplivata deli z največ pojavitvami, DB 1584 in TPo 1595, kjer so (skoraj) vse izpričane
oblike ojevske.
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Ednina
i
gospod?
gospodi
gospodi
gospodi
gospodi
gospodom?

o
gospod?
gospoda
gospodu?
gospoda
gospodu?
gospodom?

u
gospod?
/
gospodu?
gospodu
gospodu?
gospodom?

Dvojina
i
gospodi
/
gospodema
/
/
/

o
gospoda
gospodov
gospodoma / gospodama
gospoda
gospodama

»Dočim rabi Trubar in sploh protestantski pisatelji samostalnik gospod kot moško i-deblo, najdemo
pri Dalmatinu dvoličnost; v Sir. 75 je gospod moško i-deblo, v Mos. 78 in v Bibl. pa že moško
o-deblo« (Ramovš 1971, 167).
»Nur darf man daraus nicht gleic grosse Schlüsse ziehen, da es nicht ausser Acht zu lassen ist,
dass alle älteren sloven. Sprachquellen kirchlichen Inhalts sind, und wo dies auch nicht der Fall
ist, ist der Verfasser derselben ein Mann, der auch Kirchenbücher geschrieben hat, wie B. Truber«
(Oblak 1990, 28).
Obliko Ddv gospudema štejem kot slovensko ijevsko, čeprav je formalno odraz ojevske sklanjatve.
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Množina
i
gospodje
/
/
gospodi
gospodih?
gospodmi

o
gospodi
gospodov
gospodom
gospode
gospodih?
gospodi

mešani
gospodje
gospodov
gospodom
gospod(j)e
gospodih
gospodi

i**
gospodovje
/
/
/
/
/

2.3.12 Gost
V sodobnem slovenskem knjižnem jeziku je samostalnik gȍst ˮhospesˮ, Red gósta
(SSKJ) moškega spola, podspola živosti in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Pleteršnik navaja naglas gst, Red gostȗ. Ta oblika je za stanje v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja bolj povedna od oblike iz SSKJ. Odrazi praslovanskega ijevskega
samostalnika *gȍstь v ostalih slovanskih jezikih so naslednji: hr. in sr. gȏst, gȍsta m,
bg. gost m, č. host m, slk. hosť m, p. gość m, r. gosť m, ukr. gist, góstja m (Derksen
2008, 180–181). V stari cerkveni slovanščini in kasnejših redakcijah najdemo več sledi,
ki kažejo na ijevsko sklanjatev in na moški spol: Ed I: gostь. D: gosti. Mn I: gostije.
D: gostemъ. T: gosti (SJS I, 428; Miklošič 1856, 46). V slovaščini je v množini ostanek
ijevske sklanjatve rodilnik in analogen tožilnik – hostí namesto *hosťov. Takšen odraz
bi bil, če bi se Rmn samostalnika hosť odražal po splošni slovaški sklanjatvi za moški
spol podspola živo (vzorec chlap ˮmoškiˮ).89 Ostanek ijevske sklanjatve je tudi končnica -é zahodnoslovaških narečij v imenovalniku množine: hosté namesto pričakovanega
hosti (Krajčovič 2009, 93). V ruščini je prav tako v množini ostanek rodilniške končnice: gostej namesto pričakovane *gostov. V poljščini je rodilnik množine gości tudi
ostanek stare sklanjatve, po pravilu bi namreč pričakovali obliko *gośćów. Oblika gòstī
namesto pričakovane gòstā v rodilniku množine se pojavlja tudi v srbščini in hrvaščini.
V bolgarščini je množina gosti namesto pričakovanega gostove, kar tudi lahko kaže na
izvorno ijevsko sklanjatev. Po Bezlaju v ESSJ I, 164, je znak za nekdanje i-deblo »akz.
pl. gostȋ, npr. v gosti iti (nar. pesem, pkm.)«.
V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja se samostalnik gost pojavlja 164-krat.

89

Ied chlap, Red chlapa, Ded chlapovi, Ted chlapa, Med (o) chlapovi, Oed chlapom. Imn chlapi,
Rmn chlapov, Dmn chlapom, Tmn chlapov, Mmn (o) chlapoch, Omn chlapmi.
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Trubar: samostalnik gost se pojavlja v 8 delih (TE 1555, TT 1557, TR 1558, TL 1567, TC
1575, TT 1577, TT 1581-82, TPo 1595), skupaj 85-krat.
Ednina [28]

Množina [57]

I

g|u/o|st [16]: guſt [14], gust; goſt

gostje [18]: goſtje [10], goſtie [6], goſtye [2]
gosti [2]: goſty, goſti ◆ [20]

R

gostu: goſtu

gostov [5]: goſtou

D

gostu [2]: goſtu

gostem: goſtem
gostjem: goſtjem ◆ [2]

T

gostu [9]: goſtu

gosti [16]: goſty [13], goſti [3]
gostje [2]: goſtje ◆ [18]

M

/

gosteh [6]: goſteh [4], goſteih [2]

O

/

gostmi [6]: goſtmy [3], goſtmi [3]

Ednina
•
Imenovalnik: Pojavlja se oblika gust, ki odraža dolg padajoč naglas (cirkumfleks).
Oblika gost iz TT 1557 ne izkazuje pričakovanega odraza za cirkumflektirano naglašeni o. Lahko gre za analogijo po stranskih sklonih.
•
Rodilnik: Pojavlja se oblika gostu,90 ki kaže na prehod v ujevsko sklanjatev.
•
Dajalnik: Oblika gostu je glede na rodilniško in tožilniško obliko odraz ujevske sklanjatve. Sicer bi lahko oblika gostu predstavljala tudi odraz ojevske sklanjatve.91
•
Tožilnik: Oblika gostu je nastala pod vplivom rodilniške oblike in je odraz kategorije
živosti v ujevski sklanjatvi.
Množina
•
Imenovalnik: V 90 % se pojavlja oblika gostje, ki je podedovana iz ijevske sklanjatve.
Oblika gosti se pojavlja samo v TPo 1595, kar kaže na odraz ojevske sklanjatve, ki je
kasnejši. Pisna različica goſty lahko kaže na naglas na i [gos'ti:].
•
Rodilnik: Pojavlja se oblika gostov, ki odraža slovensko ojevsko sklanjatev. Da bi ta
oblika nastala neposredno pod vplivom odrazov ujevske sklanjatve v ednini, se zdi
manj verjetno. Končnica -ov je namreč splošna končnica slovenske ojevske sklanjatve.
•
Dajalnik: Izpričani obliki sta iz TPo 1595. Oblika gostem kaže na slovensko ijevsko
končnico, ki je prodrla iz mehke ojevske sklanjatve, oblika gostjem pa kaže na podaljšavo osnove z -j-: gostj-.
•
Tožilnik: Prevladuje oblika gosti, ki je podedovana iz ijevske sklanjatve. V TPo 1595
se dvakrat pojavlja tudi oblika gostje, ki je tvorjena iz podaljšane osnove gostj-, na
katero se je pritaknila ojevska končnica -e.
90

91

82

Prim. »pri prvotnih i-jevskih osnovah je pri živih bitjih (tatû) vpliv u-jevske fleksije močnejši
kot pri o-jevskih; verjetno so takoj, ko so se prenehale sklanjati po i-jevski fleksiji, prevzele v G.
u-jevsko končnico, ne o-jevske« (Rigler 2001 (= 1985), 451).
Tudi pri odrazih samostalnika sin se v Trubarjevih delih v Ded enakovredno pojavljata obliki sinu
in sinuvi.
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•

Mestnik: Pojavlja se oblika gosteh, ki je v slovensko ijevsko sklanjatev prešla preko
ojevske sklanjatve. V TT 1581–82 se pojavlja pisna različica goſteih, ki kaže na odraz
naglašenega jata v končnici.
Orodnik: Oblika gostmi v polovici primerov v pisni različici goſtmy kaže na naglas na
končnici [gost'mi:] in je odraz podedovanega stanja iz ijevske sklanjatve.

•

Dalmatin: samostalnik gost se pojavlja v 4 delih (DJ 1575, DPr 1580, DB 1584, DM 1584),
skupaj 26-krat.
Ednina [15]

Množina [11]

I

gust [9]: guſt

gosti [2]: goſty

R

/

/

D

gostu [2]: goſtu

gostom: goſtom

T

gostu [4]: goſtu

gostje [5]: goſtje [4], goſtie
gosti [3]: goſty ◆ [8]

V ednini ni posebnosti. Vse oblike odražajo slovenski ujevski sklanjatveni vzorec kot v
Trubarjevih delih.
V množini imenovalniška oblika goſty verjetno odraža ojevsko sklanjatev in kaže
na naglas na končnici [gos'ti:]. Dajalniška oblika gostom odraža ojevsko sklanjatev.
Tožilniška oblika goſty je podedovana ijevska, kaže pa na naglas na končnici [gos'ti:].
Oblika goſtje,92 ki se pojavlja v večini primerov, je najverjetneje nastala iz podaljšane
osnove gostj-. To lahko kaže na odraz moškega mešanega vzorca, ki pa ga v Dalmatinovih delih ne moremo z gotovostjo rekonstruirati, saj sta izpričani obliki samo v
Tmn, kjer bi oblika gostje lahko nastala tudi kot odraz ojevskega vzorca s podaljšano
osnovo. Podobno stanje lahko zasledimo tudi pri odrazih samostalnika ljudje, kjer se
ojevske končnice pritikajo na podaljšano osnovo ljudj-; prim. Imn ljudji, Rmn ljudji,
Dmn ljudjem, Tmn ljudje.
Krelj in Juričič: samostalnik gost se pojavlja v 2 Kreljevih delih (KB 1566, KPo 1567),
skupaj 2-krat, v JPo 1578 pa 39-krat.
Množina [2]

92

I

/

R

/

D

/

T

gosti
gostje: goſtie

V Dalmatinovih delih se oblika gostje vedno pojavlja v predložni zvezi v gostje (vabiti).
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Ednina [10]

Množina [29]

I

gost [7]: goſt

gostje [7]: goſtye [6], goſtie
gosti [2]: goſty, goſti ◆ [9]

R

/

gosti [3]: goſty [2], goſti
gostov [2]: goſtou ◆ [5]

D

/

gostom [2]: goſtom

T

gostu [3]: goſtu

gosti [8]: goſti [6], goſty [2]
gostje [3]: goſtye [2], goſtie
gostij: goſtij ◆ [12]

M

/

gosteh: goſteh

V ednini so odrazi slovenske ujevske sklanjatve. V Imn je stanje podobno kot v Trubarjevih
delih. V Rmn prevladuje oblika gosti, ki je odraz podedovanega stanja, oblika gostov se pojavlja manjkrat. V dajalniku je ojevska oblika gostom, v mestniku pa oblika, ki je v ijevsko
sklanjatev prešla preko ojevske sklanjatve. V tožilniku se pojavlja oblika goſtij, ki lahko
podobno kot gostje kaže na podaljšano osnovo.93
Megiser: samostalnik gost se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 7-krat.
I
R
D
T

Ednina [5]
gust: guſt
/
/
/

Množina [2]
/
/
/
gostje: gostje, gostie

Ene duhovne pejsni: samostalnik gost se pojavlja 1-krat.
Ednina
gust: guſt

I

Tulščak: samostalnik gost se pojavlja 1-krat.
Ednina
gust: guſt

I

Bohorič: samostalnik gost se pojavlja v BH 1584, skupaj 2-krat.
I
R

93

84

Ednina [2]
gust: guſt
gusta: guſta

Glede na Preglednico črkovnih znamenj za glasove knjižnega jezika slovenskih protestantov (SJSP 2001,
36) ne moremo z gotovostjo trditi, kaj označuje črkovno znamenje ij. Lahko namreč označuje dolgi
naglašeni i, ij, j in ji. Zato je vsako sklepanje, ki izhaja iz črkovnega znamenja ij, zgolj teoretično glede
na pričakovane možnosti izgovora, ni pa mogoče takšne ali drugačne razlage zadostno argumentirati.
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Felicijan Trubar: samostalnik gost se pojavlja v TfM 1595, skupaj 1-krat.
I

Ednina
gust: guſt

Analiza samostalnika gost v ostalih delih
V BH 1584 je nakazana oblika Red ojevska. V Megiserjevih delih je Tmn gostje (v gostje
priti, v gostje povabiti), pri čemer se oblika gostje pojavlja v enakem sobesedilu kot v ostalih delih.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika gost v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [64] I: gust [35], gost [8]. R: gostu, gusta. D: gostu [3]. T: gostu [16].
Mn [98] I: gostje [26], gosty [4], gosti [2]. R: gostov [3], gosty [2], gosti. D: gostom [3], gostem, gostjem.
T: gosti [16], gosty [13], gostje [13]. M: gosteh [5], gostejh [2]. O: gostmy [3], gostmi [3].

V ednini obstajata dva sklanjatvena vzorca. Obliki mestnika in orodnika v ednini nista izpričani. Sklanjanje po odrazih ujevskega sklanjatvenega vzorca je najbolj pogosto, obstaja
pa tudi sled sklanjanja po odrazih ojevskega sklanjatvenega vzorca.
V množini je težko potrditi obstoj odrazov ujevskega sklanjatvenega vzorca. Ker
imajo odrazi tega sklanjatvenega vzorca lahko vse oblike prekrivne z odrazi ijevskega oz.
ojevskega sklanjatvenega vzorca, ne moremo z gotovostjo trditi, za odraz katere sklanjatve
gre. Nedvomen ujevski odraz bi bil le, če bi bila izpričana imenovalniška oblika *gostovi,
oz. če bi bila izpričana podaljšava osnove z -ov- v kakšnem od stranskih sklonov. Nedvomno ohranjen je v množini ijevski sklanjatveni vzorec. Pojavlja se pri vseh avtorjih, kjer
je množina samostalnika gost izpričana. Naslednji izpričan vzorec je ojevski. Obliki tožilnika in orodnika množine po tem sklanjatvenem vzorcu nista izpričani. Oblika mestnika
množine je prekrivna z ijevsko obliko, saj je v (slovensko) ijevsko sklanjatev prešla preko
ojevske sklanjatve. V množini lahko rekonstruiramo moški mešani sklanjatveni vzorec, ki
je prevladujoč. V Imn je končnica -je, ki odraža ijevsko sklanjatev. V Rmn in Dmn sta variantni končnici -ov/-i in -om/-em. Katera od teh se bo pojavila, je odvisno od mesta naglasa.
Če je naglas na osnovi, bo v Dmn končnica -om, če pa je naglas na končnici, je končnica
Dmn -em. Če je končnica v Rmn -i, je tudi naglašena. Končnica -ov je lahko naglašena ali
nenaglašena. V Tmn soobstajata oblika gostje, pri kateri je končnica -(j)e lahko naglašena
ali nenaglašena, ter oblika gosti, pri kateri je končnica -i naglašena. V JPo 1578 se končnica
-i pritika tudi na podaljšano osnovo gostj-. Končnica -eh v Mmn je naglašena, prav tako
končnica -mi v Omn.94

94

Prim. Miklošič 1856, 182: »Die subst., die im sg.gen. a betonen oder ú haben, könen im dual dat.
und instr. und im pl. dat. und loc. êma, êm und êh auslauten: tatêma, tatêm, tatêh; dieselben subst.
könen den pl. instr. auf mí: tatmi bilden.«
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I
R
D
T
M
O

Ednina
u
gost?
gostu
gostu?
gostu
/
/

o
gost?
gosta
gostu?
/
/
/

Množina
i
gostje
gosti
gostem
gosti
gosteh?
gostmi

o
gosti
gostov
gostom
/
gosteh?
/

i*
gostje
/
gostj-em
gostj-e / gostj-i
/
/

mešani
gostje
gostov / gosti
gostom / gostem
gostje / gosti
gosteh
gostmi

Problematika oblike gostje v tožilniku množine95
Posebno problematiko predstavlja oblika gostje v tožilniku množine. Pojavlja se v frazah:
v gostje iti/priti, v gostje (po)vabiti. Iz sobesedila ni mogoče razbrati, za katero število gre.
Z veliko gotovostjo lahko trdimo, da je oblika gostje nastala, ko se je tožilniška končnica
-e pritaknila na po analogiji z Imn podaljšano osnovo gostj-. Takšne oblike se v 16. stoletju
pojavljajo tudi pri ostalih samostalnikih moškega spola, ki imajo imenovalnik množine -je:
ajdje, zobje, lasje, tatje, gospodje, možje, ljudje, ... Pleteršnik pa v svojem slovarju navaja
obliko gostje kot srednji spol ednine. Naslonitev oblike na srednji spol je mogoča zaradi
analogije z zbirnimi samostalniki srednjega spola na -je (listje, zrnje, ...). V svoji monografiji tožilniške oblike gostje obravnavam kot tožilnik množine zato, ker v sobesedilu ni
nikjer nobenega znaka, da bi šlo za ednino ter posledično za srednji spol. Verjetno pa se
je zaradi okamenele oblike v kasnejših obdobjih oblika gostje v frazi v gostje priti lahko
začela dojemati kot srednjega spola.

2.3.13 Gozd
V sodobnem slovenskem knjižnem jeziku je samostalnik gȍzd ˮsilvaˮ, Red gózda, Imn
gozdvi in gzdi (SSKJ) moškega spola in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Odrazi praslovanskega ijevskega samostalnika *gvozd v ostalih slovanskih jezikih so naslednji: hr. in
sr. gvȍzd m ˮžebelj, gost gozdˮ, bg. gvozd m ˮžebeljˮ, stcsl. gvozdь m ˮclavusˮ, č. hvozd m
ˮvelik gost gozdˮ, slk. hvozd m ˮvelik gost gozdˮ, stp. gozd m ˮgozdˮ, p. gwóźdź m ˮžebeljˮ,
gl. hózdź m ˮžebeljˮ, dl. gózd m, gózda ž ˮsuh visok gozdˮ, gózdź ˮžebeljˮ, r. gvozdь m
ˮžebeljˮ, br. gvozd m ˮlesen žebeljˮ, ukr. gvozdь m, nar. gvizdь m ˮžebeljˮ, plb. ďüzd m
ˮžebeljˮ (ÈSSJa VII, 185–186). Samostalnik *gvozd je v vseh jezikih moškega spola.
95

86

Prim. pojavitve iz DB 1584: inu je vſe ſvoje Soſſede inu Priatele v'goſtje povabil (DB 1584, II, 151a),
v nemški predlogi se to mesto glasi vnd lud alle seine Nachbarn vnd Freunde zu gast (LB 1545,
II, 176b); enkrat ali trykrat golufſki v'goſtje vabi (DB 1584, II, 158b), v nemški predlogi Vnd ledet
dich ein mal oder drey zu gast betrieglich (LB 1545, II, 185a). V nemščini se sicer pojavlja oblika
zu gast, ki je edninska, vendar je slovenska ustreznica množinska: povabiti v goste, priti v goste;
povabiti, priti v gosti (SSKJ). Iztočnica gostje ima v SSKJ pomen ˮgostijaˮ, pri Pleteršniku ima
iztočnica srednjega spola góstje prvi pomen enak kot gostí, torej ˮgostijaˮ. Na koncu geselskega
članka góstje Pleteršnik opozarja na Miklošičevo mnenje, da gre za prvotno tožilniško obliko.

Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

Samo v dolnji lužiščini se pojavlja tudi odraz ženskega spola. Fonetični razvoji v izglasju
kažejo na ijevski in ne ojevski izvor. Če bi bil obravnavani samostalnik izvorno ojevski, bi
v izglasju prišlo do jotacije in bi imeli npr. v ruščini obliko **gvoždž.
V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja se samostalnik gozd pojavlja 109-krat.
Trubar: samostalnik gozd se pojavlja v 10 delih (TT 1557, TR 1558, TL 1561, TAr 1562,
TPs 1566, TC 1574, TC 1575, TT 1577, TT 1581-82, TPo 1595), skupaj 31-krat.
I

Ednina [17]

Množina [14]

gozd: goſt

gozdi: goſdi

R

gozda [3]: goſda [2], gosda

/

D

/

/

T

gozd [7]: goſd [2], gosd [2], goſt [2], gost

gozde: goſde
gozdi: goſdi ◆ [2]

M

gozdu [4]: goſdu
gozdi [2]: goſti, goſdi ◆ [6]

gozdeh [11]: goſdeh [8], gosdeh [3]

Samostalnik gozd se v ednini sklanja po slovenski moški (ojevski) sklanjatvi. Zapis gost iz
imenovalnika in tožilnika ednine je zapis izgovora z nezvenečim odrazom -st. Oblika gosti
v mestniku je verjetno nastala pod vplivom imenovalniške oz. tožilniške oblike, kjer prihaja
do onezvenečenja zadnjih dveh soglasnikov. Obliki gozdi/gosti v mestniku ednine sta lahko
odraz ojevske sklanjatve, lahko pa gre za ostanek ijevske sklanjatve. Bolj verjetno gre za
odraz ojevske sklanjatve, saj so vse ostale izpričane oblike v ednini odraz slednje.
V množini je v imenovalniku gozdi in tožilniku gozde že viden vpliv slovenske moške
(ojevske) sklanjatve. Oblika Tmn gozdi je verjetno ostanek ijevske sklanjatve, oblika Mmn
gozdeh pa je naglašena in odraža ojevsko sklanjatev. Zaradi prekrivnosti s slovenskimi ijev
skimi oblikami Mmn bi to obliko lahko šteli tudi za odraz (slovenske) ijevske sklanjatve.
Dalmatin: samostalnik gozd se pojavlja v 4 delih (DB 1578, DC 1579, DB 1584, DC 1584),
skupaj 71-krat.
Ednina [61]

Množina [10]

I

gozd [6]: gosd

gozdi: gosdi

R

gozda [14]: gosda

/

D

gozdu: gosdu

/

T

gozd [17]: gosd

gozde [3]: gosde

M

gozdu [14]: gosdu
gozdi [9]: gosdi ◆ [23]

gozdeh [6]: gosdeh

Samostalnik gozd se v Dalmatinovih delih sklanja po slovenski ojevski sklanjatvi. Oblika
gozdi v mestniku ednine ni jasna. Lahko gre za ostanek ijevske sklanjatve, lahko pa je oblika prodrla iz ojevske sklanjatve. Bolj verjetna je druga možnost, saj vse ostale izpričane
oblike odražajo ojevsko sklanjatev.
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Megiser: samostalnik gozd se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 4-krat.
Ednina [3]

Množina

I

gozd: goſd [2],
gosd

/

R

/

gozdov: goſdou

Bohorič: samostalnik gozd se pojavlja v BH 1584, skupaj 2-krat.
I
R

Ednina [2]
gozd: gosd
gozda: gosda

Felicijan Trubar: samostalnik gozd se pojavlja v TfC 1595, skupaj 1-krat.
I
R
D
T
M

Množina
/
/
/
/
gozdeh: gosdeh

Analiza sklanjatve samostalnika gozd v ostalih delih
Izpričane oblike so ojevske. Oblika Rmn gozdov se pojavlja samo v Megiserjevih delih.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika gozd v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [83] I: gozd [10], gost. R: gozda. D: gozdu. T: gozd [21], gost [3]. M: gozdu [18], gozdi [10], gosti.
Mn [26] I: gozdi [2]. R: gozdov. T: gozde [4], gozdi. M: gozdeh [18].

V ednini prevladuje ojevski sklanjatveni vzorec. Ijevski vzorec bi lahko odražal samo še
mestnik ednine gozdi, ki pa je lahko tudi odraz ojevske sklanjatve. V tem primeru bi bil -i
odraz nenaglašenega *-ě.
V množini ojevski vzorec prav tako prevladuje, odraz (slovenske) ijevske sklanjatve je
samo še oblika tožilnika gozdi iz TAr 1562 in lahko tudi mestnik gozdeh.

I
R
D
T
M
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o
gozd
gozda
gozdu
gozd
gozdu / gozdi?

Množina
o
gozdi
gozdov
/
gozde
gozdeh?

i
/
/
/
gozdi
gozdeh?

Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

2.3.14 Hot
Samostalnika hot ˮmeretrix, libidoˮ v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku ni več. Pojav
lja se še pri Pleteršniku, kjer je predstavljen kot moškega spola v pomenu ˮsla, poželenjeˮ
(hòt, Red hóta) in ženskega spola v pomenu ˮpriležnicaˮ (ht, Red hotȋ). Praslovanski ijevski
samostalnik *xȍtь ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: csl. hotь ˮpriležnicaˮ,
č. choť ˮsoproga, soprogˮ in ˮslaˮ, r. nar. hotь, ukr. hitь ˮslaˮ (ESSJ I, 200). V RHSJ III, 653,
je izpričana oblika hot ženskega in moškega spola v pomenu ˮsla, željaˮ: »Jure u mom hotu
ni neg ńoj ugodit« (m). »Usilnu hot izpuniti« (ž). V češčini je spol odvisen od naravnega
spola: »aby chot pro svého choti pracovala« (SS I, 546). Sreznevskij III, 1389, navaja str.
samostalnik xotь moškega in ženskega spola v pomenu ˮljubi, ljubaˮ. ÈSSJa VIII, 85–86,
rekonstruira psl. ijevski samostalnik *xotь, ne določa pa, kateri spol je primaren. SJS IV,
703, obravnava samostalnik xotь ž v pomenu ˮslaˮ in xotь m/ž v pomenu ˮljubi, ljubaˮ. Glede na izpričane oblike iz slovanskega gradiva lahko sklepamo, da je bil samostalnik *xȍtь
v praslovanščini lahko moškega ali ženskega spola. V pomenu ˮljubiˮ moškega, v pomenu
ˮljubaˮ ženskega. Slovnični spol je v teh primerih prekriven z naravnim spolom. V pomenu
ˮsla, poželenjeˮ je bil spol verjetno izvorno moški, ženski spol je začel prevladovati kasneje, ob zatonu ijevske sklanjatve moškega spola kot samostojne oblikoslovne kategorije. V
slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja je samostalnik hot vedno ženskega spola in se pojavlja v pomenu ˮpriležnica, meretrixˮ. Kot možni praslovanski ijevski samostalnik moškega spola ga obravnavam zato, ker v Pleteršnikovem slovarju obstaja samostalnik hot ˮsla,
poželenjeˮ, ki je moškega spola in se sklanja po odrazih ojevskega sklanjatvenega vzorca.
Samostalnik hot se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 12-krat.
Dalmatin: samostalnik hot se pojavlja v 2 delih (DB 1578, DB 1584), skupaj 9-krat.
Ednina [8]

Množina

I

h|u/o|t/d [7]: hut
[4]; hud; hot; hod

/

R

/

/

D

/

/

T

/

/

M

hoti: hoty

/

O

/

hoti: hoty

Samostalnik hot je v Dalmatinovih delih ženskega spola in se sklanja po ijevski sklanjatvi.
Pisni različici hut in hud sta lahko odraz cirkumflektirano naglašenega o. Izglasni -d v hud
in hod je lahko posledica hiperkorekcije. Pisna različica hoty v mestniku ednine in orodniku
množine kaže na naglas na končnici [ho'ti:]. Oblika hoti v orodniku množine je verjetno
odraz analogije po (sicer neizpričanem) Imn. 96
96

»Noch eine zweite vom Asl. abwichende Endung finden wir bereits im XVI. Jahr., nämlich instr.
auf -i. Sie dürften kaum eine einfache Anlehnung an die ъ/o-St. sein. Es scheint vielmehr, dass
diese Endung hervorging unter Anlehnung an die grosse Mehrzahl de übringen Casus, die auf
-i auslauten, wodurch in dieser Declination das Gefühl für die Casusunterschiede stark verloren

89
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Megiser: samostalnik hot se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 3-krat.
Ednina [3]
h|u/o|t: hut [2]; hot

I

Izpričan je imenovalnik ednine, ki v pisni različici hut izkazuje odraz cirkumflektirano naglašenega o. Glede na pomen ˮmeretrixˮ in sopomenki luba, lubsha lahko sklepamo, da je
bil samostalnik hot v Megiserjevih delih ženskega spola.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika hot v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja
Ed [11] I: hut [7], hot [3]. M: hoty.
Mn O: hoty.

Samostalnik hot je bil v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja ženskega spola in se je
sklanjal po ijevski sklanjatvi kot samostalnik kost. V orodniku množine prihaja do analogije
najverjetneje po (sicer neizpričanem) Imn.

I
R
D
T
M
O

Ednina
i
ž
hot
/
/
/
hoti
/

Množina
i
ž
/
/
/
/
/
hoti

2.3.15 Jagned
Samostalnik jāgned ˮpopulus nigraˮ je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku moškega ali
ženskega spola (SSKJ) in se sklanja po prvi moški ali po drugi ženski sklanjatvi. V Pleteršnikovem slovarju je samostalnik jágned samo moškega spola. Miklošič 1862–1865, 2, navaja
obliko *agnędъ, ki pripada moški ojevski sklanjatvi. ESSJ I, 217, navaja samo ženski spol,
jágned, in izpeljanko srednjega spola jágnedje. Ostali odrazi v slovanskih jezikih so: hr. in sr.
jàgnjed m, csl. jagnędь, č. jehněda, jěhned m, slk. jahňada. Samostalnik *gnędь uvrščam
med možne praslovanske ijevske samostalnike moškega spola, ker v sodobnem slovenskem
knjižnem jeziku izkazuje sklanjatveno paradigmo tako po moški kot ženski sklanjatvi.
Samostalnik jagned se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 4-krat.
gegangen ist. Wenn schon der nom. gen. ass. pl. und gen. dat. loc. sgl. auf -i lauteten, so konnte
sich daran auch der instr. pl. anschliessen, besonders wenn eine solche Form schon bei der ъ/oDeclin. vorlag« (Oblak 1890, 40).
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Dalmatin: samostalnik jagned se pojavlja v DB 1578, skupaj 1-krat.
I
R

Množina
/
jagnedov: Iagnedou

V DB 1578 je izpričana oblika odraz slovenske ojevske sklanjatve in je moškega spola.
Megiser: samostalnik jagned se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 3-krat.
Ednina [3]
jagned: jagned m/ž [2], jagned?

I

Pri dveh pojavitvah se iz sobesedila spola ne da razbrati. Oblika zhernu jagned iz MTh 1603
je problematična, saj na prvi pogled kaže na srednji spol – črno jagned. Ker Megiser ni bil
Slovenec, obstaja možnost, da gre za napačno razumljeno fonetično podobo pridevnika črn
oz. črni. Zvezo zhernu jagned dojema kot črni jagned tudi Kozma Ahačič, ki je iz gradiva
za Slovar slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja izdelal geslo črn.97 Podoben pojav
je v MTh 1603 še pri samostalniku dviji, kjer je pri latinski iztočnici Ferinus slovenska
ustreznica divju (MTh 1603, I, 532). Pleteršnik navaja samo obliko moškega spola (jágned
in jágnjed) in obliko jágnedje v pomenu ˮgozd jagnedovˮ.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika jagned v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [3] I: jagned.
Mn R: jagnedov.

Glede na izpričano obliko rodilnika množine v DB 1578 lahko sklepamo, da je bil samostalnik jagned v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja moškega spola in se je sklanjal po
slovenski ojevski sklanjatvi.

I
R

Ednina
o
m
jagned
/

Množina
o
m
/
jagnedov

2.3.16 Jastreb
Samostalnik jȃstreb ˮaccipiterˮ, tudi jástreb (ESSJ I, 221) je v sodobnem slovenskem
knjižnem jeziku moškega spola, podspola živosti in se sklanja po prvi moški sklanjatvi.
Praslovanski samostalnik *(j)strębь ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze:
hr. in sr. jȁstrēb, tudi jȁstrijeb, bg., mk. jastreb, csl. jastrębъ, č. jestřáb, arh. tudi jastřab,
97

Prvi zvezek Slovarja slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja je v izdelavi in še ni javno dostopen.
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slk. jastrab, p. jastrząb, arh. jestrząb, gl. jastřob', dl. jastśeb', str. jastrębъ, jastrebъ, r.
jastreb, ukr. jastrub, plb. jostrab (ESSJ I, 221). ESJS II, 274–275, obravnava samostalnik
*jastrębъ kot o-deblo, vendar omenja povezavo z *golǫbь. Na ijevski izvor lahko kaže
lužiščina. Miklošič 1856, 47, navaja csl. jastrębь kot analogijo po *golǫbь, kar pomeni,
da uvršča ta samostalnik v ijevsko sklanjatev. ÈSSJa I, 83, rekonstruira ijevski in ojev
ski samostalnik *astrębь/*astrębъ ter opozarja na podobno tvorbo kot pri samostalniku
*golǫbь. SłP IX, 289, navaja stp. obliko Imn jastrzębie, ki lahko kaže na odraz ijevske
sklanjatve.
V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja se samostalnik jastreb pojavlja 16-krat.
Trubar: samostalnik jastreb se pojavlja v TR 1558, skupaj 1-krat.
I

Ednina
jastreb: Iaſtreb

Oblika Ied jastreb je nepovedna.
Dalmatin: samostalnik jastreb se pojavlja v 2 delih (DB 1578, DB 1584), skupaj 6-krat.
I

Ednina [6]
jastreb: Iaſtreb

Oblika Ied jastreb je enaka kot v Trubarjevih delih.
Juričič: samostalnik jastreb se pojavlja skupaj 3-krat.
I
R
D

Ednina [3]
jastreb: Iaſtreb
jastreba: Iaſtreba
jastrebu: Iaſtrebu

Red jastreba in Ded jastrebu odražata ojevski sklanjatveni vzorec.
Megiser: samostalnik jastreb se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 6-krat.
I

Ednina [6]
jastreb: jaſtreb [5], Iaſtreb

Iz edninske imenovalniške oblike jastreb ne moremo predpostaviti sklanjatvene paradigme.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika jastreb v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [16] I: jastreb [14]. R: jastreba. D: jastrebu.

Izpričane oblike samostalnika jastreb v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja odražajo
moški ojevski sklanjatveni vzorec.
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I
R
D

Ednina
o
jastreb
jastreba
jastrebu

2.3.17 Kmet
Samostalnik kmȅt ˮagricolaˮ, Red kmta (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku
moškega spola, podspola živosti in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Praslovanski samostalnik *kъmetь ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: iz osnove *kъmetъ: hr.
in sr. kmȅt, bg. kmet, mk. kmet, csl. kmetъ; iz osnove *kъmetь: slk. kmeť, p. kmieć. Sorodno
slednjemu je stpr. kumetis in lit. kumetis (ESSJ II, 47–48). Miklošič 1856, 185, navaja samostalnik kmet med slovenskimi odrazi moške ijevske sklanjatve. Odraz ijevske sklanjatve sta
tudi obliki stcsl. Rmn kъmeti (SJS II, 91) in str. Rmn kmetěi (SRJ VII, 195). V slovenščini
torej lahko glede na Miklošičevo ugotovitev izhajamo iz i-debla. Po trditvi iz ESSJ pa bi lahko
sklepali, da v slovenščini izhajamo iz o-debla, saj vse navedene južnoslovanske oblike kažejo
na o-deblo in ne na i-deblo kot zahodnoslovanske. Stcsl. oblika Rmn kъmeti nedvomno kaže
na ijevski izvor. Samo iz južnoslovanskih oblik ne moremo nedvomno trditi, da gre za odraz
ojevske sklanjatve, saj bi se tudi i-deblo enako odražalo. Imn kmetje, ki je v rabi v sodobnem
slovenskem knjižnem jeziku, je verjetno sekundaren, saj v 16. stoletju takšne oblike ni.
Samostalnik kmet se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 24-krat.
Trubar: samostalnik kmet se pojavlja v 6 delih (TR 1558, TAr 1562, TC 1575, TT 1577,
TT 1581-82, TPo 1595), skupaj 13-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [3]
kmet [2]
/
kmetu
/
/
/

Množina [10]
kmeti [4]
/
kmetom [2]
kmete [2]
/
kmeti [2]

Izpričane oblike samostalnika kmet v Trubarjevih delih odražajo ojevsko sklanjatev.
Dalmatin: samostalnik kmet se pojavlja v DB 1584, skupaj 7-krat.
I
R
D
T

Ednina [2]
kmet
/
kmetu
/

Množina [5]
kmeti [2]
kmetov: kmetou
kmetom
kmete

Izpričane oblike iz DB 1584 odražajo slovensko ojevsko sklanjatev.
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Krelj in Juričič: samostalnik kmet se pojavlja v KPo 1567, skupaj 2-krat, in JPo 1578,
skupaj 2-krat.
I
R
D
T

Ednina
/
kmeta
/
/

I
R
D
T

Množina [2]
kmeti
/
/
kmete

Množina
/
/
/
kmete

Izpričane oblike odražajo ojevsko sklanjatev.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika kmet v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [6] I: kmet [3]. R: kmeta. D: kmetu [2].
Mn [18] I: kmeti [7]. R: kmetov. D: kmetom [3]. T: kmete [5]. O: kmeti [2].

Sklanjatveni vzorec, ki se enotno brez izjem pojavlja v ednini in množini, je slovenski ojevski.

I
R
D
T
M
O

Ednina
o
kmet
kmeta
kmetu
/
/
/

Množina
o
kmeti
kmetov
kmetom
kmete
/
kmeti

2.3.18 Kol
Samostalnik kȍl ˮpalusˮ, Red kóla (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku moškega spola in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Praslovanski samostalnik *kol ima v
ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: hr. kolj (Istra), stč. kol ž, r. nar. kolь ž (ESSJ II,
54). Sreznevskij I, 1259, navaja za str. ojevsko iztočnico kolъ, med zgledi pa bi lahko zgled
»Niže podvignutsja kolije hraminy ego« odražal Imn ijevske moške sklanjatve. Neenotni
odrazi v slovanskih jezikih lahko kažejo na različen razvoj odraza praslovanskega ijevskega
samostalnika moškega spola.
Samostalnik kol se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 15-krat.
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Trubar: samostalnik kol se pojavlja v 4 delih (TL 1561, TC 1575, TT 1577, TPo 1595),
skupaj 4-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [3]
kol [2]: kollI
/
/
/
/
kolom

Množina
/
/
/
/
/
koli

Zapis ll lahko označuje l, lj ali ł.

I

Izpričane so oblike Ied, Oed in Omn. Obliki Oed kolom in Omn koli nedvomno kažeta na
odraz ojevske sklanjatve.
Dalmatin: samostalnik kol se pojavlja v 2 delih (DJ 1575, DB 1584), skupaj 6-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [4]
kol [3]
/
/
/
kojli: koili
/

Množina [2]
/
/
/
/
/
kuli

Oblika Med koili iz DJ 1575 kaže na mehčani lj in na prvotno obliko *kolji, ki bi lahko bila
odraz mehke ojevske sklanjatve, saj je prvotno ijevski samostalnik prešel v mehko ojevsko
sklanjatev. Oblika Omn kuli kaže na odraz dolgo naglašenega o.
Megiser: samostalnik kol se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 5-krat.
I
I

Ednina [5]
k|a/o|l: kal [3], kàl;I koll
V MD 1592 je za kàl pomen ˮpalusˮ, za koll pa je sopomenka ˮshtangaˮ. V MTh 1603 so za kal
pomeni ˮpedamenˮ, ˮpalusˮ in ˮridicaˮ.

Pojavljata se obliki Ied kol in kal. Zapis iz MD 1592 kàl in zapis kal iz MTh 1603 lahko
kažeta na kratko naglašeni o, ki ga je Megiser slišal kot (kratki) a oz. polglasnik.

Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika kol v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja
Ed [12] I: kol [3], koll [3], kal [3], kàl. M: kojli. O: kolom.
Mn [3] O: kuli [2], koli.

Samostalnik kol se je v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja sklanjal po odrazih trde
ojevske sklanjatve. Izjemo predstavlja Med kolji, ki odraža mehko ojevsko sklanjatev.
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I
R
D
T
M
O

Ednina
o
kol
/
/
/
- / kolji
kolom

Množina
o
/
/
/
/
/
koli

2.3.19 Labod
Samostalnik labd ˮcygnusˮ (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku moškega
spola, podspola živosti in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Odrazi praslovanskega ijev
skega samostalnika *olbǫdь98 v ostalih slovanskih jezikih so naslednji: hr. in sr. lȁbūd, č.
labuť ž, slk. labuť ž in labuď, br. labudzь, p. łabędź (ESSJ II, 117). Odraz oblike *olbǫdь je
slovenska, hrvaška, srbska, češka, slovaška in poljska oblika. Na izvorno ijevsko sklanjatev
kažejo odrazi izglasnega d/t v zahodnoslovanskih jezikih.
V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja se samostalnik labod pojavlja 10-krat.
Dalmatin: samostalnik labod se pojavlja v 2 delih (DB 1578, DB 1584), skupaj 5-krat.
I

Ednina [5]
lobud

Iz oblike imenovalnika ednine ne moremo predvideti sklanjatvenega vzorca.99 Oblika lobud
izkazuje labializacijo nenaglašenega a v o ter odraz u za nosni ǫ. Ena pojavitev iz DB 1584
nedvomno kaže, da je bil samostalnik labod moškega spola,100 vse ostale pojavitve so za
razločevanje spola nepovedne.
Megiser: samostalnik labod se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 5-krat.
I

Ednina [5]
labud/labod/lobod: labud [3]; labod; lobod

Iz oblike imenovalnika ednine ne moremo predvideti sklanjatvenega vzorca. Oblika lobod
izkazuje vokalno harmonijo, oblika labud izkazuje odraz u za nosni ǫ. Oblika labod se
sklada s fonetično podobo, ki obstaja v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku. Spola se iz
izpričanih pojavitev ne da določiti.
98

99

100
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V literaturi si avtorji niso enotni, ali je pri tem samostalniku izhodiščna akcentska paradigma a
ali akcentska paradigma c.
Prim. »letu vam bodi mersku mei Ptizami /…/ Zhofitel, Lobud, Zhuk, Nadopir /.../ Shtorkla,
Rainger, Sraka« (DB 1578, 94a).
Prim. »En Lobud pride sa mano« (DB 1584, II, 92a).
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Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika labod v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [10] I: lobud [5], labud [3], labod, lobod.

Ker je izpričana samo oblika imenovalnika ednine, ne moremo sklepati, odraz katerega
sklanjatvenega vzorca je. Ena pojavitev iz DB 1584 kaže, da je bil samostalnik labod moškega spola, vse ostale oblike so za razločevanje spola nepovedne.
Ednina
labod?

I

2.3.20 Laket
Samostalnik lȃket ˮcubitus, ulnaˮ, Red lȃkta, ter lȃket, Red laktȋ (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku lahko moškega spola in se sklanja po prvi moški sklanjatvi ali pa
je ženskega spola in se sklanja po drugi ženski sklanjatvi. Praslovanski ijevski samostalnik
*ȏlkъtь ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: hr. in sr. lȃkat, bg. lakъt, mk. lakot, č. loket, Red lokte m, slk. lokeť, lakeť, gl. łohć, dl. łokś, r. lokotь, Red lokti, br. lokocь,
ukr. łokotь, Red liktjá (ESSJ II, 121). V starocerkvenih in cerkvenoslovanskih besedilih se
nakazuje naslednja sklanjatev samostalnika *ȏlkъtь: Ed R: lakte, lokte. T: lakъtь. M: loktu.
Dv R: lokъtu. Mn R: laktьi, lakъtь, laktъ. T: laktьi, lakti. O: lakty (SJS II, 105–106). V
rodilniku ednine lokte je v stcsl. še sled izvorne soglasniške sklanjatve. Oblika za Rmn in
Tmn laktьi kaže na odraz ijevske sklanjatve, oblike Med, Rdv, Omn kažejo na odraz ojev
ske sklanjatve. V ostalih slovanskih jezikih so odrazi samostalnika *ȏlkъtь ali moškega ali
ženskega spola (rusko, češko, slovaško).
V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja se samostalnik laket pojavlja 21-krat.
Trubar: samostalnik laket se pojavlja v 5 delih (TE 1555, TC 1555, TT 1557, TT 1577, TT
1581-82), skupaj 9-krat.
I
R
D
T
I

Ednina [5]
/
/
/
lakat Im

Množina [4]
lahti ž
lahti [3] m/ž
/
/

Pleteršnik navaja iztočnico lakȃt, Red laktà, laktȗ; navadno Red lahtà, lahtȗ. Posledično sklepam,
da je bila takšna oblika prisotna tudi v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja.

V ednini je izpričana tožilniška oblika moškega spola. V množini je imenovalniška oblika
lahti ženskega spola. To sklepam iz sobesedila, in sicer iz oblike zaimka vse in pridevnika
krive na začetku niza, kjer se nanašata na samostalnike ženskega spola. Prim. »tukai ſo
prepouedane /.../ Vſe Falsh kriue Vage, Mere, peſe, lahti« (TC 1555, F4). Predvidevam, da
bi se, če bi bila oblika lahti moškega spola, ponovila vsaj ena od omenjenih oblik (tj. vse in
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krive) v moškem spolu. Iz rodilniške oblike lahti spola ne moremo nedvoumno razbrati.101
V množini se je samostalnik laket v Trubarjevih delih sklanjal po ijevski sklanjatvi in je
bil ženskega spola. Tudi v Pleteršnikovem slovarju je samostalnik lakȃt (z opombo: »pl.
lahti«) v množini predstavljen kot samostalnik ženskega spola. Tako imamo stanje, ko je
isti samostalnik v ednini moškega spola, v množini pa ženskega.
Dalmatin: samostalnik laket se pojavlja v 3 delih (DJ 1575, DB 1578, DB 1584), skupaj 5-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [4]
lakat [2] m/ž: lakat, lakát
/
/
/
/
lahtom [2] m

Množina
/
lahti m/ž: lahty
/
/
/
/

V ednini je nakazana ojevska moška sklanjatev, čeprav iz imenovalniške oblike, izpričane
v registru DB 1578 in DB 1584, ne moremo razbrati, za kateri spol gre.102
V množini se pojavlja samo rodilniška oblika ijevske sklanjatve, iz sobesedila pa spol
ni razviden.103
Podobno kot pri Trubarjevih delih lahko tudi pri Dalmatinu ugotovimo, da se samostalnik laket v ednini sklanja po ojevski sklanjatvi in je moškega spola, v množini pa je
sklanjatev ijevska, a spol ni določljiv.
Juričič: samostalnik laket se pojavlja skupaj 3-krat.
I
R
D
T

Ednina [2]
/
/
/
lakat m

Množina
/
lakti m/ž
/
/

V JPo 1578 se pojavlja podobno stanje kot v Trubarjevih in Dalmatinovih delih. Izpričana
tožilniška oblika ednine je moškega spola, v množini pa je rodilniška oblika ijevska, njen
spol pa iz sobesedila ni določljiv.104
Megiser: samostalnik laket se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 4-krat.
I

Ednina [4]
l|a/o|kat m/ž: lacat [3]; lokat

V Megiserjevih slovarjih je izpričana samo oblika imenovalnika ednine. Enkrat se pojavlja
zapis lokat, ki kaže na labializacijo prednaglasnega a. Spola se iz sobesedila ne da določiti.
101
102
103
104
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Prim. »okuli duei ſtu lahti« (TT 1557, 327).
Prim. »Crajnſ ki. Komùlz. Slovenſ ki, Besjazhki. lakát« (DB 1584, III, CcVa).
Prim. »shnora dvanajſt lahty dolga« (DB 1584, II, 55a).
Prim. »okolu dui ſto lakti« (JPo 1578, II, 25b).
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Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika laket v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
m [9]
ž
m/ž [11]

Ed T: lakat [7]. O: lahtom [2].
Mn I: lahti.
Ed [6] I: lakat [5], lokat.
Mn [5] R: lahti [3], lakti, lahty.

V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja se je samostalnik laket z različicama lahet in
loket v ednini sklanjal po ojevskem sklanjatvenem vzorcu. To je nedvomno razvidno iz
orodniške oblike lahtom. Iz oblik Ied in Ted ni razviden niti spol (razen Ted v JPo 1578)
niti sklanjatveni vzorec.
V množini je samostalnik laket v imenovalniku ženskega spola, v rodilniku pa je spol
nedoločljiv. V množini se samostalnik laket sklanja po ijevskem sklanjatvenem vzorcu, v
ednini pa po ojevskem. Iz tega sklepam, da je bil samostalnik laket v ednini moškega, v
množini pa ženskega spola.

I
R
D
T
M
O
I

Ednina
o
m
lakatI
/
/
lakat
/
laktom

Množina
i
m
/
lakti
/
/
/
/

i
ž
lakti
lakti
/
/
/
/

V Pleteršnikovem slovarju je iztočnica lakat, zato v tem primeru v splošnem prikazu poenostavljam
v lakat in ne v laket.

Problematika prekrivanja pomena samostalnikov laket in komolec
V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja se samostalnik komolec pojavlja v 7 delih, skupaj 338-krat, samostalnik laket pa v 11 delih, skupaj 21-krat. Vidimo, da se samostalnik
laket pojavlja v večjem številu del, število pojavitev pa je več kot 16-krat manjše od števila
pojavitev samostalnika komolec. Ker je pomen ˮdolžinska meraˮ v obravnavanem obdobju pri samostalnikih komolec in laket prekriven,105 je očitno prihajalo do izločanja enega
samostalnika v korist uveljavljanja drugega. Samostalnik laket v svojih delih največkrat
uporablja Trubar, in sicer v 5 delih, komolec pa v 2 delih (TT 1581–82 in TPo 1595). V TPo
105

V SSKJ samostalnik komolec označuje manjšo dolžinsko mero kot samostalnik laket. Komolec po
SSKJ meri 44 cm, laket pa 275 cm oz. lahko tudi 77 cm v pomenu ˮvatelˮ. Ker pa je v Dalmatinovem
Registru komolec sopomenka samostalnika laket, je očitno, da gre za enako dolžinsko mero. V
Preglednicah mer, denarnih enot, koledarja in praznikov, ki so priložene slovenskemu standardnemu
prevodu Svetega pisma iz leta 1996, je na strani 1926 komolec razložen kot dolžinska mera 45 cm.
Pri Ezekielu je to 52,5 cm, sicer gre za dolžino moške roke od komolca do konca sredinca. Torej
sta tudi v svetopisemskih besedilih, ki so bila prevedena v slovenski knjižni jezik 16. stoletja,
izraza laket ali komolec v pomenu ˮdolžinska meraˮ pomenila isto.
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1595, II, 257, je edini primer, kjer se samostalnik komolec ne pojavlja v pomenu ˮdolžinska
meraˮ: »komulz ali roka, inu drugi vudi lipu raunu inu gviſhnu ſtoje.« Samostalnik laket
je večkrat izpričan v delih z začetka obravnavanega obdobja, kasneje njegova raba začne
pešati. V DJ 1575 in DB 1584 laket pomeni ˮdel rokeˮ, kar se ujema s sodobnim pomenom
ˮkomolecˮ, medtem ko je samostalnik komolec v Dalmatinovih delih vedno (333 pojavitev)
izpričan samo v pomenu ˮdolžinska meraˮ. V Registru DB 1584 je samostalnik komolec
uvrščen med kranjske besede, samostalnik laket pa med slovenske in bezjaške besede, kar
kaže, da je Dalmatin samostalnik komolec dojemal kot središčno uveljavljen, samostalnik
laket pa bolj razširjen v ostalih narečjih. V Megiserjevih delih je v MD 1592 samostalnik
laket v pomenu ˮcubitusˮ uvrščen med hrvaške zglede, v MTh 1603 pa je v istem pomenu
uvrščen med slovenske zglede s sopomenko komolec.
Samostalnik laket je bil torej v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja sopomenka
samostalnika komolec. V pomenu ˮdolžinska meraˮ je bil verjetno ženskega spola, morda
tudi zato, da bi se tako ločil od samostalnika komolec. Ker kategorija moškega spola pri
ijevski sklanjatvi ni bila živa, je bil ta preskok dokaj enostaven (podobno kot pri samostalnikih zver in (v kasnejšem obdobju) pot). Na ta način je samostalnik laket lažje obstal,
čeprav (do danes) kot zastarel izraz. SSKJ sicer v pomenu ˮdolžinska meraˮ ženskega spola
besede laket ne pozna; ženski spol pri tem samostalniku navaja samo v pomenu ˮdel roke
med zapestjem in komolcemˮ. Obliki Rmn moškega in ženskega spola sta bili prekrivni, iz
sobesedila pa spol najpogosteje ni bil razviden. Tako je omogočeno enostavno prehajanje
iz moškega v ženski spol. S pridobivanjem pomena ˮdel roke med komolcem in zapestjemˮ
je samostalnik laket v ednini prešel v ojevsko sklanjatev in tako obstal v sistemu samostalnikov slovenskega knjižnega jezika.

2.3.21 Ljudje
Množinski samostalnik ljudj ˮgentesˮ, Red ljudí (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku moškega spola in spada med izjeme prve moške sklanjatve. V Stiškem rokopisu zasledimo dve obliki tožilnika množine, lüdy in lüdẏ (Mikhailov 1998, 417). V obrobnih narečjih se pojavljajo različne (imenovalniške) oblike: ľedí (SLA 009), lȗdi (SLA
358), ..., ki odražajo ojevsko sklanjatev. V stari cerkveni slovanščini imamo naslednje
stanje: Mn I: ľudьje, ľudije. R: ľudii, ľudij. D: ľudьmъ, ľudemъ.106 T: ľudi. M: ľudьhъ,
ľudehъ. O: ľudьmi (SJS II, 165–166; Miklošič 1856, 45–46). Sklanjatev samostalnika
*ľȗdьe je v stari cerkveni slovanščini skoraj enaka, kot je bila v praslovanščini.107 Do
odstopanj prihaja v dajalniku in mestniku, kjer ь lahko prehaja v e. V imenovalniku se
106

107

V dajalniku in mestniku množine lahko že v starocerkvenoslovanskih spomenikih (glagolskih
in cirilskih) v krepki poziciji prihaja do prehajanja ь v e. Prim. Vondrák 1912, 413: »Vor Suffixen
mit ь kann das vorhergehende ь, da es in starker Position ist, in є übergehen.« Podobno navaja
tudi Miklošič 1856, 45.
Poleg množinskega samostalnika *ľudьe je obstajal tudi edninski samostalnik *ľudъ, ki je verjetno
nastal pod vplivom latinščine, populus (Degtjarev 1981, 85–92).
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pojavlja pisna različica ľudije, podoben pojav je opaziti tudi pri rodilniških oblikah ľudii, ľudij.108 Gre za zapis ь oz. ь pred . Odrazi praslovanskega ijevskega samostalnika
*ľȗdьe v ostalih slovanskih jezikih so naslednji: hr. in sr. ljȗdi, Red. ljúdī, sthr. in stsr.
ljudije, ljudje, bg. ljúde, mk. luǵe, nar. ľudi, ľúdi, č. lidé, nar. lude, stč. ľudé, ludie, slk. ľudia, nar. ľuďe, ľuʒe, p. ludzie, gl. ludźo, nar. ludźe, dl. luźe, r. ľudi, Red ľudéj, str. ljudije,
br. ľúdzi, nar. ľúdzéj, ukr. ľúdy, Red ľudéj, plb. ľaudi (← *l’udьje) (SEJP IV, 368–369).
Zahodnoslovanski jeziki odražajo podedovano stanje, v vzhodnoslovanskih jezikih je v
imenovalnik že prodrla ojevska končnica -i. Staroruska oblika ljudije kaže na starejši ijevski odraz. V rodilniku se v vseh vzhodnoslovanskih jezikih odraža podedovano stanje.
Od južnoslovanskih jezikov na podedovano stanje kažejo odrazi v stari srbščini, stari hrvaščini in v bolgarščini ter makedonščini (luǵe). V srbščini in hrvaščini je v imenovalnik
prodrla ojevska oblika, prav tako v narečni makedonščini. V rodilniku se v srbščini in
hrvaščini še ohranja podedovana oblika.
Samostalnik ljudje se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 8975-krat.
Trubar: samostalnik ljudje se pojavlja v 26 delih (TC 1550, TA 1550, TA 1555, TC 1555,
TE 1555, TM 1555, TKo 1557, TT 1557, TR 1558, TT 1560, TL 1561, TAr 1562, TO 1564,
TPs 1566, TA 1566, TC 1567, TP 1567, TPs 1567, TL 1567, TC 1574, TP 1575, TC 1575,
TT 1577, TPs 1579, TT 1581-82, TPo 1595), skupaj 6168-krat.
Množina [6168]
I

ljudje [1879]: ludje [1080], ludie [753], ludye [42], lvdje, lude, ludio!, ludire!
ljudi [320]: ludy [168], ludi [150], ludii, ludj ◆ [2199]

R

ljudi [1097]: ludi [813], ludy [282], ludj, liudy
ljudeh [5]: ludeh ◆ [1102]

D

ljudem [1144]: ludem [1143], ludeim
ljudjem : ludjem ◆ [1146]

T

ljudi [1165]: ludi [794], ludy [368], liudi, ludj, lupi!
ljudje [12]: ludie [5], ludje [4], ludye [3]
ljudji [3]: ludij [2], ludji
ljude : lude ◆ [1181]

M

ljudeh [130]: ludeh [126], ludeih [2], ljudeh, liudeh
ljudih: ludih ◆ [131]

O

ljudmi [382]: ludmi [321], ludmy [60], lndmi!
ljudi [26]: ludy [14], ludi [12]
ljudem: ludem!
ljudjem: ludiem ◆ [410]

•

108

Imenovalnik: V imenovalniku prevladuje odraz podedovane ijevske oblike ljudje, ki
se v različnih pisnih različicah (ludje, ludie, ludye, lvdje) pojavlja kar 1876-krat. Nanjo
kažeta tudi dve napaki (ludio, ludire). Od skupno 2199 pojavitev je s 85 % vseh pojavitev imenovalnika samostalnika ljudje v Trubarjevih delih to najbolj pogosta oblika.
Prim. Vondrák 1912, 413: »Vor einem j anlautenden Suffixe kann и auch als ь auftreten /.../ Es
handelt sich hier um ein modifiziertes ь, das als i geschrieben wurde.«
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V pisnih različicah ludy, ludi, ludj se 320-krat pojavlja tudi oblika ljudi. 168-krat je
zapisana z y v izglasju, kar verjetno kaže na dolgi (padajoče) naglašeni -ȋ [ľudȋ]. Ker je
v hrvaškem jeziku pri sklanjatvi samostalnika ljudi prišlo do vpliva ojevske sklanjatve
na obliko imenovalnika množine (Skok II, 339), je možno, da tudi oblike kot ludy
[ľudȋ] odražajo ojevsko sklanjatev. Kot odraz ojevske sklanjatve izpeljuje to obliko že
Ramovš 1952, 55: »Tu in tam najdemo pri tem plur. tant. o-jevske tvorbe: N. ljudi.« V
TL 1561 se pojavlja oblika lude, ki verjetno odraža izpad j oz. je tiskarska napaka.109
Oblika ludii iz TO 1564 lahko kaže na -ȋ v izglasju ali pa na končnico -ji, ki bi nastala
po kontaminaciji ojevske končnice (-i) in ijevske končnice (-je).110 Obliko imenovalnika množine ludji kasneje uporablja Pohlin (prim. Ramovš 1952, 43). Glede na stranskosklonske oblike bi si lahko obliko ludii razlagali tudi kot sestavo osnove ludj- in
ojevske končnice -i. Samo nesporna ijevska oblika imenovalnika množine (ljudje) se
pojavlja v petih delih, v enajstih delih ijevska oblika prevladuje, v štirih delih (TAr
1562, TO 1564, TPs 1566 in TL 1567) pa prevladuje ojevska oblika ljudi. V šestih
manjših delih imenovalnik množine ni izpričan.
Rodilnik: V rodilniku se 1097-krat pojavlja odraz podedovane ijevske oblike ludi
(ludi, ludy, ludj), enkrat celo ljudi (liudy). 282 je zapisov z y v izglasju, kar verjetno
kaže na dolgi (padajoče) naglašeni i [ľudȋ]. Enkrat v TT 1557, TO 1564 in trikrat v
TPo 1595 se pojavlja oblika ludeh. Očitno gre za vpliv zaimenske sklanjatve (prim.
teh, vseh), enaka končnica se kot regularna pojavlja v mestniku. Pojav končnice je širši
in zajema tudi ženski spol. Poznan je tudi v čakavščini (prim. RHSJ 6, 809: Rmn od
ljudeh), v Alasijevem slovarju iz leta 1607 in v delih Janeza Svetokriškega (stariših)
(prim. Furlan 2011a, 43, 48, 56). Pojav je znan tudi v stari knjižni prekmurščini (prim.
SSKP 2006, 229: »od lŭdih«), kjer je takšna oblika razširjena celo v tožilniku: »je náſz
greisne lŭdih odkupo.«111
Dajalnik: Pričakovana oblika ludem se pojavlja 1144-krat. V TT 1581–82 se pojavlja
oblika ludejm, v TPo 1595 pa en zapis ludjem. Oblika ludem je v ijevsko sklanjatev
prodrla iz mehke ojevske sklanjatve preko oblik tipa možem, oblika ludjem pa lahko
kaže na podaljšavo osnove z -j-. Tako bi bil j del osnove v vsem vzorcu (ljudj-e, ljudj-i, ljudj-em, ljudj-e, ljudj-eh, ljudj-i). Oblika ludejm je nastala pod vplivom mestniške
končnice. Podobno ugotavlja že Ramovš 1952, 47: »pri Trubarju beremo: moſhiem
(naslonitev na N. pl.), tatjem, ludjem, zherviem« (Ramovš 1952, 47). V istem odstavku
malo višje beremo še: »Sprva je končnica -ěm nastopila pri samostalnikih z -ěxъ v L.
pl., od koder je ě prešel tudi v D.« in »Trubar ludejm, -ei- izpričuje -ě-.«

•

•

109
110
111

Prim. ty lude (TL 1561, 84b).
Prim. lety ludii (TO 1564, 4b).
Ramovš 1952, 45–46, navaja podobne primere kot psihološko pomoto oz. individualno analogijo:
»Končnica -ih, ki jo beremo pri starejših piscih, je psihološka pomota. Trubar piše: poleg tih boshih
angelih. Teh primerov je sicer zelo mnogo, vendar jih za sle. razlagamo kot pomote; nastale so pod
vplivom individualne analogije po sestavljeni fleksiji in L. pl. Pojav, da prehaja L. preko sestavljene
fleksije in pronomina v G., je v sla. jezikih pogost, zlasti v shrv. (Dubrovnik) in v češčini.« Oblak
1890, 32, navaja tudi zgled iz Skalarjevega katekizma »od vſih ludeh«. Primeri iz Trubarjevih
del so: poleg uſeh ludeh (TT 1557, 408), is tih drugih ludeh (TO 1564, 69b), vtem ſerzej teh ludeh
(TPo 1595, I, 129), djanju teh ludeh (TPo 1595, I, 235), pohuiſhanje teh ludeh (TPo 1595, I, 57).
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•

•

•

112

113

114
115

Tožilnik: V tožilniku se pojavlja pričakovana oblika ludi oz. ljudi v različnih pisnih
različicah (ludi, ludy, ludij, liudi, ludji, ludj in lupi, ki je očitna tiskarska napaka). S
1168 pojavitvami predstavlja kar 98,81 % vseh pojavitev v tožilniku. Zanimivi sta
pisni različici ludji iz TPo 1595 in ludij iz TO 1564 ter TPo 1595. Lahko bi namreč
kazali na podoben pojav kot obliki ludjem v dajalniku in ludje v tožilniku. Oblika ludje
se pojavlja 12-krat, in sicer v 4 delih: TC 1550, TA 1550, TC 1574 in TPo 1595. V
TA 1550 je to edina izpričana oblika tožilnika. Po Ramovšu (Ramovš 1952, 47) je to
analogija po imenovalniku. Mislim, da bi lahko šlo za podaljšavo osnove z -j- in končnico, analogno po ojevski sklanjatvi. Tožilnik na -je se pojavlja tudi pri ostalih praslovanskih ijevskih samostalnikih moškega spola in pri samostalnikih brat, ajd, zob, mož;
torej gre za širši pojav. Značilno vsem tem samostalnikom je, da imajo imenovalnik
množine na -je, torej je oblika tožilnika množine fonetično identična imenovalniški.
Vsekakor je izključena možnost, da gre za napako, saj se podobne oblike pojavljajo pri
več samostalnikih, različnih avtorjih in v različnih delih. Sam sem mnenja, da gre za
različno dojemanje; v imenovalniku je končnica -je, ki je ostalina ijevske sklanjatve,
v tožilniku pa gre za regularno končnico -e, ki se pritika osnovi ljudj-, ki pa izvira iz
oblike Imn. Da gre lahko v tem primeru za podaljšavo osnove, kaže tudi dajalniška
oblika ljudj-em in morda tudi imenovalniška oblika ljudji (ludii).112 Ne glede na to, ali
je podaljšava z -j- izpričana samo v tožilniku ali tudi v drugih sklonih, se zdi logična.
Kot imamo pri ujevski sklanjatvi v imenovalniku množine sinov-i in v tožilniku sinov-e, tako imamo pri ijevski ljudj-e. Imenovalniška končnica je torej podedovana, v
tožilniku pa se ojevska končnica -e pritika na osnovo ljudj-. V TL 1561 se pojavlja
oblika lude, ki se jo da razložiti kot odraz ojevske sklanjatve.113
Mestnik: Najpogostejša je oblika l(j)udeh, ki se pojavlja 127-krat. Izvor te oblike je podoben kot pri dajalniški obliki, gre za končnico, ki je nastala po kasnejšem, slovenskem
razvoju in se pojavlja v celotni ijevski sklanjatvi.114 V TT 1577 se pojavlja oblika ludih, ki
lahko kaže na naglas na osnovi ali pa na vpliv končnice -ih iz mehke ojevske sklanjatve. V
TT 1581–82 dvakrat izpričana oblika ludejh kaže na razvoj iz naglašenega jata.
Orodnik: Odraz podedovane oblike ludmi se pojavlja 381-krat, 60-krat je zapisan z y,
kar kaže na dolgi naglas na i. Enkrat se pojavlja tipkarska napaka lndmi. Oblika ludi se
pojavlja 26-krat, od tega 14-krat z zapisom ludy, kar kaže na dolgi naglašeni i. Oblika
odraža ojevsko sklanjatev. Prim. Ramovš 1952, 55: »I. z ljudi (z brati).«115 V TP 1575
se pojavlja oblika ludjem. Oblika ludjem se v enakem sobesedilu pojavlja še v DC 1579,
DC 1584 in TfC 1595. Odlomek, v katerem se nahaja obravnavana oblika, se glasi:
V prid podaljšavi osnove govori tudi Ramovš 1952, 43, pri imenovalniku množine ojevske sklanjatve,
kjer sicer v drugem sobesedilu piše: »Trubar; vulzji Kat. 1595: 405 je kontaminacija med volcje
in volki, ki je zelo pogostna pri Pohlinu: ludji, moshji, ajdji, bratji, udji, zhervji, pèsji.«
Ramovš 1952, 47: »Oblike s končnico -e so razširjene tudi na m. i- in u- deklinacijo, v kolikor
niso ohranjeni relikti.«
Prim. Ramovš 1952, 64–66.
Možna je tudi Oblakova razlaga, da je končnica -i v Omn nastala pod vplivom ostalih sklonskih
oblik znotraj ijevske paradigme. Takšna oblika je lahko nastala tudi zato, ker je obstajala že v
ojevski sklanjatveni paradigmi (Oblak 1890, 40).
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Tedai ta Ioseph ſmario
/.../
Vlekel ie gori Vbetlehem
puſtil ſe ie ſdrugim ludiem
po ti Rimski poſtaui
Shazat ter pokoren bil
Tedai ſe ie bil dopolnil
Maryn Zhas ta praui. (TP 1575, B6a)
Ker se oblika ludjem pojavlja samo v tem sobesedilu, je lahko prirejena zaradi ritma in
rime. Najbolj relevantni za njeno razlago sta prvi dve citirani vrstici (Vlekel /.../ in puſtil
/.../). Obe imata osem zlogov in enak ritem, ki ga lahko ponazorimo tako: |–UU|–UU|– –|.
Tako lahko razložimo tudi pridevniško obliko ſdrugim namesto pričakovane ſdrugimi, saj bi
v slednjem primeru imeli različno število zlogov in bi se podrl metrum. Zato mislim, da je
zgoraj predstavljena razlaga najbolj verjetna. Pri izhajanju iz dajalnika je težko razložiti, zakaj bi samo v tem sobesedilu oz. samo v tej besedni zvezi dajalnik vplival na orodnik. Prav
tako ne moremo izhajati iz edninske oblike (ljud), ker se v 16. stoletju pojavlja v pomenu
ˮljudstvoˮ izraz folk ali puk. Samostalnik ljud je izpričan kasneje v Pleteršnikovem slovarju
z oznako stcsl.116 Oblika ludem iz TO 1564 je najbrž napaka, saj je ves ostali del sobesedila
v dajalniku; Inu ſi kanimu ſredniku, ſpraulauzu, vmei Bugom inu ludem, inu kanimu ſtolu
vſe Miloſti Boshye odlozhen inu poſtaulen (49a). Menim, da bi šlo lahko tukaj za vpliv Oed
Bugom. Tako bi se tudi ludem (napačno) dojemalo kot Oed.
Dalmatin: samostalnik ljudje se pojavlja v 11 delih (DJ 1575, DPa 1576, DB 1578, DC 1579,
DPr 1580, DC 1580, DB 1584, DC 1584, DM 1584, DAg 1585, DC 1585), skupaj 1272-krat.
Množina [1272]
I

ljudje [431]: ludje [352], ludie [78], ludjé

R

ljudi [269]: ludy [252], ludi [17]

D

ljudem [160]: ludem [157], ludém [3]

T

ljudi [251]: ludy [225], ludi [26]
ljudje [4]: ludie [2], ludje [2] ◆ [255]

M

ljudeh [43]: ludeh [42], ludéh

O

ljudmi [112]: ludmy [107], ludmi [5]
ljudjem [2]: ludiem, ludjem ◆ [114]

116

Edninska oblika tukaj ni možna tudi zaradi pomena, ki ga izkazuje sodobni prevod v Lukovem
evangeliju: »In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta
Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine,
da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča« (Lk 2, 3–5). V nemški predlogi se to
mesto glasi: »Vnd jederman gieng/ das er sich schetzen liesse/ ein jglicher in seine Stad. Da machet
sich auff auch Joseph/ aus Galilea/ aus der stad Nazareth/ in das Jüdischeland/ zur stad Dauid/ die
da heisst Betlehem/ Darumb das er von dem Hause vnd geschlechte Dauid war/ Auff das er sich
schetzen liesse mit Maria seinem vertrawenten Weibe/ die war scwanger« (LB 1545, II, 277b).
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•

Imenovalnik: V imenovalniku ni posebnosti, izpričana je samo oblika ludje, enkrat z
ostrivcem na e (ludjé), kar lahko kaže na mesto naglasa [ľudj].
Rodilnik: V rodilniku ni posebnosti, izpričana je samo oblika ludi v pisnih različicah
ludy in ludi. Pisna različica ludy najbrž kaže na naglas [ľudȋ].
Dajalnik: V dajalniku tudi ni posebnosti, izpričana je samo oblika ludem, trikrat z
ostrivcem na e (ludém), kar lahko kaže na mesto naglasa [ľudm].
Tožilnik: Prevladuje odraz podedovane oblike ludi, ki se pojavlja 251-krat. Štirikrat se
pojavlja oblika ludje, in sicer gre za identična primera iz DC 1579, ki se ponovita v DC
1584.117 Za podrobnejše podatke o teh oblikah glej razlago Tmn v Trubarjevih delih.
Mestnik: V mestniku se pojavlja samo oblika ludeh, enkrat zapisana z ostrivcem na e
(ludéh), kar je lahko znak za mesto naglasa [ľudh].
Orodnik: Prevladuje odraz podedovane oblike ludmi (ludmy, ludmi), ki se pojavlja
112-krat. 2-krat se pojavlja tudi oblika ludjem (v DC 1579 in DC 1584), pri čemer gre
za identičen primer kot že pri TP 1575. Tako pri Trubarju kot v navedenih primerih gre
za pojavitev iz pesmarice. Za več o tej obliki glej orodnik v Trubarjevih delih. Pisna
različica ludmy najbrž kaže na mesto naglasa [ľudmȋ].

•
•
•
•
•

Krelj in Juričič: samostalnik ljudje se pojavlja v 2 Kreljevih delih (KB 1566, KPo 1567),
skupaj 282-krat, v JPo 1578 pa 947-krat.
Množina [282]
I

ljudje [85]: ljudie [75],I ludie [10]
ljudi [5]: ludy [3], ljudy [2]
ljudji [2]: lüdij ◆ [92]

R

ljudi [55]: ljudy [29], ljudi [10], ludi [2]
ljudji [14]: ljudij
ljudih: lüdih ◆ [56]

D

ljudem [47]: ljudem [40], ludem [7]

T

ljudi [55]: ljudi [26], ljudy [26], ludi [3]
ljudji [12]: ljudij ◆ [67]

M ljudeh [5]: lüdeh [3], ldéh, lüdeih
ljudih [3]: lüdih
ljudjih: lüdijh ◆ [9]
O
I

117

ljudmi [9]: lüdmi [8], lüdmy
ljudi [2]: ljudi ◆ [11]

Krelj v svoji Postili uporablja znak ¨ oz.  za mehčanje spredaj stoječega l ali n. Ker gre za funkcijsko enaka znaka, ju zaradi preglednosti, kadar se pojavljajo oblike z enim in drugim znakom,
prečrkujem v ju. Kadar se pojavlja oblika s samo enim od teh znakov, jo navajam takšno, kot je
izpričana.

Prim. »Vuzhite vy vſe /.../ ludie« (DC 1579, 22), »boge ludie« (DC 1579, 115).
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Množina [947]
I

ljudje [296]: liudye [193], liudie [60], ludie [37], ludye [3], lyudie [2], liuye!
ljudi [3]: liudy [2], liudi
ljude : liude ◆ [300]

R

ljudi [222]: liudy [154], liudi [50], ludi [13], ludy [5]
ljudji [2]: liudij
ljudje: liudye! ◆ [225]

D

ljudem [139]: liudem [118], ludem [21]
ljudjem [2]: liudiem ◆ [141]

T

ljudi [179]: liudy [110], liudi [45], ludi [13], ludy [11]
ljudji [4]: liudij ◆ [183]

M ljudeh [19]: liudeh [16], ludeh [2], ludeih
ljudih [5]: liudyh [3], liudih, ludih ◆ [24]
O

ljudmi [68]: liudmi [42], liudmy [21], ludmi [5]
ljudi [6]: liudy [3], liudi [2], ludi ◆ [74]

•

Imenovalnik: Odraz podedovane ijevske oblike ljudje se pojavlja 280-krat, 7-krat pa
se pojavlja ojevska oblika ljudi. Oblika lüdij iz KPo 1567 kaže na podobno problematiko kot oblika ludii v TO 1564. V JPo 1578 se enkrat pojavlja tiskarska napaka liuye,
ki tudi kaže na odraz podedovane sklanjatve. Trikrat se pojavlja ojevska oblika ljudi,
enkrat pa oblika ljude, ki je najverjetneje pisna napaka. Čeprav bi pričakovali, da bo
Juričič uporabljal več ojevskih oblik,118 temu ni tako, saj jih je v imenovalniku celo
sorazmerno manj kot npr. v Trubarjevih delih.
Rodilnik: Večina pojavitev odraža pričakovano podedovano stanje. Oblika ljudji oz.
ljudij lahko kaže na podaljšano osnovo ljudj-. Oblika ljudih iz KPo 1567 je verjetno
analogna po pridevniški sklanjatvi. Za več o tem glej rodilnik v Trubarjevih delih.
Enkratna pojavitev ljudje iz JPo 1578 je verjetno napaka, saj je v besedilu nad njo
nadpisana enaka oblika v funkciji imenovalnika.
Dajalnik: V dajalniku močno prevladuje pričakovana oblika ljudem, v dveh primerih
pa se v JPo 1578 pojavlja oblika ljudjem, ki kaže na podaljšano osnovo z -j-.
Tožilnik: V tožilniku se odraža pričakovano stanje. Oblika ljudji/ljudij verjetno odraža
dolgi i v izglasju.
Mestnik: 22-krat se pojavlja oblika ljudeh oz. ljudejh, ki kaže na naglas na končnici
[ľudéjh], 5-krat pa oblika ljudih, ki lahko kaže na naglas na osnovi [ľúdih] ali pa na
odraz mehke ojevske sklanjatve. Oblika lüdijh iz KPo 1567 lahko kaže na podaljšavo
osnove z j. Oblika liudyh iz JPo 1578 lahko kaže na naglas na končnici in na končnico
-ih iz mehke ojevske sklanjatve.
Orodnik: Ijevska oblika ljudmi se pojavlja 77-krat, 8-krat pa se pojavlja oblika ljudi, ki
najbrž odraža ojevsko sklanjatev.

•

•
•
•

•

118

Juričič je bil po rodu Hrvat, kar pomeni, da bi v materinščini samostalnik ljudje sklanjal drugače;
imenovalniška končnica bi bila prevzeta iz ojevske sklanjatve (ljȗdi, Rmn ljúdī ...).
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Megiser: samostalnik ljudje se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 8-krat.
I
R

Množina [8]
ludje [2]: ludje
ludi [6]: ludy [4], ludi [2]

Felicijan Trubar: samostalnik ljudje se pojavlja v 2 delih (TfM 155, TfC 1595), skupaj 82-krat.
Množina [82]
I

ljudje [24]: ludje

R

ljudi [13]: ludy [10], ludi [3]

D

ljudem [18]: ludem
ljudjem : ludjem ◆ [19]

T

ljudi [18]: ludy [12], ludi [6]
ljudje [2]: ludje ◆ [20]

M

ljudeh [3]: ludeh

O

ljudmi [2]: ludmy
ljudjem : ludjem ◆ [3]

Ene duhovne pejsni: samostalnik ljudje se pojavlja 50-krat.
Množina [50]
I

ljudje [18]: ludye [9], ludie [7], liudye, liudie
ljudi: liudi ◆ [19]

R

ljudi [6]: ludi [3], lludi [2], liudi

D

ljudem [6]: ludem [5], liudem
ljudjem [2]: ludiem ◆ [8]

T

ljudi [12]: ludi [11], liudi
ljudje: ludye
ljude: lude ◆ [14]

M

ljudeh: ludeh

O

ljudmi [2]: ludmi

Tulščak: samostalnik ljudje se pojavlja 59-krat.
I
R
D
T
M
O

Množina [59]
ljudje [10]: ludie
ludi [16]: ludy [15], ludi
ljudem [11]: ludem
ludi [17]: ludy [15], ludi [2]
ljudeh [2]: ludeh
ljudmi [3]: ludmi
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Bohorič: samostalnik ljudje se pojavlja v BH 1584, skupaj 5-krat.
I
R

Množina [5]
ljudje [4]: ludje
ljudi: ludi

Trošt: samostalnik ljudje se pojavlja skupaj 65-krat.
I
R
D
T
M
O

Množina [65]
ljudje [16]: ludie
ljudi [17]: ludy
ljudem [14]: ludem
ljudi [14]: ludy
ljudeh: ludeh
ljudmi [3]: ludmy

Znojilšek: samostalnik ljudje se pojavlja skupaj 28-krat.
I
R
D
T
M
O

Množina [28]
ljudje [9]: ludje
ludi [3]: ludy
ludem [7]: ludem [5], ludém [2]
ludi [7]: ludi [5], ludí, ludy
/
ludmi [2]: ludmy, ludmi

Analiza sklanjatve samostalnika ljudje v ostalih delih
V ostalih delih je sklanjatev samostalnika ljudje brez posebnosti, zato so vsi pojavi razloženi
že pri Trubarjevem ali Dalmatinovem gradivu.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika ljudje v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Mn [8975] I: ludje [2437], ljudje [332], ludy [171], ludi [150], ljudy [4], ljudij [2], ljudi [2], lude, ljude,
ludjé, ludii, ludj. R: ludi [858], ludy [588], ljudy [184], ljudi [70], ljudij [16], ludeh [5], ljudih. D: ludem
[1381], ljudem [159], ludém [5], ludjem [4], ljudjem [2], ludejm. T: ludi [861], ludy [646], ljudy [136],
ljudi [73], ludje [19], ljudij [16], lude [2], ludij [2], ludji, ludí. M: ludeh [177], ljudeh [21], ljudih [4],
ludejh [3], ljudyh [3], ludih [2], ljudéh, ljudejh, ljudijh, ludéh. O: ludmi [337], ludmy [173], ljudmi [50],
ljudmy [22], ludy [14], ludi [13], ljudi [4], ludjem [4], ljudy [3], ludem.

V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pri sklanjatvi samostalnika ljudje razlikujemo
štiri sklanjatvene vzorce. Najpogosteje se pojavlja ijevski sklanjatveni vzorec. Gre za sklanjatev, ki je najbliže prvotnemu praslovanskemu stanju. Vse oblike se skladajo z oblikami,
ki jih pozna (izhodiščno-) slovenska ijevska sklanjatev. Po enakem vzorcu se samostalnik
ljudje sklanja tudi v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku. V mestniku obstajajo fonetične različice -eh/-ejh/-ih. Končnica -ih je lahko odraz mehke ojevske sklanjatve.
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Ijevski sklanjatveni vzorec s podaljšavo osnove je po svoji sklanjatveni paradigmi blizu
ijevskemu vzorcu, se pa od njega razlikuje v nekaj potezah. Bistvena razlika je osnova, na
katero se pritikajo sklonske končnice. Pri ijevskem vzorcu je to osnova ljud-, pri ijevskem
vzorcu s podaljšavo osnove pa je to osnova ljudj-. Izpričanost tega vzorca, oz. koliko sklonov se tvori s pomočjo podaljšane osnove, se razlikuje od avtorja do avtorja. Skozi celotno
paradigmo namreč podaljšana osnova ni izpričana pri nobenem. Končnice, ki se pritikajo
na osnovo, so identične kot pri ijevskem vzorcu, edina razlika je v najpogostejši tožilniški
končnici -e, ki izvira iz moške ojevske sklanjatve. Ta vzorec se po svoji obliki sklada z
moškim mešanim sklanjatvenim vzorcem.
Ojevski vzorec s podaljšavo osnove je po svoji sklanjatveni paradigmi blizu ijevskemu
vzorcu s podaljšavo osnove. S slednjim ima prekrivne vse sklone razen imenovalnika in
orodnika, ki se pri tem (ojevskem s podaljšavo osnove) vzorcu sklanjata po moški (ojevski)
sklanjatvi. Tako ojevski vzorec s podaljšavo osnove predstavlja sklanjatveno paradigmo, ki
je že zelo blizu splošni moški (ojevski) sklanjatvi. Samo še rodilnik ima končnico ijevske
sklanjatve, ostali skloni ne več.
Ojevski vzorec je blizu ojevskemu vzorcu s podaljšavo osnove. Razlika je v tem, da se
pri ojevskem vzorcu vse sklonske končnice pritikajo na osnovo ljud-. V rodilniku se poleg
ijevske oblike ljudi pojavlja tudi variantna oblika ljudeh (s fonetično različico ljudih), ki
je prodrla iz pridevniške sklanjatve. Končnici dajalnika in mestnika sta identični kot pri
ijevskem vzorcu. Ta vzorec je najbliže sklanjatvenemu vzorcu splošne moške (ojevske)
sklanjatve.
V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja je pri sklanjatvi samostalnika ljudje prevladujoč ijevski sklanjatveni vzorec, sledita mu ijevski vzorec s podaljšavo osnove in ojevski
vzorec, ojevski vzorec s podaljšavo osnove pa se pojavlja najredkeje. Podrobnejša analiza
se nahaja pri obravnavi posameznega avtorja, v splošnem pa lahko sklanjatvene vzorce
samostalnika ljudje v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja predstavimo tako:

I
R
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T
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O

Množina
i
ljud-je
ljud-i
ljud-em
ljud-i
ljud-eh/-ih
ljud-mi

i*
ljudj-e
ljudj-i
ljudj-em
ljudj-e
ljudj-eh
ljud-mi

o*
ljudj-i
ljudj-i
ljudj-em
ljudj-e
ljudj-eh
ljud-i

o
ljud-i
ljud-eh/-ih
ljud-em
ljud-e
ljud-eh/-ih
ljud-i

2.3.22 Los
Samostalnik ls ˮalcesˮ (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku moškega spola,
podspola živosti in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Praslovanski ijevski samostalnik
*ȏlsь ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: csl. losь m, č. los m, p. łoś m, r.
losь m, nar. losь ž, ukr. łosь m (ESSJ II, 151; ÈSSJa XXXII, 79–80). Miklošič 1856, 47,
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navaja stcsl. Idv losi, ki kaže na odraz ijevske sklanjatve. Najbolj gotov pokazatelj izvorne
ijevske sklanjatve je oblika Idv losi, posredno na izvorno ijevsko sklanjatev moškega spola
kažejo odrazi v slovanskih jezikih, kjer prihaja do nihanja med odrazi moškega in ženskega
spola ter v r., ukr. in p. do mehčanega izglasja. V slovenskem jeziku je samostalnik los
izposojenka iz severnoslovanskih jezikov. Če bi bil samostalnik los domača beseda, bi po
metatezi likvid dal odraz **las. Med odraze praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega
spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja ga uvrščam, ker je v tem obdobju izpričan,
čeprav samo v MTh 1603. Zavest o njegovem tujem izvoru je bila takrat verjetno še živa.
Samostalnik los se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 1-krat.
Megiser: samostalnik los se pojavlja v MTh 1603, skupaj 1-krat.
I

Ednina
los

Samostalnik los se pojavlja v MTh 1603 v imenovalniku ednine. Iz sobesedila ne moremo
sklepati ne na spol ne na sklanjatev, ki ji je obravnavani samostalnik v MTh 1603 pripadal.
Samostalnik los je v MTh 1603 označen z oznako Sclav., Pol., kar pomeni slovensko
in poljsko. To bi lahko kazalo na prevzem samostalnika los iz poljščine.
Splošni prikaz sklanjatvenih vzorcev samostalnika los v slovenskem knjižnem jeziku
16. stoletja
Samostalnik los se pojavlja samo v imenovalniku ednine. Iz izpričane oblike ne moremo
sklepati, katerega spola je bil samostalnik los niti kateri sklanjatvi je pripadal. Samostalnik
los v slovenskem jeziku ni iz praslovanščine podedovana beseda, ampak je prevzet iz zahodnoslovanskih jezikov. Na to kaže razvoj skupine olT v loT in ne v laT.
I

Ednina
los?

2.3.23 Luč
Samostalnik lúč ˮluxˮ, Red lūč, tudi lȗč, Red lučȋ (SSKJ, ESSJ II, 154) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku ženskega spola in se sklanja po drugi ženski sklanjatvi. Praslovanski
samostalnik *luč ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: hr. in sr. lȗč m, Red lúča
ˮtrskaˮ, lȕča ˮžarekˮ, bg. luč, luča, lъč ˮžarek, svetlobaˮ, mk. lač, csl. lučь ˮlučˮ m, luča ž
ˮžarekˮ, č. louč, slk. lúč, Red lúča ˮžarekˮ, r. luč m, Red lúča ˮžarekˮ, lučá ž ˮtrskaˮ, ukr. łuč
ˮžarekˮ (ESSJ II, 154). Sreznevskij II, 57–58, navaja za str. moški spol: Ed R: luča. Mn T:
krovavy luča ispuštajušti »izpuščajoč krvave žarke«. SRJ VIII, 314–315, navaja rusko obliko
Oed iz leta 1648: sъ lučemъ. Miklošič 1862–1865, 345, navaja samostalnik kot moški ojevski
(Red luča), pa tudi kot ženski ijevski. ÈSSJa XVI, 163–164, izvaja i-deblo *lučь kot odraz soglasniškega debla. Bernštejn 1974, 255, ugotavlja, da se i-debla moškega spola večkrat težko
ločijo od jo-debel. Na str. 257 navaja č. louč (Red louče ž) kot zgled ijevskega samostalnika
moškega spola, ki ni prešel v jo-deblo, ker je prešel v ijevski samostalnik ženskega spola. Iz
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samega gradiva torej ni razvidno, ali je samostalnik *luč m izvorno jo-deblo ali izvorno i-deblo. Glede na to, da se več nedvomnih praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola
že v najzgodnejši stopnji uvršča v jo-debla (čmrlj, ogenj, seženj), obravnavam tudi samostalnik *luč kot možni praslovanski ijevski samostalnik moškega spola. Med praslovanske
ijevske samostalnike moškega spola se samostalnik *luč uvršča tudi v HVČ 1977, 146.
Samostalnik luč se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 907-krat.
Trubar: samostalnik luč se pojavlja v 18 delih (TC 1550, TC 1555, TE 1555, TM 1555, TT
1557, TR 1558, TT 1560, TL 1561, TAr 1562, TO 1564, TPs 1566, TL 1567, TC 1574, TP
1575, TC 1575, TT 1577, TT 1581-82, TPo 1595), skupaj 367-krat.
I
R
D
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Ednina [362]
luč [148]: luzh
luči [49]: luzhi [47], luzhy [2]
luči [16]: luzhi
luč [106]: luzh
luči [36]: luzhi [35], luzhy
lučjo [7]: luzhio [5], luzhjo [2]

Množina [5]
luči [4]: luzhi
/
/
luči: luzhi
/
/

Samostalnik luč je v Trubarjevih delih ženskega spola in se sklanja po ijevski sklanjatvi. Pisna različica luzhy, ki se pojavlja v rodilniku (TPs 1566, TPo 1595) in mestniku (TPs 1566)
ednine, verjetno kaže na naglas na končnici, [lu'či:]. Takšno mesto naglasa navajata tudi
Pleteršnik in SSKJ.
Dalmatin: samostalnik luč se pojavlja v 10 delih (DJ 1575, DPa 1576, DB 1578, DC 1579,
DBu 1580, DPr 1580, DB 1584, DC 1584, DM 1584, DC 1585), skupaj 330-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [316]
luč [130]: luzh
luči [38]: luzhi
luči [19]: luzhi
luč [95]: luzh
luči [27]: luzhi
lučjo [7]: luzhjo [6], luzhio

Dvojina [3]
/
/
/
luči: luzhi
/
/

Množina [11]
luči [8]: luzhi
/
/
luči [3]: luzhi
/
/

Samostalnik luč je v Dalmatinovih delih ženskega spola in se sklanja po ijevski sklanjatvi.
Izpričan je tudi tožilnik dvojine luči.
Krelj in Juričič: samostalnik luč se pojavlja v 2 Kreljevih delih (KB 1566, KPo 1567),
skupaj 10-krat, v JPo 1578 pa 116-krat.
I
R
D
T
M

Ednina [9]
luč [4]: luzh
/
/
luč [4]: luzh
luči: luzhi

Množina
/
/
/
luči: luzhi
/
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Ednina [105]
luč [45]: luzh
luči [14]: luzhy [9], luzhi [5]
luči [4]: luzhy [3], luzhi
luč [33]: luzh
luči [3]: luzhi
lučjo [6]: luzhio [3], luzhyo [3]

Množina [11]
luči [8]: luzhy
/
/
luči [2]: luzhy, luzhi
/
luči: luzhy

Samostalnik luč je v Kreljevih delih in JPo 1578 ženskega spola in se sklanja po slovenski ijevski
sklanjatvi. Pisna različica iz JPo 1578, luzhy, ki se pojavlja v imenovalniku in orodniku množine
ter je prevladujoča tudi v rodilniku in dajalniku ednine, najbrž kaže na naglas na končnici [lu'či:].
Megiser: samostalnik luč se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 5-krat.
I
R
D
T

Ednina [5]
luč [4]: luzh
/
/
luč: luzh

Felicijan Trubar: samostalnik luč se pojavlja v 2 delih (TfM 1595, TfC 1595), skupaj 31-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [31]
luč [8]: luzh
luči [3]: luzhi
luči [4]: luzhi
luč [10]: luzh
luči [5]: luzhi
lučjo: luzhjo

Ene duhovne pejsni: samostalnik luč se pojavlja 11-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [10]
luč [7]: luzh
luči: luzhi
/
luč: luzh
/
lučjo: luzhyo

Množina
/
luči: luzhi
/
/
/
/

Tulščak: samostalnik luč se pojavlja 23-krat.
I
R
D
T
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luč [7]: luzh
luči [8]: luzhi [7],
luzhy
/
luč [8]: luzh
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Bohorič: samostalnik luč se pojavlja v BH 1584, skupaj 3-krat.
I
R

Ednina [3]
luč [2]: luzh
luči: luzhi

Trošt: samostalnik luč se pojavlja 2-krat.
I
R
D
T

Ednina [2]
/
/
/
luč: luzh

Znojilšek: samostalnik luč se pojavlja 9-krat.
I
R
D
T
M

Ednina [8]
luč [3]: luzh
/
luči: luzhi
luč [3]: luzh
luči: luzhi

Množina
luči: luzhi
/
/
/
/

Analiza sklanjatve samostalnika luč v ostalih delih
Samostalnik luč je v ostalih delih ženskega spola in se sklanja po ijevski sklanjatvi.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika luč v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja
Ed [874] I: luč [358]. R: luči [102], lučy [12]. D: luči [41], lučy [3]. T: luč [263]. M: luči [72], lučy. O: lučjo [22].
Dv [3] T: luči.
Mn [30] I: luči [13], lučy [8]. R: luči. T: luči [6], lučy. O: lučy.

Samostalnik luč je ženskega spola in odraža se ijevski sklanjatveni vzorec.119

I
R
D
T
M
O

119

Ednina
i
ž
luč
luči
luči
luč
luči
lučjo

Dvojina
i
ž
/
/
/
luči
/
/

Množina
i
ž
luči
luči
/
luči
/
luči

Tako težko izhajamo iz prvotnega jo-debla, saj sicer v slovenščini ne bi bilo potrebe po
prestrukturiranju.
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2.3.24 Medved
Samostalnik médved ˮursusˮ, Red medvda (SSKJ) je v sodobnem slovenskem jeziku moškega spola, podspola živosti in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Praslovanski ijevski
samostalnik moškega spola *medvdь ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze:
hr. mèdvjed, sr. mèdved, bg. medvéd, č. medvěd, slk. medveď, gl. mjedwjedź, dl. mjadwjeź,
r. medvédь, br. mjadzvédzь, ukr. vedmídь (ESSJ II, 175). Odrazi samostalnika *medvdь
se pojavljajo tudi v stcsl.: Ed I: medvědь, medvědъ. R: medvědi (SJS II, 199). V stcsl. v
imenovalniku ednine lahko opazimo prehajanje v ojevsko sklanjatev, rodilniška oblika je
še ijevska. O ijevskem izvoru posredno pričajo odrazi mehčanega izglasja v r., ukr., br.,
slk., gl. in dl.
V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja se samostalnik medved pojavlja 39-krat.
Trubar: samostalnik medved se pojavlja v 7 delih (TT 1557, TR 1558, TPs 1566, TC 1575,
TT 1577, TT 1581-82, TPo 1595), skupaj 12-krat.
I
R
D
T

Ednina [5]
medv|e/i|d [2]: medved; medvid
medveda [3]: medueda [2], medveda
/
/

Dvojina
medveda: medueda
/
/
/

Množina [6]
medvedi [2]: meduedi
/
medvedom [3]: meduedom
medvede: meduede

Samostalnik medved se v Trubarjevih delih sklanja po ojevski sklanjatvi. Oblika medvid v
imenovalniku ednine iz TPo 1595 kaže na odraz nenaglašenega jata.
Dalmatin: samostalnik medved se pojavlja v 3 delih (DJ 1575, DPr 1580, DB 1584), skupaj
24-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [17]
medvid [10]
medveda
medvedu
medveda [5]: medveda [4], medvedá
/
/

Dvojina [2]
medveda
medvedov: medvedou
/
/
/
/

Množina [5]
medvedi
medvedov: medvedou
/
/
/
medv|e/ej|di [3]:
medvedi[2]; medueidi

V Dalmatinovih delih se samostalnik medved sklanja po slovenski ojevski sklanjatvi. Oblika medvid iz DPr 1580 in DB 1584 kaže na odraz nenaglašenega jata. Tožilniška oblika
medvedá iz DB 1584 je nenavadna, saj bi ostrivec lahko kazal na naglas na končnici kar
pa je malo verjetno. Bolj verjetno gre le za pisno prakso, ki se odraža v pisanju prislovov
Latinè, Italicè v MD 1592. Oblika medueidi iz DJ 1575 je povedna zaradi odraza naglašenega jata.
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Juričič: samostalnik medved se pojavlja 1-krat.
Množina
I

medvedje: meduedye

Oblika imenovalnika množine medvedje je odraz ijevske sklanjatve.
Megiser: samostalnik medved se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 2-krat.
Ednina [2]
I

medvid

Iz imenovalniške oblike medvid lahko sklepamo samo na naglas na prvem zlogu, ne moremo pa razbrati, kakšen je sklanjatveni vzorec.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika medved v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [24] I: medvid [13], medved. R: medveda. D: medvedu. T: medveda [4], medvedá.
Dv [3] I: medveda [2]. R: medvedov.
Mn [12] I: medvedi [3], medvedje. R: medvedov. D: medvedom [3]. T: medvede. O: medvedi [2], medvejdi.

V ednini se samostalnik medved v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja sklanja po ojevskem sklanjatvenem vzorcu. Ta vzorec je izpričan tudi v dvojini in množini. Poleg ojevskih oblik se v množini pojavlja tudi podedovana ijevska oblika medvedje, ki pa je osamljena, saj je izpričana samo v JPo 1578.

I
R
D
T
M
O

Ednina
o
medved
medveda
medvedu
medveda
/
/

Dvojina
o
medveda
medvedov
/
/
/
/

Množina
i
medvedje
/
/
/
/
/

o
medvedi
medvedov
medvedom
medvede
/
medvedi

2.3.25 Miš
Samostalnik mȉš ˮmusˮ, Red mši (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku ženskega
spola in se sklanja po drugi ženski sklanjatvi. Praslovanski ijevski samostalnik *mšь ima v
ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: hr. in sr. mȉš, Red mȉša m, bg. miš m, mk. nar. miš
m, č. myš, Red myši ž, p. mysz, Red myszy ž, r. myš, Red myši ž, r. nar. myš m, br. myš, Red myši
ž, ukr. myš ž (ESSJ II, 185, ÈSSJa XXI, 65–66). Miklošič 1862–1865, 387, navaja cerkvenoslovanske zglede (s srbskega področja) miševe, pri katerih gre za obliko Tmn moškega spola. SJS
II, 250, ima iztočnico (stcsl.) myšь m/ž z zgledoma Ed I: myšь. T: myšь. V večini slovanskih
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jezikov so odrazi samostalnika *mšь ženskega spola, v srbščini in hrvaščini pa moškega. Tudi
SSKJ navaja samostalnik miš moškega spola s kvalifikatorjem narečno. Prav tako Pleteršnik
pri iztočnici mìš ženskega spola navaja tudi moški spol z oznako dolenjsko in kajkavsko. Iz
starocerkvenoslovanskh zgledov ni jasno, ali je samostalnik myšь moškega ali ženskega spola.120
Samostalnik miš se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 12-krat.
Trubar: samostalnik miš se pojavlja v TPo 1595, skupaj 1-krat.
I
R
D
T

Množina
/
/
/
miši m/ž: miſhi

Izpričana oblika iz TPo 1595 spada v ijevsko sklanjatev. Spol je iz sobesedila nedoločljiv.
Dalmatin: samostalnik miš se pojavlja v 2 delih (DB 1578, DB 1584), skupaj 9-krat.
Ednina [2]

Množina [7]

I

miš m/ž: mish, miſh

miši ž: miſhi

R

/

miši m/ž: miſhi

D

/

mišom ž: miſhom

T

/

miše m/ž: miſhe
miši m/ž: miſhi ◆ [2]

M

/

/

O

/

miši m/ž: miſhi
mišmi m/ž: miſhmi ◆ [2]

V ednini se pojavlja samo imenovalniška oblika miš. Iz sobesedila spol ni nedvoumno razviden. V množini se v imenovalniku pojavlja ijevska oblika miši, pri kateri je ženski spol iz
sobesedila razviden. Odraz ijevske sklanjatve je tudi oblika miši v rodilniku in tožilniku ter
oblika mišmi v orodniku. Dajalniška oblika mišom najverjetneje odraža ajevsko sklanjatev
preko labializacije nenaglašenega a. Za Dalmatinov jezik sicer ni značilno, da bi prihajalo
do labializiranega o v ajevski končnici Dmn, lahko pa kljub temu občasno zasledimo takšen odraz, prim. DB 1584 Dmn materom, DC 1579 Dmn hčerom. Slednji obliki gotovo
nista odraz moške ojevske sklanjatve. Na odraz ženske ajevske sklanjatve pri obliki mišom
sklepam tudi zaradi sobesedila: »vy morete ſturiti eno podobnoſt vaſhim Ritam, inu vaſhim
Miſhom, katere ſo vaſho deshelo konzhale« (DB 1584, I, 152a). Oblika miše v tožilniku
množine lahko odraža ali ajevsko ali ojevsko sklanjatev. Problem je enak kot pri dajalniku.
Verjetneje je bila oblika miše ženskega spola. Tudi pri obliki miši spol iz sobesedila ni
razviden ne v rodilniku ne v tožilniku in ne v orodniku. Če je orodniška oblika miši nastala
po analogiji, je ta odraz slovenske ijevske sklanjatve, če pa je oblika moškega spola, je bolj
verjetno odraz ojevske sklanjatve. Pri ijevski obliki mišmi spol iz sobesedila ni določljiv.121
120
121

Prim. »myšъ ego vъkusitъ in jadǫšte męsa, svina i mrъzosti i myšъ« (SJS II, 250).
Prim. »s'temi slatimi miſhi« (DB 1584, I, 152b), »s'temi slatimi Ritmi inu Miſhmi« (DB 1584, I, 152a).
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Megiser: samostalnik miš se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 2-krat.
Ednina [2]
miš m/ž: miſch, mìsh

I

Iz imenovalniške oblike ni razviden ne spol ne sklanjatveni vzorec. Pisna različica mìsh iz
MD 1592 lahko kaže na kratko naglašeni i, kar bi bil pričakovan odraz starega akuta.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika miš v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
ž
m/ž [12]

Mn I: miši.
Ed [4] I: miš [3], mìš.
Mn [8] I: miši. R: miši. D: mišom. T: miši [2], miše. O: mišmi, miši.

V ednini ni mogoče določiti, ali imenovalniška oblika spada v ijevski ali v ojevski sklanjatveni vzorec. Samostalnik miš se v ednini pojavlja v sobesedilih, iz katerih spol ni določljiv.
V množini lahko oblike razporedimo po različnih sklanjatvenih vzorcih. Edina spolsko
določljiva oblika je imenovalnik miši, ki nedvomno spada v ženski ijevski sklanjatveni vzorec.
Če so katere od oblik moškega spola, spadajo v ojevski sklanjatveni vzorec. Oblike, ki bi lahko
odražale ajevsko sklanjatev, so ženskega spola. Največ oblik bi lahko uvrstili v ženski spol in v
kombinirano ijevsko-ajevsko sklanjatev (ženski mešani vzorec), ki je značilna za praslovanske
ijevske samostalnike ženskega spola s stalnim naglasom na osnovi (stari akut). Prim. Ramovš
1952, 62, o prehajanju iz ijevske v ajevsko sklanjatev: »Verjetno je bila v začetku ta analogija
bolj razširjena, pozneje pa je spet prevladala stara fleksija, omahovanje je izginilo.«
Takšno sklanjatev imajo v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja samostalniki ženskega spola kot npr. basen, bolezen.122 Prehajanje ijevskih samostalnikov ženskega spola v
ajevsko sklanjatev oz. obstoj ijevsko-ajevskega vzorca je značilnost tudi drugih slovanskih
jezikov. Prim. slovaško Ied dlaň, Red dlane, Ded dlani, Ted dlaň, Med dlani, Oed dlaňou,
Imn dlane, Rmn dlaní, Dmn dlaňam, Tmn dlane, Mmn dlaňach, Omn dlaňami.
Glede na izpričane oblike in sklanjatvene vzorce je bil samostalnik miš v slovenskem
knjižnem jeziku 16. stoletja najverjetneje ženskega spola.

I
R
D
T
M
O

122

Ednina
i/o
m/ž
miš
/
/
/
/
/

Množina
i
m
/
miši
/
miši
/
miš(m)i?

ž
miši
miši
/
miši
/
miš (m)i?

a
ž
/
/
mišom?
miše?
/
/

o
m
miši?
/
mišom?
miše?
/
miši?

mešani
ž
miši
miši
mišom
miše
/
miš(m)i

V množini se mešata ajevski in ijevski vzorec. Prim. Imn basni, Dmn basnam, Tmn basni, Omn
basnami; Trubar: Imn bolezni in bolezne, Rmn bolezni, bolezen, Dmn boleznam, Tmn bolezni,
bolezne; Dalmatin: Imn samo prikazni, Tmn prikazni in prikazne.
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2.3.26 Molj
Samostalnik mȍlj ˮtineaˮ, Red mólja (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku
moškega spola in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Praslovanski samostalnik *mol ima
v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: csl. molь, moľь, č. mol, Red mola, p. mól, Red
mola, gl. mól m, r. mol m, Red móli ž, br. mol, Red moli, ukr. milь, Red móły (ESSJ II, 193).
Miklošič 1862–1865, 380, navaja samostalnik *molь kot ijevski moški. Enak sklep je tudi v
ESJS II, 488: »Patrně šlo o pův. i-kmen (csl. -ьje nom. pl. m v SJS StrS).« Samostalnik molj
je tako verjetno kasneje prešel v jo-debla, podobno kot samostalnik ogenj. Odrazi ženske
ijevske sklanjatve in moške ojevske sklanjatve, ki soobstajajo v slovanskih jezikih, kažejo
na možen odraz praslovanskega ijevskega samostalnika moškega spola.
Samostalnik molj se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 41-krat.
Trubar: samostalnik molj se pojavlja v 7 delih (TE 1555, TT 1557, TPs 1566, TC 1575, TT
1577, TT 1581-82, TPo 1595), skupaj 16-krat.
I
R
D
T

Ednina [2]
molj: mol
/
/
/

Množina [14]
molji [10]: molli [6],I moli [3], molji
moljev [3]: moleu
/
molje: mojle

Zapisi z ll pri samostalniku molj verjetno označujejo lj.

I

Samostalnik molj se je v Trubarjevih delih sklanjal po slovenski mehki ojevski sklanjatvi.
V rodilniku množine se pojavlja preglašena oblika moljev.
Dalmatin: samostalnik molj se pojavlja v 3 delih (DJ 1575, DB 1584, DM 1584), skupaj 18-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [2]
molj: moll, mol
/
/
/
/
/

Množina [16]
molji [10]: molli [6], mojli [2], moili, moli
moljov [3]: moljou [2], mollou
/
molje [2]: mojle, molle
/
molji: molli

Samostalnik molj se je v Dalmatinovih delih sklanjal po slovenski mehki ojevski sklanjatvi.
Juričič: samostalnik molj se pojavlja 1-krat.
I

Množina
molji: molly

Izpričana oblika je odraz mehke ojevske sklanjatve. Pisno različico molly si lahko razlagamo na več načinov: kot ['mo:lji], [mo'li:], [mo'ľi:].
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Megiser: samostalnik molj se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 4-krat.
I

Ednina [4]
mol: mol [3], mól

Felicijan Trubar: samostalnik molj se pojavlja v TfM 1595, skupaj 1-krat.
I
R

Množina
/
moljov: moljou

Znojilšek: samostalnik molj se pojavlja 1-krat.
I

Ednina
mol

Analiza sklanjatve samostalnika molj v ostalih delih
Oblika Rmn moljov iz TfM 1595 odraža prvotno mehko sklanjatev in tvorbo sklona s
končnico, ki prvotno pripada trdi ojevski sklanjatvi, kasneje pa se prenaša tudi na mehko
ojevsko sklanjatev. Ostale izpričane oblike so iz Ied, ki je za kakršno koli razvrstitev
nepoveden.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika molj v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [9] I: mol [6], molj [2], mól.
Mn [31] I [21]: molji [13], moli [4], mojli [3], moljy. R: moljov [4], molev [3]. T: mojle [2], molje. O:
molji.

Samostalnik molj se je sklanjal po slovenski mehki ojevski sklanjatvi. V rodilniku
množine je (v Trubarjevih delih) variantna končnica -ov, ki odraža vpliv trde ojevske
sklanjatve.

I
R

Ednina
o
molj
/

Množina
o
molji
moljov / moljev

D
T
M
O

/
/
/
/

/
molje
/
molji
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2.3.27 Mozelj
V SSKJ se pojavlja samostalnik mozl ˮpustulaˮ, ki je v sodobnem slovenskem knjiž
nem jeziku moškega spola in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Samostalnik mozȇlj
v istem pomenu je v Pleteršnikovem slovarju moškega spola, kot vir je naveden tudi
po Megiser. Praslovanski ijevski samostalnik moškega spola *mȍzolь ima v ostalih
slovanskih jezikih naslednje odraze: hr. in sr. mȍzolj, bg. mazól, mk. mozol, č. mozol,
slk. mozoľ, p. mozoł, Red mozołu poleg modzel, gl. mozl, dl. mózol, r. mozólь ž, Red
mozoli, br. mazólь, Red mazaljá, ukr. mozílь, Red mozoljá in mozóla (ESSJ II, 198). V
str. je izpričan ijevski Red mozoli (Sreznevskij II, 164), v stcsl. pa ijevski Red mozoli in
mehki ojevski mozolja ter Imn mozolie, ki nedvomno kaže na to, da je bil ta samostalnik
moškega spola (SJS II, 224).
Samostalnik mozelj se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 5-krat.
Dalmatin: samostalnik mozelj se pojavlja v DB 1584, skupaj 2-krat.
I

Ednina

Množina

mozel: mosèl

mozeli: moseli

Množinska oblika mozeli kaže na sklanjanje po ojevski sklanjatvi. Pisna različica mosèl
je lahko zapis izgovora [mozǝl] ali pa znak za naglašen zadnji zlog, prim. mozȇlj (Pleteršnik).
Megiser: samostalnik mozelj se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 3-krat.
Ednina [3]
I

mozel: mosèl

Izpričana oblika Ied je za določitev spola in sklanjatvenega vzorca nepovedna.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika mozelj v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [4] I: mozel.
Mn I: mozeli.

V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja sta izpričani samo obliki imenovalnika ednine in
množine. Iz njiju lahko predvidimo ojevski sklanjatveni vzorec, vendar je gradiva premalo,
da bi lahko sklanjatveni vzorec bolj natančno prepoznali.
Ednina
I

120

Množina

o

o

mozel

mozeli
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2.3.28 Možgani
Samostalnik možgȃni ˮcerebrumˮ, Rmn možgȃnov in možgȃn (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku množinski samostalnik moškega spola in se sklanja po prvi moški
sklanjatvi. Pleteršnik ima v svojem slovarju tako iztočnico moškega spola možgȃni kot
iztočnico ženskega spola možgȃne, za katero zapiše, da je gorenjska. Pozna tudi različice
možjȃni in možljȃni moškega spola ter možjȃne ženskega spola. Samostalnik *mȍždženь ima
odraz le v plb. müzdene. Ostali zgledi se rekonstruirajo kot *moždžanь: hr. in sr. mȍždani,
mȍžjoni m (ÈSSJa XX, 104–106). Prim. csl. pridevnik moždanь, moždenь (ESSJ II, 199).
Sorodno je lit. smāsgenès, let. smadzenes, smedzene. Zaradi nejasnega spola v slovenskem
knjižnem jeziku 16. stoletja in zaradi nejasne praslovanske rekonstrukcije uvrščam samostalnik možgani med možne odraze praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola.
Samostalnik možgani se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 5-krat.
Juričič: samostalnik možgani se pojavlja 2-krat.
Množina [2]
I

/

R

možijan: moshijan

D

/

T

možjane: moshyane

Iz izpričanih oblik Rmn in Tmn ni mogoče z gotovostjo razbrati, katerega spola sta.123 Če
sta ženskega spola, sta odraz ajevske sklanjatve, če pa sta moškega spola, sta odraz ojevske
sklanjatve. V SSKJ je pri iztočnici možgani moškega spola napisan možen rodilnik možgan,
torej bi bila uvrstitev v ojevski vzorec utemeljena, uvrstitev v ajevski vzorec pa manj verjetna, saj imamo izpričan samo Imn možgani in ne *možgane.
Megiser: samostalnik možgani se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 3-krat.
Množina [3]
I

možgani: moshgani

Izpričana je oblika Imn možgani. Oblika je verjetno moškega spola in kaže na odraz ojevske
sklanjatve.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika možgani v slovenskem
knjižnem jeziku 16. stoletja
Mn [5] I: možgani. R: možijan. T: možjane.

Iz izpričanih oblik Imn možgani, Rmn možgan in Tmn možgane ni mogoče nedvomno razbrati spola in posledično tudi sklanjatvenega vzorca ne, a je bolj verjetno, da je samostalnik
123

Prim. Mn R: is ſuoie glaue inu Moshijan (JPo 1578, II, 48b). T: sadobe shelesne Moshyane (JPo
1578, II, 57).
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možgani moškega spola in uvrščen v ojevski vzorec. V Pleteršnikovem slovarju obstajajo
iztočnice možgani m, možgane ž in možjani m, možjane ž. Glede na možen rodilnik možgan
m v SSKJ in verjetnost, da je izpričana oblika Imn skoraj gotovo moškega spola, je mogoče,
da sta tudi obliki Rmn in Tmn moškega spola. Ker takšna uvrstitev ni dovolj argumentirana,
navajam Rmn možgan in Tmn možgane po ojevskem vzorcu kot vprašljiva.

I
R
D
T

Množina
o
možgani
možgan?
/
možgane?

2.3.29 Noht
Samostalnik nht ˮunguisˮ (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku moškega
spola in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Praslovanski ijevski samostalnik moškega spola *nȍgъtь ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: hr. in sr. nȍkat, bg. nókъt,
mk. nokot, stč. nohet, č. nehet, slk. necht, p. nogieć, nokieć, gl. nohć, dl. nokś, r. nógotь, br.
nógoć, ukr. nogotь (ESSJ II, 226). Str.: Ed M: nogti. Mn R: nogtei. T: nogti (Sreznevskij
II, 462–463). Stcsl.: Ed T: nogotъ. Mn I: nogъti. R: nogъtii. T: nogъti, nogъty. O: nogъtьmi
(SJS II, 438–439). V stcsl. so v množini vidni sledovi ijevske sklanjatve v rodilniku, tožilniku in orodniku. Babič 2003, 100, navaja možen Rmn nogъtъ kot ostanek soglasniške sklanjatve. Prav tako so sledi ijevske sklanjatve ohranjene še v stari ruščini v Med, Rmn in Tmn.
V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja se samostalnik noht pojavlja 9-krat.
Trubar: samostalnik noht se pojavlja v TT 1577, skupaj 1-krat.
I
R
D
T

Množina
/
/
/
nohti

Oblika tožilnika množine odraža ijevsko sklanjatev.
Dalmatin: samostalnik noht se pojavlja v 2 delih (DB 1578, DB 1584), skupaj 3-krat.
I
R
D
T

Množina [3]
nohti
/
/
nohti [2]: nohti,
nohty

Imenovalnik množine kaže na ojevsko sklanjatev, tožilniška oblika pa je odraz ijevske sklanjatve.
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Krelj in Juričič: samostalnik noht se pojavlja v KPo 1567, skupaj 1-krat, v JPo 1578 pa 2-krat.
I

I
R
D
T
M
O

Množina
nohti
Množina [2]
nohti
/
/
/
/
nohti

Obliki imenovalnika in orodnika množine odražata ojevsko sklanjatev.
Megiser: samostalnik noht se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 2-krat.
I

Ednina [2]
nohat

Iz imenovalniške oblike ne moremo sklepati, po katerem sklanjatvenem vzorcu se je samostalnik noht sklanjal v Megiserjevih slovarjih. Pisna različica nohat najverjetneje predstavlja zapis fonetične različice nohǝt, ki pa je kot taka pričakovan odraz pomika naglasa in
razvoja (cirkumflektirano naglašenega) polglasnika v a. Takšno stanje popisuje že Pleterš
nikov slovar.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika noht v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [2] I: nohat.
Mn [7] I: nohti [3]. T: nohti [2], nohty. O: nohti.

V ednini se pojavlja samo imenovalnik, iz katerega ne moremo predvideti sklanjatvenega
vzorca samostalnika noht.
V množini se pojavljata imenovalniška in orodniška oblika, ki sta odraz ojevske sklanjatve, v tožilniku množine pa se pojavlja oblika nohti, ki odraža ijevsko sklanjatev.

I
R
D
T
M
O

Ednina
i/o
nohat
/
/
/
/
/

Množina
i
/
/
/
nohti
/
/

o
nohti
/
/
/
/
nohti
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2.3.30 Ogel
Samostalnik gel ˮcarbonesˮ, Red gla (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku
moškega spola in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Praslovanski ijevski samostalnik moškega spola *gъlь ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: sr. ȕgalj, Red ȕglja
ˮpremogˮ, stcsl. ǫglь, č. uhel, slk. uhoľ, p. węgiel, r. úgolь, Red úglja, br. vúgalь, ukr. vúgilь
(ESSJ II, 243–244). Večina slovanskih jezikov kaže na odraze mehke ojevske sklanjatve.
Ijevsko sklanjatev lahko rekonstruiramo na podlagi stcsl. oblike.
Samostalnik ogel se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 10-krat.
Dalmatin: samostalnik ogel se pojavlja v DB 1584, skupaj 2-krat.
I
R
D
T

Ednina [2]
ogel
/
/
ogel: ogèl

Iz izpričanih oblik ni mogoče sklepati, po kateri sklanjatvi se je samostalnik ogel sklanjal.
Megiser: samostalnik ogel se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 2-krat.
I

Ednina [2]
vogel: vogell*

* Zapis ll lahko označuje l, ł ali lj (SJSP 2001, 36–39).

Bohorič: samostalnik ogel se pojavlja v BH 1584, skupaj 6-krat.
I
R

Ednina [6]
vogel [3]: vogèl
vogla [3]

Analiza sklanjatve samostalnika ogel v ostalih delih
Izpričani obliki izkazujeta protetični v. Nakazan je ojevski sklanjatveni vzorec.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika ogel v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [10] I: vogel [5], ogel. R: vogla [3]. T: ogèl.

Samostalnik ogel v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja izkazuje prehod v ojevski sklanjatveni vzorec.

I
R
D
T
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Ednina
o
ogel
ogla
/
ogel
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2.3.31 Ogenj
Samostalnik ógenj ˮignisˮ, Red ógnja (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku
moškega spola in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Praslovanski ijevski samostalnik moškega spola *ogn ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: hr. in sr. òganj, bg.
ógъn, mk. ogan, ogin, č. oheň, slk. oheň, p. ogień, gl. woheń, dl. wogeń, r. ogónь, br. agónь,
ukr. vogónь (ESSJ II, 243). Samostalnik *ogn je v vseh slovanskih jezikih že zelo zgodaj
prešel v mehko ojevsko sklanjatev.124 Po ijevski sklanjatvi se je deloma še sklanjal v stcsl.,
kjer se poleg ojevskih oblik še pojavljajo ijevske oblike: Red ogńi, Ded ogni, Oed ognьmь,
Tmn ogni (SJS II, 512–513).
Samostalnik ogenj se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 1243-krat.
Trubar: samostalnik ogenj se pojavlja v 16 delih (TC 1550, TC 1555, TE 1555, TT 1557,
TR 1558, TT 1560, TL 1561, TAr 1562, TO 1564, TPs 1566, TL 1567, TC 1574, TC 1575,
TT 1577, TT 1581-82, TPo 1595), skupaj 353-krat.
Ednina [353]
I

ogenj [77]: ogen [58], ogejn [16], ogejn, ogyn, ogan

R

ognja [37]: ogna [29], ognja [8]

D

ognju [11]: ognu [9], ognju [2]

T

ogenj [124]: ogen [88], ogejn [24], ogin [10], ogejn, ogeu!

M

ognju [13]: ognu [11], ognju [2]
ognji [7]: ogni [6], ogny ◆ [20]

O

ognjem [57]: ognem
ognjom [27]: ognjom [22], ognom [5] ◆ [84]

V Trubarjevih delih se odrazi samostalnika ogenj pojavljajo samo v ednini. Vse oblike
odražajo mehko ojevsko sklanjatev. V mestniku in orodniku obstajata variantni obliki po
trdi in mehki ojevski sklanjatvi (ognju : ognji in ognjom : ognjem). Oblike, kot so Red
ogna, Ded ognu, Med ognu, ogni (mogoče tudi ogny), Oed ognem in Oed ognom, navidezno odražajo trdo ojevsko sklanjatev, saj se osnova ne končuje na mehki soglasnik oz.
j. Končnice ostajajo mehke ojevske (Med -i, Oed -em). Da je razmerje trdo : mehko že
zabrisano, vidimo prav iz oblik Med in Oed. V Med prevladujejo zapisi ognu, kar odraža
trdo ojevsko sklanjatev. Prehodno stanje odraža oblika ognju, medtem ko zapisa ogni
in ogny odražata mehko ojevsko sklanjatev, ki je primarna. Vsaj pri zapisu ogni lahko
trdimo, da je bil n že trd.

124

Prim. str. Red ognja, Oed ognem (Sreznevskij II, 604).
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Dalmatin: samostalnik ogenj se pojavlja v 8 delih (DJ 1575, DPa 1576, DB 1578, DC 1579,
DPr 1580, DB 1584, DC 1584, DM 1584), skupaj 750-krat.
Ednina [744]

Množina [6]

I

ogenj [221]: ogin [161], ogen [41], ogejn [11], ogyn [5], ogèn [3]

/

R

ognja [102]: ognja [74], ognia [17], ogna [11]

ognjov [5]: ognjov [3],
ogniov [2]

D

ognju [19]: ognju [15], ogniu [3], ognu

/

T

ogenj [196]: ogin [152], ogen [35], ogyn [4], ogein [3], ogain [2]

ognje

M

ognji [33]: ogni [32], ogny
ognju [6]: ognju [5], ogniu ◆ [39]

/

O

ognjom [132]: ognjom [100], ognom [17], ogniom [13], ognjon,
ogonjom!
ognjem [35]: ognjem [19], ognem [12], ogniem [4] ◆ [167]

/

V Dalmatinovih delih so poleg edninskih oblik izpričane tudi oblike v rodilniku in tožilniku
množine. Vse kažejo na odraz ojevske sklanjatve. Oblik, kjer se ń še odraža kot mehek, je
več kot v Trubarjevih delih. Oblike s trdim n prevladujejo samo v Ied, Ted in Med ogni.
Podobno kot pri Trubarju tudi tukaj opažamo vpliv trde ojevske sklanjatve v končnicah:
Med -u, ognju (izpričana samo mehka osnova), Oed -om, ognjom in ognom (kjer je takšna
končnica že upravičena, saj je osnova že trda), ter Rmn -ov, ognjov (samo mehka osnova).
Obliki Med ogni in Oed ognem imata že otrdeli n v osnovi, končnica pa še ostaja po mehki
ojevski sklanjatvi.
Krelj in Juričič: samostalnik ogenj se pojavlja v 2 Kreljevih delih (KB 1566, KPo 1567),
skupaj 24-krat, v JPo 1578 pa 76-krat.
I
R
D
T
M
O

I
R
D
T
M
O
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Ednina [24]
ogenj [5]: ogän [3], ogañ [2]
ognja [3]: ogña
/
ogenj [11]: ogän [5], ogañ [5], ogan
ognju: ogñu
ognjom [4]: ognom [2], ognöm, ogñom

Ednina [76]
ogenj [11]: ogain [7], ogan [4]
ognja [9]: ognia
ognju [3]: ogniu
ogenj [36]: ogain [27], ogan [7], ogein, ogen
ognji [5]: ogny
ognju [4]: ogniu ◆ [9]
ognjem [8]: ogniem
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Večina oblik še v polnosti odraža mehko ojevsko sklanjatev. Otrdeli n se pojavlja v manjšem deležu v Ied ogan (JPo 1578), Ted ogan, ogen, manj verjetno v Med ogny (JPo 1578)
ter v Oed ognom. Vpliv trde ojevske sklanjatve je viden v končnici Oed -om, ognjom (v
enakem razmerju kot ognom, kjer je n že otrdel), in Med -u, ognju, kjer je osnova še mehka.
Felicijan Trubar: samostalnik ogenj se pojavlja v 2 delih (TfM 1595, TfC 1595), skupaj 20-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [20]
ogen [2]
ognja [3]
/
ogenj [4]: ogen [2], ogin [2]
ogni [2]
ognjom [8]
ognjem ◆ [9]

Megiser: samostalnik ogenj se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 3-krat.
I

Ednina [3]
ogenj: ogein [2], ogain

Ene duhovne pejsni: samostalnik ogenj se pojavlja 5-krat.
I
R
D
T
M

Ednina [5]
/
ognja: ognia
ognju: ognu
ogenj [2]: ogen
ogni: ogny

Tulščak: samostalnik ogenj se pojavlja 6-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [6]
ogenj: ogain
ognja: ognia
/
ogenj [2]: ogain, ogen
/
ognjem: ognem
ognjom: ogniom ◆ [2]

Bohorič: samostalnik ogenj se pojavlja v BH 1584, skupaj 2-krat.
I
R

Ednina [2]
ogenj: ogèjn
ognja
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Trošt: samostalnik ogenj se pojavlja 5-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [5]
ogen: ogin
/
/
ogen [2]: ogin
ognji: ogni
ognjom: ogniom

Analiza sklanjatve samostalnika ogenj v ostalih delih
Pri ostalih delih se prav tako odraža mehki ojevski sklanjatveni vzorec. N je otrdel pri Felicijanu Trubarju in TtPre 1588 v Ied, Ted; V *1563 v Ded, Ted in v TkM 1579 v Ted (ogen)
in Oed ognem. Verjetno je odraz otrditve n tudi oblika Med ogni iz del Felicijana Trubarja
in TtPre 1588. Vpliv trde ojevske sklanjatve je viden v obliki Oed ognjom v delih Felicijana
Trubarja, TkM 1579 in TtPre 1588.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika ogenj v slovenskem knji
žnem jeziku 16. stoletja
Ed [1234] I: ogin [162], ogen [101], ogejn [30], ogajn [9], ogyn [6], ogan [5], oganj [5], ogèn [3], ogèjn.
R: ognja [107], ogna [40]. D: ognju [21], ognu [11]. T: ogin [166], ogen [139], ogajn [30], ogejn [29],
oganj [10], ogan [8], ogyn [4]. M: ogni [41], ognu [11], ognju [11], ogny [8]. O: ognjom [147], ognem
[70], ognom [24], ognjem [32], ognjon.
Mn [6] R: ognjov [5]. T: ognje.

Samostalnik ogenj se sklanja po mehki ojevski sklanjatvi. V ednini so v celotni paradigmi
izpričane oblike z otrdelim n v osnovi. V Ied in Ted je ta pojav najbolj razširjen. Med ogni
in Oed ognem odražata končnici mehke ojevske sklanjatve na trdi osnovi. Oblike Med
ognju, Oed ognjom, Rmn ognjov odražajo končnice trde ojevske sklanjatve na mehki osnovi. Pri oblikah Med ognu, Oed ognom (in pri oblikah Red ogna, Ded ognu, kjer sta končnici
enaki za trdo in mehko ojevsko sklanjatev) se odraža dokončni vpliv trde ojevske sklanjatve, saj je osnova trda in prav tako je tudi končnica iz trde ojevske sklanjatve.

I
R
D
T
M
O
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Ednina
o
ogenj
ognja
ognju
ogenj
ognju / ognji
ognjom / ognjem

Množina
o
/
ognjov
/
ognje
/
/
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2.3.32 Olov
Samostalnik olȏv ˮplumbumˮ (ESSJ II, 247) v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku ne
obstaja več. Izpričan je še v Pleteršnikovem slovarju. V sodobnem jeziku ga nadomešča
samostalnik svinec. Praslovanski ijevski samostalnik moškega spola *ȍlovь ima v ostalih
slovanskih jezikih naslednje odraze: bg. elav, p. olow, gl. wołoj, dl. wułoj, r. lovь, plb.
vűlűv (ESSJ II, 247–248). V stcsl. in str. je izpričana oblika Ied olovь (Sreznevskij II,
661; SJS III, 538). Na izvorno ijevsko sklanjatev lahko sklepamo tudi na podlagi stpr.
alvis (ESSJ II, 248).
Samostalnik olov se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 3-krat.
Dalmatin: samostalnik olov se pojavlja v DB 1584, skupaj 1-krat.
I

Ednina
olov

Iz imenovalniške oblike ednine ni mogoče sklepati, po kateri sklanjatvi se je samostalnik olov sklanjal. Iz sobesedila v Registru je nemogoče določiti spol. V Registru DB
1578 se pojavlja oblika srednjega spola Olouo kot sopomenka besede Suiniz (DB 1578,
181b).
Megiser: samostalnik olov se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 2-krat.
I

Ednina [2]
olov

Iz imenovalniške oblike ednine ni mogoče ugotoviti, po kateri sklanjatvi se je samostalnik
olov sklanjal in katerega spola je bil.
Splošni prikaz sklanjatvenih vzorcev samostalnika olov v slovenskem knjižnem jeziku
16. stoletja
V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja se pojavlja samo imenovalnik ednine samostalnika olov, iz katerega sklanjatvenega vzorca ne moremo ugotavljati. Iz sobesedila ne
moremo določiti niti spola. Samostalnik olov se namreč pojavlja samo v slovarjih in v
Registru ter tudi tam ni označen kot kranjski, ampak kot slovenski in bezjački, kar pomeni,
da je bil izraz olov za ˮsvinecˮ že v 16. stoletju obroben. Na to lahko kaže tudi samostalnik
svinec, ki se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 23-krat in je izpričan tudi
v stranskih sklonih (Red svinca in Ted svinec) ter kot del besedila (TT 1557, DJ 1575, DB
1578, DB 1584).
I

Ednina
olov?
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2.3.33 Os
Samostalnik s ˮaxisˮ, Red osȋ (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku ženskega
spola in se sklanja po drugi ženski sklanjatvi. Praslovanski ijevski samostalnik *ȍsь ima v
ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: hr. in sr. ȏs m, bg. os, slk. os, Red osi, p. oś, Red
osi, dl. wos, Red wosy, r. osь, br. vosь, ukr. visь, Red ósi (ESSJ II, 254). Sreznevskij II, 753,
navaja za str. moški in ženski spol: Ed D: kъ inomu osi. T: vzemše osь kolьnuju. Iz gradiva je
razvidno, da je samostalnik *ȍsь v slovanskih jezikih ženskega in moškega spola (v str.). Glede na to, da ijevska sklanjatev moškega spola že v praslovanščini ni bila več produktivna in
da ijevski samostalniki moškega spola pogosto prehajajo v ijevsko sklanjatev ženskega spola,
uvrščam samostalnik *ȍsь v nabor možnih praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega
spola. V prid izhodiščnemu moškemu spolu govori str. oblika Ded osi, ki je moškega spola.
Samostalnik os se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 11-krat.
Dalmatin: samostalnik os se pojavlja v DB 1584, skupaj 5-krat.
I
R

Ednina
/
usa m: ußa

Množina [4]
osi ž: oſſy
/

Izpričana oblika rodilnika ednine iz DB 1584 kaže na ojevski sklanjatveni vzorec in moški
spol. Pisna različica ußa lahko kaže na cirkumflektirano naglašen prvi zlog. V množini je
izpričana oblika imenovalnika ženskega spola, ki spada v ijevsko sklanjatev.
Megiser: samostalnik os se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 4-krat.
I

Ednina [2]
us m/ž

Množina [2]
os m/ž: oſſi, oßi

Bohorič: samostalnik os se pojavlja v BH 1584, skupaj 2-krat.
I
R

Ednina [2]
vus ž
vusi ž: vusi

Analiza sklanjatve samostalnika os v ostalih delih
V BH 1584 je pri samostalniku os nakazana ijevska sklanjatev ženskega spola. Pisna različica vus kaže na protetični v ter na cirkumflektirano naglašeni o. V Megiserjevih delih je
nakazana ijevska sklanjatev, spol ni razviden.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika os v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja
m
ž [6]
m/ž [4]

130

Ed R: usa.
Ed [2] I: vus. R: vusi.
Mn [4] I: osy.
Ed [2] I: us.
Mn [2] I: osi.
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V ednini se nakazujeta ojevski in ijevski sklanjatveni vzorec. V množini se nakazuje ijevski
sklanjatveni vzorec. Spol je v ednini moški in ženski, v množini pa se bolj jasno nakazuje
ženski spol. V ednini se pojavlja oblika Red usa, ki je moškega spola. Verjetno je naglašena
na osnovi in je vzglasni u odraz cirkumflektirano naglašenega o.

I
R

Ednina
o
m
/
osa

i
m/ž
os?
/

i
ž
os?
osi

Množina
i
ž
osi?
/

i
m/ž
osi?
/

2.3.34 Pastir
Samostalnik pastír ˮpastorˮ, Red pastírja (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku moškega spola, podspola živosti in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Praslovanski
samostalnik *pastyr ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: hr. in sr. pàstīr,
Red pastíra, hr. čak. pastīr, Red pastīrȁ, bg. pastír, mk. pastir, stcsl. pastyrь, slk. pastier,
p. pasterz, č. pastýř, gl. pastyr, Red pastyrja, dl. pastyŕ, r. arh. pástyrь, Red pastyrja, br.
pástyr, ukr. pástyr, Red pastyrja (ESSJ III, 13). SJS III, 19, ima ojevsko iztočnico, vendar
je v gradivu en primer za Imn pastyrie in Omn pastyrmi, kar bi lahko kazalo na ijevsko
izhodišče. Dybo 1990, 207–208, navaja pri praslovanskih ijevskih samostalnikih moškega
spola pri akcentski paradigmi b kot vzorčni primer samostalnik *pastyrь in prav tako navaja stcsl. obliki Imn pastyrje in Omn pastyrьmi. Zaradi zgoraj navedenih dejstev uvrščam
samostalnik pastir med možne odraze praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola
v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja.
Samostalnik pastir se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 741-krat.
Trubar: samostalnik pastir se pojavlja v 17 delih (TC 1550, TC 1555, TE 1555, TKo 1557,
TT 1557, TR 1558, TL 1561, TAr 1562, TO 1564, TPs 1566, TL 1567, TC 1574, TP 1575,
TC 1575, TT 1577, TT 1581-82, TPo 1595), skupaj 350-krat.
Ednina [181]

Množina [169]

I

pastir [92]: paſtyr [87], paſtir [5]

pastirji [67]: paſtiry [22], paſtyry [21], paſtyrji [21],
paſtyrij [3]
pastiri [8]: paſtyri ◆ [75]

R

pastirj|a/e [47]: paſtyrja [24],
paſtyria [18], paſtiria [3],
paſtirja; paſtyrie

pastirjev [16]: paſtyrieu [9], paſtyrjeu [4], paſtirieu [2],
PASTYRIEV

D

pastirju [16]: paſtyrju [7],
paſtyriu [7], paſtiryu, pastyriu

pastirjem [43]: paſtyriem [26],
paſtyrjem [11], paſtiriem [4], paſtijriem, PASTYRIEM
pastirjom: paſtyrjom ◆ [44]
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Ednina

Množina

T

pastirja [24]: paſtyria [11],
paſtyrja [11], paſtiria [2]

pastirje [28]: paſtyrie [16], paſtyrje [6], paſtirye [3],
paſtirie [3]
pastire [2]: paſtyre ◆ [30]

M

/

pastirjeh: paſtyrjeh

O

pastirjem [2]: paſtyrjem

pastirji [2]: paſtyrji, paſtyrij
pastirmi: paſtyrmi ◆ [3]

V ednini se pojavljajo odrazi mehke ojevske sklanjatve. Oblika pastirje iz Red odraža preglašeni izglasni a.
V množini se pojavljajo odrazi mehke ojevske sklanjatve. Hkrati se v Imn in Tmn
pojavljata obliki brez odraza rj za psl. *ŕ, pastiri in pastire. V Dmn se pojavlja tudi končnica -om, ki se je pritaknila na osnovo pastirj-. V TPo 1595 se v Mmn pojavlja oblika
pastirjeh, ki je odraz šibitve ponaglasnega i. Oblika Omn pastirmi iz TR 1558 je bolj
verjetno kot odraz ijevske sklanjatve odraz Omn samostalnikov na -ar. Npr. samostalnik
colnrar, ki je prevzet iz nemščine in tako gotovo ni praslovanski ijevski, ima v TT 1557 in
TR 1558 obliko Omn colnarmi. Zato mislim, da gre pri obliki pastirmi za sistemski pojav,
ki je kasneje v Trubarjevih delih zamrl in nima povezave z etimološkim poreklom besede.
Pisne različice z zapisom y pred r (paſtyr itd.) odražajo naglas na i.
Dalmatin: samostalnik pastir se pojavlja v 7 delih (DJ 1575, DPa 1576, DB 1578, DC
1579, DB 1584, DC 1584, DM 1584), skupaj 185-krat.
Ednina [84]

Množina [101]

I

pastir [51]: paſtir [48], paſtyr [3]

pastirji [47]: paſtirji [34], paſtirij [8],
paſtiry [3], paſtyrji [2]

R

pastirja [16]: paſtirja [14],
paſtiria, pastyrja

pastirjev [12]: paſtirjeu [9], paſtirieu, paſtirjev,
PASTIRIEV

D

pastirju [4]: paſtirju [3],
paſtyrju

pastirjem [15]: paſtirjem [9], paſtiriem [3], paſtyriem [2],
paſtyrjem

T

pastirja [8]: paſtirja [7], paſtiria

pastirje [16]: paſtirje [13], paſtirie [2], paſtyrie

M

pastirji [2]: paſtirij, paſtirji

/

O

pastirjem [3]: paſtirjem [2],
paſtiriem

pastirji [11]: paſtirji [6], paſtirij [4], paſtyrji

Samostalnik pastir ima v Dalmatinovih delih samo odraze mehke ojevske sklanjatve. Pisne
različice z y v drugem zlogu najbrž odražajo naglas na tem mestu.
Krelj: samostalnik pastir se pojavlja v 2 Kreljevih delih (KB 1566, KPo 1567), skupaj 26-krat,
v JPo 1578 pa 137-krat.
Ednina [7]

Množina [19]

I

pastir [2]: paſtir

pastirji [10]: paſtirij, paſtijriI

R

pastirja [3]: paſtiria

pastjirjov: paſtijriov
pastirov: paſtyrov ◆ [2]

132

Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

Ednina

Množina

D

/

pastirom [7]: paſtyrom [5], paſtirom [2]

T

pastirja: paſtiria
pastira: paſtira ◆ [2]

/

Pri oblikah Imn pastijri in Rmn pastijrijov gre verjetno za zapis navadnega naglašenega (dolgega) i.

I

Ednina [71]

Množina [66]

I

pastir [43]: paſtir [40], paſtyr [3]

pastirji [16]: paſtiry [10], paſtirij [6]
pastiri [3]: paſtyri [2], paſtiri ◆ [19]

R

pastirja [9]: paſtirya [6],
paſtiria [2], paſtyria
pastira: paſtira ◆ [10]

pastirjev [15]: paſtiryeu [8], paſtirieu [7]
pastirjov [3]: paſtiriou [2], parſtiriou!
pastirov: paſtirou ◆ [19]

D

pastirju [6]: paſtiryu [5],
paſtiriu

pastirjem [8]: paſtyriem [4], paſtiryem [4]
pastirom [3]: paſtyrom [2], paſtirom ◆ [11]

T

pastir|i|ja [9]: paſtirya [4],
paſtiria [3], paſtyria; paſtirija
pastira: paſtira ◆ [10]

pastirje [16]: paſtirye [10], paſtirie [5], paſtyrie

M

/

pastirjih: paſtiryh

O

pastirjem: paſtiriem
pastirom: paſtirom ◆ [2]

/

V ednini se pojavljajo (tudi) oblike, ki kažejo na otrditev *ŕ v r: v rodilniku in tožilniku
oblika pastira ter v Oed pastirom. V Ted se pojavlja tudi pisna različica paſtirija, ki lahko
kaže na osnovo pastirij-.125
V množini otrditev r odražajo oblike Imn pastiri, Rmn pastirov in Dmn pastirom.
Zapis parſtiriou je najverjetneje tiskarska napaka. Oblika Rmn pastirjov sicer odraža mehko
osnovo, na katero se pritika končnica slovenske trde ojevske sklanjatve -ov.
Megiser: samostalnik pastir se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 5-krat.
Ednina [5]
pastir: paſtir

I

Felicijan Trubar: samostalnik pastir se pojavlja v 2 delih (TfM 1595, TfC 1595), skupaj 17-krat.
I
R
D
T

125

Ednina [10]
pastir [9]: paſtir [8], paſtyr
/
/
pastirja: paſtirja

Množina [7]
pastirji [2]: paſtirji
/
pastirjem [4]: paſtirjem [3], paſtyrjem
pastirje: paſtirje

Lahko gre samo za zapis j, torej pastirja.
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Ene duhovne pejsni: samostalnik pastir se pojavlja 7-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina
pastir: paſtir
/
/
/
/
/

Množina [6]
pastirji: paſtiry
/
pastirje|m/n [4]: paſtiryem [3]; paſtirien
/
/
pastirmi: paſtirmi

Tulščak: samostalnik pastir se pojavlja 6-krat.
I
R
D
T

Ednina [5]
pastir: paſtyr [4], paſtir
/
/
/

Množina
/
/
/
pastirje: paſtyrie

Bohorič: samostalnik pastir se pojavlja v BH 1584, skupaj 5-krat.
I
R
D

Ednina [5]
pastir: paſtir
pastirja [2]: paſtirja
pastirju [2]: paſtirju

Trošt: samostalnik pastir se pojavlja 3-krat.
I
R
D

Ednina [2]
pastir: paſtir
/
/

Množina
/
/
pastirjem: paſtyriem

Analiza sklanjatve samostalnika pastir v ostalih delih
Izpričani so odrazi mehke ojevske sklanjatve. Omn pastirmi iz *P 1563 lahko najverjetneje
razložimo enako kot v TR 1558.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika pastir v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [371] I: pastir [113], pastyr [98]. R: pastyrja [44], pastirja [32], pastyrje, pastira. D: pastyrju [16],
pastirju [12]. T: pastyrja [33], pastirja [19], pastira [2], pastirija. M: pastirji [2]. O: pastirjem [4],
pastyrjem [2], pastirom.
Mn [370] I: pastirji [85], pastyrji [48], pastiri, pastijri. R: pastirjev [29], pastyrjev [14], pastirjov [2],
pastijrjov, pastyrov, pastirov. D: pastyrjem [47], pastirjem [26], pastyrom [7], pastirom [3], pastyrjom,
pastijrjem, pastirjen. T: pastirje [37], pastyrje [25], pastyre [2]. M: pastirjih, pastyrjeh. O: pastirji [10],
pastyrji [3], pastyrmi, pastirmi.
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V ednini se pojavljajo odrazi mehke ojevske sklanjatve, lahko z vplivom trde ojevske sklanjatve. V Ted se pojavlja oblika pastirija, ki mogoče odraža podaljšano osnovo pastirij-.
V množini se prav tako pojavljajo odrazi mehkega ojevskega in (odrazi končnic) trdega
ojevskega vzorca. V Rmn se lahko trda ojevska končnica pritika na mehko osnovo pastirj-.
Oblika Omn pastirmi verjetno odraža sistemsko končnico Omn samostalnikov na -ar, ki je
kasneje zamrla. Oblika pastirjeh iz TPo 1595 je najverjetneje odraz šibitve ponaglasnega i
in bi se oblika brez ošibitve glasila pastirjih, kar odraža mehko ojevsko sklanjatev.

I
R
D
T
M
O

Ednina
om
pastir?
pastirja / pastirje
pastirju
pastirja / pastirija
pastirji
pastirjem

o
pastir?
pastira
/
pastira
/
pastirom
t

Množina
om
pastirji
pastirjev / pastirjov
pastirjem?
pastirje
pastirjeh
pastirji / pastirmi?

ot
pastiri
pastirov
pastirom
pastire
/
pastirmi?

2.3.35 Peč ˮpečica, fornaxˮ
Samostalnik pč, Red pečȋ (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku ženskega spola in se sklanja po drugi ženski sklanjatvi. Praslovanski ijevski samostalnik *pȅь
(ˮpečica, fornaxˮ) ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: hr. in sr. pȇć, Red
pȅći, bg. pešt ž ˮkrušna peč, vigenjˮ, mk. pešt m in ž ˮjama, votlinaˮ, stcsl. peštь ž ˮfornax,
caminus, specusˮ, č. pec ž, slk. pec ž, p. piec m, gl. pěc ž, Red pjecy, dl. pjac m, Red pjaca ˮfornaxˮ, r. pečь ž, br. peč, Red péčy, ukr. pič ž, Red péči (ESSJ III, 18). V slovanskih
jezikih so odrazi samostalnika *pȅь moškega ali ženskega spola. Če so ženskega spola, se
sklanjajo po ijevski sklanjatvi, če so moškega, po ojevski. Prim. staropoljske oblike Red
piec, Med piecu (SSp VI, 84). V moški spol ijevske sklanjatve ta samostalnik uvršča GHJP
1998, 183. Torej so ojevske oblike v poljščini sekundarne. Schuster-Šewc II, 1056, navaja
oblike moškega spola v dl. pjac, Red pjaca in pjec, v hr. in sr. navaja tudi pȇć m, bg. in mk.
pešt m in rekonstruira *peťь m in ž.126 Samostalnik peč ima dva pomena, in sicer ˮpečica,
fornaxˮ in ˮskala, petraˮ. Pomen ˮskala, petraˮ je sekundaren (ESSJ III, 18). Gre za sinhrono
dva različna samostalnika z istim izhodiščem, zato obravnavam posebej pomen ˮpečica,
fornaxˮ in posebej pomen ˮskala, petraˮ.
Samostalnik peč ˮpečica, fornaxˮ se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja
112-krat.

126

Izhajanje iz prvotnega moškega spola ni zanesljivo, prim. »Tako nastale osnove z izglasnim *-toz. restrukturirane osnove z izglasnim *-ti- ← *-t-i- so bile, kakor kaže stanje v posameznih
indoevropskih jezikih, po prehodu pide. binarnega sistema spola v ternarni uvrščene med
samostalnike ženskega spola« (Repanšek 2010, 168).
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Trubar: samostalnik peč ˮpečica, fornaxˮ se pojavlja v 6 delih (TE 1555, TT 1557, TPs
1566, TT 1577, TT 1581-82, TPo 1595), skupaj 19-krat.
I
R
D
T
M

Ednina [19]
peč: pezh
peči [2]: pezhy
/
peč [14]: pezh
peči [2]: pezhi

Samostalnik peč ˮpečica, fornaxˮ se v Trubarjevih delih sklanja po ženski ijevski sklanjatvi.
Pisna različica pezhy v rodilniku ednine odraža naglašen zadnji zlog [pe'či:].
Dalmatin: samostalnik peč ˮpečica, fornaxˮ se pojavlja v 4 delih (DJ 1575, DB 1578, DPr
1580, DB 1584), skupaj 78-krat.
Ednina [76]

Množina [2]

I

peč [13]: pezh

peči: pezhy

R

peči [19]: pezhy
[18], pezhi

peči: pezhy

D

peči: pezhi

/

T

peč [20]: pezh

/

M

peči [22]: pezhi
[21], pezhy

/

O

pečjo: pezhjo

/

Samostalnik peč ˮpečica, fornaxˮ se v Dalmatinovih delih sklanja po ženski ijevski sklanjatvi. Pisne različice pezhy v Red, Med, Imn in Rmn odražajo naglašen zadnji zlog [pe'či:].
Krelj in Juričič: samostalnik peč ˮpečica, fornaxˮ se pojavlja v KPo 1567, skupaj 2-krat,
v JPo 1578 pa 6-krat.
I
R
D
T

Ednina [2]
/
/
/
peč: pezh

I
R
D
T
M
O

Ednina [6]
/
/
/
peč [5]: pezh
/
pečjo: pezhyo

Pojavljata se obliki tožilnika in orodnika ednine, ki kažeta na odraze ženske ijevske sklanjatve.
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Megiser: samostalnik peč ˮpečica, fornaxˮ se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603),
skupaj 4-krat.
I
R

Ednina [4]
peč [3]: pezh [2], pézh
peči: pezhi

Ene duhovne pejsni: samostalnik peč ˮpečica, fornaxˮ se pojavlja 1-krat.
I
R
D
T

Ednina
/
/
/
peč: pezh

Bohorič: samostalnik peč ˮpečica, fornaxˮ se pojavlja v BH 1584, skupaj 2-krat.
I
R

Ednina [2]
peč: pézh
peči: pézhi

Analiza sklanjatve samostalnika peč ˮpečica, fornaxˮ v ostalih delih.
Nakazana sklanjatev v ostalih delih je ženska ijevska.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika peč ˮpečica, fornaxˮ v slo
venskem knjižnem jeziku 16. stoletja
Ed [109] I: peč [16], péč [2]. R: pečy [19], peči [3]. D: peči. T: peč [42]. M: peči [23], pečy. O: pečjo [2].
Mn [2] I: pečy. R: pečy.

Samostalnik peč ˮpečica, fornaxˮ se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja sklanja po
ženski ijevski sklanjatvi in ne kaže nobenih odstopanj od tega sklanjatvenega vzorca.

I
R
D
T
M
O

Ednina
i
ž
peč
peči
peči
peč
peči
pečjo

Množina
i
ž
peči
peči
/
/
/
/
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2.3.36 Peč ˮskala, petraˮ
Odrazi v slovenščini in slovanskih jezikih so enaki kot pri samostalniku peč ˮpečica, fornaxˮ.
Samostalnik peč ˮskala, petraˮ se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja
43-krat.
Trubar: samostalnik peč ˮskala, petraˮ se pojavlja v 7 delih (TE 1555, TT 1557, TR 1558,
TPs 1566, TC 1575, TT 1581-82, TPo 1595), skupaj 27-krat.
Ednina [27]
I

peč [6]: pezh

R

peči [3]: pezhi

D

/

T

peč [14]: pezh

M

peči [4]: pezhi
[3], pezhy

Izpričane oblike kažejo na odraz ženske ijevske sklanjatve. Pisna različica pezhy v mestniku
ednine morda odraža naglašen zadnji zlog [pe'či:].127
Dalmatin: samostalnik peč ˮskala, petraˮ se pojavlja v 3 delih (DPa 1576, DB 1578, DB
1584), skupaj 8-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [8]
peč: pezh
/
/
peč [2]: pezh
peči [4]: pezhi
pečjo: pezhio

Pojavljajo se oblike, ki kažejo na odraz ženske ijevske sklanjatve.
Krelj in Juričič: samostalnik peč ˮskala, petraˮ se pojavlja v KPo 1567, skupaj 4-krat, v
JPo 1578 pa 2-krat.
I
R
D
T

127

Ednina [2]
/
/
peči: pezhy
peč: pezh

Množina [2]
peči: pezhi
peči: pezhi
/
/

Podobno kot Med rizhy, torej [ri'či:], v Trubarjevih delih.
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I
R
D
T

Ednina [2]
/
/
peči: pezhy
peč: pezh

Izpričane oblike kažejo na odraz ženske ijevske sklanjatve. Pisna različica pezhy v dajalniku
ednine lahko kaže na naglas na zadnjem zlogu [pe'či:]. Dybo 1990, 206, uvršča samostalnik
*peь med odraze akcentske paradigme c ijevskih samostalnikov ženskega spola. To pomeni, da je bila v psl. oblika Ded cirkumflektirana. V slovenščini se cirkumfleks pomakne za
zlog proti desni, torej bi ob podedovanem stanju dobili naglas pečȋ.128 Lahko pa je zapis y v
tej obliki zgolj slučaj in ne označuje mesta naglasa.
Megiser: samostalnik peč ˮskala, petraˮ se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 2-krat.
Ednina [2]
peč: pezh

I

Pojavlja se samo imenovalnik ednine, iz katerega sklanjatveni vzorec ni razviden.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika peč ˮskala, petraˮ v sloven
skem knjižnem jeziku 16. stoletja
Ed [41] I: peč [9]. R: peči [3]. D: pečy [2]. T: peč [18]. M: peči [7], pečy. O: pečjo.
Mn [2] I: peči. R: peči.

Izpričane oblike kažejo na odraz ženske ijevske sklanjatve, torej pomenska diferenciacija
ˮsaxumˮ : ˮfornaxˮ ni povzročila spremembe niti v sklanjatvenem vzorcu niti v spolu.

I
R
D
T
M
O

128

Ednina
i
ž
peč
peči
peči
peč
peči
pečjo

Množina
i
ž
peči
peči
/
/
/
/

Prim. Ramovš 1952, 63, o Ded in Med: »Trubar rizhi, visti (i ← ě po moderni vokalni redukciji
kaže, da je naglaševal končni zlog).«
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2.3.37 Pečat
Samostalnik pečȃt ˮsigillumˮ (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku moškega spola in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Praslovanski ijevski samostalnik moškega
spola *pečtь ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: hr. in sr. pèčat m, starejše
ž, bg. pečát, mk. pečat, č. pečeť ž, slk. pečať ž, p. pieczęć, dl. pječat, r. pečátь ž, starejše m,
Red pečati, br. pjačácь, ukr. pečátь (ESSJ III, 18–19). Samostalnik *pečatь je v slovanskih
jezikih lahko moškega ali ženskega spola. Spol se je v posameznih slovanskih jezikih lahko
spreminjal. Npr. v hrvaščini je bil samostalnik pečat od 13. do 17. stoletja ženskega spola,
pred tem in po tem obdobju pa moškega spola (RHSJ IX, 788). V stcsl. so vidne sledi ijev
ske sklanjatve moškega spola v Oed pečatьmь (SJS III, 35), Omn pečaty (stcsl.) pa odraža
ostanek soglasniške sklanjatve (Babič 2003, 100).
Samostalnik pečat se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 102-krat.
Trubar: samostalnik pečat se pojavlja v 11 delih (TC 1550, TT 1557, TT 1560, TL 1561,
TAr 1562, TO 1564, TL 1567, TC 1575, TT 1577, TT 1581-82, TPo 1595), skupaj 50-krat.
Ednina [34]

Množina [19]

I

pečat [3]: pezhat

pečati [2]: pezhati

R

/

pečatov [2]: pezhatou

D

pečatu: pezhatu

/

T

pečat [24]: pezhat [23], petzhat

pečate [5]: pezhate
pečati [2]: pezhati ◆ [7]

M

pečatu [2]: pezhatu

/

O

pečatom: pezhatom

pečati [8]: pezhati [7], petzhati

V ednini se samostalnik pečat v Trubarjevih delih sklanja po slovenski ojevski sklanjatvi,
ki prevladuje tudi v množini. V Tmn se dvakrat pojavlja oblika pečati, ki kaže na ostanek
ijevske sklanjatve.
Dalmatin: samostalnik pečat se pojavlja v 2 delih (DB 1578, DB 1584), skupaj 33-krat.
Ednina [16]

Množina [17]

I

pečat [7]: pezhat

pečati [4]: pezhati

R

/

pečati: pezhati

D

/

/

T

pečat [8]: pezhat

pečate [8]: pezhate
pečati [3]: pezhati ◆ [11]

M

/

/

O

pečatom: pezhatom

pečati: pezhati

V ednini se samostalnik pečat v Dalmatinovih delih sklanja po ojevski sklanjatvi. V
množini se oblike imenovalnika in orodnika pečati ter tožilnika pečate sklanjajo po
ojevski sklanjatvi, rodilniška in tožilniška oblika pečati pa odražata ijevski sklanjatveni
vzorec.
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Krelj in Juričič: samostalnik pečat se pojavlja v KPo 1567, skupaj 4-krat, v JPo 1578 pa
12-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [3]
/
/
/
pečat: pezhat
/
pečatom [2]: pezhatom

Množina
/
/
/
pečate: pezhate
/
/

I
R
D
T
M
O

Ednina [8]
pečat [2]: pezhat
/
/
pečat [3]: pezhat
/
pečatom [3]: pezhatom

Množina [4]
pečati: pezhati
/
/
pečate: pezhate
/
pečati [2]: pezhati

V KPo 1567 in JPo 1578 se samostalnik pečat sklanja po ojevski sklanjatvi.
Megiser: samostalnik pečat se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 2-krat.
I

Ednina [2]
pečat: petshat, petſchat

Tulščak: samostalnik pečat se pojavlja 1-krat.
I
R
D
T

Ednina
/
/
/
pečat: pezhat

Analiza sklanjatve samostalnika pečat v ostalih delih
V ostalih delih ni nobene posebnosti.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika pečat v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [61] I: pečat [14]. D: pečatu. T: pečat [37]. M: pečatu [2]. O: pečatom [7].
Mn [41] I: pečati [7]. R: pečatov [2], pečati. T: pečate [15], pečati [5]. O: pečati [10], petčati.

V ednini se pojavlja ojevski sklanjatveni vzorec. V množini prevladuje ojevski sklanjatveni
vzorec, le v rodilniku in tožilniku so oblike tudi ijevske. Oblika Omn je prekrivna, v ijevskem
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sklanjatvenem vzorcu je najverjetneje nastala pod vplivom ostalih sklonskih oblik znotraj
paradigme. Takšna oblika je lahko nastala tudi zato, ker je obstajala že v ojevski sklanjatveni paradigmi, ugotavlja Oblak 1890, 40.

I
R
D
T
M
O

Ednina
o
pečat
/
pečatu
pečat
pečatu
pečatom

Množina
o
pečati
pečatov
/
pečate
/
pečati?

i
/
pečati
/
pečati
/
pečati?

2.3.38 Pelin
Samostalnik pélin ˮabsinthiumˮ, Red pelína (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem
jeziku moškega spola in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. V Pleteršnikovem slovarju se
pojavlja tudi iztočnica pelín moškega spola. Samostalnik *pelnь ima v ostalih slovanskih
jezikih naslednje odraze: hr. in sr. pèlin, pèlim, pèlen, Red -a, bg. pelín, č. nar. peluň, pelyň,
p. piołun, piołyn, gl. połon, dl. półyn, pólun, r. polýnь, br. palýn, ukr. polýn, polýnь (ESSJ
III, 22–23). Med ijevske samostalnike moškega spola uvršča samostalnik *pelnь Skljarenko 1998, 126. Sreznevskij II, 895, navaja v str. mehko ojevsko iztočnico moškega spola
(Red pelynja), na strani 894 pa iztočnico trde ojevske sklanjatve (Red pelyna). Omahovanje
med trdo in mehko ojevsko osnovo v str. bi lahko bilo znak za odraz praslovanskega ijev
skega samostalnika moškega spola.
Samostalnik pelin se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 20-krat.
Trubar: samostalnik pelin se pojavlja v 2 delih (TT 1577, TT 1581-82), skupaj 4-krat.
I

Ednina [4]
pelin

Pojavlja se samo oblika Ied pelin, iz katere ni mogoče ugotoviti, v kateri sklanjatveni vzorec se je uvrščala.
Dalmatin: samostalnik pelin se pojavlja v 3 delih (DB 1578, DPr 1580, DB 1584), skupaj 12-krat.
I
R
D
T
M
O
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Ednina [12]
pelin [4]
/
/
pelin [4]
/
pelinom [4]
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Pojavljajo se oblike Ied, Ted in Oed. Oblika Oed pelinom odraža ojevski vzorec, zato lahko sklepamo, da se je samostalnik pelin v Dalmatinovih delih sklanjal po odrazih trde ojevske sklanjatve.
Megiser: samostalnik pelin se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 4-krat.
Ednina [4]
I

p|e/o|lin: pelin
[2], pelìn; polin

Pojavlja se oblika Ied pelin. Pisna različica pelìn iz MD 1592 verjetno odraža naglas na
zadnjem zlogu. Pisna različica polin iz MTh 1603 (sclav. rimski polin (MTh 1603, I, 13)) je
verjetno napaka oz. napačno slišan nenaglašeni e.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika pelin v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [20] I: pelin [10], pelìn, polin. T: pelin [4]. O: pelinom [4].

Samostalnik pelin se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja sklanja po trdem ojevskem vzorcu.
To lahko sklepamo iz oblike Oed pelinom iz DB 1584. Ostale izpričane oblike so za uvrstitev v
katerega od sklanjatvenih vzorcev (ob dejstvu, da je samostalnik pelin moškega spola) nepovedne.

I
R
D
T
M
O

Ednina
o
pelin
/
/
pelin
/
pelinom

2.3.39 Plat
Samostalnik plȃt ˮdel, stran, latus, parsˮ, Red platȋ (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku ženskega spola, njegova raba pa peša. V Pleteršnikovem slovarju je samostalnik plȃt ˮdel, stranˮ naveden samo kot moškega spola. Praslovanski ijevski samostalnik129
*pȏlъtь/*pȏltь130 ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze – *pȏlъtь: č. polt, slk.
129

130

»Praslav. *polъtь ot *polъ ˮstorona, bokˮ, pervonač. osnova na -t-, kak nogъtь, lapъtь i pod.« (Vasmer
1971, 316). V SRJ XVI, 248, je nakazana izhodiščna soglasniška sklanjatev, tam navedena oblika
Rmn polotь (SRJ XVI, 248) je lahko njen odraz. Ker so samostalniki iz soglasniške sklanjatve že
v praslovanščini prehajali v ijevsko sklanjatev (prim. *nogъtь, *olkъtь, *pečatь, ...), samostalnik
*pȏlъtь oz. *pȏltь obravnavam kot praslovanski ijevski.
Za severnoslovanske jezike je verjetnejša rekonstrukcija *pȏlъtь, za južnoslovanske pa *pȏltь.
Prisotnost oz. odsotnost ъ ne vpliva na sklanjatveno paradigmo, zato za potrebe svoje monografije ne
navajam dveh ločenih oblik, ampak samo eno. Za slovenščino pride v poštev rekonstrukcija *pȏltь.
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pôlt, p. połeć, gl. połć ˮsaloˮ, dl. półś, r. poltь, pólotь, Red póloti, ukr. polotь, Red píltja;
*pȏltь: csl. platь ˮlatus, parsˮ (ESSJ III, 49–50). Odrazi samostalnika *pȏlъtь/*pȏltь se
pojavljajo v severnoslovanskih jezikih, csl. in slovenščini. Med praslovanske ijevske samostalnike moškega spola ga uvršča Oblak: »In älterer Sprache findet man noch hie und
da den acc. pl. pečati /.../ und auch die Form na dva plati« (Oblak 1890, 31). V SRJ XVI,
247–248, so navedeni primeri Rmn poltei, poltovъ, polotь. Ohranjen je torej še soglasniški
odraz Rmn polotь, ijevski je odraz poltei in ujevski odraz poltovъ. V ruščini je samostalnik
polotь kasneje prešel v ženski spol. Odrazi (ojevske sklanjatve) moškega spola so izpričani
še v srbski redakciji cerkvene slovanščine iz 14. stol: »Grobь blaženyje Jeleny pokryše platy zlatyimi. Sьtvorьši kanьdilo otь zlata i platy mnogocěnьny« (RHSJ X, 14) ter v poljščini
połeć, stp. Ied połeć, Red połcia, Ted połeć, Rdv połciu, Tdv połcia (SSp VI, 353), str. Red
poltja (Sreznevskij II, 1147). Na ijevsko sklanjatev kaže str. Med poľti, Omn polotьmi (Sreznevskij II, 1147) in verjetno tudi ruski prislov polotьma (SRJ XVI, 248).
Samostalnik plat ˮdel, stran, latus, parsˮ se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
pojavlja 21-krat.
Trubar: samostalnik plat ˮdel, stran, latus, parsˮ se pojavlja v 5 delih (TC 1555, TT 1557,
TL 1561, TT 1577, TT 1581-82), skupaj 15-krat.
I
R
D
T

Ednina [6]
/
platu [4]
/
plat [2]

Dvojina [9]
/
platu [2]
/
plati [5]
platu [2] ◆ [7]

V ednini se pojavljata obliki rodilnika in tožilnika platu in plat. Oblika Red kaže na odraz
ujevske sklanjatve, zato lahko sklepamo, da se je samostalnik plat ˮdel, stranˮ v ednini sklanjal po odrazih ujevske sklanjatve.
V dvojini se v rodilniku pojavlja odraz ojevske sklanjatve, v tožilniku pa prevladujoča
oblika plati lahko odraža tako ijevsko kot ujevsko sklanjatev. Oblika platu je nastala pod
vplivom rodilnika. Podoben vpliv lahko v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja opazimo
tudi pri drugih samostalnikih, ki odražajo slovensko ujevsko sklanjatev, kot npr. sin, list.131
Dalmatin: samostalnik plat ˮdel, stran, latus, parsˮ se pojavlja v DB 1584, skupaj 4-krat.
I
R
D
T

Ednina
/
platu
/
/

Dvojina [3]
/
/
/
plata [2]
plati: platy

V ednini se pojavlja rodilnik platu, ki je oblika ujevske sklanjatve. V dvojini se pojavlja
131

Rdv sinu, Tdv sinu; Rdv listov, Tdv listu.
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oblika tožilnika plata, ki odraža ojevsko sklanjatev, poleg nje pa še oblika platy, ki lahko
odraža ali ijevsko ali ujevsko sklanjatev. Pisna različica verjetno odraža dolg naglas na
končnici [pla'ti:]. V ednini je izpričan samo odraz ujevske sklanjatve, v dvojini pa odraz
ujevske (ali ijevske) in ojevske sklanjatve.
Krelj: samostalnik plat ˮdel, stran, latus, parsˮ se pojavlja v KPo 1567, skupaj 2-krat.
I
R
D
T
M

Ednina [2]
/
/
/
/
platu

Pojavlja se oblika Med, ki lahko odraža slovensko ojevsko ali ujevsko sklanjatev. Ker oblika Med samostalnika plat ˮdel, stran, latus, parsˮ ni izpričana v nobenem drugem delu,
lahko o njeni umestitvi v ojevski ali ujevski vzorec sklepamo samo glede na sklanjatveno
paradigmo v ostalih delih. Pri ostalih avtorjih izpričane oblike samostalnika plat ˮdel, stran,
latus, parsˮ odražajo slovensko ujevsko sklanjatev, zato je tudi Med platu iz KPo 1567 najverjetneje odraz slovenske ujevske sklanjatve.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika plat ˮdel, stran, latus, parsˮ
v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
Ed [9] R: platu [5]. T: platu [2]. M: platu [2].
Dv [12] R: platu [2]. T: plati [5], platu [2], plata [2], platy.

Samostalnik plat ˮdel, stran, latus, parsˮ se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja v
ednini sklanja po ujevski sklanjatvi, v dvojini pa odraža tako ojevsko kot ujevsko sklanjatev. Dvojinski odrazi ujevske sklanjatve niso zanesljivi, lahko gre tudi za odraze ijevske
sklanjatve. Na odraze ujevske sklanjatve v dvojini sklepam po edninskih oblikah in podobnostih z dvojinskimi odrazi samostalnikov list (Tdv listu, TT 1577) in sin (Rdv sinu,
TE 1555 in TT 1581–82; Tdv sinu prevladujoče v Trubarjevih in Dalmatinovih delih), ki
v celotni paradigmi v vseh treh številih odražata ujevsko sklanjatev. Oblika Tdv platu v
ojevskem vzorcu je nastala pod vplivom rodilnika. Enako stanje je pri slovenskih ujevskih
samostalnikih list in sin.

I
R
D
T
M

Ednina
u
/
platu
/
plat
platu

Dvojina
u
/
platu?
/
plati / platu?
/

o
/
platu?
/
plata / platu?
/
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2.3.40 Pleš
Samostalnika pleš ˮpleša, calvitiumˮ v SSKJ ni, kot plš je zabeležen v Pleteršnikovem
slovarju, je moškega spola in ima enak pomen kot samostalnik pleša. Samostalnik *plšь
ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: č. pleš, p. plesz, r. plešь ž, br. pleš, ukr.
pliš (Schuster-Šewc III, 1102–1103). Samostalnik *plšь je izpričan tudi v str.: Red plěši,
Ted plěšь, Med plěši, Oed plěšiju (Sreznevskij II, 978). V slovanskih jezikih je samostalnik
*plšь večinoma ženskega spola in se sklanja po odrazih ijevske sklanjatve. Moški spol je
izpričan v slovenskem jeziku in v (stari) poljščini: Ied plesz, Ted plesz, Med pleszu, Oed
pleszem; Imn plesze, Rmn pleszow, Tmn plesze, Omn pleszami (SłP XVI, 336–337). Odrazi
moškega spola mehke ojevske sklanjatve in odrazi ženskega spola ijevske sklanjatve lahko
kažejo na izhodišče moškega spola in ijevsko sklanjatev.
Samostalnik pleš se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 4-krat.
Dalmatin: samostalnik pleš se pojavlja v 2 delih (DB 1578, DB 1584), skupaj 4-krat.
Ednina [4]
pl|e/ej/ie|š: pleſh, plesh; plejſh; plieſh

I

Pojavlja se samo oblika Ied pleš, za katero je iz sobesedila razvidno, da je moškega spola.132
Pisni različici plejſh in plieſh lahko kažeta na odraz naglašenega ě. Pisna različica plieſh bi
lahko odražala podoben razvoj kot v BH 1584 zvier.133
Splošni prikaz sklanjatvenih vzorcev samostalnika pleš v slovenskem knjižnem jeziku
16. stoletja
Samostalnik pleš je verjetno spadal v ojevski sklanjatveni vzorec, saj je ta v slovenskem
knjižnem jeziku 16. stoletja pri samostalnikih moškega spola najproduktivnejši. Ker pa je
izpričana samo oblika Ied pleš, tega ni mogoče z gotovostjo trditi.
Ednina
o
pleš?

I

2.3.41 Pleša
Samostalnik plša ˮcalvitiumˮ (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku ženskega spola in se sklanja po prvi ženski sklanjatvi. Samostalnik *plěša134 se odraža še v
hrvaškem čakavskem jeziku kot plíša ˮledinaˮ (ESSJ III, 56). V ostalih slovanskih jezikih
132
133

134

Prim. »en Plesh« (DB 1578, 96a).
»V Dalmatinovem besedišču je nekajkrat zaznaven dvoglasnik ou kot refleks za dolgi padajoči
o, ki je tujek v sistemu in se zato vanj ne uvršča (npr. Roup, Oprouda, Loupa). Isto velja tudi za
izjemno rabo dvoglasnika ie pri Bohoriču (Svier)« (Merše idr. 1996, 244).
V SES, 526, se rekonstruira naglas *plša in *plšь, kar povezuje s *plxъ.
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se pojavljajo odrazi samostalnika *plěšь. Omejenost samostalnika *plěša na slovenski in
hrvaški prostor lahko kaže na sekundarni nastanek tega samostalnika in na njegov možen
izvor iz izhodišča *plěšь.135
Samostalnik pleša se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 10-krat.
Dalmatin: samostalnik pleša se pojavlja v 2 delih (DB 1578, DB 1584), skupaj 10-krat.
Ednina [7]

Množina [3]

I

/

/

R

pleše: pleſhe

/

D

/

/

T

/

pl|e/ej|še: pleſhe,
pleshe; plejſhe

M

pleši [6]: pleſhi
[2], pleshi,

/

pléſhi

V ednini se pojavlja oblika Red pleše in oblika Med pleši. Pisna različica pléſhi iz DB 1584
odraža naglašeni ě.
V množini se pojavlja oblika tožilnika pleše. Pisna različica plejſhe iz DB 1584 odraža
naglašeni ě.
Ker se samostalnika pleš in pleša hkrati pojavljata v DB 1578 in DB 1584, bi lahko
šlo za enak proces kot pri samostalniku pot, ki je preko prekrivnih oblik začel postopoma
prehajati v ženski spol. Tako bi bil Ied pleš moškega spola, v Med spol iz sobesedila ni
razviden, enako je prekrivna oblika Tmn pleše. Red pleše nedvomno odraža ženski spol.
Splošni prikaz sklanjatvenih vzorcev samostalnika pleša v slovenskem knjižnem jezi
ku 16. stoletja
Za uvrstitev v katerega od sklanjatvenih vzorcev je povedna oblika Red pleše, na podlagi
katere lahko samostalnik pleša uvrstimo v ajevski vzorec. Ker oblika Ied ni izpričana, ni
jasno, ali gre za stranskosklonske oblike samostalnika pleša ali za stranskosklonske oblike
samostalnika pleš. Najbolj dvoumna je oblika Med pleši, pri kateri spol iz sobesedila ni razviden in je zato lahko odraz ojevske, ijevske in ajevske sklanjatve, oblika Tmn pa je lahko
odraz ajevske ali ojevske sklanjatve.

I
R
D
T
M

135

Ednina
a
/
pleše
/
/
pleši?

Množina
a
/
/
/
pleše?
/

V slovenščini obstaja tudi samostalnik plha ˮgolo mesto v gozduˮ (Snoj 2016), ki je iz istega
korena. Jotirana osnova torej odraža i, ki je ostal iz ijevske sklanjatve.
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2.3.42 Pot
Samostalnik pt ˮiterˮ, Red potí in pt, Red pta, mn. tudi pta (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku ženskega ali moškega spola, v množini lahko tudi srednjega spola
in se sklanja po drugi ženski, prvi moški oz. v množini lahko tudi po prvi srednji sklanjatvi.
Praslovanski ijevski samostalnik moškega spola *pǫt ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: hr. in sr. pȗt, bg. pъt, določna oblika ptjat, mk. pat, č. pouť, Red pouti, slk.
púť, Red púte, p. nar. pąć, gl. puć, dl. puś, r. pútь, Red putí m, br. púcь, ukr. pútь, Red puti
ž, nar. put, Red puta m (ESSJ III, 95). V stcsl. je bil samostalnik *pǫt moškega spola in
se je sklanjal po ijevski sklanjatvi, vidne pa so že sledi prehajanja v druge sklanjatve. Prim.
stcsl: Ded pǫtu iz Glagolita Clozianus, Oed pǫtemь in Tmn pǫtę (SJS III, 535–536), kjer je
že viden vpliv (mehke) ojevske sklanjatve. Po ijevski sklanjatvi moškega spola se odraz samostalnika *pǫt še vedno sklanja v ruščini. Drugod se odraža v ijevski sklanjatvi ženskega
spola ali (mehki) ojevski sklanjatvi moškega spola. O prehajanju med moškim in ženskim
spolom v slovenščini govori Ramovš 1952, 55: »Te oblike [ijevske fleksije] so se večinoma
razlikovale od sklonov o-jevske fleksije. Razlika med obema fleksijama se je obdržala v
glavnem le v tistih jezikih, kjer je razlika med palatalnimi in velarnimi glasovi ohranjena
/.../ tj. v rušč. poljšč. in češč. Če pa je prešlo kakšno i-jevsko ime pod vplivom spola v o-jevsko fleksijo, je prešlo v mehko o-jevsko fleksijo. Razlika je izginila v jezikih, kjer ni več
diference med palatalnimi in velarnimi glasovi: v sle. in shr. – gost = sin = most. Zaradi tega
so prešla i-jevska mask. v o-jevsko fleksijo« Prekrivnost je torej nastala po depalatalizaciji
v Ied, prekrivni pa so bili tudi Ted, Med, lahko tudi Red: »Vse te oblike: s poti, na poti so
rodile občutek, da je to i-jevsko fem. ime.« (Ramovš 1952, 54).
Samostalnik pot se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 2148-krat.
Trubar: samostalnik pot se pojavlja v 20 delih (TC 1550, TA 1550, TC 1555, TE 1555,
TM 1555, TT 1557, TR 1558, TT 1560, TL 1561, TAr 1562, TO 1564, TPs 1566, TL 1567,
TC 1574, TP 1575, TC 1575, TT 1577, TPs 1579, TT 1581-82, TPo 1595), skupaj 654-krat.
Ednina [562]

Dvojina [2]

Množina [90]

I

pot [70] m
pot [48] m/ž ◆ [118]

/

poti [8] m
poti [2] m/ž ◆ [10]

R

potu [39] m
pota [19] m
poti ž ◆ [59]

/

potov [12] m: potou

D

potu [3] m

/

/

T

pot [206] m
pot [11] m/ž ◆ [217]

pota m
poti ž

poti [33] m/ž
pote [2] m/ž ◆ [35]

M

potu [151] m: potu [150], potn!
poti [3] m
poti [10] m/ž: poti [9], poty ◆ [164]

/

pot|ih/eh [33] m/ž: potih [31],
poteh [2]

O

potom m

/

/
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Ednina
•
Imenovalnik: Pojavlja se oblika pot, ki je v 70 primerih moškega spola. V 48 primerih
iz sobesedila spola ni mogoče ugotoviti.
•
Rodilnik: 39-krat se pojavlja oblika potu, 19-krat oblika pota in enkrat, v TPo 1595,
ijevska oblika poti, pri kateri je iz sobesedila nedvomno razviden ženski spol.136 Oblika
potu odraža ujevsko sklanjatev, oblika pota pa je odraz ojevske sklanjatve.
•
Dajalnik: Pojavlja se samo oblika potu, ki je najbrž odraz ojevske sklanjatve.
•
Tožilnik: Od 217 pojavitev oblike pot je 11 takšnih, kjer spol iz sobesedila ni razviden.
•
Mestnik: 150 je pojavitev oblike potu, ki kaže ali na odraz slovenske ojevske sklanjatve ali na odraz ujevske sklanjatve. Tudi tiskarska napaka potn iz TT 1557 kaže na
obliko potu (n kot narobe obrnjeni u). Oblika poti, kjer je iz sobesedila razvidno, da
gre za moški spol, se pojavlja trikrat. Oblika poti, kjer iz sobesedila spol ni razviden,
se pojavlja 10-krat, enkrat v TC 1574 v pisni različici poty, ki lahko odraža naglas na
zadnjem zlogu.
•
Orodnik: Oblika potom iz TPs 1566 v pisni različici potõ je najbrž odraz ojevske
sklanjatve.
Od 561 pojavitev samostalnika pot v ednini je nedvomno ženskega spola samo rodilnik poti
v TPo 1595. Iz sobesedila ni mogoče določiti spola v 69 primerih, kar je manj kot 1/7 vseh
pojavitev. Dvoumne oblike se pojavljajo v 16 delih od 19, v katerih je samostalnik pot izpričan. Samo nedvomne oblike moškega spola se pojavljajo v TA 1550, TC 1555, TM 1555 in
TE 1555. V TL 1567 in v TPs 1579 je enako število oblik, ki so nedvomno moškega spola,
in oblik, pri katerih je spol nedoločljiv. V vseh ostalih delih prevladujejo oblike, pri katerih
je razvidno, da je samostalnik pot moškega spola.
Dvojina
Izpričan je samo tožilnik in to samo v TPo 1595. Enkrat se pojavlja oblika pota, ki odraža
ojevsko sklanjatev, enkrat pa oblika poti, ki je odraz ijevske sklanjatve ženskega spola.137
Množina
•
Imenovalnik: Od 10 pojavitev oblike poti sta dve takšni, kjer ni mogoče določiti spola,
ostalih 8 oblik je moškega spola.
•
Rodilnik: 12-krat se pojavlja oblika potov, ki odraža slovensko ojevsko sklanjatev
•
Tožilnik: 33-krat se pojavlja oblika poti in 2-krat oblika pote. Spol iz sobesedila ni
razviden.
•
Mestnik: 31-krat se pojavlja oblika potih in 2-krat oblika poteh, ki odraža naglas na
zadnjem zlogu. Iz teh dveh oblik ni mogoče zanesljivo določiti spola.
V množini je spol razviden samo v rodilniški obliki potov in v 80 % izpričanih pojavitev v
imenovalniku. Ker sta prevladujoči obliki imenovalnika in rodilnika nedvomno moškega
136
137

Prim. »od prave poti« (TPo 1595, II, 139).
Prim. »ta GOSPVD /.../ da ſvojem Karſzhenikom dvej Reguli ſ hnuri inu poti« (TPo 1595, II, 177).

149

Metod Čepar, Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

spola, predvidevam, da so bile tudi druge oblike dojemane pretežno kot moškega spola. Če
povežemo pojavitve v ednini, dvojini in množini, lahko ugotovimo, da moški spol prevladuje. Proti koncu Trubarjevega ustvarjanja je očitno že prihajalo do posameznih pojavitev,
ki pričajo o odrazih ženskega spola, vendar gre le za posamične pojavitve, ki v Trubarjevih
delih ne predstavljajo pomembnega deleža. Brez poznavanja širše problematike razvoja
spola pri samostalniku pot iz moškega v ženski in celo srednji spol bi vse oblike razen dveh
(Red in Tdv) iz TPo 1595 uvrstil med odraze moškega spola.
Dalmatin: samostalnik pot se pojavlja v 11 delih (DJ 1575, DPa 1576, DB 1578, DC
1579, DPr 1580, DC 1580, DB 1584, DC 1584, DM 1584, DAg 1585, DC 1585), skupaj
1071-krat.
Ednina [869]

Dvojina [2]

Množina [200]

I

pot [65] m
pot [43] m/ž ◆ [108]

/

poti [30] m
poti [10] m/ž ◆ [40]

R

pota [85] m
potu [2] m ◆ [87]

/

potov [11] m: potou

D

potu [14] m

/

/

T

pot [191] m
pot [105] m/ž ◆ [296]

pota m

pote [24] m/ž
poti [37] m/ž
poti m ◆ [62]

M

potu [134] m
poti [90] m
poti [139] m/ž: poti [137], poty [2] ◆ [363]

/

potih [86] m/ž

O

potem m

/

poti m/ž

Ednina
•
Imenovalnik: Večina pojavitev je nedvomno moškega spola, v 43 primerih pa se iz
sobesedila ne da določiti, katerega spola so
•
Rodilnik: Pojavljata se samo obliki moškega spola: v 83 primerih ojevska oblika pota
in v dveh primerih ujevska oblika potu. Dvakrat se pojavlja zveza pustiti pota (z)grešiti, ki jo uvrščam pod rodilniške oblike.138
•
Dajalnik: Pojavlja se oblika potu, ki odraža ojevsko sklanjatev.
•
Tožilnik: Prevladujejo oblike moškega spola; v približno tretjini pojavitev se iz sobesedila ne da določiti, ali gre za moški ali za ženski spol.
•
Mestnik: V 134 primerih se pojavlja oblika potu, ki spada v slovensko ojevsko sklanjatev. 90-krat se pojavlja oblika poti, ki je moškega spola in ima verjetno končnico
138

Prim. »On me puſty pota griſhiti« (DB 1584, II, 56b). Nemška predloga »Er lesst mich des weges
feilen« (LB 1545, II, 69b) nedvomno kaže na vezavo z rodilnikom. Drugi primer je: »En takou
potok ſe predere, de kateri okuli njega prebivajo, pota sgriſhé, inu supet vpade, inu pred Ludmy
supet pogine« (DB 1584, I, 274a). V nemški predlogi je na tem mestu: »Es bricht ein solcher Bach
erfür / das die drumb wonen / den weg daselbs verlieren / Vnd fellt wider / vnd scheusst da hin
von den Leuten« (LB 1545 II, 283a). V nemščini je torej na tem mestu tožilniška vezava, vendar
gre še vedno za edninsko obliko.
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•

mehke ojevske sklanjatve, ki bi lahko odražala tudi ostanek ijevske sklanjatve. Manj
verjetno je, da bi v tem primeru šlo za odraz nenaglašenega jata. V 139 primerih se
pojavlja oblika poti (poti in poty), pri kateri spol iz sobesedila ni razviden. Pisna različica poty verjetno odraža naglas na končnici.
Orodnik: Oblika potem iz DJ 1575 je lahko ostanek slovenske ijevske sklanjatve, lahko
pa bi odraža tudi slovensko mehko ojevsko sklanjatev.

Glede na izpričane oblike samostalnika pot v ednini lahko sklepamo, da je bil ta samostalnik
v Dalmatinovih delih v ednini moškega spola. V imenovalniku in tožilniku je določljivost
spola najbolj zabrisana, deloma pa je bila zabrisana tudi v mestniku. V rodilniku, dajalniku,
orodniku in večinoma v mestniku je bil samostalnik pot ojevsko oz. deloma ujevsko sklanjan in je tako obdržal moški spol.
Dvojina
V DB 1584 je izpričana tožilniška oblika pota, ki odraža moški spol in ojevski sklanjatveni
vzorec.
Množina
•
Imenovalnik: Pojavlja se oblika poti, ki v treh četrtinah primerov nedvomno odraža
moški spol, v četrtini primerov pa je spol iz sobesedila nerazviden.
•
Rodilnik: Izpričana je samo oblika moškega spola potov, ki verjetno odraža slovensko
ojevsko sklanjatev.
•
Tožilnik: Oblikama pote in poti iz sobesedila ni mogoče določiti spola. Oblika poti
je očitno odraz ijevske sklanjatve. V enem primeru iz DB 1584 je iz sobesedila jasno
razviden moški spol.139 Oblika pote odraža ojevsko (če je moškega spola) ali ajevsko
sklanjatev (če je ženskega spola). Verjetneje gre za odraz ojevske sklanjatve, saj drugih oblik, ki bi nakazovale ajevski vzorec, ni.
•
Mestnik: Izpričana je oblika potih, katere spol je nedoločljiv. Enako končnico
imajo tako samostalniki moškega spola (gospudih, ajdih, škofih) kakor tudi ijevski
samostalniki ženskega spola (boleznih, pesmih, prikaznih). Iz same oblike lahko
sklepamo kvečjemu na naglas na o [pótih], saj bi bila v nasprotnem primeru končnica naglašena in verjetno -eh.
•
Orodnik: Oblika poti iz DB 1584 je lahko moškega ali ženskega spola. Končnico
-i imajo v orodniku lahko tudi ijevski samostalniki ženskega spola: kosti, bolezni,
prikazni.
V množini so vse oblike, pri katerih je spol mogoče določiti, moškega spola, zato sklepam,
da je bil samostalnik pot v Dalmatinovih delih v množini moškega spola. Glede na predstavljeno gradivo lahko sklepamo, da je bil samostalnik pot v Dalmatinovih delih moškega
spola.

139

Prim. »on vas ſpomeny na moje poti, kateri ſo v Criſtuſu« (DB 1584, III, 91a).
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Krelj in Juričič: samostalnik pot se pojavlja v 2 Kreljevih delih (KPo 1567, KB 1566),
skupaj 76-krat, v JPo 1578 pa 229-krat.
Ednina [71]

Množina [5]

I

pot [8] m
pot [3] m/ž ◆ [11]

/

R

pota [12] m
poti m/ž ◆ [13]

potov [2] m

D

/

/

T

pot [21] m
pot [13] m/ž ◆ [34]

/

M

potu [12] m

potih [3] m/ž

O

potom m

/

Ednina [192]

Dvojina [5]

Množina [32]

I

pot [19] m
pot [18] m/ž ◆ [37]

pota m

poti [3] m

R

pota [27] m
poti m/ž ◆ [28]

/

potov [14] m: potou

D

/

/

/

T

pot [46] m
pot [27] m/ž ◆ [73]

pota [4] m

pote [11] m/ž

M

potu [40] m

/

potih [2] m/ž

O

potem [12] m
potom [2] m ◆ [14]

/

poti [2] m/ž: poty, poti

Ednina
•
Imenovalnik: Prevladujejo oblike, pri katerih je moški spol razviden iz sobesedila.
•
Rodilnik: Prevladujejo ojevske oblike pota, po enkrat v KPo 1567 in JPo 1578 se pojavlja (ista) ijevska oblika poti (prim. ſpoti (KPo 1567, XXXIIb)), kjer spol iz sobesedila
ni razviden. Oblika pota iz KB 1566 je prav tako Red in ni srednjega spola množine
(Tmn), kot bi na to lahko sklepali po Pleteršnikovem slovarju.140
•
Tožilnik: Prevladujejo oblike, pri katerih je moški spol določljiv iz sobesedila.
•
Mestnik: Izpričana je oblika potu, ki odraža slovensko ojevsko sklanjatev.
•
Orodnik: Večinoma se pojavlja oblika potem, ki je lahko ostanek slovenske ijevske
sklanjatve, še bolj verjetno pa gre za tvorbo s končnico mehke ojevske sklanjatve.
Trikrat se pojavlja oblika potom, ki je odraz (trde) ojevske sklanjatve.
140

»Zhloveſka muzh alli ſlobodſchina ne valia kdrusimu, tamuzh kgréſ heniu ako riſnice pota griſ hi«
(KB 1566, F5). V Pleteršnikovem slovarju je ta oblika navedena kot srednjega spola množine. Če
pa primerjamo to zvezo s podobnimi zvezami iz DB 1584, vidimo, da gre za rodilniško vezavo,
katere edninskost je prevzeta po nemščini. Prim. tudi: n. »den rechten Weg verfelhlen«, sln.
»izgrešiti, zgrešiti, grešiti pravo pot« (Cigale 1860, 1860).
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Dvojina
V Idv in Tdv se pojavlja odraz ojevske oblike pota.
Množina
•
Imenovalnik: Pojavlja se ojevska oblika poti.
•
Rodilnik: Izpričana je oblika potov, ki je odraz slovenske ojevske sklanjatve.
•
Tožilnik: Prevladuje oblika pote (JPo 1578), katere spol je iz sobesedila nedoločljiv.
•
Mestnik: Pojavlja se oblika potih, spol je iz sobesedila nedoločljiv.
•
Orodnik: Pojavlja se oblika poti, spol je iz sobesedila nedoločljiv. Pisna različica poty
lahko odraža naglašen izglasni i.
Samostalnik pot je v Kreljevih delih in JPo 1578 večinoma moškega spola. Edina oblika, ki
bi lahko bila odraz ženskega spola, je s poti v rodilniku ednine, saj gre za osamljen primer
odraza ijevske sklanjatve. Vsi ostali primeri verjetno odražajo moški spol.
Megiser: samostalnik pot se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 15-krat.
Ednina [15]
I

pot [3] m
pot [2] m/ž ◆ [5]

R

pota [2] m

D

/

T

pot [2] m
pot [4] m/ž ◆ [6]

M

poti [2] m/ž

Felicijan Trubar: samostalnik pot se pojavlja v 2 delih (TfM 1595, TfC 1595), skupaj
50-krat.
Ednina [37]

Množina [13]

I

pot [2] m
pot [2] m/ž ◆ [4]

/

R

/

/

D

/

/

T

pot [20] m
pot [5] m/ž ◆ [25]

poti [5] m/ž

M

potu [3] m
poti [2] m
poti [3] m/ž:
poti [2], poty ◆ [8]

potih [8] m/ž
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Ene duhovne pejsni: samostalnik pot se pojavlja 13-krat.
Ednina [12]

Množina

I

p|o/u|t [3] m: pot [2]; put

/

R

/

/

D

/

/

T

p|o/u|t [4] m: pot [3]; put
pot [3] m/ž ◆ [7]

pote m/ž

M

potu m
poti m/ž ◆ [2]

/

Tulščak: samostalnik pot se pojavlja 23-krat.
Ednina [16]

Množina [7]

I

pot m/ž

/

R

potu m

/

D

/

/

T

pot [6] m
pot [2] m/ž ◆ [8]

pote [2] m/ž
poti m/ž ◆ [3]

M

potu [5] m
poti m ◆ [6]

potih [4] m/ž

Bohorič: samostalnik pot se pojavlja v BH 1584, skupaj 2-krat.
I
R

Ednina [2]
pot
pota

Trošt: samostalnik pot se pojavlja 4-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [2]
/
/
/
pot m
poti m/ž
/

Množina [2]
/
/
/
poti m/ž
/
poti m/ž

Znojilšek: samostalnik pot se pojavlja 11-krat.
I
R
D
T
M
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Ednina [4]
pot m/ž
pota m
/
pot m
poti m/ž

Množina [7]
poti [4] m
potov m: potou
/
/
potih [2] m/ž
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Analiza sklanjatve samostalnika pot v ostalih delih
V ednini prevladujejo odrazi ojevske sklanjatve. V TkM 1579 so v ednini odrazi ujevske
sklanjatve (Red potu).
V množini prevladujejo odrazi ojevske sklanjatve. Tmn poti je odraz ijevske sklanjatve.
Samostalnik pot je v ostalih delih moškega spola. Prisotne so oblike, pri katerih iz
sobesedila spola ni mogoče določiti, če pa jih uvrstimo v paradigmo z oblikami, kjer je
(moški) spol izpričan, lahko sklepamo, da so tudi te oblike moškega spola.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika pot v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja
m [1423]

ž [2]
m/ž [719]

Ed [1333] I: pot [169], put. R: pota [147], potu [42]. D: potu. T: pot [497], put. M: potu
[346], poti [96]. O: potem [13], potom [4].
Dv [8] I: pota. T: pota [7].
Mn [82] I: poti [41]. R: potov [40]. T: poti.

Ed R: poti.
Dv T: poti.
Ed [448] I: pot. R: poti [2]. T: pot [170]. M: poti [153], poty [4].
Mn [271] I: poti [12]. T: poti [77], pote [40]. M: potih [136], poteh [2]. O: poti [3], poty.

V ednini se pojavljajo trije sklanjatveni vzorci. Prevladujoč je ojevski sklanjatveni vzorec.
Zastopani so odrazi tako trde kot mehke ojevske sklanjatve. Sledi ujevski sklanjatveni vzorec, ki je zastopan predvsem v Trubarjevih, Dalmatinovih delih in v TkM 1579. V ednini je
zastopan tudi ijevski sklanjatveni vzorec. Sklonske oblike se večinoma prekrivajo z ostalimi vzorci. Izstopa samo oblika poti, ki je enkrat nedvomno ženskega spola, v KPo 1567 in
JPo 1578 pa iz sobesedila spola ne moremo določiti.
V dvojini so izpričane samo tri oblike: ojevski obliki v imenovalniku in tožilniku ter
ženska ijevska oblika v tožilniku.
V množini je najbolj zastopan ojevski sklanjatveni vzorec. Ijevski sklanjatveni vzorec
je zastopan redkeje.
Samostalnik pot je v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja moškega spola. Edini obliki, ki
sta nedvomno ženskega spola, sta oblika poti v rodilniku ednine in enaka oblika v tožilniku dvojine. Očitno se je pripadnost moškemu spolu začela krhati ravno v rodilniku ednine in mestniku
ednine poti, ki je prekriven z ženskim spolom ter z imenovalnikom in tožilnikom ednine pot, kjer
je oblika prekrivna za oba spola. V množini so prekrivne oblike pravzaprav vse razen rodilniške.
Tako je lahko predvsem v kasnejših obdobjih prišlo do prehoda iz moškega v ženski spol.

I
R
D
T
M
O

Ednina
o
m
pot?
pota
potu?
pot?
potu? / poti?
potom? / potem?

u
m
pot?
potu
potu?
pot?
potu?
potom?

i
m
pot?
/
/
pot?
poti?
potem?

ž
pot?
poti
/
pot?
poti?
/

Dvojina
o
i
m
ž
pota
/
/
/
/
/
pota
poti
/
/
/
/

Množina
o
m
poti?
potov
/
pote
pot-ih/-eh?
poti?

i
m/ž
poti?
/
/
poti
pot-ih/-eh?
poti?
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2.3.43 Razpot
Samostalnik razpot ˮkrižišče, triviumˮ je tvorjen iz samostalnika pot. V Pleteršnikovem slovarju je izpričana iztočnica razpt, Red razpta moškega spola v pomenu ˮder Scheidewegˮ.
Danes je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku v tem pomenu v rabi izraz razpotje srednjega spola. Praslovanski ijevski samostalnik *orzpǫtь ima v ostalih slovanskih jezikih
naslednje odraze: hr. in sr. ràsput m, bg. raspъt m, mk. raspat m, gl. rozpuć m, dl. rozpuś,
r. nar. rósputь, raspútь ž (ÈSSJa XXXIV, 159–160). Ker so odrazi v slovanskih jezikih
podobni odrazom samostalnika *pǫtь, lahko samostalnik *orzpǫtь uvrstimo med praslovanske ijevske samostalnike moškega spola.
Samostalnik razpot se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 7-krat.
Trubar: samostalnik razpot se pojavlja v 2 delih (TT 1577, TT 1581-82), skupaj 2-krat.
I
R
D
T
M

Ednina [2]
/
/
/
/
razpotu: raſpotu

Izpričana je oblika Med razpotu, ki spada v slovensko ojevsko sklanjatev.
Krelj in Juričič: samostalnik razpot se pojavlja v KPo 1567, skupaj 2-krat, v JPo 1578 tudi 2-krat.
I
R
D
T
M

Množina [2]
/
/
/
/
razpotih: raspotih

I
R
D
T
M

Množina [2]
/
/
/
/
razpotih: raſpotih

Pojavlja se oblika Mmn razpotih, ki kaže na ojevsko sklanjatev.
Megiser: samostalnik razpot se pojavlja v MTh 1603, skupaj 1-krat.
I

Ednina
razpot: raſpot

Izpričana je oblika Ied razpot, ki za določanje sklanjatvenega vzorca ni povedna. Samostalnik razpot ima v MTh 1603 oznako carinth., tj. koroško.
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Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika razpot v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [3] I: razpot. M: razpotu [2].
Mn [4] M: razpotih.

Samostalnik razpot se je v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja sklanjal po slovenski
ojevski sklanjatvi.

I
R
D
T
M

Ednina
o
razpot
/
/
/
razpotu

Množina
o
/
/
/
/
razpotih

2.3.44 Risa
Samostalnik rȋsa ˮsamica risaˮ (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku ženskega spola in se sklanja po prvi ženski sklanjatvi. Obstaja tudi pogosteje rabljen samostalnik
rȋs ˮlinxˮ moškega spola, podspola živosti, ki se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Praslovanski ijevski samostalnik moškega spola *rsь ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje
odraze: hr. in sr. rȉs, bg. ris, mk. ris m, č. rys, slk. rys, p. ryś, Red rysia, dl. rys, Red rysa,
r. rysь, br. rysь, ukr. rysь, Red rysi ž (ESSJ III, 182). Odrazi v slovanskih jezikih kažejo na
ijevsko sklanjatev (ukr.) ter ojevsko sklanjatev; v jezikih, kjer ni prišlo do depalatalizacije,
so odrazi izglasnega s mehki. To kaže na izvorno praslovansko ijevsko sklanjatev (moškega spola). Samostalnik risa uvrščam med odraze praslovanskih ijevskih samostalnikov v
slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja zato, ker je izpričan v splošnem pomenu ˮrisˮ in
ne ˮsamica risaˮ. Ta pomen je izpričan šele v SSKJ; v Pleteršnikovem slovarju ima samostalnik risa enak pomen kot samostalnik ris ˮder Luchsˮ, navajan pa je po Freyerju tudi kot
feminitiv – samica risa.
Samostalnik risa se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 3-krat.
Megiser: samostalnik risa se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 3-krat.
I

Ednina [3]
risa: riſſa
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Splošni prikaz sklanjatvenih vzorcev samostalnika risa v slovenskem knjižnem jeziku
16. stoletja
Samostalnik risa se pojavlja samo v Megiserjevih slovarjih in odraža žensko ajevsko sklanjatev.
Ednina
aI
risa

I
I

Oznaka a označuje ajevski sklanjatveni vzorec.

2.3.45 Seženj
Samostalnik sženj ˮdolžinska ali prostorninska mera, terni cubitiˮ, Red sžnja (SSKJ) je v
sodobnem slovenskem knjižnem jeziku moškega spola in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Praslovanski ijevski samostalnik moškega spola *sžьnь ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: hr. in sr. sȅžanj, cls. sęžьnь, p. sążeń, r. sáženь, Red sažni ž (ESSJ III,
232). V csl. se pojavljata obliki Rmn sežnij in sežanjej, ki kažeta na odraz ijevske sklanjatve
(Miklošič 1862–1865, 975). V slovenščini na ijevsko sklanjatev kaže končnica starega Rmn
sežnji (ESSJ III, 232).
Samostalnik seženj se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 6-krat.
Trubar: samostalnik seženj se pojavlja v 2 delih (TT 1557, TT 1581-82), skupaj 4-krat.
I
R

Množina [4]
/
s/š|ežnjev: ſeshneu [3]; sheshnev

Oblika rodilnika množine kaže na odraz slovenske mehke ojevske sklanjatve. Oblika sheshneu iz TT 1581–82 odraža prekozložno asimilacijo.
Dalmatin: samostalnik seženj se pojavlja v DB 1584, skupaj 2-krat.
I
R

Množina [2]
/
sežnov: ſeshnou

Oblika rodilnika množine kaže na sklanjanje po sekundarni trdi ojevski sklanjatvi.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika seženj v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Mn [6] R: ſeshneu [3], ſeshnov [2], sheshnev.

Izpričana oblika rodilnika množine v Trubarjevih in Dalmatinovih delih kaže na sklanjanje
po slovenski (mehki) ojevski sklanjatvi. V Trubarjevih delih je viden preglas o v e.
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I
R

Množina
o
/
sežnjev / sežnjov

2.3.46 Snet
Samostalnik snt ˮglivična bolezen rastlin, robigoˮ, Red snetȋ (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku ženskega spola in se sklanja po drugi ženski sklanjatvi. Pleteršnik
pozna tudi samostalnik snt ˮprisadˮ moškega spola, ki je nadrejen iztočnici snt, Red snetȋ
ženskega spola. Samostalnik *sntь ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: hr.
in sr. snȉjet m/ž, č. snět, p. śnieć, gl. sněć, Red sněća in sněće, ukr. snitь (Schuster-Šewc
III, 1326–1327). Odrazi moškega spola pri Pleteršniku in v gl. lahko kažejo na izhodišče
moškega spola. Sploh je poveden podatek, da je pri Pleteršniku iztočnica moškega spola
nadrejena iztočnici ženskega spola. To bi lahko kazalo, da je bil moški spol pri samostalniku snet v drugi polovici 19. stoletja v slovenščini prevladujoč.
Samostalnik snet se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 6-krat.
Dalmatin: samostalnik snet se pojavlja v 2 delih (DB 1584, DM 1584), skupaj 4-krat.
I
R
D
T
M
O

Množina [4]
sniti: ſnity
/
/
/
/
sniti [3]: ſnity

Pojavljata se obliki Imn in Omn sniti, ki izkazujeta naglas na končnici in odraz nenaglašenega ě v prvem zlogu.
Tulščak: samostalnik snet se pojavlja 1-krat.
I
R
D
T
M
O

Množina
/
/
/
/
/
snitji: ſnitij
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Felicijan Trubar: samostalnik snet se pojavlja v TfM 1595, skupaj 1-krat.
Množina
I

/

R

/

D

/

T

/

M

/

O

sniti: ſnity

Analiza sklanjatve samostalnika snet v ostalih delih
Pojavlja se oblika Omn sniti, ki odraža naglašen zadnji zlog. Zapis ſnitij iz TkM 1579
verjetno odraža dolgi i v zadnjem zlogu, lahko pa bi odražal tudi podaljšano osnovo
snitj-.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika snet v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Mn [6] I: snity. O: snity [4], snitij.

Samostalnik snet se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja vedno pojavlja v besedni
zvezi »obari nas pred sniti in točo« v različnih pisnih različicah. Iz teh oblik je nemogoče
zanesljivo ugotoviti, katerega spola je bil samostalnik. V prid temu, da je bil moškega spola,
govori oblika ſnitij iz TkM 1579, ki lahko izkazuje podaljšano osnovo snetj-. Podaljšava
osnove z -j- v množini je značilna za moški spol, v ženskem spolu je ni bilo mogoče zaslediti. Vendar je zapis z ij premalo poveden, da bi lahko samo na podlagi tega sklepali na
uvrstitev v določeno sklanjatev ali spol.
Množina
i/o
I

sneti

R

/

D

/

T

/

M

/

O

sneti
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2.3.47 Srd
Samostalnik sȓd ˮjeza, iraˮ (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku moškega
spola in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Pleteršnik ima v svojem slovarju tudi iztočnico sȓd ženskega spola, ki je podrejena iztočnici sȓd moškega spola. Praslovanski ijevski
samostalnik *srdь ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: hr. in sr. sȓd m in ž,
slk. srd (ESSJ III, 304–305). V slovaščini je samostalnik srd moškega spola, v hrvaščini je
samostalnik srd lahko tudi ženskega spola, vendar je ženski spol pri tem samostalniku slabo
izpričan.141 Zato sklepam, da bi lahko odrazi samostalnika *srdь kazali na odraz moškega
spola ijevske sklanjatve.
Samostalnik srd se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 1631-krat.
Trubar: samostalnik srd se pojavlja v 17 delih (TC 1550, TC 1555, TE 1555, TT 1557, TR
1558, TT 1560, TL 1561, TAr 1562, TO 1564, TPs 1566, TP 1567, TL 1567, TC 1574, TC
1575, TT 1577, TT 1581-82, TPo 1595), skupaj 793-krat.
Ednina [790]

Množina [3]

I

srd [140]: ſerd [127], Serd [11], ſard, serd

srdi [2]: ſerdi
srdji: Serdii

R

srda [215]: ſerda [210], Serda [5]

/

D

srdu [65]: ſerdu [62], Serdu [2], ſardu

/

T

srd [227]: ſerd [214], Serd [12], ſard

/

M

srdu [37]: ſerdu [36], Serdu
srdi [13]: ſerdi ◆ [50]

/

O

srdom [93]: ſerdom [91], Serdom, ſérdom

/

V ednini se pojavljajo odrazi ojevske sklanjatve. V TC 1574 in TPo 1595 se poleg zapisa
e142 za polglasnik pred r pojavljajo tudi zapisi z a.143 V mestniku se predvsem v zgodnjih
delih pojavlja oblika srdi, kasneje pa začne prevladovati oblika srdu.
V množini se pojavlja odraz ojevske oblike imenovalnika, ki je v TT 1581–82 enkrat
zapisana kot Serdii, kar bi lahko kazalo na podaljšano osnovo srdj-, bolj verjetno pa gre za
zapis naglašenega i.
141

142

143

Prim. »srd fem slabo potvrđen, samo u dva primjera. Da ne bude zavidosti, svade, srdi. Naši i
tešci grijesi grdi ńega omrazom s usionosti razdrpiše ko zle srdi« (RHSJ XVI, 230).
»Opazili pa smo pri Trubarju posebnost, da je za k, g pisal, lahko rečemo strogo dosledno kar-,
gar-. Ta doslednost nas prisili k mnenju, da se je v XVI. stol. na Raščici zares tudi govorilo gàrd,
gàrm itd. /.../ Dalje smo v naglašenih zlogih večkrat opazili ar, ki ga imamo danes na Raščici
povsod pod naglasom: pàrst /.../ Moremo torej povsem opravičeno trditi, da imamo v XVI. stol. za
prvotni  že skupino: vokalični element + konzonantični r. Ta vokalični element je bil reducirani
vokal ə (; pri Krelju ḁ), ki je za velarnimi zaporniki k in g po asimilaciji že prešel preko ḁ v čisti
a« (Ramovš 1997 (=1921), 243–244).
»Pod poudarkom beremo že pri Trubarju poleg običajnega er pogosto ar: ſmarti« (Ramovš 1997
(=1921), 242).
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Dalmatin: samostalnik srd se pojavlja v 11 delih (DJ 1575, DPa 1576, DB 1578, DC 1579,
DPr 1580, DC 1580, DB 1584, DM 1584, DC 1584, DAg 1585, DC 1585), skupaj 596-krat.
Ednina [595]

Množina

I

srd [208]: ſerd [176], ſèrd [25], Serd [7]

srdi: ſerdi

R

srda [121]: ſerda [110], ſèrda [11]

/

D

srdu [21]: ſerdu [20], ſèrdu

/

T

srd [133]: ſerd [120], ſèrd [12], Serd

/

M

srdi [59]: ſerdi [52], ſèrdi [7]
srdu [16]: ſerdu [13], ſèrdu [2] ◆ [74]

/

O

srdom [38]: ſerdom [34], ſèrdom [4]

/

Samostalnik srd se v Dalmatinovih delih sklanja po odrazih ojevske sklanjatve. V mestniku
obstajata obliki srdi in srdu. V poznejših delih se večkrat pojavlja zapis è za polglasnik
pred r.
Krelj in Juričič: samostalnik srd se pojavlja v 2 Kreljevih delih (KB 1566, KPo 1567),
skupaj 30-krat, v JPo 1578 pa skupaj 108-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [30]
srd [8]: ſàrd [6], ſèrd, Sàrd
srda [7]: ſàrda [6], ſèrda
srdu: ſàrdu
srd [8]: ſàrd [6], ſèrd [2]
srdu [2]: ſàrdu
srdom [4]: ſàrdom

I
R
D
T
M
O

Ednina [108]
srd [28]: Sard [16], ſard [11], ſerd
srda [24]: ſarda [9], Sarda [8], ſerda [7]
srdu [3]: ſardu [2], Sardu
srd [32]: Sard [13], ſard [12], ſerd [4], Serd [3]
srdu [8]: ſardu [6], Sardu, ſerdu
srdom [13]: ſardom [7], ſerdom [4], Sardom [2]

Samostalnik srd se v Kreljevih delih sklanja po odrazih ojevske sklanjatve. Za zapis polglasnika pred r se pojavljajo a, à144 in è.
Megiser: samostalnik srd se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 2-krat.
Ednina [2]
srd: ſard, sàrd

I

144

»Krelj piše kakor za ə navadno à /.../ ſàrd /.../ redkeje è« (Ramovš 1997 (= 1921), 243).
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Felicijan Trubar: samostalnik srd se pojavlja v 2 delih (TfM 1595, TfC 1595), skupaj
48-krat.
Ednina [48]
I

srd [2]: ſerd

R

srda [8]: ſerda

D

srdu: ſerdu

T

srd [21]: ſerd [20], ſèrd

M

srdi [8]: ſerdi
srdu [4]: ſerdu ◆ [12]

O

srdom [4]: ſerdom [3], ſèrdom

Ene duhovne pejsni: samostalnik srd se pojavlja 15-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [15]
srd [2]: ſerd
srda [2]: ſerda
/
srd [6]: ſerd
srdi [3]: ſerdi
srdom [2]: ſerdom

Tulščak: samostalnik srd se pojavlja 24-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [24]
srd: ſerd
srda [7]: ſerda [6], Serda
/
srd [6]: ſerd [5], Serd
srdu [3]: ſerdu [2], Serdu
srdom [7]: ſerdom [6], Serdom

Trošt: samostalnik srd se pojavlja 3-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [3]
srd: ſèrd
/
/
srd: ſèrd
/
srdom: ſèrdom
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Znojilšek: samostalnik srd se pojavlja 12-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [12]
srd [2]: ſerd
srda [4]: ſerda [2], ſèrda [2]
srdu [2]: ſerdu, ſardu
srd [2]: ſèrd
/
srdom [2]: ſerdom, ſèrdom

Analiza sklanjatve samostalnika srd v ostalih delih
Izpričane oblike samostalnika srd v ostalih delih odražajo ojevski sklanjatveni vzorec. Zapis polglasnika pred r ni enoten, pojavlja se tako zapis z e in è kot tudi z a in à.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika srd v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja
Ed [1629] I: srd [394]. R: srda [388]. D: srdu [93]. T: srd [436]. M: srdi [83], srdu [69]. O: srdom [166].
Mn [4] I: srdi [3], srdii.

Pojavlja se ojevski sklanjatveni vzorec. Oblika srdi v Med ni zanesljiva, lahko bi šlo tudi
za odraz oz. ostanek ijevske sklanjatve. Oblika srdji (Serdii) iz TT 1581–82 lahko kaže na
podaljšano osnovo srdj-, verjetneje pa na odraz naglašenega i.

I
R
D
T
M
O

Ednina
o
srd
srda
srdu
srd
srdu / srdi?
srdom

Množina
o
srdi / srdji
/
/
/
/
/

2.3.48 Sred
Samostalnik srd ˮmediumˮ, Red sredȋ se pojavlja v Pleteršnikovem slovarju, je ženskega spola in
je odraz ijevske sklanjatve (druga ženska sklanjatev). V SSKJ je sred izpričan samo kot predlog z
rodilnikom. Samostalnik *sȇrdь ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: gl. srjedź, dl. srjeź, r. séredь (Schuster-Šewc III, 1349–1350). Večinoma se v slovanskih jezikih pojavljajo odrazi
ženskega spola *serda. Schuster-Šewc III, 1350, rekonstruira samostalnik *serdь kot izhodiščno
i-deblo. Ker se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavljajo tudi odrazi moškega spola in
ni verjetno, da bi ijevski samostalnik ženskega spola prešel v moški spol, samostalnik sred obravnavam kot možni odraz praslovanskega ijevskega samostalnika moškega spola.
Samostalnik sred se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 6-krat.
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Trubar: samostalnik sred se pojavlja v 3 delih (TE 1555, TT 1557, TT 1581–82), skupaj 3-krat.
I
R
D
T
M

Ednina [3]
/
/
/
sred [2]: ſred
sredu: ſredu

Iz oblike Med sredu vidimo, da je bil samostalnik sred v Trubarjevih delih moškega spola, sklanjal
pa se je najverjetneje po ojevski sklanjatvi. Samostalnik sred je namreč stalno naglašen na osnovi.
Dalmatin: samostalnik sred se pojavlja v DB 1584, skupaj 1-krat.
I
R
D
T

Ednina
/
/
/
sred: ſred

Iz oblike tožilnika ednine ne moremo določiti ne spola ne sklanjatve, ki ji je samostalnik
sred v DB 1584 pripadal.145
Juričič: samostalnik sred se v JPo 1578 pojavlja 1-krat.
I
R
D
T
M

Ednina
/
/
/
/
sridu: ſridu

V JPo 1578 se pojavlja oblika Med sridu, ki odraža ojevsko sklanjatev in odraz i za jat. Ker je
bil Juričič ikavski Čakavec sam odraz i za jat ne pomeni, da je le-ta nenaglašen. Po obliki Med
srejdu iz TkM 1579 lahko celo z veliko verjetnostjo sklepamo, da je bil prvi zlog naglašen.
Tulščak: samostalnik sred se pojavlja 1-krat.
I
R
D
T
M

Ednina
/
/
/
/
srejdu: ſreidu

Oblika mestnika ednine srejdu je naglašena na osnovi in kaže na odraz ojevske sklanjatve.
145

Prim. »ſ kusi ſred krajeu« (DB 1584, III, 23a).
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Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika sred v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [6] I: sred [3]. M: sredu, srejdu, sridu.

Iz oblike mestnika ednine, izpričane v TE 1555, JPo 1578 in TkM 1579, lahko sklepamo,
da je bil samostalnik sred moškega spola in da se je sklanjal po slovenski ojevski sklanjatvi.

I
R
D
T
M

Ednina
o
/
/
/
sred
sredu

2.3.49 Tast
Samostalnik tȃst ˮsocerˮ (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku moškega
spola, podspola živosti in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Praslovanski ijevski samostalnik moškega spola *tstь ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: hr. in
sr. tst, bg. tъst, mk. test, stcsl. tьstь, Red tьsti m, stč. test, Red cti, slk. tesť, stp. cieść,
Red ćcia, p. teść, Red teścia, r. testь, br. cescь, Red cescja, ukr. testь, Red testja (ESSJ
IV, 155–156). Iz gradiva je razvidno, da se je samostalnik *tstь nedvomno sklanjal po
ijevski sklanjatvi (stcsl. Red tьsti). Moški spol je prekriven z naravnim spolom, prim.
pomen ˮženin ali možev očeˮ (SSKJ).
Samostalnik tast se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 61-krat.
Trubar: samostalnik tast se pojavlja v 5 delih (TT 1557, TR 1558, TC 1575, TT 1581-82,
TPo 1595), skupaj 6-krat.
Ednina [6]
I

tast [3]: taſt

R

/

D

tastuvi [2]: taſtuui, taſtuvi

T

tastu: taſtu

V imenovalniku ednine se pojavlja oblika tast, ki odraža vokalizacijo cirkumflektiranega
polglasnika v a. Prav takšno stanje odražajo tudi ostale izpričane oblike. V dajalniku se
pojavlja oblika tastuvi, ki odraža slovensko ujevsko sklanjatev. Prav tako oblika tožilnika
ednine tastu kaže na odraz slovenske ujevske sklanjatve in podspol živosti.
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Dalmatin: samostalnik tast se pojavlja v 3 delih (DPa 1576, DB 1578, DB 1584), skupaj
48-krat.
Ednina [48]
I

tast [27]: taſt

R

t|a/e|stu [7]: taſtu [6]; teſtu

D

tastuvi [6]: taſtuvi
tastu [4]: taſtu ◆ [10]

T

tastu [2]: taſtu

M

/

O

tastum [2]: taſtum

Rodilniška oblika teſtu verjetno kaže na polglasniški izgovor e in verjetno tudi na naglašeno
končnico [tǝstȗ]. Sicer izpričane oblike odražajo slovensko ujevsko sklanjatev. Oblika tastum v orodniku je zelo verjetno naglašena na končnici, enako tudi ostale oblike (Red/Ded/
Ted [tas'tu:], Ded [tas'tu:vi]).
Krelj in Juričič: samostalnik tast se pojavlja v KPo 1567, skupaj 1-krat, v JPo 1578 tudi 1-krat.
I

Ednina
tast: taſt

I

Ednina
tast: taſt

Imenovalniška oblika je za ugotavljanje sklanjatvenega vzorca nepovedna.
Megiser: samostalnik tast se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 2-krat.
I

Ednina [2]
tast: tást, taſt

Ene duhovne pejsni: samostalnik tast se pojavlja 1-krat.
I
R
D

Ednina
/
/
tastuvi: taſtuui

Bohorič: samostalnik tast se pojavlja v BH 1584, skupaj 2-krat.
I
R

Ednina [2]
tast: taſt
tasta: taſta
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Analiza sklanjatve samostalnika tast v ostalih delih
Imenovalniška oblika tást v MD 1592 ponazarja dolg naglašen a. Ded tastuvi iz *P 1563
nakazuje slovensko ujevsko sklanjatev, Red tasta iz BH 1584 pa ojevsko sklanjatev.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika tast v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [61] I: tast [34], tást. R: tastu [6], testu, tasta. D: tasuvi [9], tastu [4]. T: tastu [3]. O: tastum [2].

V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja se pri sklanjatvi samostalnika tast kažeta dva
vzorca. Najbolj izrazit je ujevski sklanjatveni vzorec, v katerem je izpričan tudi podspol
živosti; v rodilniku in deloma v dajalniku pa se že nakazuje ojevski sklanjatveni vzorec.
Obliki Oed tastum in Ded tastu sta prekrivni.

I
R
D
T
M
O

Ednina
u
tast?
tastu
tastuvi / tastu?
tastu
/
tastum?

o
tast?
tasta
tastu?
/
/
tastum?

2.3.50 Tat
V sodobnem slovenskem knjižnem jeziku je samostalnik tȃt ˮfurˮ, Red tȃta in tatȗ (SSKJ)
moškega spola, podspola živosti in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Odrazi praslovanskega ijevskega samostalnika *tȃtь v ostalih slovanskih jezikih so naslednji: stcsl. Red tati,
Imn tatije, Omn tatьmi (Miklošič 1856, 47), hr. in sr. tât, dl. taś, r. tať (ESSJ IV, 156). Odraz Red tati in Omn tatьmi iz stcsl. kaže na uvrstitev samostalnika tatь v ijevsko sklanjatev,
stcsl. oblika Imn tatije kaže na odraz moškega spola. S stališča praindoevropskega izhodišča oz. pie. tvorbe ni samoumevno, da je samostalnik *tatь (razen morda zaradi naravnega
spola) moškega spola. »Tako nastale osnove z izglasnim *-t- oz. prestrukturirane osnove
z izglasnim *-ti- ← *-t-i- so bile, kakor kaže stanje v posameznih indoevropskih jezikih,
po prehodu pide. binarnega sistema spola v ternarni uvrščene med samostalnike ženskega
spola. S tega stališča je prehod slovanskega in staroirskega leksema [táid] k samostalnikom
moškega slovničnega spola, kakor je bilo opisano zgoraj, treba razumeti kot sekundarni
razvoj, torej inovacijo« (Repanšek 2010, 168).
Samostalnik tat se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 246-krat.
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Trubar: samostalnik tat se pojavlja v 15 delih (TC 1555, TE 1555, TT 1557, TR 1558, TT
1560, TL 1561, TAr 1562, TO 1564, TPs 1566, TL 1567, TC 1574, TC 1575, TT 1577, TT
1581-82, TPo 1595), skupaj 136-krat.
Ednina [61]

Množina [75]

I

tat [52]

tatje [54]: tatye [26], tatie [17], tatje [11]
tati [2]: taty ◆ [56]

R

/

tatov: tatou

D

tatu

tatum [3]
tatjem: tatiem ◆ [4]

T

tatu [8]

tatje [9]: tatye [6], tatie [3]
tati [2]: taty ◆ [11]

M

/

/

O

/

tatmi [3]

V ednini se v imenovalniku pojavlja oblika tat. Oblika Ded tatu je lahko nastala ali kot
odraz slovenske ojevske sklanjatve ali (slovenske) ujevske sklanjatve. Oblika Ted tatu je
enaka Red in odraža podspol živosti.
V množini v imenovalniku močno prevladuje podedovana ijevska oblika tatje, v TT 1557
in TR 1558 se pojavlja tudi pisna različica taty, ki kaže na naglas na končnici in na odraz ojev
skega sklanjatvenega vzorca. V Rmn je izpričana slovenska ojevska oblika tatov. V Dmn prevladuje ojevska oblika tatum s končniško naglašenim cirkumflektiranim zlogom. V TC 1575
se pojavlja oblika tatiem, katere končnica kaže na podedovano slovensko ijevsko stanje in na
podaljšano osnovo tatj-. V Tmn prevladuje oblika tatje, ki je nastala s podaljšavo osnove tatj-,
na katero se pritika ojevska končnica -e. V TO 1564 in TPo 1595 se pojavlja še končniško naglašen odraz podedovane ijevske oblike taty. V Omn se pojavlja odraz podedovane oblike tatmi.
Dalmatin: samostalnik tat se pojavlja v 6 delih (DJ 1575, DB 1578, DPr 1580, DC 1580,
DB 1584, DC 1585), skupaj 63-krat.
Ednina [41]

Množina [22]

I

tat [36]

tatje [15]: tatje [14], tatie

R

tatu

/

D

tatu [2]

tatom

T

tatu [2]

tati: taty
tate: taté ◆ [2]

M

/

/

O

/

tatmi [4]: tatmy [3], tatmi

V ednini so podobno kot v Trubarjevih delih izpričane oblike odraz ujevskega sklanjatvenega vzorca.
V množini je izpričana oblika Imn tatje odraz podedovanega stanja. V Dmn je oblika
tatom odraz ojevske sklanjatve. Oblika Tmn taty odraža podedovano stanje ijevske sklanjatve,
oblika Tmn taté je odraz ojevske sklanjatve. Obe obliki odražata naglas na končnici: [tat],
[tatȋ]. Izpričana prvotno ijevska oblika Omn tatmi (trikrat tatmy) kaže na naglas na končnici.
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Krelj in Juričič: samostalnik tat se pojavlja v 2 Kreljevih delih (KB 1566, KPo 1567),
skupaj 4-krat, v JPo 1578 pa 33-krat.
I
R
D
T

I

Ednina [3]
tat
/
/
tatu [2]

Množina
/
/
/
tati: tatti

Ednina [15]

Množina [18]

tat [12]: tat [10],
tak!, tad!

tatje [12]: tatye [10],
tatie [2]

R

/

tatov [2]: tatou

D

/

tatom

T

tatu [3]

tati [2]: tati, tatti

M

/

/

O

/

tatmi

V ednini je nakazan ujevski sklanjatveni vzorec. V JPo 1578 sta v Ied zanimivi različici
Tak in Tad. Lahko gre za napaki, lahko pa tudi za fonetični spremembi (žrd → žrk146 in
hiperkorekcijo tad).
V množini se v imenovalniku pojavlja odraz podedovane oblike tatje. V rodilniku se
pojavlja slovenska ojevska oblika tatov, v dajalniku je tudi odraz ojevske oblike tatom. V
tožilniku se pojavlja odraz podedovane ijevske oblike tati, prav tako v orodniku oblika
tatmi odraža podedovano ijevsko stanje.
Megiser: samostalnik tat se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 5-krat.
Ednina [5]
tat

I

Tulščak: samostalnik tat se pojavlja 2-krat.
I
R
D
T
M
O

146

Množina [2]
/
tatov: tatou
/
/
/
tatmi

Prim. »kadarbi hishni Ozha snal, katero Vro ima Tad prit« (JPo 1578, III, 103) in »poprei ſam bil
Rasboinik, Tak, Buhernik inu odertnik Vbosih Liudy« (JPo 1578, III, 204b [= III, 114b]). Lahko
gre za podoben pojav, kot je narečni premik žrd → žrk (prim. Furlan 2011b, 46–56).
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Bohorič: samostalnik tat se pojavlja v BH 1584, skupaj 2-krat.
I
R

Ednina [2]
tat
tata: tata

Trošt: samostalnik tat se pojavlja 1-krat.
I

Množina
tatje: tatie

Analiza sklanjatve samostalnika tat v ostalih delih
V ednini se nakazuje ojevska sklanjatev, v množini pa ijevska. Oblika Rmn tatov iz TkM
1579 najverjetneje odraža slovensko ojevsko sklanjatev.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika tat v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja
Ed [126] I: tat [104], tad, tak. R: tatu, tata. D: tatu [3]. T: tatu [15].
Mn [119] I: tatje [82], taty [2]. R: tatov [4]. D: tatum [3], tatom [2], tatjem. T: tatje [9], taty [3], tati [3],
taté. O: tatmi [6], tatmy [3].

V ednini je pri vseh avtorjih razen v BH 1584 prisoten samo ujevski sklanjatveni vzorec.
Dajalniška oblika tatu je prekrivna z ojevskim sklanjatvenim vzorcem.
V množini lahko pri sklanjanju samostalnika tat prepoznamo tri sklanjatvene vzorce.
Najbolj pogost je ijevski sklanjatveni vzorec, ki s podaljšano osnovo tatj- prehaja v mehko
ojevsko sklanjatev. Ker pa se pri vseh avtorjih pojavljajo (kjer so izpričane) v imenovalniku, tožilniku in orodniku ijevske, v rodilniku in dajalniku pa ojevske oblike, lahko predvidevamo, da gre v množini za enoten moški mešani sklanjatveni vzorec.

I
R
D
T
M
O

Ednina
u
tat?
tatu
tatu?
tatu
/
/

o
tat?
tata
tatu?
/
/
/

Množina
i
tatje
/
/
tati
/
tatmi

i*
/
/
tatjem
tatje
/
/

o
tati
tatov
tatom / tatum
tate
/
/

mešani
tatje
tatov
tatom / tatjem
tatje / tati
/
tatmi

2.3.51 Trst
Samostalnik tȓst ˮvitisˮ (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku moškega spola in
se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Pleteršnik navaja tudi obliko Red trstȗ ter obliko ženskega
spola tȓst, Red trstȋ. Praslovanski samostalnik *trstь ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje
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odraze: hr. in sr. tȓst, Red tȓsti, stbg. trstь, stcsl. trъstь, č. tresť, slk. trsť, p. treść, r. tróstь ž, ukr.
trostь (ESSJ IV, 237). Posredno na ijevski izvor samostalnika *trstь kaže tudi stcsl. manjšalnica trъstьca in kolebanje med moškim in ženskim spolom v stari ruščini: »Trostь bo ne pišetь
sama« (ž); »hoditi po gorodu, zvati trostemъ trjasomomъ« (m) (Sreznevskij III, 1013–1014).
Samostalnik trst se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 84-krat.
Trubar: samostalnik trst se pojavlja v 6 delih (TE 1555, TT 1557, TR 1558, TT 1577, TT
1581-82, TPo 1595), skupaj 34-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [34]
trst [2]: terst, terſt
trsta [4]: terſta
/
trst [25]: terſt [17], terst [5], tarſt [3]
/
trst|u/o|m [3]: terſtum [2]; terſtom

Vse izpričane oblike kažejo na sklanjanje po ojevski sklanjatvi. V Oed obstaja variantna
končnica -um, ki zaradi u namesto o odraža padajoči naglas.
Dalmatin: samostalnik trst se pojavlja v 5 delih (DPa 1576, DC 1579, DB 1584, DC 1584,
DM 1584), skupaj 20-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [20]
trst [2]: tèrſt
/
/
trst [16]: tèrſt [11], terſt [5]
/
trstom [2]: tèrſtom

Vse izpričane oblike odražajo ojevsko sklanjatev.
Krelj in Juričič: samostalnik trst se pojavlja v KPo 1567, skupaj 9-krat, v JPo 1578 pa 13-krat.
I
R
D
T

Ednina [9]
trst [4]: tàrſt
/
/
trst [5]: tèrſt [3], tàrſt [2]

I
R
D
T

Ednina [13]
trst [4]: tarſt
trsta [3]: terſta [2], tarſta
/
trst [6]: terſt [4], tarſt [2]

Pojavljajo se oblike, ki odražajo ojevsko sklanjatev.
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Megiser: samostalnik trst se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 2-krat.
I

Ednina [2]
trst: tarſt, tàrst

Felicijan Trubar: samostalnik trst se pojavlja v 2 delih (TfM 1595, TfC 1595), skupaj 3-krat.
I
R
D
T

Ednina [3]
/
/
/
trst: terſt, tèrſt

Ene duhovne pejsni: samostalnik trst se pojavlja 1-krat.
I
R
D
T

Ednina
/
/
/
trst: terſt

Bohorič: samostalnik trst se pojavlja v BH 1584, skupaj 2-krat.
I
R

Ednina [2]
trst: tèrſt
trsta: tèrſta

Analiza sklanjatve samostalnika trst v ostalih delih
Nakazana oblika Red odraža ojevsko sklanjatev.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika trst v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja
Ed [83] I: trst [15]. R: trsta [8]. T: trst [55]. O: trstom [3], trstum [2].

Pri avtorjih, ki imajo izpričane povedne oblike, se pojavljajo odrazi ojevskega vzorca, zato sklepam, da se je samostalnik trst v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja sklanjal po ojevskem
vzorcu. V Oed obstaja variantna končnica -um, ki odraža razvoj padajoče naglašenega o v u.

I
R
D
T
M
O

Ednina
o
trst
trsta
/
trst
/
trstom / trstum
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2.3.52 Zet
Samostalnik zȅt ˮgenerˮ, Red zta (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku moškega spola, podspola živosti in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Odrazi praslovanskega
ijevskega samostalnika *ztь v ostalih slovanskih jezikih so naslednji: hr. in sr. zȅt, bg. zet,
mk. zet, stcsl. zętь, č. zeť, slk. zať, p. zięć, r. zjatь, Imn zjatьjá, br. zjacь, ukr. zjatь (ESSJ
IV, 406). Da samostalnik *ztь ni pripadal ojevski sklanjatveni paradigmi, ampak ijevski,
kažejo odrazi izglasnega t, ki ni jotiran, ter stcsl. edninske oblike rodilnika in dajalnika zęti
(SJS I, 692).
Samostalnik zet se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 30-krat.
Trubar: samostalnik zet se pojavlja v TPo 1595, skupaj 1-krat.
I
R
D

Ednina
/
/
zetu: setu

V TPo 1595 se samostalnik zet pojavlja v dajalniku ednine, ki odraža ojevski sklanjatveni
vzorec.
Dalmatin: samostalnik zet se pojavlja v 2 delih (DB 1578, DB 1584), skupaj 23-krat.
I

Ednina [17]

Množina [6]

zet [10]: set

zetje [3]: setie [2], setje
zeti: seti [4]

R

zeta: seta

/

D

zetu [2]: setu

/

T

zeta [4]: seta

/

M

/

/

O

/

zetmi [2]: setmi

V Dalmatinovih delih se zet v ednini sklanja po odrazih ojevske sklanjatve. V množini je odraz
ojevske sklanjatve imenovalnik zeti, Imn zetje in Omn zetmi pa sta odraz ijevske sklanjatve.
Megiser: samostalnik zet se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 3-krat.
I

Ednina [3]
zet: ſet

Bohorič: samostalnik zet se pojavlja v BH 1584, skupaj 2-krat.
I
R
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Ednina [2]
zet: Set
zeta: Seta
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Felicijan Trubar: samostalnik zet se pojavlja v TfC 1595, skupaj 1-krat.
I
R
D

Ednina
/
/
zetuvi: ſetuvi

Analiza sklanjatve samostalnika zet v ostalih delih
V TfC 1595 izpričana oblika samostalnika zet, Ded zetuvi, izkazuje ujevski sklanjatveni
vzorec. V BH 1584 oblika Red zeta odraža ojevski sklanjatveni vzorec.
Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika zet v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja
Ed [24] I: zet [14]. R: zeta [2]. D: zetu [3], zetuvi. T: zeta [4]. Mn [6] I: zetje [3], zeti. O: zetmi [2].

V ednini sta prisotna ujevski in ojevski sklanjatveni vzorec. Glede na to, da je v praslovanščini samostalnik *ztь staroakutiran, prehod v ujevsko sklanjatev ni pričakovan. Lahko
je do njega prišlo po analogiji s *snъ, ker označuje sorodstveno razmerje ˮhčerin mož v
odnosu do njenih starševˮ (SSKJ). V množini je ojevski sklanjatveni vzorec prisoten samo
v imenovalniku, sicer (v množini) prevladuje ijevski sklanjatveni vzorec.

I
R
D
T
M
O

Ednina
u
zet?
zetu
zetuvi / zetu?
/
/
/

o
zet?
zeta
zetu?
zeta
/
/

Množina
o
zeti
/
/
/
/
/

i
zetje
/
/
/
/
zetmi

2.3.53 Zver
Samostalnik zvr ˮbestiaˮ, Red zverȋ (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku
ženskega spola in se sklanja po drugi ženski sklanjatvi. Praslovanski ijevski samostalnik
moškega spola *zvrь147 ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: hr. zvijȇr, sr.
zvȇr, Red zvȇri, bg. zvjar m, mk. dzver, r. zverь m, Red zverja, č. zvěř, Red zvěře, slk. zver,
Red zveri in zver, Red zvera, p. zwierz, Red zwierza, ukr. zvir, Red zvira/zviru, br. zver, Red
zvera (ESSJ IV, 429). V stcsl. so izpričane ijevske oblike: Ded zvěri, Imn zvěrie, zvěrije,
147

Kapović 2009, 240, razlaga akcentsko paradigmo c v tem primeru kot sekundarno. Za izhodiščno
predpostavlja akcentsko paradigmo a: *zvrь.
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dzvěrije, Rmn zvěrii, dzvěrei, Dmn zvěrьmь in Omn zvěrьmi (SJS I, 667). Iz gradiva je
razvidno, da so odrazi samostalnika *zvrь v ostalih slovanskih jezikih večinoma moškega
spola. Navedene oblike iz stcsl. nedvomno pričajo o tem, da je bil samostalnik *zvrь moškega spola in da se je sklanjal po ijevski sklanjatvi.
Samostalnik zver se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 21-krat.
Trubar: samostalnik zver se pojavlja v 3-delih (TT 1577, TT 1581-82, TPo 1595), skupaj
13-krat.
I
R
D
T

Ednina [13]
zvir [12]: Suyr [8], svyr [2], ſvyr, Svyr
/
/
zvir: svyr

V Trubarjevih delih je samostalnik zver že ženskega spola.148
Dalmatin: samostalnik zver se pojavlja v DB 1584, skupaj 3-krat.
I
R
D
T

Ednina [3]
zvir: svir
/
/
zvir [2]: svir

Enako kot v Trubarjevihdelih je tudi v Dalmatinovih samostalnik zver ženskega spola.
Megiser: samostalnik zver se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 3-krat.
Ednina [3]
zvir: svir, suir, svír

I

Bohorič: samostalnik zver se pojavlja v BH 1584, skupaj 2-krat.
I
R

Ednina [2]
zvier: Svier
zvieri: Svieri

Analiza sklanjatve samostalnika zver v ostalih delih
V BH 1584 nakazana sklanjatev je ženska ijevska.

148

Prim. »ta perua Suyr« (TT 1577, 290).
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Splošni prikaz oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika zver v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [21] I: zvyr [16], zvier. R: zvieri. T: zvir [3].

Izpričan sklanjatveni vzorec je ženski ijevski.149

I
R
D
T

Ednina
i
ž
zver
zveri
/
zver

2.3.54 Žal
Samostalnik žȃl ˮdolor, maerorˮ, Red žȃla ali žȃli (SSKJ) je v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku moškega ali ženskega spola in se sklanja po prvi moški ali drugi ženski sklanjatvi. V Pleteršnikovem slovarju je samostalnik žàl, Red žȃli samo ženskega spola. Praslovanski samostalnik *žlь ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: hr. in sr. žȁo (mi je)
ˮžal (mi je)ˮ, mk. žal m, bg. žal ž, stcsl. žalь, č. žal, žel m, slk. žiaľ m, p. żal m, r. žalь ž, br.
žalь m, ukr. žalь m (ESSJ IV, 434–435). V slovanskih jezikih se pojavljajo odrazi moškega
in ženskega spola, kar verjetno kaže na ijevsko izhodišče moškega spola ali pa na soobstoj
moškega jo-debla in ženskega i-debla. Derksen 2008, 553–554, rekonstruira samostalnik
*žlь kot ženski ijevski iz prvotnega soglasniškega debla. Schuster-Šewc IV, 1786, rekonstruira samostalnik *žalь moškega spola.
Samostalnik žal se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 197-krat.
Trubar: samostalnik žal se pojavlja v 10 delih (TC 1550, TT 1557, TR 1558, TO 1564, TPs
1567, TC 1574, TP 1575, TC 1575, TT 1581-82, TPo 1595), skupaj 66-krat.150
I
R
D
T

149

150

Ednina [66]
ž|a/o|l [53] m/ž: shal [38], ſhal [11], ſhall [2], ſsal!; shol
/
/
žal [13] m/ž: shal [10], ſhal [3]

Prim. TT 1577 in TT 1581–82: »ta perua Suyr« (TT 1577, 290), »ta druga Suyr« (TT 1577, 290),
»ta tretya Suyr« (TT 1577, 290), »ta zheterta Suyr« (TT 1577, 291). V DB 1584: »ena Svir« (DB
1584 II, 158b), »ſo pak ty preproſti ludje vidili to Svir« (DB 1584, III, 74b); V TPo 1595 npr. »ena
druga nepametna svyr« (TPo 1595, II, 201), »ſkusi kravo ali eno drugo svyr« (TPo 1595, II, 255).
Zaradi nepovednosti zgledov pri samostalniku žal nimam analize po posameznih avtorjih.
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Dalmatin: samostalnik žal se pojavlja v 9 delih (DJ 1575, DPa 1576, DB 1578, DC 1579,
DC 1580, DB 1584, DC 1584, DM 1584, DAg 1585), skupaj 85-krat.
I
R
D
T

Ednina [85]
žal [46] m/ž: shal [45], shàl
/
/
žal [39]: m/ž: shal [36], shàl [3]

Krelj in Juričič: samostalnik žal se pojavlja v 2 Kreljevih delih (KB 1566, KPo 1567),
skupaj 5-krat, v JPo 1578 pa 14-krat.
I
R
D
T

Ednina [5]
žal [2] m/ž: shal
/
/
žal [3] m/ž: shal

I
R
D
T

Ednina [14]
žal [11] m/ž: shal
/
/
žal [3] m/ž: shal

Megiser: samostalnik žal se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 2-krat.
I
R
D
T

Ednina [2]
/
/
/
žal m/ž: shal

Felicijan Trubar: samostalnik žal se pojavlja v 2 delih (TfM 1595, TfC 1595), skupaj 16-krat.
I
R
D
T

Ednina [16]
ž|a/o|l [13] m/ž: shal [12]; shol
/
/
žal [3] m/ž: shal

Ene duhovne pejsni: samostalnik žal se pojavlja 3-krat.
I
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Ednina [3]
ž|a/o|l m/ž: shal, shall; shol
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Bohorič: samostalnik žal se pojavlja v BH 1584, skupaj 1-krat.
I
R
D
T

Ednina
/
/
/
žal m/ž: shal

Trošt: samostalnik žal se pojavlja 3-krat.
I
R
D
T

Ednina [3]
žal [2] m/ž: shal
/
/
žal m/ž: shal

Znojilšek: samostalnik žal se pojavlja 2-krat.
I

Ednina [2]
žal m/ž: shal

Splošni pregled oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika žal slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja
Ed [197] I: žal [128], žol [3], žàl. T: žal [62], žàl [3].

Zapis shol odraža labializiran a, shàl (DB 1584) pa kratko naglašen a. Slednji zapis je najverjetneje odraz starega akuta v slovenskih zadnjih ali edinih zlogih.
Samostalnik žal se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja le v besednih
zvezah žal mi je, oz. (nekaj, komu) žal dej »nekomu postati hudo, prizadeti koga, užalostiti koga«. Iz rabe samostalnika žal v 16. stoletju ne moremo razbrati, katerega spola
je bil, in zato tudi ne, po katerem sklanjatvenem vzorcu se je sklanjal. Pravzaprav se ne
da niti ugotoviti, katere besedne vrste je. Nastopa le še kot del povedka, ki je vezan na
imenovalniško obliko, oz. v prislovni rabi. Zato je vsaka podrobna analiza vprašljiva ne
samo z vidika spola oz. uvrstitve v sklanjatveni vzorec, ampak celo z vidika uvrstitve v
samostalniško besedo. Kot samostalnik (ženskega spola) je obravnavan v Kostelskem
slovarju in Pleteršnikovem slovarju, SSKJ in Slovenski pravopis pa ga obravnavata kot
prislov ali povedkovnik.
I
R
D
T

Ednina
žal?
/
/
žal?
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2.3.55 Želod
V sodobnem slovenskem knjižnem jeziku je samostalnik žélod ˮglansˮ, Red želda (SSKJ)
moškega spola in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Odrazi praslovanskega ijevskega samostalnika *želdь v ostalih slovanskih jezikih so naslednji: hr. in sr. žȅlūd m, bg. žèlъd m,
csl. želǫdь m, č. žalud m, slk. žaluď m, gl. žołdź m, dl. žołź m, p. żołądź ž, r. žëludь m, ukr.
žóludь m, plb. zeld m (ESSJ IV, 444–445).
Samostalnik želod se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 4-krat.
Megiser: samostalnik želod se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 4-krat.
Ednina [4]
ž|e/o|lod: ſhelod [2], shelod; sholod

I

Spol iz izpričanih oblik ni razviden. Pisna različica sholod lahko odraža vokalno harmonijo.
Splošni prikaz sklanjatvenih vzorcev samostalnika želod v slovenskem knjižnem jezi
ku 16. stoletja
Pojavlja se samo oblika imenovalnika ednine želod,151 iz katere ni razviden niti spol niti
sklanjatveni vzorec.
Ednina
želod?

I

2.3.56 Žerjav
Samostalnik žerjȁv ˮgrusˮ, Red žerjáva (SSKJ) je v slovenskem knjižnem jeziku moškega
spola, podspola živosti in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. Praslovanski samostalnik
*žervь ima v ostalih slovanskih jezikih naslednje odraze: hrv. žȅrāv m, sr. ždrȃlj m, mk.
žerav m, bg. žèrav m, cls. žeravь m, č. žeráv m, p. żóraw m, gl. žóraw m, dl. žorawa ž, r.
žurávlь, Red žuravljá m, br. žórov m, ukr. žuravélь m (ESSJ IV, 449). V vzhodnoslovanskih
jezikih je viden prehod v mehko ojevsko sklanjatev. Sreznevskij I, 860, navaja str. zgled
iz 13. stoletja »jastrjabi /.../ sьrny i žeravi jemljutь«, ki kaže na odraz ijevske sklanjatve v
Tmn. Pri odrazu ojevske sklanjatve bi pričakovali obliko žeravja, kot npr. konja: »izmьroša
konja vsja« (Sreznevskij I, 1272); ja kot odraz za *ę. Derksen 2008, 558, obravnava samostalnik *žeravь kot moško jo-deblo, izvorno iz soglasniškega debla.
Samostalnik žerjav se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 7-krat.

151

Gre za primere iz slovarjev, kjer so samo naštete ustreznice. V MD 1592 za nemško Eycheln
(shelod) (D3b), Aichel (sholod) (A2a), v MTh 1603 pa za latinsko glans ( ſhelod) (I, 602) in balanus
( ſhelod) (I, 162–163).
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Dalmatin: samostalnik žerjav se pojavlja v DB 1584, skupaj 2-krat.
I

Ednina [2]
žerjav: Sherjau

Pojavlja se oblika Ied žerjav, iz katere sklanjatveni vzorec ni razviden.
Megiser: samostalnik žerjav se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 3-krat.
I

Ednina [3]
žerjav: sherjav, ſherjav, ſheriav

Bohorič: samostalnik žerjav se pojavlja v BH 1584, skupaj 2-krat.
I
R

Ednina [2]
žerjav: Sherjav
žerjava: Sherjava

Analiza sklanjatve samostalnika žerjav v ostalih delih
Poleg oblike Ied žerjav je nakazana oblika Red žerjava, ki odraža ojevsko sklanjatev.
Splošni pregled oblik in sklanjatvenih vzorcev samostalnika žerjav v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
Ed [7] I: žerjav [6]. R: žerjava.

Oblika Red žerjava iz BH 1584 odraža ojevski vzorec. Ostale oblike same po sebi niso povedne.

I
R

Ednina
o
žerjav
žerjava

2.3.57 Žolč
Samostalnik žȏlč ˮfelˮ, Red žȏlča (SSKJ) v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku moškega
spola in se sklanja po prvi moški sklanjatvi. V narečjih je lahko tudi ženskega spola, žlč, Red
žolčȋ (ESSJ IV, 476), in se sklanja po drugi ženski sklanjatvi. Odrazi praslovanskega samostalnika *zlčь v ostalih slovanskih jezikih so naslednji: hr. in sr. žȗč, Red žȕči, bg. žlъč m,
stcsl. zlъčь ž, slk. žlč ž, Red žlče, p. żółć ž, Red żółci, č. žluč ž, Red žluči in žluče, gl. žołč m,
Red žołča, dl. žołc m, Red žołca, r. žëlčь ž, Red žëlči, ukr. žóvč ž, Red žóvči (ESSJ IV, 476).
Odrazi samostalnika *zlčь so lahko moškega ali ženskega spola, pojavljajo se tako oblike z
vzglasnim z- kot tudi z ž-, ki je verjetno nastal pod vplivom prekozložne asimilacije. Bernštejn
1974, 255, navaja samostalnik *zьlčь kot izhodiščno ženskega spola. Derksen 2008, 552,
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izvaja samostalnik * zьlčь iz pie. *ǵhh3, kar kaže na izvorno soglasniško deblo, Eckert 1983,
95, pa izhaja iz pie. *ǵhultis, kar kaže na izvorno i-deblo. Med možne praslovanske ijevske
samostalnike moškega spola samostalnik žolč uvrščam zato, ker se zdi malo verjetno, da bi v
praslovanščini pri tem samostalniku vzporedno obstajala odraza ojevske in ijevske sklanjatve.
Samostalnik žolč se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja 70-krat.
Trubar: samostalnik žolč se pojavlja v 6 delih (TE 1555, TT 1557, TPs 1566, TT 1577, TT
1581-82, TPo 1595), skupaj 16-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [16]
žolč [3] ž: sholzh
žolč m/ž: ſholzh ◆ [4]
žolči/zolči/zǝlčiI[4] ž: sholzhy [2]; solzhi; ſelzhy
žǝlči m/ž: shelzhi ◆ [5]
/
zolč m/ž: ſolzh
/
zǝlčjo/žǝlčjo/žolčjo [6] ž: ſeltzhio [2], ſelzhio; shelzhio [2]; ſholzhjo

Pri odrazih samostalnika žolč zapisujem fonetično podobo odraza zlogotvornega l.

I

V imenovalniku je večina pojavitev oblike žolč zagotovo ženskega spola, pri eni pojavitvi
iz sobesedila spola ni mogoče razbrati. V rodilniku je večina pojavitev ženskega spola, dvakrat v pisni različici sholzhy, ki kaže na naglas na končnici, enkrat v pisni različici ſelzhy, ki
kaže na izgovor [zəlči], in enkrat v pisni različici solzhi, ki kaže na izgovor [zolči]. Iz ene
pojavitve, shelzhi, spol iz sobesedila ni razviden, sama pisna različica pa kaže na izgovor
[žəlči]. V vseh primerih gre za odraz ijevske sklanjatve. V tožilniku se pojavlja oblika zolč
(ſolzh), pri kateri spol iz sobesedila ni razviden. V orodniku se pojavljajo oblike, ki odražajo žensko ijevsko sklanjatev. Pisna različica shelzhio kaže na izgovor [žəlčjo], različici
ſeltzhio in ſelzio na [zəlčjo] in različica ſholzhjo na izgovor [žolčjo].152
Glede na izpričano stanje lahko sklepamo, da je bil samostalnik žolč v Trubarjevih
delih ženskega spola in se je sklanjal po ijevski sklanjatvi.
Dalmatin: samostalnik žolč se pojavlja v 5 delih (DPa 1576, DB 1578, DC 1579, DB 1584,
DC 1584), skupaj 31-krat.
I
R
D
T
M
O

152

Ednina [31]
žolč [5] m: sholzh
žolča [3] m: sholzha
/
žolč [4] m: sholzh
žolč [9] m/ž: sholzh ◆ [13]
/
žolčom [8] m: sholzhom
žolčjo [2] ž: sholzhio ◆ [10]

Prim. Ramovš 1997 (= 1921), 220: »shelzhio (TT 1581–82 II, 122) lahko odraža izgovor žčjó.«
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V imenovalniku se pojavlja oblika žolč, ki je nedvomno moškega spola. V rodilniku se
pojavlja oblika žolča, ki je moškega spola in je odraz ojevske sklanjatve. V tožilniku se
pojavlja oblika žolč, ki je v štirih primerih zanesljivo moškega spola, v devetih primerih pa
spol iz sobesedila ni določljiv. V orodniku se osemkrat pojavlja oblika žolčom, ki je moškega spola in je odraz ojevske sklanjatve, dvakrat pa se pojavlja oblika žolčjo, ki je ženskega
spola in odraz ijevske sklanjatve.
Krelj in Juričič: samostalnik žolč se pojavlja v KPo 1567, skupaj 3-krat, v JPo 1578 pa
5-krat.
I
R
D
T
M
O

I
R
D
T
M
O

Ednina [3]
/
/
/
žolc [2] m/ž: sholc
/
žolcom m: sholcom
Ednina [5]
/
/
/
ž|ol/al|č [3] m/ž: sholzh [2]; shalzh
žalc ž: shalz [4]
/
žolčjo ž: sholzhio

V tožilniku se pojavlja oblika žolc, pri kateri je spol iz sobesedila nedoločljiv. V orodniku
se v KPo 1567 pojavlja oblika moškega spola žolcom, ki je odraz ojevske sklanjatve in je
moškega spola, v JPo 1578 pa oblika žolčjo, ki je odraz ijevske sklanjatve in ženskega spola. Ker je bil Juričič Hrvat, ni jasno, ali gre pri zapisih al za izgovor ǝl ali al. Mislim, da je
bolj verjetno, da gre za izgovor ǝl.
Glede na orodniško obliko je bil samostalnik žolč v KPo 1567 verjetno moškega spola,
v JPo 1578 pa ženskega spola.
Megiser: samostalnik žolč se pojavlja v 2 delih (MD 1592, MTh 1603), skupaj 2-krat.
I

Ednina [2]
žolč m/ž: žolč, žòlč
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Ene duhovne pejsni: samostalnik žolč se pojavlja 4-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [4]
/
/
/
žolč [3] m/ž
/
žolčjo ž

Tulščak: samostalnik žolč se pojavlja 2-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [2]
/
žolča m: sholzha
/
/
/
žolčom m: sholzhom

Bohorič: samostalnik žolč se pojavlja v BH 1584, skupaj 2-krat.
I
R

Ednina [2]
žǝlč ž: shèlzh
žǝlči ž: shèlzhi

Felicijan Trubar: samostalnik žolč se pojavlja v TfC 1595, skupaj 4-krat.
I
R
D
T
M
O

Ednina [4]
/
/
/
žol|č/c [3] m/ž: ſholz [2]; sholzh
/
žolčjo ž: sholzhjo

Znojilšek: samostalnik žolč se pojavlja 1-krat.
I

Ednina
žolč m/ž: sholzh

Analiza sklanjatve samostalnika žolč v ostalih delih
V TkM 1579 in TfC 1595 so izpričani odrazi moškega spola ojevske sklanjatve, v BH 1584
je nakazana ijevska sklanjatev in s tem verjetno ženski spol, v ZK 1595 iz imenovalniške
oblike spol ni razviden.
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Splošni pregled oblik in sklanjatvenih vzorev samostalnika žolč v slovenskem knjiž
nem jeziku 16. stoletja
m [23]
ž [21]
m/ž [26]

Ed I: žolč [5]. R: žolča [4]. T: žolč [4]. O: žolčom [9], žolcom.
Ed I: žolč [3], žèlč. R: žolčy [2], zelčy, zolči, žèlči. T: žalč. O: žolčjo [6], zelčjo [3], želčjo [2].
Ed I: žolč [3], žòlč. R: želči. T: žolč [15], žolc [4], žalč, zolč.

Enakovredno se prepletata ojevski sklanjatveni vzorec moškega spola in ženski ijevski
sklanjatveni vzorec. V primerjavi s pojavitvamiGlede na pojavitve v moškem in ženskem
spolu je število pojavitev, kjer spol iz sobesedila ni razviden, približno enako.
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2.4

Ednina
i
ž
žolč?
žolči
/
žolč?
/
žolčjo

i
m/ž
žolč?
/
/
žolč?
/
/

o
m
žolč?
žolča
/
žolč?
/
žolčom

Splošne poteze sklanjatvenih vzorcev odrazov
praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega
spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

V tem poglavju predstavljam vse samostalnike, ki jih obravnavam kot odraze praslovanskih
ijevskih samostalnikov moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, glede na
sklanjatvene vzorce, po katerih se sklanjajo.

2.4.1

Trdi ojevski sklanjatveni vzorec

Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja najpogosteje odražajo v trdem ali mehkem ojevskem sklanjatvenem vzorcu. Odraze
trdega ojevskega vzorca (vsaj v kakšnem sklonu) zasledimo pri 39 samostalnikih: cesar,
črv, dever, drob, gnus, golob, gospod, gost, gozd, jagned, jastreb, kmet, kol, labod, laket,
ljudje, los, medved, možgani, noht, ogel, ogenj, olov, os, pastir, pečat, pelin, pot, razpot,
srd, sred, tast, tat, trst, zet, žal, želod, žerjav, žolč. Samostalnikov, ki se pojavljajo samo v
takšnih sklonih,153 da bi se lahko uvrstili tudi v kakšen drug (ujevski, ijevski) sklanjatveni
153

Pojavljajo se samo v Ied ali/in Ted, kjer spol iz sobesedila ni razviden.
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vzorec, je 9: drob, gnus, labod, los, možgani, ogel, olov, žal, želod. Trdi ojevski sklanjatveni
vzorec lahko shematično predstavimo tako:

I
R
D
T
M
O

Ednina
-
-a
-u
- / -a
-u / -i
-om (-um)

Dvojina
-a
-ov / -u
-oma (-ama)
-a / -u
/
-ama

Množina
-i
-ov / - / -eh (-ih)
-om (-um) / -em
-e
-eh / -ih
-i

Ednina
V imenovalniku ednine je ničta končnica, osnova pa se končuje na soglasnik. Oblika Ied
je prekrivna z oblikami Ied vseh ostalih sklanjatvenih vzorcev, v katere so praslovanski
ijevski samostalniki prehajali, razen z obliko Ied ajevskega sklanjatvenega vzorca. Praslovanski ijevski samostalniki, katerih odrazi so v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
izpričani v Ied, ki lahko odraža trdi ojevski sklanjatveni vzorec, so: cesar, črv, drob, gnus,
golob, gospod, gost, gozd, jagned, jastreb, kmet, kol, labod, laket, los, medved, noht, ogel,
olov, os, pastir, pečat, pelin, pot, razpot, srd, tast, tat, trst, zet, žal, želod, žerjav.
V rodilniku je končnica -a. Pri obravnavanih samostalnikih se oblika, kjer je končnica izpričana, glasi: cesara, črva, droba, goloba, gospoda, gosta, gozda, jastreba, kmeta,
medveda, ogla, osa,154 pastira, pota, srda, tasta, tata, trsta, zeta, žerjava. Obliki cesara in
pastira odražata t. i. sekundarno trdo ojevsko sklanjatev zaradi otrditve *ŕ v r in etimološko
nista enaki ostalim navedenim oblikam.
V dajalniku je končnica -u. Kjer je oblika izpričana, se glasi: cesaru, gospodu, gostu,
gozdu, jastrebu, kmetu, medvedu, pečatu, potu, srdu, tastu, tatu, zetu. Oblika je lahko prekrivna z odrazom ujevske sklanjatve slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja: gostu, potu,
tastu, tatu, zetu. V kateri sklanjatveni vzorec se uvršča, je pogojeno z ostalimi izpričanimi sklonskimi oblikami. Oblika cesaru je odraz sekundarne trde ojevske sklanjatve, saj je
nastala po otrditvi *ŕ v r, podobno kot cesara v Red.
V tožilniku obstajata glede na podspol živosti ali neživosti dve končnici. Samostalniki,
ki so podspola živosti, imajo končnico -a, ki je izvorno rodilniška: cesara, črva, goloba,
gospoda, medveda, pastira, zeta. Obliki cesara in pastira imata enak izvor kot v Red.
Samostalniki, ki niso podspola živosti, imajo v Ted ničto končnico, enako v Ied: drob, gnus,
gozd, laket, ogel, pečat, pelin, pot, srd, sred, trst, žal. Ta oblika je prekrivna z odrazi Ted
ijevske (moške in ženske) ter ujevske sklanjatve slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
in izolirana ni povedna za uvrstitev v določen sklanjatveni vzorec.

154

Dejanska izpričana oblika se glasi usa. V splošnem pregledu posodabljam vse fonetične različice
v obliko, ki je enaka sodobni knjižni obliki. Za ta poseg sem se odločil zato, ker se mi zdi, da se
na ta način poveča preglednost. Moj namen v tem poglavju je prikazati nabor končnic in mislim,
da bi oblike, kot je npr. usa, samo zmotile preglednost podatkov (takšna oblika bi po abecednem
redu prišla na konec abecede, npr. pred obliko vogla (Red od ogel)).
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V mestniku sta pri odrazih praslovanskih ijevskih moških samostalnikov izpričani
končnica -u in končnica -i. Izpričane oblike s končnico -u so: gospodu, gozdu, pečatu, potu,
razpotu, srdu, sredu. Oblika potu je lahko prekrivna z odrazom ujevskega sklanjatvenega
vzorca slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Oblike s končnico -i155 so lahko prekrivne
z odrazom ijevskega sklanjatvenega vzorca: gospodi, gozdi, poti, srdi. Pri obliki gospodi je
prekrivnost z odrazom ijevskega vzorca izrazito pogojena s posameznim avtorjem (delom).
Npr. Med gospodi v TT 1557, kjer so ostale oblike odraz ijevske sklanjatve, gotovo odraža
ijevski vzorec,156 Med gospodi v DB 1584 pa že odraža ojevski vzorec, saj so tudi vse ostale
izpričane oblike ojevske.157
V orodniku se pojavlja končnica -om z (nedvomno naglašeno) različico -um: cesarom,
drobom, gospodom, kolom, laktom, pastirom, pečatom, pelinom, potom, srdom, trstom;
tastum, trstum. Končnica -om/-um je iz trde ojevske sklanjatve prodrla tudi v ujevski sklanjatveni vzorec slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Obliki cesarom in pastirom odražata enak pojav kot v Red, Ded in Ted. V obliki potem se pojavlja tudi končnica -em, ki je
izvorno mehka ojevska in zato nepričakovana ob trdi osnovi.
Samostalnika cesar in pastir imata lahko trdo ali mehko osnovo, na katero se lahko
pritikajo ali končnice trde ojevske sklanjatve ali končnice mehke ojevske sklanjatve. Samostalniki dever, ogenj in žolč imajo mehko osnovo, na katero se pritikajo končnice trde ojevske sklanjatve. Takšne odraze obravnavam pri mehkem ojevskem sklanjatvenem vzorcu.
Dvojina
V imenovalniku je končnica -a: gospoda, medveda, pota.
V rodilniku je končnica -ov, ki je odraz oblike Rmn, in končnica -u, ki je odraz podedovanega stanja. Končnica -ov je izpričana v oblikah gospodov, medvedov. Končnica -u je
izpričana v obliki platu, ki je prekrivna z odrazom ujevskega sklanjatvenega vzorca slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja.
V dajalniku je končnica -oma z različico -ama: gospodoma; gospodama.
V tožilniku je končnica -a, ki je odraz podedovanega stanja, in končnica -u, ki je
nastala pod vplivom oblike Rdv. Končnica -a je izpričana v oblikah goloba, gospoda, plata,
pota. Končnica -u je izpričana v obliki platu.
Oblika mestnika dvojine pri odrazih praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega
spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja ni izpričana.
V orodniku je končnica -oma, ki se pojavlja v fonetični podobi -ama: gospodama, kar
je odraz ponaglasnega akanja.

155

156
157

Končnica Med -i je lahko odraz nenaglašenega *-ě, zato jo obravnavam tudi kot končnico trde
ojevske sklanjatve. Obravnavane so samo oblike, ki glede na zadnji fonem osnove in na sklonske
oblike ne morejo odražati mehkega ojevskega sklanjatvenega vzorca.
Prim. Red gospodi, Ded gospodi, Ted gospodi.
Prim. Red gospoda, Ded gospodu, Ted gospoda.
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Množina
V imenovalniku se pojavlja končnica -i: golobi, gospodi, gosti, gozdi, kmeti, ljudi, medvedi,
možgani, nohti, pastiri, pečati, poti, sneti, srdi, tati, zeti. Oblika pastiri ima enak izvor kot
pastir v ednini.
V rodilniku množine se pojavlja končnica -ov, ki izvira iz ujevske sklanjatve in je
izpričana v oblikah: črvov, golobov, gospodov, gostov, gozdov, jagnedov, kmetov, medvedov, pastirov, pečatov, potov, tatov. Obliki gostov in tatov bi zaradi drugih sklonskih
oblik lahko odražali tudi ujevski vzorec. Izpričana je tudi podedovana ničta končnica v
obliki možgan. Oblika je prekrivna z odrazom Rmn ajevskega sklanjatvenega vzorca, zato
ni mogoče z gotovostjo trditi, da je oblika možgan v Rmn res moškega spola in s tem odraz
ojevskega vzorca.158 Pri samostalniku ljudje je izpričan tudi Rmn ljudeh in ljudih, ki odraža
pridevniško sklanjatev.
V dajalniku je končnica -om z (nedvomno naglašeno) različico -um: črvom, gospodom, gostom, kmetom, medvedom, pastirom, tatom; tatum. Obliki gostom in tatom bi zaradi
drugih sklonskih oblik lahko pripadali ujevskemu vzorcu slovenskega knjižnega jezika 16.
stoletja. Oblika pastirom je podobno kot ostale oblike z osnovo pastir- nastala po otrditvi
*ŕ v r. Kot del trdega ojevskega sklanjatvenega vzorca se lahko pojavlja tudi izvorno mehka
ojevska končnica -em v oblikah črvem159 in ljudem, kjer je verjetno naglašena.
V tožilniku je končnica -e: črve, golobe, gospode, gozde, kmete, ljude, medvede, možgane, pastire, pečate, pote, tate. Oblika možgane bi lahko bila tudi ženskega spola in tako
odraz ajevskega sklanjatvenega vzorca. Oblika pastire ima enak izvor kot ostale oblike z
osnovo pastir-.
V mestniku sta končnici -ih in -eh. Končnica -ih je izpričana v oblikah gospodih,
ljudih, potih, razpotih.160 Končnica -eh je odraz trde ojevske sklanjatve in je prešla tudi v
slovensko ijevsko sklanjatev. Izpričana je v oblikah: gozdeh, ljudeh, poteh.
V orodniku je končnica -i, ki je lahko deloma prekrivna z odrazi ijevskega vzorca.
Izpričana je v oblikah: golobi, gospodi, kmeti, koli, ljudi, medvedi, nohti, pečati, poti, sneti.

2.4.2

Mehki ojevski sklanjatveni vzorec

Odraze mehkega ojevskega vzorca (vsaj v kakšnem sklonu) zasledimo pri 14 samostalnikih: cesar, čmrlj, dever, kol, ljudje, molj, mozelj, ogenj, pastir, pleš, seženj, snet, srd, žolč.
Mehki ojevski sklanjatveni vzorec lahko shematično predstavimo tako:

158

159
160

Po SSKJ so možgȃni množinski samostalnik moškega spola in imajo lahko obliko Rmn možgȃnov
ali možgȃn.
V TfC 1595; Dmn črvem, Tmn črve.
Končnica -ih je lahko odraz mehke ojevske sklanjatve, lahko pa je tudi odraz nenaglašenega *-ě,
zato jo obravnavam tudi kot končnico (slovenske) trde ojevske sklanjatve.
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I
R
D
T
M
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Ednina
-
-a (-e)
-u
- / -a (-e)
-u / -i
-om / -em

Dvojina
-e
/
/
/
/
/

Množina
-i
-ov / -ev
-om / -em
-e
-eh / -ih
-i

Ednina
V imenovalniku ednine je ničta končnica, osnova se končuje na soglasnik. Oblika Ied je
prekrivna z oblikami Ied vseh ostalih sklanjatvenih vzorcev, v katere so praslovanski ijevski samostalniki prehajali, razen z obliko Ied ajevskega sklanjatvenega vzorca. Praslovanski ijevski samostalniki, katerih odrazi so v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
izpričani v Ied, ki lahko odraža mehki ojevski sklanjatveni vzorec, so: cesar, čmrlj, dever,
kol, molj, mozelj, ogenj, pastir, pleš, žolč.
V rodilniku je končnica -a s preglašeno različico -e: cesarja, ognja, pastirja, žolča;
cesarje, pastirje. Različica -e, ki odraža preglašeni a za mehkimi soglasniki, je značilna za
Trubarjeva dela.
V dajalniku je končnica -u. Izpričana je v oblikah cesarju, ognju, pastirju.
V tožilniku obstajata glede na živost ali neživost dve končnici. Samostalniki, ki so
podspola živosti, imajo končnico -a (s preglašeno različico -e), ki je izvorno rodilniška:
cesarja, čmrlja, pastirja; cesarje. Samostalnik pastir ima v Ted tudi obliko pastirija, ki
kaže na podaljšano osnovo pastirij-. Samostalnika, ki nista podspola živosti, imata v Ted
ničto končnico, enako v Ied: ogenj, žolč. Ta oblika je prekrivna z odrazi Ted ijevske (moške
in ženske) sklanjatve.
V mestniku sta pri odrazih praslovanskih ijevskih moških samostalnikov izpričani
končnica -u in končnica -i. Izpričani obliki s končnico -u sta cesarju in ognju. Oblike s
končnico -i, ki se potrjujejo v samostalnikih kolji, ognji, pastirji, pleši, so lahko prekrivne
z odrazom ijevskega sklanjatvenega vzorca. Oblika pleši je prekrivna z odrazi ajevskega
vzorca samostalnika pleša in pri njej ni mogoče ugotoviti, kateremu sklanjatvenemu vzorcu
pripada. To, da je končnica -u prodrla tudi v mehko ojevsko sklanjatev, verjetno odraža
zabrisovanje razlik med trdo in mehko ojevsko sklanjatvijo.
V orodniku se pojavljata končnici -om in -em. Oblike s končnico -om so: cesarjom, deverjom, ognjom, žolčom; oblike s podedovano mehko ojevsko končnico -em
pa: cesarjem, ognjem, pastirjem, potem. Oblika potem je lahko prekrivna z odrazom
(slovenskega) ijevskega vzorca. To, da se končnica trde ojevske sklanjatve pritika na
mehko osnovo, priča, da se je občutek za razliko med trdimi in mehkimi soglasniki
vedno bolj izgubljal.
Dvojina
Izpričana je samo imenovalniška oblika cesarje, ki v preglašeni različici -e odraža
končnico -a.
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Množina
V imenovalniku se pojavlja končnica -i: cesarji, ljudji, molji, mozelji, pastirji, srdji. Končnica
-i se pri samostalniku ljudje in samostalniku srd pritika na podaljšano osnovo ljudj-, srdj-.
V rodilniku množine se pojavlja končnica -ov/-ev, ki izvira iz ujevske sklanjatve.
Končnica slovenske trde ojevske sklanjatve -ov je izpričana v oblikah: cesarjov, moljov,
ognjov, pastirjov, sežnjov. Končnica slovenske mehke ojevske sklanjatve -ev je izpričana
v oblikah: cesarjev, moljev, pastirjev, sežnjev. To, da se pogosteje pojavlja nepreglašena
končnica -ov, kaže, da se je občutek mehke osnove (cesarj-, molj-, ognj-, pastirj-, sežnj-)
izgubljal.
V dajalniku je končnica -em, ki je postala značilna (tudi) za slovensko ijevsko sklanjatev. Kot del mehkega ojevskega sklanjatvenega vzorca se lahko pojavlja v obliki ljudjem ter
v oblikah cesarjem in pastirjem.
V tožilniku je končnica -e: cesarje, čmrlje, molje, ognje, pastirje.
V mestniku sta končnici -ih in -eh. Končnica -ih je izpričana v oblikah cesarjih in
pastirjih. Končnica -ih je lahko odraz mehke ojevske sklanjatve, lahko pa je tudi odraz
nenaglašenega *ě. Ker je oblika pastirjeh s končnico -eh izpričana samo v TPo 1595, najverjetneje odraža šibitev nenaglašenega i v e in gre za fonetični razvoj iz oblike pastirjih.
V orodniku je končnica -i: cesarji, molji, pastirji, snetji.

2.4.3

Ijevski sklanjatveni vzorec

Ijevski sklanjatveni vzorec se v odrazih praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega
spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja kaže v odrazih ijevske sklanjatve ženskega
ali moškega spola. Večje število oblik je takšnih, iz katerih tudi iz razpoložljivega sobesedila ni bilo mogoče ugotoviti, ali so moškega ali ženskega spola, in zato praviloma tudi
ne, ali odražajo ojevski ali ijevski sklanjatveni vzorec. Razlika v sklanjatvi ijevskih samostalnikov moškega in ženskega spola je v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja samo v
Oed, kjer imajo samostalniki moškega spola končnico -em, samostalniki ženskega spola -jo,
ter v Imn, kjer je pri moškem spolu končnica -je, pri ženskem pa končnica -i. Ta razlika je
obstajala v ijevski sklanjatvi moškega in ženskega spola že v praslovanščini. V Ted imajo
samostalniki moškega spola, ki so podspola živosti, končnico -i, ki je izvorno končnica
Red. Odraze ijevskega sklanjatvenega vzorca moškega spola (vsaj v kakšnem sklonu) zasledimo pri 13 samostalnikih: črv, gospod, gost, gozd, ljudje, medved, noht, pastir, pečat,
plat, pot, tat, zet. Samostalnika, ki sta moškega spola in v celotni paradigmi odražata ijevski
sklanjatveni vzorec, sta gospod161 in ljudje. Odraze ijevskega sklanjatvenega vzorca ženskega spola (vsaj v kakšnem sklonu) zasledimo pri 10 samostalnikih: gos, hot, laket, luč, miš,
os, peč, pot, zver, žolč. Ker je večina oblik prekrivnih, se iz sobesedila ne da vedno razbrati
spola pri 7 samostalnikih: labod, laket, miš, noht, os, pot, žolč. V splošnem lahko ijevski
sklanjatveni vzorec (moškega in ženskega spola) v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
predstavimo tako:
161

Po Oblakovem mnenju gre za vpliv cerkvene tradicije.
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Ednina
m
-
-i
-i
- / -i
-i
-em

ž
-
-i
-i
-
-i
-jo

Dvojina
m
-i
/
-ema
-i
/
/

ž
/
/
/
-i
/
/

Množina
m
-je
-i
-em
-i
-eh / -ih
-mi / -i

ž
-i
-i
-em
-i
-eh / -ih
-mi / -i

Ednina
V imenovalniku se pojavlja ničta končnica tako pri samostalnikih moškega spola kot pri
samostalnikih ženskega spola. Pri oblikah nekaterih samostalnikov tudi iz sobesedila ni
mogoče zanesljivo ugotoviti, ali gre za odraz ijevskega ali katerega drugega vzorca. Oblika,
pri kateri je iz sobesedila razvidno, da je moškega spola in gotovo spada v ijevski vzorec,
je gospod. Oblike, pri katerih je iz sobesedila razvidno, da so nedvomno ženskega spola
in spadajo v ta vzorec, so: gos, hot, luč, os, peč, zver, žolč. Spol iz sobesedila ni vedno
nedvomno razviden pri samostalnikih pot in žolč; zaradi pomanjkanja drugih bolj povednih
sklonskih oblik ni (vedno) mogoče določiti niti sklanjatvenega vzorca pri oblikah: labod,
miš, noht, os.
V rodilniku je končnica -i. Pojavlja se pri obliki moškega spola gospodi in pri oblikah ženskega spola: gosi, luči, osi, peči, poti, zveri, žolči. Spola se ne da vedno določiti pri obliki žolči.
V dajalniku je končnica -i. Oblika gospodi je moškega spola, obliki luči in peči pa sta
ženskega spola.
V tožilniku je končnica -i pri samostalniku moškega spola gospodi, ki je podspola
živosti. Siceršnja končnica Ted je ničta. Pojavlja se pri samostalnikih ženskega spola: gos,
luč, peč, zver, žolč. Spol ni določljiv v oblikah pot, žolč.
V mestniku je končnica -i, ki je lahko prekrivna z odrazom ojevske sklanjatve, kjer -i
lahko odraža nenaglašeni *-ě. Nedvomno ijevski odraz je oblika moškega spola gospodi,
ženskega spola so oblike: hoti, luči, peči. Sklanjatveni vzorec ni jasen pri oblikah gozdi,
gospodi (pri nekaterih avtorjih) in poti. Končnica -i v Med je najbolj problematična od vseh
končnic, saj gre lahko skoraj pri vsakem samostalniku, ki jo izpričuje, za odraz ijevske ali
ojevske sklanjatve. Tukaj naštevam samo tiste samostalnike, katerih oblike Med bolj verjetno odražajo ijevsko sklanjatev.
V orodniku je pri moškem spolu v samostalniku potem končnica -em, ki je prekrivna z
odrazom ojevske sklanjatve. Pri samostalnikih ženskega spola je končnica -jo: lučjo, pečjo,
žolčjo.
Dvojina
V imenovalniku je izpričana končnica -i pri obliki moškega spola gospodi.
V dajalniku je izpričana končnica -ema pri obliki moškega spola gospodema. Najverjetneje gre za odraz mehke ojevske sklanjatve, podobno kot pri obliki Dmn.
V tožilniku je izpričana končnica -i pri oblikah ženskega spola luči in poti. Oblika
moškega spola plati je lahko tudi odraz ujevskega vzorca.
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Množina
V imenovalniku se pri odrazih moškega spola pojavlja končnica -je: črvje, gospodje, gostje,
ljudje, medvedje, tatje, zetje. Za več o teh oblikah glej tudi moški mešani sklanjatveni vzorec. Imenovalniška končnica za ženski spol je -i: gosi, lakti, luči, miši, peči. Pri obliki osi
ni jasno, ali gre za odraz ženske ijevske ali moške ojevske sklanjatve. Samostalnik gospod
ima lahko Imn gospodovje.
V rodilniku je končnica -i. Moškega spola so oblike: gosti, ljudi, pečati; ženskega pa:
gosi, luči, peči. Spola se ne da določiti pri oblikah lakti in miši.
V dajalniku je pri samostalnikih moškega spola končnica -em, ki odraža ojevsko sklanjatev: črvem, gostem, ljudem, pastirjem, tatem. Končnica -em se lahko pritika tudi na
podaljšane osnove: črvj-, gostj-, ljudj-, tatj-. Enaka končnica je pri odrazih ženskega spola:
gosem.
V tožilniku se pojavlja končnica -i. Moškega spola so oblike: gospodi, gosti, gozdi,
ljudi, nohti, pečati, tati. Ženskega spola je oblika luči. Spol ni nedvomno razviden pri oblikah miši in poti.
V mestniku sta končnici -eh in -ih. Gre za končnici, ki odražata vpliv ojevske sklanjatve. Spol je mogoče določiti samo glede na ostalo paradigmo oz. sobesedilo. Moškega
spola so oblike: gosteh, gozdeh, ljudeh, pastirjeh; gospodih, ljudih. Spola se ne da določiti
pri oblikah poteh; potih. Ker je oblika pastirjeh izpričana samo v TPo 1595, odraža šibitev
nenaglašenega i v e in gre za fonetični razvoj iz pastirjih.
V orodniku je končnica -mi. Spol je mogoče določiti enako kot v Rmn, Dmn, Tmn in
Mmn. Moškega spola so oblike: črvmi, gospodmi, gostmi, ljudmi, pastirmi, tatmi, zetmi.
Spola se ne da določiti pri obliki mišmi. Oblika pastirmi iz TR 1558 ni nujno podedovana,
lahko gre za sekundarno končnico samostalnikov na -ar; prim. Omn colnarmi iz istega dela.
Poleg končnice -mi bi lahko bila odraz ijevske sklanjatve kot rezultat analogije po ostalih
sklonskih oblikah tudi končnica -i. Moškega spola so oblike: gospodi, ljudi, nohti, pečati,
poti. Vse te oblike so prekrivne z obliko Omn ojevskega sklanjatvenega vzorca. Ženskega
spola sta obliki hoti in luči. Spola ni mogoče določiti pri oblikah miši in poti.

2.4.4

Ujevski sklanjatveni vzorec162

Ta vzorec obravnavam kot samostojen sklanjatveni vzorec, ker so se po njem, čeprav celoten sklanjatveni vzorec ni bil več ohranjen, v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
tvorile oblike iz samostalnikov, ki so bili v praslovanščini ojevski (grad, list) in ijevski (tat,
zet). Najbolj produktiven je bil v ednini, kjer vse oblike, razen Oed na -om, in variantne
končnice Ded -u odražajo podedovano stanje iz praslovanščine. Če ne bi šlo za še vedno
162

Čeprav bi po tradicionalnem prepričanju lahko mislili, da je ta vzorec popolnoma zamrl že v
praslovanščini, ni tako. Zato se mi zdi smiselno, da opozarjam na delno aktivnost sklonskih
oblik ujevske sklanjatve znotraj obravnavanega obdobja. Novih tvorjenk sicer ni bilo več, je pa
že dejstvo, da cirkumflektirane enozložnice težijo k prevzemu ujevskih oblik, dovolj zgovorno,
da ujevskega vzorca ne morem spregledati.
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aktiven sklanjatveni vzorec oz. če bi šlo samo za vpliv izvorno ujevskih oblik znotraj ojevske sklanjatve, bi se pojavljal samo kakšen posamičen odraz, tako pa je imela ujevska
sklanjatev v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja tako velik vpliv, da je vase zajela tudi
samostalnike, ki vanjo niso mogli preiti po nobeni analogiji; prim. oblike, kot so: Ted bogu,
gospodu, ... Mnenja slovenskih jezikoslovcev o obstoju ujevske sklanjatve v slovenščini so
sicer različna. Ramovš 1952, 54, obravnava vpliv ujevske sklanjatve znotraj ojevske, ko
pravi: »U-jevska fleksija je kot samostojna fleksija prenehala eksistirati. Osem končnic je
po reliktih prešlo v o-jevsko fleksijo, kjer so postale formalno tvorne. /.../ Ostanki u-jevske
fleksije v sle. so: 1. G. sinȗ; 2. D. sinovi; 3. L. sg. – sinu; 4. N. du. -y: dva sini ← dva syny;
N. pl. -ve, ohranjeno v nekaterih kraških dialektih, čeprav redko; 6. g. pl. -ov je danes splošna končnica o-debel, oblike starega brezkončniškega G. (lás, zób) so redke; 7. A. pl. sini;
8. I. pl. -mi.« Bliže mojemu mnenju je Oblak, ko ugotavlja: »Im Allgemeinen kann man
constatiren, dass sich im Sloven. bedeutend stärker die Reste der u-Declin. bei den ъ/o-St.
erhaleten haben, als in den übringen slav. Sprachen und das Gefühl für die u-declin. war
wenigstens bei einigen Substantiven (сынъ) noch im XVI. Jahrhundert nicht ganz geschwunden« (Oblak 1890, 26). Ujevsko sklanjatev navaja tudi Škrabec: »Gen. sg. pri deblih na
u je : sən, ako imajo dolg potisnjen naglas. /.../ Dat. sg. na -ovi: senȗvə, tastȗvə, zgonȗvə,
mostȗvə« (Škrabec IV, 347).
Po tem vzorcu se od odrazov praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola
sklanjajo predvsem enozložnice moškega spola, ki so v praslovanščini spadale v akcentsko paradigmo c. Tej paradigmi ne pripadata samo samostalnik pot, ki je v praslovanščini
spadal v akcentsko paradigmo b, in samostalnik zet, ki je spadal v akcentsko paradigmo a.
Ta sklanjatveni vzorec je pri odrazih praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola
opaziti v ednini in dvojini, v množini pa ni nedvomnih znakov, ki bi odraze kakšnega od teh
samostalnikov zagotovo uvrščali v ujevski sklanjatveni vzorec. Prehajanje med ijevsko in
ujevsko sklanjatvijo je lahko pogojeno s paralelnim sklanjatvenim vzorcem že v praindoevropščini, prim. izglasje pie. v ujevski in ijevski sklanjatvi v ednini: Ied *-u-s : *-i-s, Red
*-o-s : *-e-s, Ded *-o-e : *(e) -e, Ted *-u-m : *-i-m, Zed *-ou : *ei, Med ō(u) : ēi, Oed
umi : imi, ...; kar je v praslovanščini dalo: Ied *-ъ : *-ь, Red *-u : *-i, Ded *-ovi : *-(ьji/ji),
Ted *-ъ : *-ь, Zed *-u : *-i, Med *-u : *-i, Oed *-ъmь : *-ьmь (Pohl 1985, 372–373). Prehod
ijevskih cirkumflektiranih enozložnic v ujevsko sklanjatev opaža tudi Rigler: »pri prvotnih
i-jevskih osnovah je pri živih bitjih (tatû) vpliv u-jevske fleksije močnejši kot pri o-jevskih;
verjetno so takoj, ko so se prenehale sklanjati po i-jevski fleksiji, prevzele v G. u-jevsko
končnico, ne o-jevske« (Rigler 2001, 451).
Odraze ujevskega sklanjatvenega vzorca (vsaj v kakšnem sklonu) zasledimo pri 8
samostalnikih: glad, gospod, gost, plat, pot, tast, tat, zet. Samostalnik glad ima izpričane
samo ujevske oblike, samostalnik plat ima nekatere oblike prekrivne z drugimi sklanjatvenimi vzorci. Samostalnik gospod ima po ujevskem sklanjatvenem vzorcu izpričano obliko
Ted. Vpliv ujevske sklanjatve lahko odraža tudi oblika Imn gospodovje, kjer bi element
-ov- lahko bil ujevski. Ostali samostalniki, ki imajo nedvomne odraze ujevskega sklanjatvenega vzorca, se v množini sklanjajo po odrazih drugih sklanjatvenih vzorcev. Ujevski
sklanjatveni vzorec lahko shematično predstavimo tako:
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I
R
D
T
M
O

Ednina
-
-u
-uvi / -u
- / -u
-u
-om (-um)

Dvojina
/
/
/
-i
/
/

Ednina
V imenovalniku se pojavlja ničta končnica. Samostalniki, ki izkazujejo (v stranskih sklonih) odraze ujevskega vzorca in imajo izpričano obliko Ied, so: glad, gost, pot, tast, tat, zet.
V rodilniku je končnica -u: gladu, gostu, platu, potu, tastu, tatu, zetu.
V dajalniku je končnica -ovi, ki se zaradi naglašenega o pojavlja v fonetični različici -uvi:
tastuvi, zetuvi. Pojavlja se tudi končnica -u, ki je nastala pod vplivom oblike Med: gostu, potu,
tastu, tatu, zetu. Te oblike so prekrivne z odrazom Ded ojevskega sklanjatvenega vzorca.
V tožilniku se pojavljata ničta končnica in končnica -u. Končnica -u se pojavlja pri
samostalnikih, ki so podspola živosti. Ničta končnica se pojavlja v oblikah plat in pot.
Končnica -u se pojavlja v oblikah gostu, tastu, tatu ter enkrat v TkM 1579 pri slovenski
dvozložnici gospodu.
V mestniku se pojavlja končnica -u, ki je prekrivna z odrazom slovenske ojevske sklanjatve. V slovensko ojevsko sklanjatev je namreč končnica Med -u prešla iz psl. ujevske
sklanjatve. Ta oblika se pojavlja v primerih platu in potu.
V orodniku se pojavlja končnica -om, ki ima, kadar je naglašena, fonetično podobo
-um. Nastala je pod vplivom Oed trdega ojevskega sklanjatvenega vzorca. Odraža se v
oblikah potom in tastum.
Dvojina
Izpričana je končnica Tdv -i v samostalniku plati. Ta oblika je lahko tudi ostanek ijevskega
sklanjatvenega vzorca.

2.4.5 Moški mešani sklanjatveni vzorec
V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja je prihajalo do medsebojnih vplivov in mešanja različnih sklanjatvenih vzorcev. Tako so se začele tudi ijevske končnice pojavljati
pri prvotno ojevskih samostalnikih (mož, zob, las, jud, ajd).163 V množini je nastal mešani
163

Ied mož, Red moža, Ded možu, Ted moža, Med moži, možu, možej, Oed možom, možem, Idv moža,
Rdv možov, Tdv moža; Ied zob, Red zoba, Ted zob; Ied las, Red lasa, Ted las, Med lasu; Ied jud,
Red juda, Ded judu, Ted juda, Oed judam; Ied ajd, Red ajda, Ded ajdu, Ted ajda. Imn možje, moži;
zobje, zobi; lasje, lasi; judje, judije, judi; ajdje, ajdi. Rmn mož, možov, moži, možeh; zob, zobi;
las; judi, judov, judeh; ajdov. Dmn možem, možom, možjem; zobem; judom, ajdom. Tmn može,
možje; zobe, zobje; lase, lasje; jude, judje; ajde, ajdje. Tmn moži; zobi; lasi. Mmn možeh, možih;
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sklanjatveni vzorec, v katerem se prepletajo ijevske in (slovenske) ojevske končnice. V
imenovalniku je ijevska končnica -je, v rodilniku končnici -ov/-i, v dajalniku ojevski končnici -om/-em. V tožilniku se pojavlja ojevska končnica -e, redkeje ijevska končnica -i, v
mestniku ojevski končnici -eh/-ih, v orodniku pa ijevska (lahko tudi ujevska) končnica -mi,
redkeje -i. Te končnice so se lahko pritikale tudi na osnovo, podaljšano z -j-. Ali se pojavi
končnica slovenske ojevske ali slovenske ijevske sklanjatve, je v Rmn, Dmn, Mmn in Omn
odvisno od mesta naglasa. Če je naglas na končnici, so te (slovenske) ijevske, če pa je na
osnovi, so končnice praviloma (slovenske) ojevske. Končnica -i v Tmn je vedno naglašena,
končnica -e pa je lahko naglašena ali nenaglašena. V obliki Tmn gostje je končnica najbrž
naglašena, v obliki Tmn gospodje pa skoraj gotovo ne. Osnova se lahko v Dmn in Tmn
podaljšuje z -j-, ki je vanjo verjetno prešel pod vplivom Imn, kjer je del končnice. Končnica
-je v Imn je lahko naglašena ali nenaglašena. Takšno stanje zasledimo tudi pri 6 odrazih
praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola: črv, gospod, gost, ljudje, medved, tat.
Sklanjatev lahko ponazorimo na naslednji način:

I
R
D
T
M
O
I

Množina
-je
-ov
-om
(j)-e
-ih
-(m)i

-jeI
-i
(j)-em
-i
-eh
-mi

Končnice, ki so predstavljene v tem stolpcu, so prekrivne z odrazi slovenske ijevske sklanjatve.
Kadar so del moškega mešanega vzorca, se ne pojavljajo v celotni paradigmi, ampak samo v posameznih sklonskih oblikah.

V imenovalniku se pojavlja končnica -je, ki odraža ijevsko sklanjatev: črvje, gospodje,
gostje, ljudje, medvedje, tatje. Imn medvedje se pojavlja samo v JPo 1578 in pri tem ni
razvidno, ali gre za ostanek ijevske sklanjatve ali gre za (sekundarni) vpliv moškega mešanega sklanjatvenega vzorca. Za natančnejšo določitev bi namreč potrebovali še vsaj kakšno
izpričano množinsko obliko, ki pa je v JPo 1578 ni.
V rodilniku se pojavljata končnici -ov in -i. Končnica -ov, ki izvira iz ujevske sklanjatve, odraža slovensko ojevsko sklanjatev: črvov, gospodov, gostov, tatov. Končnica -i izvira
iz ijevske sklanjatve in je verjetno naglašena: gosti, ljudi.
V dajalniku se pojavljata končnici -om in -em. Končnica -om izvira iz trde ojevske
sklanjatve: črvom, gospodom, gostom, tatom. Končnica -em, ki se lahko pritika na podaljšano osnovo, izvira iz mehke ojevske sklanjatve, že v izhodiščnoslovenskem stanju pa je
zobeh; laseh; judih, judeh; ajdih. Omn možmi, moži; zobmi; lasmi, lasi; judmi, judi; ajdmi, ajdi.
Po Miklošičevem mnenju gre za skupino samostalnikov, ki imajo v Red naglašeno končnico -a
ali -u. Ti samostalniki imajo naglašene končnice tudi v Dmn, Mmn in Omn: »Die subst., die im
sg. gen. a betonen oder ú haben, könen im dual dat. und instr. und im pl. dat. und loc. êma, êm
und êh auslauten: tatêma, tatêm, tatêh; dieselben subst. könen den pl. instr. auf mí: tatmi bilden«
(Miklošič 1856, 182).
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prešla tudi v slovensko ijevsko sklanjatev in je verjetno naglašena: črvem/črvjem, gostem,
ljudem/ljudjem, tatjem.
V tožilniku sta končnici -e in -i. Končnica -e je odraz ojevske sklanjatve in se navadno
pritika na podaljšano osnovo: črve/črvje, gospode/gospodje, gostje, tatje. Končnica -i je
odraz ijevske sklanjatve in je verjetno naglašena: gosti, tati.
V mestniku se pojavljata končnici -ih in -eh. Obe izvirata iz ojevske sklanjatve in sta že
v izhodiščnoslovenskem stanju prešli v slovensko ijevsko sklanjatev. Končnica -ih je najbrž
nenaglašena: gospodih, ljudih. Končnica -eh je verjetno naglašena: gosteh, ljudeh.
V orodniku je odraz ijevske končnice -mi, ki ima lahko zaradi analogije po ostalih
sklonih različico -i: črvmi, gostmi, ljudmi, tatmi; gospodi, ljudi.
Predvsem pri samostalniku ljudje je uvrstitev v moški mešani sklanjatveni vzorec
pogojena z vsakim posameznim avtorjem/delom, saj so v splošnem izpričani skloni vsi
prekrivni s katerim od ostalih vzorcev.

2.4.6 Ajevski sklanjatveni vzorec
Ajevski sklanjatveni vzorec se pri odrazih praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega
spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja redko. Samostalniki, ki so prešli
v ta sklanjatveni vzorec, so ženskega spola. Odraze ajevskega sklanjatvenega vzorca (vsaj
v kakšnem sklonu) zasledimo pri 4 samostalnikih: miš, možgani, pleša, risa. Vzorec lahko
predstavimo na naslednji način:

I
R
D
T
M

Ednina
-a
-e
/
/
-i

Množina
/
/
-om
-e
/

Ednina
V imenovalniku se pojavlja končnica -a: risa. V rodilniku je končnica -e: pleše. V mestniku
se pojavlja končnica -i. Izpričana je v obliki pleši. Oblike Ded, Ted in Oed niso izpričane.
Množina
Imenovalnik in rodilnik množine nista izpričana. V dajalniku se pojavlja končnica -om, mišom, ki odraža labializacijo končnice -am. V tožilniku je končnica -e. Obliki, ki jo odražata,
sta miše in pleše. Mmn in Omn nista izpričana.
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2.4.7 Ženski mešani vzorec
Ta vzorec se pri odrazih praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v slovenskem
knjižnem jeziku 16. stoletja pojavlja samo pri množini samostalnika miš. Sicer je (v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja) značilen za ijevske samostalnike ženskega spola, ki
imajo stalen naglas na osnovi. Shematično ga lahko za samostalnik miš predstavimo tako:

I
R
D
T
M
O

Množina
miši
miši
mišom
miše
/
miš(m)i

V imenovalniku množine končnica -i odraža ijevski sklanjatveni vzorec samostalnikov ženskega spola. Pri ostalih samostalnikih, ki se sklanjajo po tem vzorcu, je za Imn značilna tudi
ajevska končnica -e (basne, bolezne).
V rodilniku je končnica -i, ki odraža ijevski sklanjatveni vzorec. Pri ostalih samostalnikih,
ki se sklanjajo po tem vzorcu, je za Rmn značilna tudi ničta ajevska končnica (bolezen, basen).
V dajalniku je končnica -om, ki je verjetno labializiran odraz ajevske končnice -am.
V tožilniku je končnico -e, ki je prekrivna z odrazom ojevskega vzorca. Pri ostalih samostalnikih, ki se sklanjajo po tem vzorcu, je za Tmn bolj značilna končnica -i, ki odraža ijevski vzorec.
Mestnik množine samostalnika miš ni izpričan.
Orodnik množine ima končnico -mi, ki odraža ijevski sklanjatveni vzorec. Različica te
končnice je tudi -i (bolezni, basni), ki pa lahko pri samostalniku miš odraža ojevski vzorec
in s tem moški spol.

2.5

Kategorija živosti pri odrazih praslovanskih
ijevskih samostalnikov moškega spola v
slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

Kot v vseh slovanskih jezikih se tudi v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja pri samostalnikih moškega spola pojavlja kategorija živosti. To pomeni, da imajo samostalniki
moškega spola, ki poimenujejo osebe, živali in živa bitja obliko Ted enako obliki Red in ne
Ied. Najprej se je kategorija živosti razširila na odraze (trde in mehke) ojevske sklanjatve.
V slovenščini se je razširila tudi na odraze ijevske in ujevske sklanjatve.
Kategorijo živosti v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja odražajo naslednji samostalniki moškega spola: cesar, čmrlj, črv, golob, gospod, gost, medved, pastir, tast, tat, zet.
Samostalniki cesar, čmrlj, črv, golob, medved, pastir in zet imajo v Red in Ted obliko,
ki odraža ojevsko sklanjatev (-a).
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Samostalnik gospod ima v Trubarjevih delih izpričano obliko Red gospudi (enkrat v
predložni zvezi guspodi) in gospuda. Oblika gospudi se pojavlja skoraj trikrat bolj pogosto
kot oblika gospuda. V Ted se tudi pojavljata obliki gospudi in gospuda. Oblika gospudi je
v Ted dvakrat bolj pogosta kot oblika gospuda. Obliko Ted gospodi lahko zasledimo že v
stcsl. (SJS I, 425–426). Obliko gospudi v slovenskem jeziku ugotavljata med drugimi že
Oblak 1890 in Ramovš 1952.
V Dalmatinovih delih je v Red in Ted močno prevladujoča oblika gospuda. Oblika
gospudi predstavlja zelo majhen del (okoli 3 %) vseh pojavitev v Red in Ted. V Kreljevih
delih se v Red in Ted pojavlja samo oblika gospoda. V delih Felicijana Trubarja se v Red
pojavlja samo oblika gospuda, v Ted pa se poleg prevladujoče oblike gospuda pojavlja tudi
oblika gospudi (6 %). V *P 1563 se v Red pojavlja oblika gospudi, v Ted pa se pojavlja
tudi oblika gospudi s fonetičnima različicama gaspodi in gaspudi. V JPo 1578 se večinoma
pojavlja Red gospoda s fonetično različico gospuda. Oblika gospodi se pojavlja redkeje (12
%). V Ted prevladuje oblika gospoda s fonetično različico gospuda. Redkeje se pojavlja
oblika gospudi (6 %). V TkM 1579 se v Red pojavlja samo oblika gospuda. Oblika gospuda
je prevladujoča tudi v Ted, poleg nje pa se pojavljata še obliki gospudi in (ujevska) gospudu
(enkratna pojavitev oz. 3 % vseh pojavitev). V TtPre 1588 se v Red pojavlja oblika gospuda
s fonetično različico gospoda. V Ted se pojavlja oblika gospuda. V ZK 1595 se v Red in
Ted pojavlja oblika gospuda. Samostalnik gospod je imel v najzgodnejših delih v Ted (in
Red) prevladujočo obliko gospudi. Oblika Ted gospuda začne prevladovati proti koncu
obdobja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, ko postane edina oblika Ted (ZK 1595).
Oblika gospudu se pojavlja samo enkrat v TkM 1579 in odraža ujevsko sklanjatev. Verjetno je oblika Ted gospudi po Red gospudi nastala pod vplivom enakega razmerja ojevskih
oblik – gospuda; predvsem pa oblik Red in Ted izvorno ojevskih samostalnikov: človeka,
moža, otroka, ....
Samostalnik gost ima v Trubarjevih delih (ujevsko) obliko Red in Ted gostu. V Dalmatinovih delih in JPo 1578 oblika Red ni izpričana, v Ted je oblika gostu. Oblika Ted
gostu je nastala pod vplivom ujevske oblike Red gostu. Do takšne analogije je verjetno
prišlo iz enakega razloga kot oblika gospudi.
Samostalnik tast v Trubarjevih delih oblike Red nima izpričane. Oblika Ted je (ujev
ska) tastu. V Dalmatinovih delih je v Red oblika tastu s fonetično različico tǝstu (zapisano
teſtu), v Ted je oblika tastu.
Samostalnik tat v Trubarjevih, Kreljevih delih in JPo 1578 nima izpričane oblike Red.
V Ted je ujevska oblika tatu. V Dalmatinovih delih je oblika Red in Ted tatu.164
Trdo ojevsko sklanjatev odraža 6 oblik Ted: črva, goloba, gospoda, medveda, pastira,
zeta. Mehko ojevsko sklanjatev odraža 5 oblik Ted: cesarja (cesarje), čmrlja, pastirja
(pastirija). Ujevsko sklanjatev odražajo 4 oblike Ted: gospodu, gostu, tastu, tatu. Ijevsko
sklanjatev odraža samostalnik gospod: Ted gospudi (gospodi). Kot vidimo, izpričani samostalniki kategorijo živosti večinoma odražajo z ojevskim vzorcem, redkeje z ujevskim, z
ijevskim vzorcem pa se odraža samo samostalnik gospod.
164

Že v stcsl. se pojavlja Ted tati (SJS I, 432). V SSKJ je navedena oblika Ted tatu; zalotiti tatu.
Zanimivo je, da pri izvorno ujevskem samostalniku sin pričakovana oblika Ted *sinu v SSKJ
ni izpričana. Tako izvorno ijevski samostalnik tat izkazuje v slovenskem knjižnem jeziku več
odrazov ujevske sklanjatve kot izvorno ujevski samostalnik sin.
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Odrazov praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja je 55.165 Ti so: cesar, čmrlj, črv, dever, drob, glad, gnus, golob, gos, gospod,
gost, gozd, hot, jagned, jastreb, kmet, kol, labod, laket, ljudje, los, luč, medved, miš, molj,
mozelj, možgani, noht, ogel, ogenj, olov, os, pastir, peč, pečat, pelin, plat, pleš, pleša, pot,
razpot, risa, seženj, snet, srd, sred, tast, tat, trst, zet, zver, žal, želod, žerjav, žolč.
Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola se v slovenskem knjižnem jeziku 16.
stoletja odražajo v več različnih sklanjatvenih vzorcih moškega in ženskega spola, in sicer
v ojevskem, ijevskem, ujevskem in mešanem moškem ter ajevskem in mešanem ženskem.
Sklanjatveni vzorci zgoraj navedenih in tudi drugih samostalnikov v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja še niso bili ustaljeni. Takšnih samostalnikov je med obravnavanimi (55)
kar 25, tj. malo manj kot polovica:166 cesar, čmrlj, dever, glad, golob, gos, hot, jagned,
jastreb, kmet, kol, mozelj, luč, ogenj, peč, pelin, pleš, razpot, risa, seženj, snet, srd, trst,
zver, žerjav. Težnja razvoja v jeziku je torej, da se isti samostalnik ustali v enem sklanjatvenem vzorcu in da do prehajanj med različnimi sklanjatvenimi vzorci ne prihaja oziroma jih
ni. V zgodovini slovenskega jezika je do teh prehajanj prihajalo, ker ijevski samostalniki
moškega spola v slovenskem jeziku (razen morda v obdobju alpske slovanščine oz. Brižinskih spomenikov) kot samostojna oblikoslovna kategorija niso bili več živi in so se morali
zato vključiti v druge sklanjatvene vzorce. Pri nekaterih samostalnikih se je prestrukturiranje začelo že v praslovanskem obdobju (ogenj), pri nekaterih se je to zgodilo v notranjem
slovenskem razvoju (risa). Nekatere težnje razvoja, ki so opazne že v praslovanščini in
kasneje v ostalih slovanskih jezikih, so se uveljavile tudi v slovenskem jeziku. Tako so
npr. samostalniki čmrlj, golob, jastreb, molj prešli v ojevsko sklanjatev skoraj brez sledi
ijevske sklanjatve, samostalniki, kot so npr. gost, tat, zet, so se odražali deloma v ujevski,
deloma v ojevski, deloma v mešani sklanjatvi moškega spola, samostalnik pot pa je ne samo
prehajal med različnimi sklanjatvenimi vzorci znotraj enega spola, ampak je prehajal celo
med vsemi tremi spoli. Znotraj ojevske sklanjatve je na uvrstitev v trdo ali mehko različico
165
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Zaradi členjenosti pomena pri samostalnikih drob in peč na dve podenoti je dejansko obravnavanih
57 samostalnikov. 55 je število etimoloških izhodišč; sinhrono pomensko členitev dojemam kot
manj pomembno, saj v navedenih primerih nima vpliva na oblikoslovne značilnosti obravnavanih
samostalnikov.
Odrazov praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16.
stoletja, ki bi se odražali v enem sklanjatvenem vzorcu, je bilo glede na vse odraze praslovanskih
ijevskih samostalnikov moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja manj kot polovica.
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vplival zadnji glas osnove. Če je bil mehek/mehčan, se je samostalnik uvrstil v mehko ojevsko sklanjatev že zgodaj in brez sledi ijevskega vzorca, prim. čmrlj, molj, ogenj. Če pa je
bil zadnji glas osnove trd, se je samostalnik uvrstil v trdo ojevsko sklanjatev, prim. golob,
jastreb.
Najbolj pričakovan način prehajanja med različnimi vzorci je med ojevskim vzorcem
moškega spola in ijevskim vzorcem ženskega (ali nedoločljivega) spola. Spol je v nekaterih
primerih nedoločljiv zaradi nepovednosti sobesedila. Takšnih samostalnikov je v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja le 5: laket, os, pečat, pot, žolč. Samostalnikov, ki so se
sklanjali po ojevskem ali ujevskem vzorcu, imeli pa so ohranjeno (vsaj) še kakšno obliko
ijevskega vzorca moškega spola, je bilo 14, kar predstavlja četrtino vseh odrazov praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja:
črv, gospod, gost, gozd, laket, ljudje, medved, noht, pastir, pečat, plat, pot, tat, zet. Vidimo
torej, da so odrazi praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja večinoma ojevski, če so moškega spola, in večinoma ijevski, če
so ženskega spola. Prehajanje med različnimi vzorci se je lahko zgodilo zaradi prekrivnih
sklonskih oblik različnih sklanjatev.
V slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja zaradi omejenega gradiva odrazi praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola niso vedno zadostno izpričani in se včasih iz
njih ne da sklepati niti na spol niti na sklanjatveni vzorec. Takšnih samostalnikov je 7: drob,
gnus, labod, los, možgani, olov, žal.
Predvsem cirkumflektirane enozložnice (v praslovanščini dvozložnice) so se uvrstile
v ujevski vzorec slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Ta prehod se je lahko zgodil
zato, ker sta bili ijevska in ujevska sklanjatev že v praslovanskem obdobju (in tudi prej)
strukturno prekrivni. V izhodišču je šlo namreč samo za alternacijo jor (ujevska) in jer
(ijevska) sklanjatev. Pri samostalnikih, ki so prešli v ujevsko sklanjatev, se je tako z gotovostjo ohranil moški spol. Prapodobnost ujevskih in ijevskih samostalnikov se zrcali tudi v
odrazih v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Cirkumflektirane enozložnice, ki so bile
v praslovanščini ojevske dvozložnice, namreč prehajajo v ujevsko sklanjatev redkeje kot
odrazi ijevske sklanjatve.
Le 5, je odrazov praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola, ki se v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja odražajo samo kot ijevski samostalniki ženskega spola:
gos, hot, luč, peč, zver.
Prehajanje praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola izključno v žensko
ijevsko sklanjatev v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja je torej redko. Pojavlja se pri
samostalnikih, pri katerih spol že v praslovanščini ni bil ustaljen. Svojevrsten primer prehajanja med različnimi vzorci sta samostalnika laket in pečat, ki imata v ednini izključno
ojevske oblike, v množini pa ijevske. Tudi vse cirkumflektirane enozložnice, ki izvirajo
iz ijevske sklanjatve, kažejo na podoben razvoj; v ednini (in dvojini) so ujevske oblike, v
množini pa ijevske, prim. gost, Ted gostu, Imn gostje; tat, Red tatu, Imn tatje.
Odrazi praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja so nekje na polovici razvoja do današnjega stanja. Vsebujejo tako ostaline, kot je npr. sklanjatev samostalnika gospod, ki v ednini še v celoti odraža ijevsko sklanjatev moškega spola, kot tudi drugo skrajnost, npr. samostalnik golob, ki ne kaže več niti
enega znaka ijevske sklanjatve in je že v 16. stoletju šolski primer ojevskega vzorca.
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Kot je razvidno iz gradiva, je v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja (pa tudi
kasneje) obstajala težnja, da bi odrazi praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola
prešli v ojevski sklanjatveni vzorec. Ker je (bila) ijevska sklanjatev ženskega spola še produktivna, je zaradi prekrivnosti večine sklonskih oblik (še iz praslovanščine) med njima prihajalo do medsebojnih vplivov. Nekateri samostalniki, ki so bili samo moškega slovničnega
spola, ne pa tudi naravnega moškega spola, so zato lažje prehajali med obema vzorcema
in se lahko sklanjajo po ojevski ali ijevski sklanjatvi (laket, pečat, pot, žolč, itd.) ali pa v
končni fazi popolnoma preidejo v ijevsko sklanjatev ženskega spola (gos, zver).
V knjižnem jeziku 16. stoletja se ostanki odrazov ijevske sklanjatve moškega spola
postopoma izgubljajo. V starejših delih je praviloma več odrazov sklanjanja po ijevski sklanjatvi moškega spola kot v mlajših. Trubar ima tako do TPo 1595 sklanjatev samostalnika
gospod dosledno ijevsko, medtem ko ima Znojilšek pri samostalniku gospod samo še ojev
ske odraze.
Na razvoj sklanjatvenega vzorca samostalnika gospod so vplivali tudi nelingvistični
vzroki. Ker se je uporabljal ta samostalnik kot sopomenka za Boga in posledično tudi v
besedni zvezi Gospod Bog, raba v molitvenih obrazcih in religioznih besedilih pa zahteva
čim večjo stabilnost, se je njegov prvotni ijevski sklanjatveni vzorec ohranil najdlje in je
sklanjatev tega samostalnika počasneje prehajala v ojevsko, kot bi sicer.
Odrazi samostalnikov, ki so bili za praslovanščino večinoma rekonstruirani kot moški
ojevski ali ženski ijevski, nakazujejo skupno ijevsko izhodišče moškega spola. Malo je
namreč verjetno, da bi v jeziku sočasno obstajala dva izraza, ki bi pomenila isto in imela različen spol ter sklanjatveni vzorec, pri čemer bi bila imenovalniška oblika prekrivna. Zakaj
bi npr. v praslovanščini obstajala samostalnika *molь, Red *moli ž in *moľь, Red *moľa m,
morda celo *molъ, Red *mola m ˮmoljˮ? Vsak jezik teži k poenostavljanju sistema, in če v
njem obstajajo sopomenke, praviloma nimajo prekrivnih oblik. Če se že pojavi tak primer,
kot je npr. sln. pot, Red poti ž in pot, Red pota m, je ena izmed oblik prevladujoča, druga pa
v zamiranju. Že na slovenskem primeru samostalnika pot vidimo, da moški spol zamira in
je bolj arhaičen, ženski spol pa odraža ijevsko sklanjatev, ki ima nekatere sklonske oblike
prekrivne z oblikami moškega spola (Ied pot, Ted pot, lahko Imn poti, v starejših besedilih
še kakšen sklon več (npr. Med poti)). Če torej takšne oblike primerjamo med sabo, moramo
izhajati iz izhodišča moškega spola. Ker (sodobni) odrazi kažejo na močno rabo odrazov
ženske ijevske sklanjatve, moramo poiskati (etimološke) skupne točke odrazov moškega
spola in odrazov ženske ijevske sklanjatve. Tako pridemo do izhodišča, ki je moškega spola
in odraža ijevski vzorec. Če pri takšnih samostalnikih predpostavljamo izhodišče ženskega
spola ijevskega vzorca, je težje pojasniti, zakaj in od kod odrazi moškega spola (razen
seveda v izjemah, kot je npr. č., blr.. kokoš m ˮpetelinˮ (ESSJ II, 54), kjer se slovnični spol
ravna po naravnem spolu). Najbolj vprašljivo je ijevsko izhodišče pri samostalnikih cesar
in kmet, ki sta prevzeta iz latinščine s posredovanjem gotščine oz. nemščine, kjer ni jasno,
ali sta v slovenščino prevzeta kot ijevska ali že v izhodišču kot ojevska. Ijevske znake kaže
primerjalno gradivo, slovensko gradivo pa kaže (samo) ojevske.
Položaj odrazov praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola med ostalimi
samostalniki v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja bo celostno razjasnjen šele takrat,
ko bodo analizirani vsi samostalniki tega obdobja.
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Povzetek

V monografiji Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku
16. stoletja analiziram odraze praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v prvem
razvojnem obdobju oblikovanja slovenskega knjižnega jezika, v drugi polovici 16. stoletja.
V praslovanščini je obstajal sistem sklanjatev glede na zadnji glas osnove, med njimi je
bila tudi ijevska sklanjatev, ki je vključevala samostalnike moškega in ženskega spola. Razlika
v sklanjatvi enih in drugih je obstajala le v obliki Oed, kjer so imeli samostalniki moškega
spola iz pie. podedovano končnico *-ьmь (*gȍstьmь), samostalniki ženskega spola pa novejšo
končnico (nastalo pod vplivom ajevske sklanjatve) *-ьjǫ (*kȍstьjǫ). Različni sta bili tudi obliki
Imn, kjer so imeli samostalniki moškega spola iz pie. podedovano končnico *-ьje (*gȍstьje),
samostalniki ženskega spola pa končnico *-i, ki je nastala pod vplivom oblike Tmn (*kȍsti). Vse
ostale sklonske oblike so bile prekrivne. Že dejstvo, da so imeli samostalniki moškega spola bolj
arhaične končnice, kaže na to, da so v praslovanščini v razmerju do ijevskih samostalnikov ženskega spola ti predstavljali ostalino, ki se kot samostojna oblikoslovna kategorija ni več razvijala. Stanje odrazov teh samostalnikov v slovanskih jezikih to potrjuje, saj je kategorija ijevskih
samostalnikov moškega spola v vseh slovanskih jezikih zamrla že v najzgodnejših obdobjih
razvoja in jih kot samostojno oblikoslovno kategorijo najdemo izpričane le še v stari cerkveni
slovanščini, v stari češčini, stari ruščini oz. v cerkvenoslovanskih redakcijah, kasneje pa ne več.
Posamezni ostanki odrazov praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola pa se kljub
temu še pojavljajo tudi v sodobnih slovanskih jezikih. Tako npr. množinski samostalnik *ľudьje
v vseh slovanskih jezikih ohranja vsaj kakšno sklonsko obliko, ki odraža star ijevski vzorec,
prim. sln. Imn ljudje, hr. in sr. Rmn ljȗdi, r. Rmn ľudej, slk. Rmn ľudí, ...
V monografiji poskušam odgovoriti na vprašanja, kakšni so odrazi praslovanskih ijev
skih samostalnikov moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, ali jih je bilo
več kot v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku, v katere sklanjatvene vzorce so prehajali
in ali je še ohranjena kakšna sled ijevske sklanjatve moškega spola.
Nabor praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola predstavlja seznam praslovanskih samostalnikov, ki so bili do sedaj prepoznani kot možni ijevski samostalniki
moškega spola. Pri tem sem upošteval vsak znak, ki bi lahko nakazoval na izvorno ijevsko
sklanjatev moškega spola. Pri sestavljanju nabora sem se opiral predvsem na glavne in
najbolj zanesljive vire: primerjalne slovnice slovanskih jezikov (Arumaa 1985, Bernštejn
1974, Bošković 1985, Miklošič 1856, Stieber 1971, Vondrák 1906, 1908, ...), različne etimološke slovarje (npr. ÈSSJa, ESSJ, ESJS, SP, Schuster-Šewc, Derksen, Miklošič) in starocerkvenoslovanske (in cerkvenoslovanske) slovarje (SJS). Nabor praslovanskih ijevskih
203

Metod Čepar, Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

samostalnikov moškega spola je od končnega, relevantnega za slovenščino, bolj obsežen in
vsebuje tudi samostalnike, ki se v slovenskem jeziku ne odražajo.
Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola, ki se odražajo v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja, so predstavljeni v osrednjem delu monografije. Na začetku sta podani
splošna predstavitev problematike praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola in
splošna predstavitev slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. S problematiko praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola so se ukvarjali različni avtorji na različne načine.
Ta problematika je lahko obravnavana v različnih etimoloških in zgodovinskih slovarjih ter
primerjalnih slovnicah, in sicer s stališča razvoja v slovanskih jezikih, s stališča razvojev
posameznih odrazov ali s stališča razvoja celotne oblikoslovne kategorije. Nekateri avtorji se
bolj posvečajo vprašanju razvoja sklanjatve kot takšne, vplivu končnic ijevske sklanjatve na
ojevsko sklanjatev moškega spola, pri nekaterih avtorjih pa je poudarek na razvoju samostalnikov, ki so se v praslovanščini sklanjali po ijevski sklanjatvi. Z vidika slovenskega knjižnega
jezika 16. stoletja je problematika deloma obdelana že pri Miklošiču, Ramovšu, Riglerju,
Škrabcu, ... Noben avtor, ki se je s tem ukvarjal do sedaj, ni imel na voljo popolnega izpisa del
slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, zato dosedanja spoznanja temeljijo na gradivu,
ki je bilo v določenem obdobju na voljo. Večina njihovih dognanj se potrjuje tudi v ugotovitvah, ki so plod pričujoče analize celotnega gradiva slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja.
Analizirane odraze praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola navajam po
abecednem redu. Zanesljivost izhodišča v ijevski sklanjatvi moškega spola je predstavljena
v uvodnem sestavku vsakega posameznega odraza. Vseh 55 odrazov praslovanskih ijevskih
samostalnikov moškega spola, ki so v tem obdobju izpričani, namreč ni enako zanesljivih z
vidika praslovanskega izhodišča.
V večini se praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja odražajo kot samostalniki moškega spola trdega ojevskega in nato mehkega ojevskega sklanjatvenega vzorca. Naslednji vzorec, ki ga potrjujejo, je ijevski ženskega
spola. Nekaj je še ostankov sklanjatve po ijevskem vzorcu moškega spola (gospod, ljudje,
deloma pot), nekaj odrazov je takšnih, da pri njih ni mogoče določiti, ali so ijevske sklanjatve
moškega ali ženskega spola. Večinoma so odrazi ijevske sklanjatve omejeni na posamezno
sklonsko obliko in se ne odražajo v celotni paradigmi. Večja ohranjenost ijevske sklanjatve
je v množini, v ednini je prehajanje v ojevski vzorec močnejše. Cirkumflektirane enozložnice
ter samostalnika pot in zet se (lahko) odražajo tudi v ujevskem vzorcu slovenskega knjižnega
jezika 16. stoletja. Samostalnika pleša in risa odražata ajevski vzorec. V množini se pojavljajo
odrazi moškega mešanega vzorca, ki je sestavljen iz odrazov ijevske in ojevske sklanjatve.
To je sklanjatveni vzorec, ki se v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku (in v slovenščini 16.
stoletja) odraža npr. v množini samostalnika mož (možje, ...). V slovenskem knjižnem jeziku
16. stoletja je za ta sklanjatveni vzorec značilno, da se končnice lahko pritikajo na podaljšano
osnovo z -j- (prim. Dmn gostj-em, Tmn gostj-e). Samostalnik miš se v množini sklanja po
ženskem mešanem vzorcu, ki ga sestavljajo odrazi ijevske in ajevske sklanjatve.
Odrazov vseh praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v slovenskem
knjižnem jeziku 16. stoletja je 55. Ti so: cesar, čmrlj, črv, dever, drob, glad, gnus, golob,
gos, gospod, gost, gozd, hot, jagned, jastreb, kmet, kol, labod, laket, ljudje, los, luč, medved,
miš, molj, mozelj, možgani, noht, ogel, ogenj, olov, os, pastir, peč, pečat, pelin, plat, pleš,
pleša, pot, razpot, risa, seženj, snet, srd, sred, tast, tat, trst, zet, zver, žal, želod, žerjav, žolč.
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5
Proto-Slavic Masculine i-Nouns in Slovenian
Literary Language of the 16th Century
Summary

In my monograph entitled Proto-Slavic Masculine i-Nouns in Slovenian Literary Language
of the 16th Century I analyze the reflections of Slavic i- masculine nouns in the first Slovenian literary language that arose in the second half of the 16th century.
I derive from the thesis that in the Proto-Slavic language existed the declensions system according to the last sound of the stem. Among them there was also i-stem declension, comprising masculine and feminine nouns. The difference in declensions was in the
form of singular instrumental, where the masculine nouns had the inherited ending -ьmь
(*gȍstьmь) from Indo-Germanic while, female nouns had more recent (created under the
influence of a-stem declension) ending -ьjǫ (*kȍstьjǫ). There were also different forms of
plural nominative, where masculine nouns had the inherited ending -ьje (*gȍstьje) from
Indo-Germanic, while feminine nouns had the ending -i, which was created under the influence of form plural accusative, (*kȍsti). All other case forms were overlaid. The fact that
masculine nouns had more archaic suffixes indicates that the Proto-Slavic in relation to
feminine nouns i-stem accounted the residue that as a separate morphological category was
not further developed. Further development in the Slavic languages confirms this, as the
category of i-stem masculine nouns in all Slavic languages died out in the earliest stages of
development. So i-stem masculine nouns are found testified as separate morphological category in Old Church Slavonic, old Czech, Old Russian, or Church Slavonic in editorials but
later no more. Individual residue reflexes of Proto-Slavic i-stem masculine nouns still exist
in modern Slavic languages. Thus, for example the plural noun *ľudьje “people” maintains
at least a case form that reflects i-stem pattern in all Slavic languages. The example is in
Slovenian plural nominative ljudj, Croatian, Serbian plural genitive ljȗdi, Russian plural
genitive ľudej, Slovakian plural genitive ľudí ...
Therefore, in my monograph I set myself a question how Proto-Slavic i-stem masculine nouns residues were reflected in Slovenian literary language of the 16th century. Were
there more than in contemporary Slovenian literary language? In which declension samples
did they pass and is there still any trace of i-stem masculine declension preserved?
A set of Proto-Slavic i-stem masculine gender nouns present a list of Proto-Slavic
nouns, which have so far been identified as i-stem nouns of masculine gender. At the same
time I take a note of every sign that could suggest the source of i-stem declension of masculine gender. This is based primarily on the main and most reliable sources: comparative
grammar of Slavic languages (Arumaa, Bernštejn, Bošković, Miklošič, Stieber, Vondrák, ...)
and various etymological dictionaries (ÈSSJa, ESSJ, SP, Schuster-Šewc, Derksen,
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Miklošič) and Old Church Slavonic (and Church Slavonic) dictionaries (SJS, ESJS). A set
of Proto i-stem masculine nouns that I quote is broader. It also includes nouns that are not
reflected in the Slovenian language (and indeed can not be reflected).
Proto-Slavic i-stem nouns of masculine gender, which are reflected in the Slovenian
literary language of 16th century, are presented in the central part of the thesis. At the
beginning there is a general presentation of the problem of Proto-Slavic i-stem masculine
nouns and a general presentation of the Slovenian language of 16th century. The problems
of Proto-Slavic i-stem nouns of masculine gender are dealt with by different authors in
different works under various aspects. These problems can be presented in different etymological dictionaries, historical, comparative grammars from the viewpoint of development
in Slavic languages, from the standpoint of individual developments of reflexes or from the
perspective of development of the entire category. For some authors, the greater emphasis
is on the development of declension as such – the impact of i-stem ending declension on
o-stem declension of masculine gender. With some authors there is the emphasis on the
development of nouns that were declined in Proto-Slavic according to this declension. In
the terms of Literary Slovenian of 16th century the problem is partially treated already by
Miklošič, Ramovš, Rigler, Škrabec, ... All authors who have dealt with this so far, did not
have a complete printout of the Slovenian Protestant writers of the 16th century. Therefore,
their findings are based on the material which was available at that time. Most of their findings are confirmed by the findings, which are the result of analysis of the entire material.
I classify the analyzed reflexes of Proto-Slavic i-stem nouns of masculine gender in
Slovenian literary language of the 16th century alphabetically. The reliability of ProtoSlavic origin is presented in the introduciton part of presentation of each single reflex.
Because all 55 reflexes in Proto-Slavic i-stem nouns of masculine gender that are attested
in this period are not equally valid in terms of Proto-Slavic starting-point.
In general, the Proto-Slavic i-stem nouns of masculine gender in Slovenian literary
language of the 16th century reflect mostly as nouns of masculine gender with o-stem declination sample. The next sample, which the nouns have restructured in, is i-stem, feminine.
There are still some residues of declension according to i-stem sample of masculine gender
(gospod “lord, sir”, ljudje “people”, partly also, pot “way”. There are some reflexes where
it is not possible to determine whether they reflect i-stem declension of masculine or feminine gender. Mostly the reflexes of i-stem declension are limited to individual case form
and are not reflected in the overall paradigm. There is the increased conservation of i-stem
declension in plural while in the singular the transition to o-stem patterns is larger. Circumflex monosyllables and nouns pot “way” and zet “son-in-law” (may) also be reflected
through u-stem pattern. Nouns risa “lynx” and pleša “bald head” passed into a-stem pattern. The plural reflects mixed masculine sample consisting of i-stem and o-stem declensions reflexes. It is the declension pattern which is reflected in contemporary Slovenian
literary language such as the plural noun mož “man” (možje “men”, ...).
It concerns the declension pattern which in contemporary literary language reflects e.g.
in the plural of noun možje. In the Slovenian literary language of 16th century it is characteristic for this declension pattern that the suffix can be extended to the basis by adding -j(ex. Dpl gost-j-em “guests” Apl gost-j-e, “guests”). The noun miš “mouse” in plural reflects
feminine mixed pattern which reflects i-stem and a-stem declension.
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There are 55 reflexes of Proto-Slavic i-stem masculine nouns in the Slovenian literary
language of the 16th century. These are: cesar “emperor”, čmrlj “bumblebee”, črv “worm”,
dever “brother-in-law”, drob “entrails, gravel”, glad “famine”, gnus “disgust”, golob “piegeon”, gos “goose”, gospod “lord, sir”, gost “guest”, gozd “wood”, hot “voluptary”, jagned
“poplar”, jastreb “vulture”, kmet “peasant”, kol “pale”, labod “swan”, laket “elbow”, ljudje
“people”, los “elk”, luč “light”, medved “bear”, miš “mouse”, molj “moth”, mozelj “pustule”,
možgani “brain”, noht “nail”, ogel “charcoal”, ogenj “fire”, olov “lead”, os “axle”, pastir
“herdsman”, peč “oven, steep”, pečat “stamp”, pelin “absinthe”, plat “side”, pleš “bald
head”, pleša “bald head”, pot “way”, razpot “crossroads”, risa “lynx”, seženj “fathom”,
snet “mildew”, srd “anger”, sred “middle”, tast “father-in-law”, tat “thief”, trst “reed”, zet
“son-in-law”, zver “beast”, žal “sorrow”, želod “acorn”, žerjav “crane”, žolč “gall”.
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Seznam krajšav

a
arh.
bg.
br.
csl.
č.
čak.
Ded
dl.
Dmn
dv
ed
germ.
gl.
got.
gr.
hr.
i
i*
i**
Idv
Ied
Imn
i/o
kajk.
lat.
lit.
let.
m
Med
mk.
Mmn
mn
nar.
o

ajevski sklanjatveni vzorec
arhaično
bolgarsko
belorusko
cerkvenoslovansko
češko
čakavsko
dajalnik ednine
dolnjelužiško
dajalnik množine
dvojina
ednina
germansko
gornjelužiško
gotsko
grško
hrvaško
ijevski sklanjatveni vzorec
sklanjatveni vzorec, ki ni čisto ijevski, je pa po značilnostih najbliže
sklanjatveni vzorec, ki je takšen kot ijevski, vendar ima kontaminirano končnico
imenovalnik dvojine
imenovalnik ednine
imenovalnik množine
sklanjatveni vzorec, ki je lahko ijevski ali ojevski (verjetneje ijevski)
kajkavsko
latinsko
litovsko
letonsko
moški spol
mestnik ednine
makedonsko
mestnik množine
množina
narečno
ojevski sklanjatveni vzorec

209

Metod Čepar, Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

o*
Oed
om
Omn
om-t
o/i
ot
p.
pie.
plb.
psl.
r.
Rdv
Red
Rmn
slk.
sln.
slovin.
sr.
stcsl.
stbg.
stbr.
stč.
sthr.
stlit.
stp.
stpr.
str.
stsln.
stsr.
stukr.
stvn.
Tdv
Ted
Tmn
u
ukr.
Zdv
Zed
Zmn
ž
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sklanjatveni vzorec, ki je pretežno ojevski
orodnik ednine
mehki ojevski sklanjatveni vzorec
orodnik množine
ojevski sklanjatveni vzorec z mehko ojevsko osnovo in končnicami trde ojevske sklanjatve
sklanjatveni vzorec, ki je lahko ojevski ali ijevski (verjetneje ojevski)
trdi ojevski sklanjatveni vzorec
poljsko
praindoevropsko
polabsko
praslovansko
rusko
rodilnik dvojine
rodilnik ednine
rodilnik množine
slovaško
slovensko
slovinsko
srbsko
starocerkvenoslovansko
starobolgarsko
starobelorusko
staročeško
starohrvaško
starolitovsko
staropoljsko
staroprusko
starorusko
staroslovensko (od Brižinskih spomenikov do 16. stoletja)
starosrbsko
staroukrajinsko
starovisokonemško
tožilnik dvojine
tožilnik ednine
tožilnik množine
ujevski sklanjatveni vzorec
ukrajinsko
zvalnik dvojine
zvalnik ednine
zvalnik množine
ženski spol
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7.1 Viri167
LB 1545 = Luther, Martin, 1545: Die gantze Heilige Schrifft. Wittenberg. München: Deutscher
Taschenbuch Verlag, 1974.
TA 1550 = Trubar, Primož, 1550: Abecedarium vnd der klein Catechiſmus. Tübingen.
TC 1550 = Trubar, Primož, 1550: Catechiſmus. Tübingen.
TA 1555 = Trubar, Primož, 1555: ABECEDARIVM. Tübingen.
TC 1555 = Trubar, Primož, 1555: CATECHISMVS. Tübingen.
TE 1555 = Trubar, Primož, 1555: TA EVANGELI SVETIGA MATEVSHA. Tübingen.
TM 1555 = Trubar, Primož, 1555: ENA MOLITOV TIH KERSzhenikou. Tübingen.
TKo 1557 = Trubar, Primož, 1557: TA SLOVENSKI KOLENDAR. Tübingen.
TT 1557 = Trubar, Primož, 1557: TA PERVI DEIL TIGA NOVIGA TESTAMENTA. Tübingen.
TR 1558 = Trubar, Primož, 1558: EN REGISHTER. Tübingen.
TT 1560 = Trubar, Primož, 1560: TA DRVGI DEIL TIGA NOVIGA TESTAMENTA. Tübingen.
TL 1561 = Trubar, Primož, 1561: SVETIGA PAVLA TA DVA LISTY. Tübingen.
TAr 1562 = Trubar, Primož, 1562: ARTICVLI OLI DEILI, TE PRAVE STARE VERE KERSZHANSKE. Tübingen.
*P 1563 = ENE DVHOVNE PEISNI. Tübingen.
TO 1564 = Trubar, Primož, 1564: CERKOVNA ORDNINGA. Tübingen.
KB 1566 = Krelj, Sebastijan, 1566: OTROZHIA BIBLIA. Regensburg.
TA 1566 = Trubar, Primož, 1566: ABECEDARIVM, OLI TABLIZA. Tübingen.
TPs 1566 = Trubar, Primož, 1566: Ta Celi Pſalter Dauidou. Tübingen.
KPo 1567 = Krelj, Sebastijan, 1567: POSTILLA SLOVENSKA. Regensburg.
TC 1567 = Trubar, Primož, 1567: TA CELI CATEHISMVS. Tübingen.
TL 1567 = Trubar, Primož, 1567: SVETIGA PAVLA LYSTVVI. Tübingen.
TP 1567 = Trubar, Primož, 1567: ENA DVHOVSKA PEISSEN SVBPER TVRKE. Tübingen.
TPs 1567 = Trubar, Primož, 1567: ENI PSALMI, TA CELI CATEhiſmus. Tübingen.
TC 1574 = Trubar, Primož, 1574: TA CELI CATEHISMVS. Tübingen.
DJ 1575 = Dalmatin, Jurij, 1575: JESVS SIRAH. Ljubljana.
TC 1575 = Trubar, Primož, 1575: CATEHISMVS SDVEIMA ISLAGAMA. Tübingen.
TP 1575 = Trubar, Primož, 1575: Try Duhouske peiſni. Tübingen.
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DPa 1576 = Dalmatin, Jurij, 1576: PASSION. Ljubljana.
TT 1577 = Trubar, Primož, 1577: NOVIGA TESTAMENTA PVSLEDNI DEIL. Tübingen.
DB 1578 = Dalmatin, Jurij, 1578: BIBLIE, TV IE VSIGA SVETIGA PISMA PERVI DEIL. Ljubljana.
JPo 1578 = Juričič, Jurij, 1578: POSTILLA. Ljubljana.
DC 1579 = Dalmatin, Jurij, 1579: TA CELI CATEHISMVS. Ljubljana.
TkM 1579 = Tulščak, Janž, 1579: Kerſzhanske LEIPE MOLITVE. Ljubljana.
TPs 1579 = Trubar, Primož, 1579: TA PERVI PSALM SHNEGA TRIIEMI ISLAGAMI. Tübingen.
BTa 1580 = Bohorič, Adam, 1580: OTROZHIA TABLA. Ljubljana.
DBu 1580 = Dalmatin, Jurij, 1580: PERVE BVQVE MOSESSOVE. Ljubljana.
DC 1580 = Dalmatin, Jurij, 1580: CATEHISMVS. Ljubljana.
DPr 1580 = Dalmatin, Jurij, 1580: SALOMONOVE PRIPVVISTI. Ljubljana.
TT 1581–82 = Trubar, Primož, 1581–82: TA CELI NOVI TESTAMENT. Tübingen.
BH 1584 = Bohorič, Adam, 1584: Arcticae horulae ſucciſivae. Wittenberg.
DB 1584 = Dalmatin, Jurij, 1584: BIBLIA. Wittenberg.
DC 1584 = Dalmatin, Jurij, 1584: TA CELI CATEHISMVS, ENI PSALMI. Wittenberg.
DM 1584 = Dalmatin, Jurij, 1584: KARSZANSKE LEPE MOLITVE. Wittenberg.
DAg 1585 = Dalmatin, Jurij, 1585: AGENDA. Wittenberg.
DC 1585 = Dalmatin, Jurij, 1585: TA KRATKI WIRTEMBERSKI CATECHISMVS. Wittenberg.
TtPre 1588 = Trošt, Matija, 1588: ENA LEPA INV PRIDNA PREDIGA. Tübingen.
MD 1592 = Megiser, Hieronymus, 1592: DICTIONARIVM QVATVOR LINGVARVM. Graz.
TfC 1595 = Trubar, Felicijan, 1595: TA CELI CATEHISMVS, ENI PSALMI. Tübingen.
TfM 1595 = Trubar, Felicijan, 1595: LEPE KARSZHANSKE MOLITVE. Tübingen.
TPo 1595 = Trubar, Primož, 1595: HISHNA POSTILLA. Tübingen.
ZK 1595 = Znojilšek, Janž, 1595: KATECHISMVS DOCTORIA MARtina Luthra. Tübingen.
MTh 1603 = Megiser, Hieronymus, 1603: Theſaurus Polyglottus. Frankfurt.
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Besedno kazalo

Slovensko
ajd 11, 28, 56, 73, 86, 103, 151, 194, 195
angel 28
apoštol 28
basen 117, 197
blago 42
bog 40, 193
bogatin 28
bol 17
bolezen 19, 21, 23, 117, 151, 197
brat 28, 58, 73, 103
brt 17, 20
cesar 46, 47, 48, 49, 50, 185, 187, 188, 189,
190, 197, 198, 199, 201, 204, 207
colnar 132, 192
čevelj 17, 19, 50, 51
čĭríuje 17
človek 198
čmelj 17, 50
čmrlj 14, 17, 50, 51, 111, 188, 189, 190, 197,
198. 199, 204, 207
čréwje 17
črívje 17
črm 17
črn 17
črv 11, 28, 36, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 102, 103,
185, 186, 188, 190, 192, 195, 196, 197, 198
da 44
dan 16, 36
deget 17
detelja 17
dever 45, 56, 58, 59, 185, 187, 188, 189, 199,
204, 207
dom 11
drkelj 118

drkol 18
drob 22, 38, 59, 60, 61, 185, 186, 187, 199, 200,
204, 207
drop 18
fant 28
far 11
folk 11, 104
foticje 28
galeb 18
glad 61, 62, 63, 193, 194, 199, 204, 207
gmajna 72
gnus 63, 64, 65, 186, 199, 200, 204, 207
golob 18, 28, 35, 45, 65, 66, 67, 185, 186, 187,
188, 197, 198, 199, 200, 204, 207
gos 19, 34, 67, 68, 69, 190, 191, 192, 199, 200,
201, 204, 207
gospod 10, 28, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 56, 57,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 86, 151, 185, 186, 187, 188, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
201, 204, 206, 207
gost 11, 18, 21, 26, 28, 35, 36, 38, 40, 73, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 148, 185, 186, 188,
190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,
200, 204, 206, 207
gošča 32
gozd 19, 32, 38, 86, 87, 88, 91, 147, 185, 186,
187, 188, 190, 191, 192, 199, 200, 204, 207
grad 192
grd 161
grm 161
grob 73
grtan 19
grust 19, 26
gvozd 19
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gosa 67
hči 58, 116
hmelj 14
hot 89, 90, 190, 191, 192, 199, 200, 204, 207
igra 43,
izhod 75
jagned 16, 90, 91, 185, 186, 188, 199, 204, 207
jagnedje 90, 91
jastreb 91, 92, 93, 185, 186, 199, 200, 204, 207
jed 38
jereb 18
jud 28, 56, 194, 195
kal 20
kapelj 19
kelj 20
klobučar 28
kmet 20, 28, 45, 93, 94, 185, 186, 188, 199,
201, 204, 207
kol 94, 95, 96, 185, 187, 188, 189, 199, 204, 207
komar 28
komolec 98, 99, 100
kopun 28
kost 90, 151
kralj 43
labod 20, 22, 26, 96, 97, 185, 186, 190, 191,
199, 200, 204, 207
laket 10, 35, 36, 57, 97, 98, 99, 100, 185, 186,
187, 190, 192, 199, 201, 204, 207
lakota 72
lampaš 28
lapet 20
las 11, 28, 36, 56, 86, 194, 195
lipan 20
list 11, 144, 145, 192
listje 86
ljuba 90
ljubša 90
ljud 36, 104, 109
ljudje 20, 28, 35, 36, 42, 45, 73, 83, 86, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
185, 188, 190, 192, 195, 196, 199, 200, 203,
204, 205, 206, 207
lopa 74, 146
los 22, 109, 110, 185, 186, 199, 200, 204, 207
losos 20
luč 15, 20, 35, 38, 110, 111, 112, 113, 190, 191,
192, 199, 200, 204, 207
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mati 32, 58, 116
medved 21, 35, 36, 38, 114, 185, 186, 187, 188,
190, 192, 195, 197, 198, 199, 200, 204, 207
meso 42
miš 21, 38, 115, 116, 117, 190, 191, 192, 196,
197, 199, 204, 206, 207
moč 38
molitvar 28
molj 21, 51, 118, 119, 188, 189, 190, 199, 204, 207
morje 42
most 148, 193
mozelj 120, 188, 189, 190, 199, 204, 207
mozol 120
mož 11, 28, 36, 40, 56, 57, 73, 86, 102, 103,
194, 195, 198, 204, 206
moždani 21
moždžani 21
možgane 21, 121, 122, 188
možgani 21, 121, 122, 185, 186, 188, 196, 199,
200, 204, 207
možjane 21, 121, 122
možjani 121, 122
možljani 21, 121
mrav 21
mravec 32
nastelj 21
nav 21
nenasit 21
neprijatel 28
nesit 21
noč 38
noht 22, 35, 122, 123, 185, 186, 188, 190, 191,
192, 199, 200, 204, 207
obla 22
obet 22
oče 28
ogel 124, 185, 186, 199, 204, 207
ogenj 17, 22, 42, 50, 111, 118, 125, 126, 127, 128,
185, 187, 188, 189, 190, 199, 200, 204, 207
oglav 22
ogreb 22
oko 36, 65
olov 129, 185, 186, 199, 200, 204, 207
olovo 129
oproda 74, 146
os 23, 38, 131, 185, 186, 190, 191, 192, 199,
200, 204, 207
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osteblek 22
ostruž 22
otrok 198
pameten 42
pastir 23, 28, 50, 131, 132, 133, 134, 135, 185, 186,
187, 188, 190, 192, 197, 198, 199, 200, 204, 207
peč 15, 23, 38, 135, 136, 137, 138, 139, 190,
191, 192, 199, 200, 204, 207
pečat 10, 35, 36, 37, 140, 141, 142, 144, 185, 186,
187, 188, 190, 192, 199, 200, 201, 204, 207
pelin 23, 142, 185, 186, 187, 199, 204, 207
pes 103
pesem 151
plat 23, 35, 143, 144, 145, 187, 190, 191, 193,
194, 199, 200, 204, 207
pleha 147
pleš 38, 146, 147, 188, 189, 196, 199, 204, 207
pleša 23, 146, 147, 189, 196, 199, 204, 206, 207
pogan 28
porod 72, 75
pot 10, 28, 30, 35, 36, 37, 100, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 199,
200, 202, 204, 206, 207
prihod 75
prikazen 117, 151
prst 161
Radegost 23
razpot 156, 157, 185, 186, 187, 188, 199, 204, 207
reč 38, 138, 139
ris 157
risa 157, 158, 196, 199, 206, 207
rkelj 18
roditel 28
rop 74, 146
sestra 58
seženj 23, 111, 158, 159, 188, 190, 199, 204, 207
sin 11, 13, 40, 73, 77, 82, 144, 145, 148, 193, 198
smrt 25, 71, 161
snet 159, 160, 188, 190, 199, 204, 207
soldat 28
sosed 28
srd 23, 161, 162, 164, 185, 186, 187, 188, 190,
199, 204, 207
sred 164, 165, 166, 185, 186, 187, 199, 204, 207
sršen 28
stan 36

starost 72
svat 28
sveča 42
svet 41
svinec 22, 129
ščemelj 50
škof 11, 28, 151
šmelj 50
štir 73
talijan 28
tast 24, 166, 168, 185, 186, 187, 193, 194, 197,
198, 199, 204, 207
tašča 32
tat 28, 36, 40, 56, 82, 85, 86, 102, 168, 169,
170, 171, 185, 186, 188, 190, 192, 193, 194,
196, 197, 198, 199, 200, 204, 207
trst 171, 172, 173, 185, 186, 187, 199, 204, 207
trud 75
ud 32, 75, 103
večer 10
veper 24, 33
vest 139
veter 73
vitez 28
vol 11
volk 28, 36, 37, 108
voščiti 42
vrag 28
vrv 52
zahod 75
zet 35, 40, 174, 175, 185, 186, 188, 190, 192,
193, 194, 197, 198, 199, 200, 204, 206, 207
zidar 28
zob 11, 28, 36, 56, 73, 86, 103, 194, 195
zrnje 86
zver 10, 74, 100, 146, 175, 176, 177, 190, 191,
199, 200, 201, 204, 207
zvon 73, 193
žal 177, 178, 179, 185, 186, 199, 200, 204, 207
žale 24
žalost 72
želod 24, 180, 185, 186, 199, 204, 207
žerjav 24, 280, 181, 185, 186, 199, 204, 207
žid 28
žolc 183, 185
žolč 24, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189,
190, 191, 199, 200, 201, 204, 207
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Baltsko
*degŭt- 30
Bolgarsko in starobolgarsko
bol 17
car 46
čъrv 52
dever 58
dreben 32
drebolija 32
drob 59, 60
Dunav 18
elav 129
glad 31, 61
gnus 18, 19, 26, 63
golъb 65
gospod 69
gost 81
grъklan19,
gvozd 15, 86
gъlъb 32, 65
gъs 19
hlad 31
jastreb 91
kal 31, 95
kmet 93
kostobol 19
lakъt 97
lapaci 20
lapat 20
lapъt 20
lebed 22
lgal 20
legъl 20
lipen 20
ljagъl 20
ljude 101
luč 110
luča 110
lъč 110
mazol 120
mečka 32
medved 114
miš 21, 36, 115
mraf 21
mravka 32
nesit 21
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nokъt 122
obet 22
očobol 22
ogъn 125
os 130
pastir 131
pečat 140
pelin 142
pešt 135
popel 31
prah 31
pъt 31, 148
raspъt 156
rat 23
ris 157
trъstь 172
tъst 166
vepir 33
vepretina 33
veprina 33
veprovina 33
vepъr 33
vepъrče 33
vepъrski 33
zet 174
zvjar 175
žal 177
želъd 180
žerav 180
žlъč 181
Belorusko in starobelorusko
agonь 125
bolь 17
borcь 17
cenь 24
cescь 166
červь 17
drob 59
dzëgacь 17
dzever 58
golad 61
golub 65
gusь 67
gvozd 86
jar 19
kokoš 34, 201
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kundyl 19
labudzь 96
lapacь 20
lasosь 20
lipenь 20
lokocь 97
lomacь 20
lomocь 20
ľudzi 101
mazolь 120
mjadzvedzь 114
mol 118
myš 115
nascël 21
nepucь 21
ninasycь 21
njajasycь 21
njanasycь 21
nogoć 122
obet 22
očebol 22
palyn 142
pastyr 131
peč 135
pjačacь 140
pleš 146
pucь 148
rysь 157
skalь 19
vepъr 24
vosь 130
vugalь 124
vuž 23
zjacь 174
zver 175
žalь 177
žorov 180
Cerkveno in starocerkveno slovansko
bolь 17, 17, 18, 30
cěsarь 17, 46
črъvь 27, 28, 52
črьvь 30
děverь 18, 58
drobiti 32
drьkolь 18, 30
Dunavь 18

gladъ 28, 61
gladь 28, 29, 30, 61, 62
gnusъ 63
gnesь 63
gnusь 28
gnьsь 63
golǫbinъ 28
golǫbь 18, 27, 28, 30, 32, 65
gospodinъ 32
gospodь 18, 27, 28, 30, 69, 71, 72, 74, 76, 79, 198
gostь 27, 28, 32, 81
gǫsь 67
grъtanъ 19, 27, 28, 30
gvozdii 32
gvozdiinъ 32
gvozdvii 32
gvozdъ 28
gvozdь 19, 27, 30, 32, 86
hotь 89
igrь 19, 27
jagnędь 90
jarjabь 18
jastrębъ 91
jastrębь 28, 91
kmetъ 93
kъmetь 93
kolpь 20
laketь 97
lakъtъ 28
lakъtь 14, 27, 28, 30, 97
lapotь 20
lebedь 22
ljudije 27, 28, 106
ljudьje 28, 30, 100
loketь 97
losь 22, 27, 28, 109, 110
lučь 110
malomoštь 20, 27, 28, 30
mečь 29
medvědь 27, 28, 30, 34, 114
mědъ 36
mirъ 36
mogjaštь 21
mogǫtь 21, 28
molь 21, 34, 118
moštь 31
mozolь 21, 120

221

Metod Čepar, Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

moždanь 121
myšь 115, 116
mъšica 26
navь 21
nejęsytь 21
neprigvoždenъ 32
nogъtь 27, 28, 30, 122
noštь 31
obětь 22
očesъ 22
oglavъ 22
oglavь 22
ǫglь 30, 31, 34, 124
ognъ 28
ognь 28, 30, 34, 125
ogńь 28, 125
olovь 129
pastyrь 23, 131
paznogъtь 30
pečatъ 28
pečatь 27, 28, 30, 140
peštь 31, 135
platъ 144
platь 144
pǫtь 27, 28, 30, 148
prigvaždati 32
prigvozditi 32
ratь 23
rěčь 31
rysь 23, 27
seženь 23, 158
sęžьnь 158
stanъ 36
stražь 31
tatь 27, 28, 29, 30, 71, 168, 198
trъstь 172
trъstьca 172
tьstь 24, 27, 28, 30, 166
ušidь 24, 28, 29
velъbǫdinъ 24, 28
velъbǫdъ 24, 28
velъbǫdь 24, 28, 29
veprь 24, 33
voždь 29
zętь 27, 28, 29, 30, 174
zlakъ 33
zlъčь 33, 181
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zvěrь 27, 28, 30, 31, 175, 176
žalь 177
želǫdь 28, 180
žeravь 180
Češko in staročeško
bol 17
brť 17
ciesar 46
císař 46
červ 52
čmel 50
čmrľáň 50
črv 29, 52
dehet 17
dětel 17
deveř 58
drop 18
faleš 31
hlad 61
hnus 63
holub 29, 65
hospod 62
hospoď 29
hosť 29, 81
hrtan 19
hvozd 86
chamrad 19
chomrad 19
choť 29, 31, 89
jař 19
jastřab 91
jěhned 90
jehněda 90
jeřáb 18
jestřáb 29, 91
jetel 17
klázan 19
kmeť 29
kohát 19
kol 18, 19, 94
krádež 31
krapeť 29
křeč 31
kúpel 31
kysť 20
labuť 96

Besedno kazalo

Libhost 20
lidé, 29, 101
lipan 20
lipaň 20
lipen 20
lipeň 20
loket 34, 97
lokeť 29
los 109
losos 20
louč 31, 110
Lubhost 20
lúč 31
lude 101
ludé, 29
ludie 101
lúkot 31
lúpež 31
ľudé, 101
malomoc 20
medvěd 114
moč 31
Mohuč 21
mol 118
mozol 120
mšice 26
myš 115
nav 21
náv 21
nedvěd 29
nehet 122
nehost 21
nejesyt 21
nenasyt 21
nesyt 21
nohet 122
obět 22
obpyš 22
oheň 125
ohlav 22
ohřeb 22
osa 17, 33, 131
ostruž 22
pastýř 131
pec 135
pečet 29
pečeť 140

pečět 31
peluň 142
pelyň 142
pleš 146
polt 143
pout 29
pouť 31, 148
Radhost 23
Radogost 23
Radohost 23
rať 23
řit 22
rys 157
san 31
sleď 23, 30
snět 159
stien 31
stred 31
tat 24, 29, 170
test 166
tesť 29
tín 24
tíň 24
tresť 172
uhel 124
zet 29
zeť 29, 174
žal 177
žalud 29, 180
žel 177
žeráv 180
žluč 180
Dolnjelužiško
bobel 22
ból 17
cerẃ 52
drop 14
dźaćel 17
głód 61
gółbje 30
golub 65
gosć 29, 30
gózd 86
gus 67, 68
hogłoj 22
jastśeb' 92
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jerjeb 18
kel 20
kogot 19
łokś 29, 97
łosos 20
luźe 29, 30, 101
mjadwjeź 114
mózol 120
nokś 122
ogen 29
pastyŕ 131
pjac 135
pjec 135
pječat 140
półś 144
pólun 142
półyn 142
puś 148
riśi 22
rozpuś 156
rys 157
skal 19
srjeź 23, 164
śeń 24
taś 168
tśmjel 50
vuž 23
wogeń 125
wos 130
wótšuž 22
wułoj 129
žołc 181
žołź 180
žorawa 180
źeśel 17
Germansko
*Dōnawi 18
*sild 30
Gornjelužiško
ból 17
čerẃ 52
čḿeľ 50
dźećel 17
hłód 61
holb' 30, 65
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hosć 29
hózdź 86
huž 23
jastřob' 92
jerjab 18
kocht 19
kołṕ 20, 26
lipon 20
łohć 29, 97
łosos 20
ludźe 101
ludźo 29, 30, 101
luźe 30
mjedwjedź 114
mól 118
mozl 120
nohć 122
pastyr 131
pěc 135
połć 144
połon 142
puć 29, 148
rozpuć 156
sneć 29
sněć 159
son 26
srjedź 23, 164
woheń 125
wołoj 129
wóska 33
žołč 181
žołdź 180
žóraw 180
Gotsko
gabei 18
gadraban 32
malō 21
ulbandus 29
Grško
ἄξων 23
δαήρ 58
δᾱήρ 13
δαιϝήρ 13, 58
elephas 29
ϑήρ 14
χνoῦς 63

Besedno kazalo

Hrvaško in starohrvaško
bol 17
car 46
cesar 46
crn 17
crv 52
djetel 17
djever 58
drob 59, 60
drobiti 32
drop 18
Dunav 18
galeb 18
galub 18
glad 18, 28, 61, 62
gnus 63
golub 65
gospod 69
gospodarica 32
gospodariti 32
gost 28, 81
grkljan 19
grst 19
grust 19
gus 68
guž 23
gvozd 86
hot 89
jagnjed 90
jar 19
jareb 18
jarep 18
jastrijeb 91
jereb 18
kapelj 19
kist 20
kmet 93
kolj 19, 94
kostobolj 19
kratelj 19
kup 20, 26
labud 96
lakat 97
lapat 20
lipan 20
lipanj 20
lipem 20

lipen 20
lipenj 20
lipjan 20
lipjen 20
liplijen 20
lipljan 20
lipljen 20
ljudi 28, 101, 106, 203, 205
ljudije 101
ljudje 101
losos 20
luč 110
luča 110
mečka 32
medvjed 115
miš 21, 115
mozolj 120
moždani 121
možjoni 121
nastel 21
nastelj 21
nav 21
nenasit 21
neput 21
nesit 21
nokat 28, 122
objet 22
očibol 22
očobolj 22
oganj 125
oglav 22
ogrijeb 22
os 33, 130
osa 33
osovina 33
pastir 131
pečat 140
peć 135
pelen 142
pelim 142
pelin 142
pliša 146
put 28, 148
Radogost 23
rasput 156
rat 23
ris 157
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sežanj 158
sleđ 23, 30,
snijet 23, 159
srd 161
strmelj 50
tast 166
tat 168
trst 172
ugalj 31, 124
vepar 24, 33
veprovina 33
zet 174
zvijer 28, 175
žao 177
želud 180
žerav 180
žuč 181
Kašubsko
šḿel 50
Latinsko
anguis 23
anser 34, 67, 68
aper 33
axis 23, 33
comes 20
foramen 17
forare 17
hostis 18, 36
lux, 20
mus 31
Letonsko
cirvis 17
gulbis 26
kam-ane 50
lasis 20
ļaudis 20
navs 25
smadzenes 121
smedzene 121
uoglis 26
uolakts 26
vakars 10
žultis 26
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Litovsko in starolitovsko
anglis 26
apušis 26
deveris 26
dieveris 26
dievers 58
grūstis 26
gulbis 26
išimtis 26
kam-anė 50
kirmis 25
kirvis 17
klajoti 19
kumetis 93
lašis 20
liaudis 20, 25
lūšis 26
lūšys 26
musis 26
novis 25
priimtis 26
smāsgenes 121
triušis 26
trušis 26
tulžis 26
ugnis 25
uolektis 26
uosis 25
vakaras 10
viešis 26
voveris 25
žąsis 25
wėris 26
žvėris 26
Makedonsko
bol 17
crv 52
dever 71
dzver 175
galab 65
gnas 63
gospod 69
grklan 19
gulab 32, 65
gulabar 32
gulabarnik 32

Besedno kazalo

gulabica 32
jastreb 91
kmet 93
kostobol 19
labed 22
lač 110
lakot 97
ljudi 100, 101
luǵe 101
miš 115
mozol 120
nokot 122
očobol 22
ogan 125
ogin 125
oglav 22
oska 33
pastir 131
pat 148
pečat 140
pešt 135
raspat 156
ris 157
vepar 24, 33
žal 177
žerav 180
Poljsko in staropoljsko
barć 17
ból 17
cesarz 46
cień, 24
cieść 166
cyrf 52
Czermin 17
czerw, 52
czerwu 52, 53
czmiel 50
Czyrmiński 17
czyrw 52
drób 59, 60
drobić 32
drop 18
dziegieć 17
dziewierz 58
gęś 67
głód 61

gołąb 65
golebye 65
golombye 65
gospodarz 32
gość 29, 81
gozd 86
gruz 19
gwóźdź 86
jarząb 18
jastrząb 92
jastrzęb 92
jestrząb 92
kapeć 19
kieszeń 20
kmieć 93
kóndel 19
kundel 19
łabędź 96
łapcie 20
lipień 20
łokieć 29
łoś 34, 109
łosoś 20
ludzie 29, 101
modzel 120
mól 118
mozoł 120
mszyca 26
mysz 115
naścieł 21
Niegost 21
nienasyt 21
nogieć 122
nokieć 122
obiet 22
oczesy 22
ogień 125
ogłów 22
olow 129
oś 130
ośka 33
pąć 148
pasterz 131
piec 135
pieczęć 140
piołun 142
piołyn 142
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plesz 146
połeć 144
Radgost 23
Riedegost 23
ryś 157
rzytowie 22
sążeń 158
skal 19
stróź 31
śledź 23, 30
śnieć 159
teść 166
treść 172
trzmiel 50
wąż,23
węgiel 124
wieprz 24, 33
wieprzowina 33
wieprzowy 33
zięć 174
zwierz 175
żal 177
żołądź 180
żółć 181
żóraw 180
Praindoevropsko
*Dānai-s 18
*gelăn- 32
*gnos- 18
*ghnes- 63
*ghost- 18
*ghost-ē+i 36
*ghost-e+es 36
*ghosti-s 18, 36
*ghost-pot 18
*ǵhh3 182
*ǵhulkis 26
*ǵhultis 26, 182
*kir-i 17
*kogŭt- 19
*kmi 17
*louk-s 20
*mor 21
*mūs- 31
*storgĭs 31
*ekero-s 10
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Polabsko
ceŕ() 52
criv 17
ďüzd 86
gluod 61
gǫs 67
jostrab 92
ľaudi 101
müzdene 121
vűlűv 129
zeld 180
Praslovansko slovansko
*agnę 16
*agnędъ 16, 90
*agnędь 15, 16, 24, 90
*agnęt- 16
*bagati 17
*bagatь 17
*bolěti 17
*bolь 17, 19, 22, 27, 34
*borь 32
*borьba 32
*bъrtь 17
*carь 46
*cěsarь 17, 24, 46
*cěsarʼь 17
*cьsarʼь 17
*čeľadinъ 28
*červo 17
*červь 17
*čьmelь 17, 24, 50,
*čьmeľь 17, 50
*čьrmelь 14, 15, 50
*čьrminъ 17,
*čьrmь 17, 25, 26. 50
*čьrvь 15, 17, 24, 27, 31, 32, 33, 52
*degъtь 17, 30, 33
*dętelь 17
*děti 18
*dětь 18
*dętьlь 17
*děverь 13, 15, 18, 24, 26, 58
*dreb- 32
*drob- 32
*drobiti 18
*drobъ 18,

Besedno kazalo

*drobь 15, 18, 24, 32, 33, 59, 60
*dropь 18
*drъkolъ 18
*drьkolь 18, 32, 33
*dunavь 18
*dьnь 16
*dьrati 19
*elbędь 22
*ěrębъ 18
*ěrębь 18
*ěsti 21
*ęti 21
*galębь 16, 18, 32
*galǫbь 18
*glad-a 29
*glad-a 29
*gnusъ 18
*gnusь 15, 18, 24, 63
*gnъsь 63
*gnьsь 18
*gobь 18
*goldъ 18
*goldь 15, 17, 18, 24, 61, 62
*golǫbinъ 24
*golǫbь 15, 16, 18, 24, 31, 32, 33, 34, 36, 69, 92
*golva 22
*gospodь 15, 18, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36,
69, 71
*gostinъ 28
*gostiti 32
*gostja 32
*gostь 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 32, 33,
34, 36, 81, 203, 205
*gostьba 32
*gostьnikъ 32
*gǫsь 15, 19, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 67
*golǫbь 32
*gręznǫti 19
*gręzь 19
*grǫziti 19
*grǫzь 19
*grud- 19
*gruditi 19
*grustь 19, 26
*gvozdь 15, 19, 24, 31, 32, 33, 36, 86
*gvozdьjь 32
*gъlǫbь 32

*gъrtanь 19, 32, 33
*gьl- 32
*xamordь 19
*xotěti 19
*xotь 15, 19, 24, 33, 89
*xъmeľь 14
*igrь 19
*jarębь 16
*jaro 19
*jarь 19
*(j)astrębъ 16, 92
*(j)astrębь 15, 16, 32, 24, 91, 92
*jelenь 36
*jьgra 19
*jьgrь 19
*jьskalь 19
*jьskati 19
*kapati 19
*kapělь 19
*kapъtь 19
*kloa- 19
*klojaznь 19
*kǫdrь 19
*kogъtь 19
*koliti 19
*kolti 19
*kolъ 18, 19
*kolь 19, 24, 94
*korenь 16, 36
*kortelь 19
*kortъ 19
*kortъkъ 19
*kory 16
*kostobolь 19
*kostь 14, 19, 30, 203, 205
*kradnǫti 19
*kradnь 19
*krasti 19
*kystь 20
*kyšenь 20
*kyta 20
*kyt-tь 20
*kъlpъ 20
*kъlpь 20, 26
*kъlь 20
*kъmetь 20, 24, 32, 33, 93
*labǫdь 36

229

Metod Čepar, Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

*lakъtь 36
*lapъ 20
*lapъtь 20, 243
*leděnъ 22
*legalь 20
*lěgati 20
*leglь 20
*legnǫti 20
*legťi 20
*lipanь 20
*lomiti 20
*lomъtь 20
*loskotь 20
*lososь 20, 32, 33
*losь 32, 33
*lučь 15, 20, 24, 27, 33, 110, 111
*ľubogostь 20
*ľubъ 20
*ľudinъ 28
*ľudъ 100
*ľudьe 15, 20, 24, 25, 27, 36, 100, 101, 203, 205
*makotьrtь 20
*makъ 20
*malomogťь 20
*malъ 20
*mazolь 21
*medvědь 15, 21, 24, 27, 31, 32, 33, 36, 114
*medъ 21
*melti 21
*mogǫtjь 21
*mogǫtь 21
*molь 15, 21, 24, 27, 32, 33, 34, 118, 201
*moĺь 21
*morvь 21, 32
*moťь 20, 31
*movь 21
*mozolь 15, 21, 24, 120
*moždžanь 121
*moždženь 15, 21, 24, 121
*myšь 15, 21, 24, 30, 31, 32, 34, 115, 116
*myti 21
*myvь 21
*mъšica 26
*nasteliti 21
*nastelь 21
*nasytiti 21
*navь 21, 25, 26, 33, 36
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*ne 21
*neberťi 21
*neberžь 21
*negostь 21
*nejęsytь 21, 32, 33
*nejęvěrь 33
*nenasytь 21
*nepǫtь 21
*nogъt- 22
*nogъtь 15, 20, 22, 24, 31, 32, 33, 34, 36, 122, 143
*nokъtь 32
*noťь 10, 31
*ob- 22
*občesati 22
*občesъ 22
*občesь 22
*obgolvь 22
*obgrebti 22
*obgrebь 22
*obleděnь 22
*obpyxati 22
*obpyšь 22
*obritь 22
*obstruga 22
*obstrugъ 22
*obstružiti 22
*obstružь 22
*obstьbьlь 22
*obvětь 22
*obvьlъ(jь) 22
*obvьlь 22
*očebolь 22
*oči 22
*ǫglь 15, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 36
*ognь 14, 15, 22, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 36, 125
*ogńь 22,
*ǫgъlь 124
*olbędь 22, 33
*olbǫdь 22, 24, 96
*olbǫtь 22
*olkъtь 14, 15, 22, 24, 26, 32, 33, 97, 143
*olovo 22
*olovь 15, 22, 24, 129
*olsь 15, 22, 24, 129
*opsa 26
*opsika 26
*opsina 26

Besedno kazalo

*ord(o)gostь 20, 23
*ordъ 23
*ortь 23
*orz- 23
*orzpǫtь 23, 24, 156
*osь 15, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 130
*ǫžь 23
*pastyrь 15, 23, 24, 131
*paznegъtь 23, 34
*paznogъtь 23
*pečatь 15, 23, 24, 33, 34, 140, 143, 188
*pelynь 15, 23, 24, 142
*peťь 15, 23, 24, 31, 32, 135, 139
*plěxъ 33, 146
*plěša 146
*plěšь 23, 24, 33, 146, 147
*poltь 15, 23, 24, 143, 144
*polъ 143
*polъtь 20, 143
*pǫtь 15, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 36, 148, 156
*prьstenь 36
*radъ 23
*ratь 23
*rēktь 31
*ritь 22
*rǫko-jętь 26
*rysь 15, 23, 24, 26, 27, 32, 33, 157
*serda 164
*serdь 15, 23, 24, 33, 164
*sęžьnь 15, 23, 24, 36, 158
*snětь 15, 23, 24, 36, 158
*stanъ 36
*stěnь 23, 33, 34
*storžь 23, 33
*strьženь 36
*strьžę 36
*stьbьlь 22
*synъ 175
*sytь 21
*sъnъ 26
*sьldь 23, 30, 33
*sьrdь 15, 23, 24, 161
*tatь 15, 18, 24, 31, 33, 34, 36, 168
*těnь 24
*terti 20
*trъstь 15, 24, 26, 171, 172

*tьrtь 20
*tьsta 32
*tьstь 15, 24, 31, 32, 33, 34, 36, 166
*ušidь 24, 31, 33
*večerъ 10
*večerь 10
*velъbǫdь 24
*veprь 24, 32, 33
*větъ 22
*veverica 26
*vьsь 26, 30
*zętь 14, 15, 24, 27, 31, 33, 34, 36, 174, 175
*zolkъ 33
*zvěrinъ 28
*zvěrь 13, 15, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 175, 176
*zьlčь 15, 24, 31, 33, 181, 182
*žalь 24, 177
*želǫdь 15, 24, 32, 33, 36, 180
*žeravь 15, 24, 32, 33, 180
*žьlčь 26
Rusko in starorusko
bagat 17
bolь 17
bortь 17
brit 22
bъrtь 17
carь 46
cesarь 46
cьsarь 46
čerev 52
červь 17
čьrvь 52
dëgotь 17
děti 18
deverь 58
drebedenь 32
drebezgi 32
drekolь 18
drobezga 32
drobitь 32
drobiz 32
drobь 59
gladь 62
gnesь 63
gnusa 63
gnusъ 63
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gnusь 63
gnьsь 63
gobь 18
golod 61
golub 65
gortanь 19
gospodь 28, 29
gostь 15, 28, 30, 32, 35, 81
grustь 19, 26
gruzь 19
gusь 19, 67
gvozdь 86
hotь 89
jarь 19
jastrebъ 16, 92
kapelь 19
kaptь 10
kišenъ 20
kmetěi 93
knjaz 30
kogot 19
kolъ 94
kolь 19, 94
korotelь 19
Kostobal 19
kundel 19
lapotь 20
lebedь 28
lipenь 20
ljudi 28, 101, 203, 205
ljudije 101
loket 97
lokotь 97
lomotь 20
loskatь 20
loskotь 20
lososь 20
losь 109
lovь 129
luč 110
luča 110
makotertь 20
malomočь 20
mečka 32
medvedь 114
mol 15, 118
movь 21
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mozolь 120
mšica 26
muravь 21
myšь 21, 115
myvь 21
nastelь 21
navь 21, 34
neberežь 21
negostь 21
nejasytь 21
nenasytь 21
neputь 21
nogetь 122
nogotь 122
obël 22
obelь 22
obet 22
obledenь 22
obvet 22
očebolь 22
očes 22
očesь 22
očibolь 22
ogolovь 22
ogonь 125
olovь 129
ostebelь 22
osь 33, 130, 131
pastyrь 131
pečatь 140
pečь 135
pelyn 142
plešь 146
plěšь 146
polotь 23, 143, 144
poltь 23, 144
polynь 142
putь 28, 30, 148
Radogostь 23
rasputь 156
ratь 23
rosputь 156
rubel 30
rysь 157
saženь 158
selьdь 23, 30
seredь 23, 164

Besedno kazalo

skalja 19
stanъ 36
storož 31
susědъ 18
tatь 168
tenь 24
testь 166
trostъ 172
trostь 172
tьstь 30
ugolь 124
už 23
zjatь 30, 174
zverь 175
žalь 177
žëlčь 181
želony, 32
žëludь 180
žerav 24, 180
žuravlь 180
Sanskrt
ákṣa 23
Slovaško in staroslovaško
bôľ 17
brť 17
červ 52
čmeľ 50
črm 17
ďatel 17
decht 17
deň 16
dever 58
diatel 17
dlaň 117
drop 18
hnus 63
holub 65
hosť 81
hrtan 19
hus 67
hvozd 86
chlap 81
jahňada 90
jar 19
jarab 18

jastrab 92
kmeť 93
kostiboľ 19
kysť 20
labuď 96
labuť 96
lakeť 97
lipan 20
lipen 20
lipeň 20
lokeť 97
losos 20
lúč 110
ľuďe 101
ľudia 101, 203, 205
ľuʒe 101
malomoc 20
medveď 114
mozoľ 120
necht 122
oheň 125
ohlav 22
os 130
pastier 131
pec 135
pečať 140
pôlt 144
púť 148
rys 157
sleď 23, 30
srd 161
tesť 166
tieň 24
trsť 172
uhoľ 124
zať 174
zver 175
žaluď 29, 180
žiaľ 17
žlč 181
Slovinsko
kapce 19
Srbsko in starosrbsko
bol 17
car 146
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cesar 46
crn 17
crv 52
drob 59, 60
drobiti 32
drop 18
Dunav 18
galeb 18
galub 18
glad 18, 28, 61
gnus 63
golub 65
gospod 69
gospodarica 32
gospodariti 32
gost 28, 32, 81
grkljan 19
grst 19
grust 19
gvozd 86
hot 89
jagnjed 90
jar 19
jareb 18
jarep 18
jastreb 91
jereb 18
kapelj 19
kist 20
kmet 93
kostobolj 19
kratelj 19
labud 96
lakat 97
lapat 20
lipan 20
lipanj 20
lipem 20
lipen 20
lipenj 20
lipjan 20
lipjen 20
lipljan 20
lipljen 20
ljudi 101, 106, 203, 205
ljudije 101
ljudje 28, 101
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losos 20
luč 110
luča 110
mazolj 21
mečka 32
medved 114
miš 21, 115
mozolj 120
moždani 121
možjoni 121
nastel 21
nastelj 21
nav 21
nenasit 21
neput 21
nesit 21
nokat 28, 122
očibol 22
očobolj 22
oganj 125
oglav 22
ogreb 22
os 33, 130
osa 33
osovina 33
pastir 131
pečat 140
peć 135
pelen 142
pelim 142
pelin 142
put 28, 148
Radogost 23
rasput 156
rat 23
ris 147
sežanj 158
sleđ, 23, 30
srd 161
tast 166
tat 168
trst 172
ugalj 31, 124
vepar 24, 33
veprovina 33
zet 174
zver 175

Besedno kazalo

žao 177
ždralj 180
želud 180
žuč 181
Staroindijsko
malūka-s 21
Staroprusko
alvis 129
alwis 22
angis 23
anglis 23
camus 26
gulbis 20
kumetis 93
luckis 20
lusysis 33
pintis 25
woalits 26
woltis 26
Ukrajinsko in staroukrajinsko
bilь 17
bol 17
bort 17
cisarь 46
diver 58
drekolь 18
Dunavь 18
dьogotь 17
gist 28, 81
golod 61
golub 65
gortanь 19
gospodь 28, 69
grjuz 19
gruzь 19
gvozdь 86
gusь 67
hitь 89
jarь 19
jastrub 92
kmetь 28
kranь 19
kundel 19
lapot 20

lebidь 28
lipenь 20
ljudy, 28, 101
lokotь 28, 97
losь 109
luč 110
makotertь 20
medvidь 28
milь 118
mozilь 120
myš 115
nav 21
nenasytь 21
neputь 21
nogotь 122
obit 22
obledenь 22
očis 23
pastyr 131
pečatь 140
pič 135
pliš 146
polotь 144
polynь 142
putь 148
ratь 23
rysь 157
skalь 19
snitь 23, 159
testь 160
tinь 24
trostь 172
už 23
vedmidь 114
visь 130
vogonь 125
vugilь 124
vuž 23
zjatь 28, 174
zvir 28, 175
žalь 177
žoludь 180
žovč 181
žuravelь 180
Starovisokonemško
humbal 50
liuti 20

235

9
Imensko kazalo

Ahačič, Kozma 10, 91
Arumaa, Peeter 25, 27, 34, 203, 205
Babič, Vanda 25, 122, 140
Bajec, Anton idr. 46, 50, 52, 59, 61, 63, 65, 77,
81, 86, 90, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 109, 110,
111, 114, 115, 118, 120, 121, 122, 124, 125,
130, 131, 135, 140, 142, 143, 146, 148, 157,
159, 161, 164, 166, 168, 171, 174, 175, 177,
179, 180, 181, 188, 198
Barhudarov, Stepan Grigor'evič idr. 25, 62, 63,
67, 93, 110, 143, 144
Bauer, Jaroslav idr. 25, 111
Bernik, France 69
Bernštejn, Samuil Borisovič 23, 24, 25, 30, 31,
32, 33, 50, 67, 110, 181, 203, 205
Bezlaj, France 9, 14, 16, 19, 23, 25, 32, 46, 52,
58, 61, 62, 63, 67, 69, 81, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 96, 97, 109, 110, 114, 115, 120, 121, 122,
124, 125, 129, 130, 140, 142, 144, 146, 148,
157, 201, 203, 205
Bošković, Radoslav 14, 25, 203, 205
Budmani, Petar 10, 25, 62, 63, 89, 102, 140,
144, 161
Cigale, Matej 152
Degtjarev, Vladimir Iljič 25, 100
Derksen, Rick 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 81, 177, 180, 181, 203, 205
Długosz-Kurczabowa, Krystyna idr. 23, 25,
59, 135
Dybo, Vladimir Antonovič 14, 15, 25, 37, 46,
131, 139
Eckert, Rainer 24, 25, 26, 182
Furlan, Metka 9, 14, 23, 24, 25, 32, 102, 131,
158, 161, 166, 168, 170, 180, 201, 203, 205
Gebauer, Jan 25, 63, 89

Gregorič, Jože 179
Havlová, Eva idr. 9, 25, 27, 34, 92, 118,
203, 206
Kapović, Mate 24, 58, 175
Kastelec, Matija 68
Koneski, Blaže 25, 69
Kopitar, Jernej 148
Krajčovič, Rudolf 25, 81
Kuraszkiewicz, Jan idr. 25, 58, 65, 135, 144
Kurz, Josef idr. 9, 16, 17, 19, 23, 25, 32, 46,
71, 81, 89, 93, 97, 100, 114, 115, 118, 120,
122, 125, 129, 131, 140, 148, 174, 176, 198,
203, 206
Legan Ravnikar, Andreja 10
Mayenowa, Maria Renata 9, 25, 92, 146
Merše, Majda 10, 25, 42, 74, 84, 124, 146, 211
Mikhailov, Nikolai 69, 100
Miklošič, Franc 9, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 33, 34, 52, 56, 61, 62, 63, 65, 69,
73, 81, 85, 86, 90, 92, 93, 100, 109, 110, 115,
118, 158, 168, 195, 203, 204, 205, 206
Minčeva, Angelina 25, 62
Narat, Jožica 10
Novak, France 10, 84, 124, 211
Novak, Vilko 102
Oblak, Vatroslav 23, 25, 30, 34, 35, 70, 72, 80,
90, 102, 142, 144, 190, 193, 198
Olander, Thomas 14, 25, 58
Pleteršnik, Maks 10, 17, 19, 20, 21, 30, 32, 33,
34, 50, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 81, 86, 89, 90,
91, 97, 98, 99, 104, 111, 116, 120, 121, 122,
123, 129, 142, 143, 146, 152, 156, 157, 159,
161, 164, 171, 177, 179
Pohl, Heinz Dieter 13, 25, 93
Premk, Francka 84, 124, 211

237

Metod Čepar, Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

Ramovš, Fran 24, 25, 34, 37, 38, 40, 42, 55, 70,
72, 73, 80, 102, 103, 117, 139, 148, 161, 162,
182, 193, 198, 204, 206
Repanšek, Luka 25, 135, 168
Rigler, Jakob 25, 41, 42, 43, 71, 72, 79, 82, 193,
204, 206
Schuster-Šewc, Heinz 9, 16, 23, 25, 135, 146,
159, 164, 177, 203, 205
Skljarenko, Vitalij Grigorijovič 14, 23, 25, 37, 142
Skok, Petar 25, 102
Sławski, Franciszek 9, 16, 17, 18, 25, 28, 46,
50, 52, 58, 59, 60, 101, 203, 205
Snoj, Marko 9, 10, 14, 16, 24, 25, 29, 32, 33,
36, 135, 146, 147, 148, 172, 174, 175, 177,
181, 201, 203, 205
Sreznevskij, Izmail Ivanovič 9, 21, 23, 24, 32,
33, 36, 55, 63, 89, 94, 110, 120, 122, 125,
129, 130, 142, 144, 146, 172, 180

238

Stang, Christian Scweigaard 24, 25, 37
Stieber, Zdzisław 14, 25, 203, 205
Šivic-Dular, Alenka 13
Škofic, Jožica 53, 100
Škrabec, Stanislav 34, 35, 36, 37, 42, 72,
193, 204, 206
Štrekelj, Karel 43
Toporišič, Jože 25, 35, 179
Trubačev, Oleg Nikolaevič 9, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 32, 46, 50,
63, 86, 89, 92, 109, 110, 115, 121, 156,
203, 205
Valjavec, Matija 37
Vasmer, Max 143
Vondrák, Václav 24, 25, 29, 30, 26, 62, 100,
101, 203, 205
Vorenc, Gregor 68
Zamjatina, Galina Igorevna 25, 34, 37, 38

