Slovensko
zgodovinsko
oblikoslovje in
skladnja
Obvezni strokovni predmet:
E: SR 13.00-14.30 (P,S), p. 5.
Izbirni strokovni predmet:
PO 10.30-11.15 (P), p. 4,
11.20-12.55 (S,V), p. 209c.
D: ČE: 8.50-10.25, 235.

Predpisana strokovna literatura*


3. l. D - rumeno



V. BABIČ: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Filozofska fakulteta v
Ljubljani, Ljubljana 2003, Morfologija, 85234.
T. JAKOP: Nekaj glagolskih končajev v slovenskih narečjih. Med
dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika. ZORA 18, Maribor 2002, 82
97.
: Dvojina v slovenskih narečjih. Ljubljana: ZRC SAZU. 2008.
M. JESENŠEK: Razlikovalni skladenjski vzorci vzhodnoslovenskega in
osrednjeslovenskega knjižnega jezika 18. stoletja. Sedemdeset let
slovenske slovenistike. Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana
Ramovša. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1991.
129141.
T. LOGAR: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. ZRC SAZU,
Ljubljana 1996:
Praslovanska asklanjatev v slovenskih narečjih. 319336.
 Kazalni zaimki v slovenskih narečjih, 324327.
 Pregled zgodovine slovenskega jezika, 33–336. (oblikoslovje).











Predpisana strokovna literatura









I. OREL: Oblakov oblikoslovni in skladenjski prispevek v obravnavi
starejših slovenskih besedil. Vatroslav Oblak, Obdobja 17. Ur. A.
ŠivicDular. Ljubljana: FF, 1998. 183–194.
 Historizem v sinhronih oblikoslovnih opisih 19. in 20. stoletja.
Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture.
Obdobja 18. Ur. A. Derganc. Ljubljana: FF, 2002. 201–217.
M. OROŽEN: Razvoj slovenske jezikoslovne misli. Zora 26.
Maribor: SD Maribor, 2003. Oblikoslovje, 18184.
F. RAMOVŠ: Morfologija slovenskega jezika. DZS, 1952.
 Zbrano delo II. SAZU, Ljubljana 1997, Oblikoslovje, 293351.
J. TOPORIŠIČ: Oblikoslovne razprave. Ljubljana: ZRC SAZU, 2003.
311–383.

E: Pregled strokovne literature iz
zgodovinskega oblikoslovja
F. MIKLOŠIČ: Vergleichende Formenlehre der
Slavischen Sprachen. Wien 1856 (Vergleichende
Grammatik der Slavischen Sprachen, Dritter band) II.,
Neuslovenisch, 176219).
Wortbildungslehre (2. izdaja), 1876.
Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov.
Neuslovenisch – novoslovensko:
V. OBLAK: Zur Geschichte der nominalen declination im
Slovenischen. AslPh XIXIII, Berlin 1888, 1889, 1891.
O zgodovini samostalniške sklanjatve v slovenščini.

E: Pregled strokovne literature iz
zgodovinskega oblikoslovja
S. ŠKRABEC: Jezikoslovna dela 13. 19941995. (Prim. oblikoslovne
razprave s simpozija Škrabčeva misel 13, Frančiškanski samostan
Kostanjevica, Nova Gorica (1995, 1997, 1999.)
Posamezna jezikoslovna vprašanja na različnih mestih, obravnava v pri starejših avtorjih
in narečjih, razlage oblik.

L. TESNIÈRE: Les formes du duel en slovène. Paris: Libraire ancienne
Honoré Champion.. 1925.
 -- : Atlas linguistique pour servir à l’étude du duel en slovène. Paris:
Libraire ancienne Honoré Champion. 1925.




Prva monografija o dvojini v pisnem in govorjenem jeziku ter kartografiranje oblik v
krajevnih govorih v jezikovnem atlasu.

E: Strokovna literatura iz
zgodovinskega oblikoslovja
*F. RAMOVŠ: Morfologija slovenskega

jezika. DZS, 1952.
 -- Zbrano delo II. SAZU, Ljubljana 1997,
Oblikoslovje, 293-351.
Monografski prikaz zgodovinskega
oblikoslovja (pregibne besedne vrste) –
priredili po predavanjih študenti (B.
Pogorelec, P. Merku in M. Sovre).

E: Strokovna literatura iz
zgodovinskega oblikoslovja


*T. LOGAR: Dialektološke in jezikovnozgodovinske
razprave. ZRC SAZU, Ljubljana 1996:










Praslovanska asklanjatev v slovenskih narečjih
Kazalni zaimki v slovenskih narečjih, 324327.
Pregled zgodovine slovenskega jezika, 331336 (oblikoslovje).

*M. OROŽEN: Razvoj slovenske jezikoslovne misli.
Zora 26, SD Maribor, Maribor 2003: Oblikoslovje, 18184.
*V. BABIČ: Učbenik stare cerkvene slovanščine.
Filozofska fakulteta v Ljubljani, Ljubljana 2003,
Morfologija, 85–234.
*J. TOPORIŠIČ: Oblikoslovne razprave. Založba ZRC,
Ljubljana 2003, 311–413.

E: Monografije s področja slovenskega
zgodovinskega in narečnega oblikoslovja






M. MERŠE: Vid in vrstnost glagola v slovenskem
knjižnem jeziku 16. stoletja. Ljubljana SAZU
1995.
M. JESENŠEK: Deležniki in deležja na -č in -ši:
Razširjenost oblik v slovenskem knjižnem jeziku
19. stoletja. Maribor 1998.
*T. JAKOP: Dvojina v slovenskih narečjih.
Založba ZRC, Linguistica et philologica, 21.
2008.

E: Narečno oblikoslovje
(+ diplomska, magistrska, doktorska dela)







*T. JAKOP: Nekaj glagolskih končajev v slovenskih narečjih (po gradivu za
Slovenski lingvistični atlas). Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika (ur.
Marko Jesenšek, Bernard Rajh in Zinka Zorko). Maribor: Slavistično društvo. 2002
(Zbirka Zora št. 18.). 8297.
M. KOLETNIK: Slovenskogoriško narečje. Zora 12, Maribor 2001, 121–199.
*V. SMOLE: Lingvogeografska obdelava spola v ednini: samostalniki srednjega
spola na o v slovenskih narečjih. V: VidovičMuha, Ada (ur.). Slovensko
jezikoslovje danes, (Slavistična revija, letn. 54, pos. št.). Ljubljana: Slavistično
društvo Slovenije, 2006. [125]136, [491]503.
Z. ZORKO: Morfološke značilnosti vzhodnokoroških, štajerskih in panonskih narečij
v primerjavi s slovenskim knjižnim jezikom. V: Haloško narečje in druge
dialektološke študije. Zora 6. Maribor 1998. 209–224.








E: Primerjalnojezikovna
obravnava zgodovinskega
*M. ŠEKLI: Sklanjatev oblikoslovja
samostalnikov (moške in srednje) o-jevske

sklanjatve v jeziku slovenskih srednjeveških rokopisnih
spomenikov. Slovenski mikrokozmosi  medetnični in medkulturni
odnosi / [Slovenski slavistični kongres, Monošter, 1.3. oktober 2009]. 
Ljubljana : Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2009. 
(Zbornik Slavističnega društva Slovenije). [107]119.
: Odrazi praslovanskih oblikotvornih naglasnih tipov
samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v (knjižni) slovenščini.
Jezikoslovni zapiski 9, št. 2, 2003, 2950.
.: Tonemski naglasni tipi glagola v (knjižni) slovenščini.
Jezikoslovni zapiski 11, št. 2, 2005, 31-61.
--: Tonemski naglasni tipi samostalnikov srednje o-jevske
sklanjatve v (knjižni) slovenščini. V: OLŠIAK, Marcel (ur.). XIV.
kolokvý mladých jazykovedcov (Nitra  Šintava 8.10. 12. 2004). Varia
XIV : zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra
- Šintava, 8.-10. 12. 2004). Bratislava: Slovenská jazykovedná
spoločnost´ pri SAV; Nitra: Katedra slovenského jazyka DD UKF v
Nitre, 2006, str. 2339.

E: Primerjalnojezikovna obravnava
zgodovinskega oblikoslovja











M. ŠEKLI: Sklanjatev zaimkov moj, tvoj, svoj v slovenskem pisnem jeziku od
Brižinskih spomenikov do Trubarja : (prispevek k zgodovinskemu narečjeslovju
slovenskega jezika). Jezikoslovni zapiski 14, : št. 1, 2008, 4159.
--Oblikotvorje in jakostni naglas glagola v knjižni slovenščini. V: SMOLE, Vera (ur.).
Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj . V Ljubljani:
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 139160, tabele.
: Sklanjatev in naglas samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v govoru vasi
Jevšček --: pri Livku nadiškega narečja slovenščine. Jezikosl. zap., 2010, 16, št. 2, str.
7390.
--: Sklanjatev in naglas samostalnikov a-jevske sklanjatve v govoru vasi Jevšček pri
Livku nadiškega narečja slovenščine . Ann, Ser. hist. sociol., 2007, letn. 17, št. 1, str.
175186.
E. PALLASOVÁ: Prihodnjik  čas ali naklon? (jezikovna projekcija prihodnosti s
slovanskim zloženim prihodnjikom). Slavistična revija, let. 46, št. 3, 1998, [195]206.V.
A. ŠIVIC-DULAR: Razvoj pridevniških sklanjatev v kontekstu zgodovinskih in
arealnih vidikov. Jezikoslovni zapiski. 9, št. 2, 2003, 728.

E: Slovensko zgodovinsko
oblikoslovje 16. stoletja








M. MERŠE: Oblikoslovje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja.
Trubarjeva številka / [ur. M. Merše s tehničnim sodelovanjem K.
Ahačiča in A. Žele]. Ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2009.
(Slavistična revija, 56/57, št. 20084/20091). [47]68.
Predstavitev razprav, ki obravnavajo oblikoslovne teme v jeziku 16.
stoletja.
F. NOVAK: Slovarska členjenost besedja glede na besednovrstnost
in pomenskost: števnik v 16. stoletju. 139163. Trubarjeva številka …
(gl. zgoraj M. Merše).
T. KOROŠEC: Členki v Trubarjevem Katekizmu 1550. 221230.
Trubarjeva številka … ((gl. zgoraj M. Merše).
I. OREL: Predložne zveze v razvoju slovenskega knjižnega jezika. V:
VidovičMuha, Ada (ur.). Slovensko jezikoslovje danes (Slavistična
revija, letn. 54, pos. št.), 2006, Ljubljana: Slavistično društvo
Slovenije. [193]211, [561]580.








E: Jezikoslovna obravnava
zgodovine oblikoslovja v slovnicah
(izbor)
A. Bohorič: Arcticae horulae succisivae (1584): De Etymologia
‘oblikoslovje’.
M. Pohlin: Kraynska Grammatika (1768):
 Von der Wortforschung (od besedne začetnoste)
 1. imenska beseda: samasvojna ‘samostalnik’, perstavna beseda
‘pridevnik’
 2. o zaimkih (Perdevk)
 3. o glagolu (od časneh besedi)
 4. o predlogih (od spredneh besedi)
 5. o prislovih (od stranskeh besedi)
 6. o medmetih (od v’mejs postavleneh besedi)
 7. o veznikih (od vežejoceh besedi)
J. Kopitar: Grammatik der slavischen Sprachen (1808): Etymologie
(osrednji del slovnice)
V. Vodnik: Slovenska pismenost za prve šole (1811).
A. Janežič: Slovenska slovnica (1854, 1863).

S*: O B L I K O S L O V J E
ali M O R F O L O G I J A










S = sinhrono oblikoslovje, splošno, že znano o
= veja jezikoslovja, ki preučuje morfeme.
Morfem: minimalno zaporedje fonemov, ki je že nosilec
slovarskega ali slovničnega pomena,
ki se obdrži tudi v spremenjenem okolju.
Bistveni kriterij za opredelitev morfema je to, da ga ni
mogoče razdeliti na še manjše dele, ki bi imeli svoj
lasten stalen pomen oz. funkcijo.
Morfem se udejanja v različnih alomorfih (ima isti
označenec, različni označevalec)  položajna varianta
morfema, katerega izbira je največkrat fonološko
pogojena.
Vsi alomorfi skupaj predstavljajo en morfem.

S: Vrste morfemov










Vrste morfemov (funkcije): kako se uporabljajo:
prosti (del)
vezani (avec).
1. Klasifikacija morfemov po vsebini (pomenu):
a) korenski (največkrat prosti morfem): koren je jedro neke besede, nosilec
slovarskega pomena),
b) nekorenski (večinoma vezani morfemi): niso nosilci osnovnega
slovarskega pomena.
2. Klasifikacija nekorenskih morfemov po funkciji:
a) besedotvorni (derivacijski): tvorijo nove slovarske pomene in nove
besedne vrste: delamo iz prid. sam., ....
b) oblikotvorni (fleksijski): spreminjajo slovnični pomen znotraj iste besedne
vrste, opravljajo novo slovnično funkcijo, dobijo novo slovnično obliko,...
obrazila, fleksije – posebni morfemi, ki posredujejo slovnične informacije.

S: Vrste morfemov









3. klasifikacija nekorenskih morfemov po mestu, ki ga
zasedejo:
morfemi = pone:
R: Pona je splošni slavistični izraz za vezane
morfeme.
Po položaju, kje se pojavljajo, kako se vključujejo v
besede:
 predpone
 pripone
 medpone
 vpone…

Zgodovinsko oblikoslovje








Razvojne spremembe pregibnih besednih vrst:
a) oblik;
b) kategorij (npr. dvojina, glagolski vid).
Razvojne spremembe nepregibnih besednih
vrst: oblikoslovna skladnja – morfosintaksa.
Spremembe oblikoslovnih pregibalnih morfemov:
1. glasovne (oblikoglasne) premene;
2. nalikovne (analogične) spremembe.

Zunajjezikovni dejavniki, ki povzročajo
glasovne spremembe (Ramovš)





Fiziološke lastnosti.
Pokrajinske in podnebne razmere.
Ekonomija govora (glasovne olajšave).
Politične in družbene spremembe.
Nestabilne razmere – bolj sproščena razvojna pot.
 Prenos jezika iz roda v rod (tradicija),
 od jezika do jezika (stičnost).
 Jezikovna moda.


Nalika ali analogija (Ramovš,
Morfologija,1952)






Glavni spreminjevalni dejavnik v
oblikoslovju, skladnji, besedju.
Povzroča spremembe zunanje narave:
zunajjezikovne, ne po bistvu jezika
okrepitev razmerja v jeziku v naši zavesti
– psihični povzročitelj.

Ramovš: Nalika (Morfologija, 1952)

Nalika (J. Toporišič, Enciklopedija
slovenskega jezika 1992)


Sprememba jezikovne oblike po zgledu na
drugo zaradi kake enake značilnosti:


npr. premena t z j v primerniku /…/ krajši po
slajši zaradi stika v obliki:
 kratka = sladka (t),
 izgovorjava po izgovor,
 zobje po ljudje.

Nalika ali analogija (Šekli po Orešniku iz:
Hock, Principles of Historical
Linguisitics, 1991)
Nalika ali analogija v zgodovinskem jezikoslovju:
 nereden neglasovni dejavnik, kjer ene oblike
paradigme vplivajo na druge;
 s tem se povečuje glasovna in oblikoslovna
podobnost med oblikoslovno ali skladenjsko ali
pomensko sorodnimi besedami.
Povečevanje glasovne in oblikovne podobnosti med
oblikovno ali skladenjsko ali pomensko sorodnimi
oblikami ali besedami.


Nalika ali analogija
Vrste nalike/analogije
1. Sistematična:
1.1 izravnava,
1.2 sorazmerje 4 členov.
2. Nesistematična:
2.1 Blending (zmes), izpust/elipsa, opisna zgradba
2.2 Kontaminacija
2.3 Ponovno zlaganje, prenos morfemske meje
2.4 Ljudska etimologija
2.5 Vzvratna tvorba
3. Hiperkorektnost: vpliv posnemane jezikovne zvrsti na posnemajočo
jezikovno zvrst.

Nalika: izravnava
Odstranjevanje oblikoglasnih premen / morfonoloških
alternacij iz paradigem.
SKJ: vel.: reci, reciva, recita, recimo, recite
 sed.: rečem, rečeš, reče, rečeva, rečeta, rečeta,
rečemo, rečete, rečejo
 vel. vrzi, vrziva, vrzita, vrzimo, vrzite
 sed. vržem, vržeš, vrže, vržeta …
 neknj. reč(i), reč(i)va, reč(i)ta, reč(i)mo, reč(i)te,
vrž(i), vrž(i)va, vrž(i)ta, vrž(i)mo, vrž(i)te.

Nalika: izravnava
sln.
klobuk : klobuki
‘klobuk’ Ied : Imn
soprog
: soprogi
‘soprog’ Ied : Imn
lenuh
: lenuhi ‘lenuh’ Ied : Imn
≤
psl.
*klobukъ
: *klobuci
*sǫprogъ
: *sǫproʒi
*lěnuxъ
: *lěnuśi
sln.

otrok

: otroci

‘otrok’ Ied : Imn

Nepomemben razloček
Oblikoglasne premene, ki zaznamujejo nepomembne razločke,
težijo k odpravi (po Šekliju).
Pomemben razloček
Oblikoglasne premene, ki zaznamujejo pomembne razločke, težijo
k ohranitvi.

Dopolnitev: Neničta končnica vpliva
na ničto
sln. sin : sinov
‘sin’ Ied : Rmn
greh : grehov
‘greh’ Ied : Rmn
≤
psl. *synъ
: *synou+ъ
*grěxъ
: *grěxъ
Brižinski spomeniki: I. greh : grehou.

Izravnava:
1. večzložna končnica vpliva na enozložno,
2. krajša oblika vpliva na daljšo
1.sln. delaš : delajo
neseš: nesejo/nesó

‘delati 1ed : 3mn
‘nesti’ 1ed : 3mn

2.*jesьmъ, *jesi, *jest – sem, si, je
 jesmъ, *jeste, *sǫtь – smo, ste, so

Osnovna oblika vpliva na
izpeljano
Osnovna oblika vpliva na izpeljano obliko.
 Osnovne kategorije so bolj pogostne oblike (imenovalnik, sedanjik,
povedni naklon, tvornik, tretja glagolska oseba).
neknj. sln. tečeš
: teči! ‘teci’ 2ed sed. : 2ed vel.
≤
psl.
*tečešь : *teci!
>
knj. sln. tečeš : teci!


Sedanjik: nesedanjik (Orešnik)
neknj. sln. najdeš
: najdel ‘najti’ 2ed sed. : del. na -l
≤
psl.
*naiьdešь
: *našьdlъ
>
knj. sln. najdeš : našel

E: Nalika ali analogija: sorazmerje 4
členov
Sorazmerje štirih členov
Posplošitev oblikovnega odnosa med oblikama a in a’ z
vzporednega b na tak x, v katerem prej tega odnosa ni
bilo.


a
b

:
:

a’
x
x = b’

Oblikotvorje: zbliževanje pregibalnih vzorcev.

E: Nalika: sorazmerje 4 členov
Pogoji za delovanje sorazmerja štirih členov
1. Med udeleženimi oblikami mora obstajati oblikovna
povezava.
2. Med oblikami v vzorcu mora obstajati odnos
izpeljave:
osnovna oblika → izpeljana oblika.
3. Vzorec spremembe mora biti razred besed (ne
samo ena beseda).
4. Vzorec spremembe mora biti produktiven / roden.

E: Nalika: sorazmerje 4 členov
sln. grem, bom
: dam, jem, vem 1. ed
≤
st. sln. gredem, bodem : dam, jem, vem
st. sln. dado, jedo, vedo : dam, jem, vem 3. mn
gredo, bodo
:x
x = grem, bom

E: Nalika: sorazmerje 4 členov


3. os. mn. sedanjika:
 nesem, neseš … neso / nesejo
 pojem, poješ … pojo / pojejo
 hvalim, hvališ … hvale / hvalijo
 delam, delaš … delajo

IZB: Nalika: sorazmerje 4 členov







Sklanjatev sam. s.

stcsl. I ed. mĕsto, polje, imę , tel ę , kolo
SKJ: mesto, polje, ime, tele, kolo
stcsl. R ed. mest a , polj a , imen e , tel ę t e , koles e
SKJ: mest a , polj a , imen a , telet a , koles a
stcsl. D ed. mest u , polj u , imen i , telet i , koles i
SKJ: mestu, polju, imen u , telet u , koles u
stcsl. I/T mn. mest a , polj a , imen a , tel ę t a , koles a
SKJ: mest a , polj a , imen a , telet a , koles a .

IZB: Nalika: sorazmerje 4 členov
sln. mesta : mesta mestu ...
‘mesto’
Imn
semena : semena
semenu ... ‘seme’ Imn
≤
psl. *města
: *města *městu ...
*sěmena : *sěmene *sěmeni ...
sorazmerje štirih členov
psl. *města
: *města *městu
*sěmena : x
x = *sěmene *sěmeni

: Red, Ded
: Red, Ded

IZB: Nalika ali analogija: sorazmerje
4 členov
sln. mesto : mesta
‘mesto’Ied : Red
polje
: polja ‘polje’ Ied : Red
seme
: semena
‘seme’ Ied : Red
tele : teleta‘tele’ Ied : Red
slovo
: slovesa
‘slovo’ Ied : Red
≤
psl. *město
: *města
*město
: *města
*sěmę
: *sěmene
*telę
: *telęte
*sloo
: *sloese

E: Nesistematična nalika
Blending (mešanje, zmes, zlitje dveh končniških morfemov ):
nastanek oblikotvornega oblikovnega »kompromisa«,
vmesne oblike med tekmujočima oblikama.
sln. sin : sinovi
‘sin’ Ied : Imn
≤
psl. *synъ: *synove ‘sin’ Ied : Imn uskl.
*klinъ
: *klini
‘klin’ Ied: Imn oskl.

E: Nesistematična nalika
neknj. sln.
rečti
ned.
≤
psl.
*ret’i < *rekti
*nesti

‘reči’

‘reči’
‘nesti’

ned.
ned.

IZB: Nesistematična nalika
Izpust/elipsa
Nastanek enote, ki hkrati izraža pomen dveh ali več prej
različnih enot.
Opisna zgradba
sln. velik : večji : bolj velik
‘velik’ prim.
majhen
: manjši : bolj majhen ‘majhen’ prim.
sln. brat
sestra

: bratov
: sestrin

: od brata
: od sestre

‘brat’ svojilnost
‘sestra’ svojilnost

E: Nesistematična nalika
Kontaminacija/”okužba”
Potek, v katerem ena od dveh pomensko sorodnih besed
postane glasovno ali oblikovno bolj podobna drugi.
Oblikovna podobnost kot posledica kontaminacije
sln.
≤
psl.

dobrega duha
dobrega srca
*dobraego duxa
*dobraego sьrdьca

‘dober duh’ Red
‘dobro srce’ Red

E: Nesistematična nalika: prenos
morfemske meje
psl. * emu : *kъ ńemu ‘njemu’ : ‘k njemu’
*imь
: *sъ ńimь
‘z njim’
≤
*kъn emu
*sъ n imь

IZB: Nesistematična nalika: prenos
morfemske meje
sln.
<
psl.

vem : veste
jem : jeste
dam : daste
*ěmь
*ěmь
*damь

<
st. psl. *ědmь
*ědmь
*dadmь

‘vedeti’ 1ed : 2mn
‘jesti’ 1ed : 2mn
‘dati’ 1ed : 2mn

: *ěste
: *ěste
: *daste
: *ědte
: *ědte
: *dadte

: *ědętь
: *iědętь
: *dadętь

E: Nesistematična nalika: prenos
morfemske meje
nesem nar. sln. : neseste
pijem
:
pijeste
dam :
daste
dvignem :
dvigneste
vidim
: vidiste
delam
: delaste

‘nesti’
‘piti’
‘dati’
‘dvigniti’
‘videti’
‘delati’

1ed : 2mn
1ed : 2mn
1ed : 2mn
1ed : 2mn
1ed : 2mn
1ed : 2mn

IZB: Nesistematična nalika: vzvratna
tvorba
Postopek, v katerem dobi novonastala oblika status
osnovne oblike (in ne izpeljane oblike).
izpeljana oblika → osnovna oblika
neknj. sln. oč, uč
‘oko’ Ied
←
očȋ ‘oko’ Imn
nastalo po modelu
sln. noč ‘noč’ Ied
←
nočȋ ‘noč’ Imn

D: RAZVOJ SLOVENSKEGA OBLIKOSLOVJA
I. OBDOBJE PRASLOVANSKEGA NAREČJA:
od srede 6. stol. do srede 8. stol.











Psl. oblikoslovje Alpskih Slovanov (ni neposredno dokazljivo).
Samostalniška sklanjatev : 9 po samoglasniških in soglasniških
osnovah ali deblih:
o-, i-, u-, n- za kasnejši m. sp.,
a-, i-, u-, r- za ž. sp,
o-, n-, t-, s- za sr. sp.
Pridevniška sklanjatev je bila dvojna :
- nedoločna oblika po samostalniški sklanjatvi (o-, a-skl.),
- določna oblika po sestavljeni sklanjatvi : iz nedoločne oblike +
anaforičnega (ponavljalnega) zaimka j ь ja je;
oba dela sta se sklanjala:
Ied m dobrъ-ь , Red dobra-ego , Ded dobru-emu itd. (ohranjena
po skrčitvi in nalikovnih spremembah.)

D: I. OBDOBJE PRASLOVANSKEGA
NAREČJA: od srede 6. st. do srede 8. st.







Sklanjatev zaimkov (ohranjena z nekaterimi glasovnimi premenami in
nalikovnimi spremembami sklonskih oblik):
osebnozaimenska za osebni zaimek 1. in 2. osebe in povratni osebni zaimek,
neosebnozaimenska za osebni zaimek 3. osebe in vse druge zaimke.
Glagol: razlike v spregatvi priponskih in brezpriponskih glagolov: razlikovalni
končaji pri nekaterih sedanjiških oblikah (npr. 1. in 2. os. ed. sedanjika).
Drugačna razvrstitev časovnih oblik.
Drugačne (nesestavljene) oblike za tvorbo preteklika (aorist, imperfekt).

II. OBDOBJE OBLIKOVANJA POSEBNEGA
SLOVANSKEGA JEZIKA:
od srede 8. do konca 11. stoletja






od alpske slovanščine do alpske
slovenščine:
a) podobdobje alpske slovanščine: od
srede 8. do konca 9. stol.
b) podobdobje alpske slovenščine: od
začetka 10. do konca 11. stoletja.

II. OBDOBJE OBLIKOVANJA POSEBNEGA
SLOVANSKEGA JEZIKA:
od srede 8. do konca 11. stoletja



a) spremembe v glasoslovju:
depalatalizacija V in K sestava → odprava razlik v
izgovoru K pred sprednjimi in zadnjimi V:





zlitje y in i → sovpad v I, T, O mn. m. o sklanjatve:
Imn otroci, Tmn otroky, Omn otroky

 onemitev šibkih in sovpad krepkih ь in ъ > ə (9.
stol.)


→ nastanek zaprtih zlogov, težko izgovorljivih K sklopov.

II. OBDOBJE OBLIKOVANJA POSEBNEGA
SLOVANSKEGA JEZIKA









b) posamezne spremembe:
1. začetek posploševanja mehke končnice e za nekdanji y v
različnih sklonih sam. sklanjatve:
R. ed. , I/T mn. ž. asklanjatve: dušę – sestry > dušę – sestrę;
T. mn. m. osklanjatve: końę – dědy > kon'ę – dedę;
BS: grĕhi: grĕhe
2. nastanek novega R  T v ed. m. sklanjatve sam., ki pomenijo
živa bitja (uvedba podspola živosti):
BS (verujem) v bog, sin : bratra (oklevetam).
3. Onemitev psl.  med V → zev→ skrčitev ali kontrakcija
(spremembe v sklanjatvi pridevnikov):
 aa > aa > ā; oe > oe > ě;
 BS: wečnĕ < wečnoe (weselje), mega : moego, stoal ‘stal’.

II. OBDOBJE OBLIKOVANJA
POSEBNEGA SLOVANSKEGA JEZIKA









4. prehod zaimenskega končaja go > -ga pod vplivom
sam. sklanjatev;
BS: iego : iega; měgo posta > měga;
5. začetek izgubljanja končnice -tь v 3. ed. in 3. mn.
sedanjika vseh glagolov:
tь > t > Ø
3. os. ed.:
nesetь > nese;
3. os. mn.:
nesǫtь > nesǫ,
BS: sot ‘so’ : vsedli ‘naseli’.

III. OBDOBJE - od začetka 12. do konca
13. stol.










Oddaljitev od psl. stanja,
samostojni SJ s posebno glasovno zgradbo in
pomembnimi oblikoslovnimi spremembami:
SAMOSTALNIK: od 9 sklanjatev po osnovah (deblih): o
(T, M) , i, u, n > 1. m.;
a (T, M), i, ū, r > 1., 2. ž.
o (T, M), s, t, n > 1. s.
3 po spolu s 4 sklanjatvenimi vzorci:
moška in srednja (osklanjatev),
ženska asklanjatev (1. ž. na a)
ženska isklanjatev (2. ž na soglasnik  ø).

III. OBDOBJE - od začetka 12. do konca
13. stol.






PRIDEVNIK: zamiranje samostalniške
(nedoločne) sklanjatve prid. in prevlada
sestavljene sklanjatve (določne) za nedoločno in
določno obliko prid. (s posebnim slov. glasovnim
razvojem zaradi kontrakcij (skrčitev):
dobra-iego, dobru-iemu > dobrěga, -ěmu ... (s
posebnim, sekundarnim ě).
BS še oboje: bozza obuiachu ‘bosega’ II 4748,
naga odeachu II 49 ‘golega’ (nedoločna) :
nepraudnega pomislenia III 29 (določna).

III. OBDOBJE - od začetka 12. do konca
13. stol.











GLAGOL: novi sedanjik: v 1. os. ed. se posploši osnova
večine drugih oblik, hkrati pa so tematski (priponski) glagoli
prevzeli končnico -m atematskih (brezpriponskih) glagolov:
1ed nes -ǫ, > nese -m
2ed nese -ši > nese -š
3ed nese > nese.
Rateški/Celovški rokopis (136090): jast verujo,
Stiški rokopis (1440): prošo, oblublo, odpušo,
Starogorski rokopis (149298): jest verjo,
Trubar (1550 idr.): hočo, mogo ‘morem’, verjo,
rezijansko: čo(n) – raba stare in na staro dodane nove
končnice.

IV. OBDOBJE POSPEŠENE
DIALEKTIZACIJE:
od začetka 14. do konca 16. stol.








Variantnost nekaterih sklonskih končnic pri
sklanjatvi sam.:
D, M ed. m., sr. -u/-i ipd.;
različne možnosti za tvorbo prihodnjika:
hočo/hočem, imam + nedol., bodem/bom + del.
na -l;
raba nedol. in dol. člena (en, ta) po analitičnih
jezikih ipd.

V. OBDOBJE DANAŠNJE SLOVENŠČINE:
od 17. do srede 19. stoletja
l





popolna ali delna izguba dvojine v nekaterih
narečjih;
poenotenje sklanjatve sam. v množini:
D, M, O m., ž., s: -am, -ah, -ami;
maskulinizacija, feminizacija srednjega spola:
visok drevo; na moje kolene, dekleta zale,
dokončna prevlada tvorbe prihodnjika s
pomožnikom bom + del. na –l.

Besedne vrste, oblike in
oblikoslovne kategorije







Imenske besede:
 samostalniška
 pridevniška beseda
Spol: ide. 3: = SKJ
Število 3 (+ glagol) = SKJ
Sklon: 6 od 8 sklonov (stcsl. 7 sklonov (vokativ)).
Ni ohranjen:
 ablativ / ločilnik,
 vokativ / zvalnik.

SAMOSTALNIŠKA SKLANJATEV








Sklanjatveni vzorci:
Poenostavitev od 9 psl. po osnovah:
m. spol: o (T, M), i, u, nsklanjatev
s. spol: o (T, M), s, t, nsklanjatev
ž. spol: a (T, M), i, ū; rsklanjatev
na 3 po spolu:
1. m. in s. sklanjatev (volk – leto):
 razlika: s (vsa števila): I = T, R = ø
2. ž. sklanjatev: Ied a (1. ali ajevska)
3. ž. sklanjatev: Ied –ø, osnova na K (2. ali ijevska)
 ostanki izgubljenih sklanjatev v sedanjih 3 sklanjatvah.

Stcsl. sklanjatev samoglasniških
osnov moškega spola - ednina










ED o-T o-M iuskj danes
I
rab-ъ vrač-ь gost-ь
sin-ъ -ø
R -a
-a
-i
-u
-a/-u (N po u-skl.)
D -u
-u
-i
-ovi -u
T -ъ
-ь
-ь-ъ
-ø (živ-)
-a/-u (živ+)
Z -e
-u
-i
-u
/=I
M -ĕ
-i
-i
-u
-u (N u-skl. ali Ded)
O -om -em -ьmь -ъmь -om/-em

Stcsl. sklanjatev samoglasniških
osnov moškega spola - dvojina







Dvojina
o-T o-M i- uSKJ
ITZ
-a -a -i
-y
-a
R
-u -u -iju ovu
-ov/-ø = mn.
M pluralizacija
-ih = mn.
D, O -oma
-ema
-ьma
-ъma
-oma/-ema

Stcsl. sklanjatev samoglasniških
osnov moškega spola - množina
o-T o-M
iu- SKJ
IZ -i
-i
-ije -ove (-ov) -i/-je (i-skl.)
 R -ъ
-ь
-iji
-ovъ
-ov (-ø, otrok, zob,
las, mož, konj…)
 D -omъ
-emъ
-ьmъ
-ъmъ
-om/em
 T -y
-ę
-i
-y -e
 M -ĕhъ -ihъ -ьhъ -ъhъ
-ih
 O -y
-i
-ьmi -ъmi
-i/-mi

Stcsl. o-sklanjatev srednjega
spola








Razlikovalni skloni glede na o-sklanjatev
moškega spola:
o-osnove
T
M
SKJ
EDN. ITZ
DV. ITZ
MN. ITZ

lĕt-o
-ĕ
-a

poľ-e
-i
-a

-o/-e
-i
-a

O-sklanjatev m, s (po F. Ramovš:
Morfologija, 1952)






1. Obdržanje historičnih končnic
Ied m, s: -ø; -o/-e Idv: -a Imn m, s: -i; -a
Red, Ted: -a
Rmn s -ø, m – izj.
Ded: -u -oma/-ema Dmn: -om/-em
Med: - (- ě ) zilj., rez., ben.
Mmn: - ě h
na praz e , na potoc e ,v Belac e
Oed: -om/-em -oma/-ema Omn: -i



E: O-sklanjatev



2. Spremembe po glasovnih zakonih
Dvojna samoglasniška sklanjatev:
trda in mehka: Ied m Ъ : Ь, Ied s o : -e,
 Med m, s ě : i
 Dmn om : -em.
 Vplivi mehkih osnov:
 Tmn mehka: -e (proti Imn -i)
 Mmn -ih (trda ěh – SKJ: se ohranja v
naglašenih končniških morfemih: mož-eh.


E: O-sklanjatev


3. Spremembe po medsklonskih vplivih
 glasovno

ujemanje – izravnava funkcijske

razlike:
 Red – Ted: -a (funkcijsko, podspol živosti)
 Ded – Med: -u
 Dmn, Mmn, Oed: -am, -ah, -am (po Imn s:
-a).

E: O-sklanjatev - m, s












4. Spremembe zaradi medsklonskih zveznih vplivov:
maskulinizacija, feminizacija (od samomnožinskih sam.)
5. Spremembe po strukturi (zaradi naglasa):
ena sklanjatev (ojevska),
ostanki ujevskih in ijevskih končnic.
Medsklonski glasovni in zvezni vplivi:
Red grada → sina : sinû
Medsklanjatvene zveze: Ied grâd : sîn.
Naglasne zveze: enozložnost, padajoči dolgi naglas.
Glasoslovne spremembe po zaimenski sklanjatvi:
Mmn -ih; Omn -mi (+ u, isklanjatev sam.).

O-sklanjatev: vpliv ujevskih končnic














Na enozložne samostalnike osklanjatve,
s cirkumflektiranim samoglasnikom v osnovi: sîn → grâd Red, Ted -u
sinû (SKJ dvojnično redko)
Ded -ovi (star. KJ, narečno)
Med u (SKJ posplošeno)
Idv -i (star. KJ, narečno: dva sini, dva panji)
Imn ove (narečno)
Rmn ov (SKJ večinsko)
Tmn -i (star. KJ, narečno)
Omn -mi (SKJ, Imn = -jé: možmi, lasmi, narečno)
Podaljšava z ov- v dv. in mn. (npr. dar-ov-i, voz-ov-i)
Prehod ujevskih sam. v osklanjatev: že v stcsl.
I/Ted oskl. *vЬlkЪ ; uskl. –*synЪ
Ostanki v prislovih: vrhu (Med), venu, dolu, nizu; domov, dolov (Rmn
kor., rez.)

E: O-sklanjatev: Red -a : -u












V. Oblak: Samostalniška sklanjatev:
zelo uporabljana u: pri enozložnih sam.
uosnove: sin, sad, mir, led, med, dom, vrh
+ iosnove: gost, tat, pot, nohet.
Stiški rokopis: sadv,
Trubar: vedno synu, sadu, stanu, miru, smradu, potu :
straha, serda, greha,
Krelj: roda, straha
Dalmatin: sadu, domu, vratu, strahu,
Hren: 12 synu, 3 syna,
Skalar: u prevladuje (gorenjsko): duhu, spollu, sino …
Prešeren: stanu, lasu, godu, ledu.

E: O-sklanjatev: Red -a : -u









V. Oblak: narečno:
SV: koroško rožansko: a; ladá,
J štajersko: u redek,
prekmursko a: sada, glasa, straha,
SZ: rezijansko: glada, roga, grada, nohta, duha :
sinu;
Vodice: tatú, gradu, daru,
Cerkno (oboje): kvasu, lanu, kapu, prahu, tatu, platu,
dolenjsko, notranjsko (oboje): tatü, gradu in tata,
grada.

O-sklanjatev: vpliv i-jevskih končnic









Imn je/j: gospod-je, brat-je; ljudje
R/Tmn i (dari, lasi, lakti)
Omn mi (zobmi, možmi)
ljudje: ohranjena isklanjatev:
-j , -í,  m, -í, - h, -mi
pot, m ⇨ ž (do 18. st. m, razen 16. st. Krelj, Juričić)
Prehod ijevskih sam. v osklanjatev (že Zografski
evangelij (konec 10.st.)
R/Ted, Ded i: gospudi, gospodi (konec 14., 15. st. CRR,
STR, 16. st.: Trubar, Dalmatin, 17. st.: Alasia, Kastelec,
Skalar).

Ostanki soglasniške moške -nsklanjatve













1. stare sklonske oblike:
Ied dan (narečno SV den)  psl. *dьnь
Red, Med dne, poldne, opoldne
I/Tdv dni
Rmn dan (narečno zahodno, st. pisci)
Tmn dni
2. vpliv m. usklanjatve: ev, ov, rož. dnu
3. vpliv isklanjatve:
Rmn dni
Dmn dnem
Mmn dneh
Omn dnemi

Sklanjatev samostalnika oče











Prvotno sam. mehke osklanjatve: *otьcь.
BS: Red otza, Ded otzu.
Izvor oblike:
V. Oblak: stari zvalnik (BS otče).
F. Ramovš: nastala pod vplivom moških hipokoristik
(ljubkovalnih imen) za svetniška osebna imena: Tone,
Lojze, Jure, Tine) in stranskih sklonov.
Dokaz: asklanjatev je najstarejša, se ohranja v obrobnih
narečjih:
do 18. st. oblika Ied oč-a (Krelj npr. tudi oče),
Red oč-e ž/oč-a/oč-et-a m,
nato prevlada Ied oče.

Sklanjatev samostalnika oče













10. stol.:
Ied otèc
Imn otci  oci
Red otcà – ocà
Rmn otəc – òtəc  očev
Ded otcù – ocù
Dmn otcèm  ocèm
Ted otèc : ocà – očà
Tmn oce
Zed otče – oče
Med ocì
Mmn ocìh
Oed otcèm – ocèm Omn ocì
1. Pogosta raba zvalnika otče - oče: posplošitev č iz Zed v Ted. in v
druge sklone.
2. I = T oča → ž. asklanjatev; Rmn očev (prevzem ujevske
končnice: Imn očevi (= sinovi)
3. oča m. → osklanjatev
4. vpliv m. hipokoristik: Anže – Anžeta: Red očeta → Ied oče

Samostalnik oče v starejših obdobjih in v
narečjih
St. KJ:
14.15.st.: CRR/ SG Ied oča naš, Ted očo/oča (ž. – m.
sklanjatev)
16.18 st.: Ied oča, Krelj: oče, Red oče/ očeta, Imn
očevi/očovi/očuvi, očetje,
18. stol. Ied oče, Red očeta.
Narečja:
1. ž asklanjatev: Ied oča, Red oč, rez., nadiško, tersko, kor.,
slgoriš., pkm., gor., dol. deloma
2. m oskl.: Ied oča, ž / oč-a m, Oed očem/očam/očom
3. RTed vpliv uskl.: oču,
Imn po uskl.: ev/ov + i/je
pkm. očevd’e, Z (rez., nad., ter.) očovi, Bohorič ozhuvi.

Dvojina pri samostalnikih moškega spola
(T. Jakop 2008)








I/Tdv: dvojina se ohranja (91%  brata):
→ Imn (kostelsko, istrsko, nadiško),
Ddv.: koroško (razen rožansko, obirsko),
panonsko (prekmursko, všt.),
posamezno gorenjsko, notranjsko (predvsem horjulsko),
dolenjsko.
Pluralizacija v I/Tdv in D/Odv: sin(ov)i , sin(ov)om:
Primorsko: skrajne Z in J: govor kraškega nar., šavrinsko
podnarečje istrskega, en govor notranjskega,
tolmnskega in selškega narečja, JV kostelsko ter točki J
in Sbelokranjskega nar.

E: Narečne premene v moški sklanjatvi –
vzhodnodolenjski govor
(V. Smole: Vesela Gora pri Šentrupertu)









Položajne, naglasne premene
M. sp.ː dvojne končniceː za trdimi in mehkimi
osnovami (ki se končajo na funkcijsko mehak
soglasnik).
kj – káːje : kmèt – kmita, bk – bíːka, atràk –
atráːka
(premene osnove, korenskega samoglasnika).
Premični naglasni tip: báːšč – bužːče : čláːk –
člavːka.
Končniški nagl. tip imajo samo še samost.ː bzk,
čbàr, pkù, ps, stbr, smì ‛semenj’, dš, žbù.

E: Spremembe v sklanjatvenih vzorcih v
starejšem knjižnem jeziku:
m. in s. sklanjatev
 D ed m, s -i: Trubar: hbugi, Dal: k’ ozheti,
 18. stol. h' Bugi, ſoldati, h' Krishi, Jeſuſi, k'
Gospudi (nalika po moški isklanjatvi, npr.
Gospudi), dol.-notr. nar., poleg:
 prvotno u: Bogu, H' Krishu, Jeſuſu.
 latinski zvalnik m. spola: JEſu Chriſte.
 M ed. m, s: -i: u' tem leiti, u' morji, po
Karshanſtvi, na Krishi, po ſveiti, u' poſt : -u:
na Krishu.

E: Spremembe v sklanjatvenih vzorcih v
starejšem knjižnem jeziku:
m. in s. sklanjatev








O ed m, s: -om, -am
(nalika po Imn. s in pod vplivom ž. asklanjatve):
S' perpushaniam, s' dellam, greham, pred Altarjam,
ſa Bugam, pred ſodnikam, s' Krisham – v 16. stol.
redka: simenam (1563),
dvojnična od 17. stol., posplošena v 18. stol. do
uvedbe novih oblik (1850).
Samostalnik pot (psl. i-skl.) je do 18. stol. m. sp.
o-skl.:
Med: na pot-u/pot-i: na tem Krishovim poti, per
Krishoumo potu.

E: Spremembe v sklanjatvenih vzorcih v
starejšem knjižnem jeziku: m. in s.
sklanjatev










Imn m -i/-je (za živo +): Judie, aidie, TR zhervie.
Rmn m: ov/ev: Papeshou, zhudeshou; zheulu.
(Rmn ž: í: besedi (nalika po isklanjatvi)).
Dmn m em in om > am (kot v O ed.)
 nalika po Imn s pod vplivom ženske sklanjatve:
romarjam, Judam, shlushabnikam, farjam.
Mmn m, s: ih/ah: per Stationih, per Stazionah, v'
ſerzah, u' grehah.
O mn m: mi: s' Judmi ljudje (z ljudmi).
(po i, usklanjatvi).

2. Samostalniki srednjega spola
(F. Ramovš, 1952, T. Jakop, 2008)











Ohranjanje srednjega spola v obrobnih narečjih: -o,
glasovne premene: -u, -ə,-ø
delno zožena -o > -ọ > -ȯ, zožena –u (notr., dol., Z gor., podj.,
poh.) reducirana -ə (zg. savinj., mežiš., rož.):
koroško: ziljsko, Z rožansko, podjunsko, mežiško
primorsko: rezijansko, tersko, obsoško, nadiško, briško, banjško,
kraško, istrsko, notranjsko, čiško
dolenjsko: JZ, V pn., kostelsko, J, S belokranjsko
štajersko: zgornjesavinjsko, srednještajersko, kozjansko-bizeljsko
razen Z dela
panonsko: prleško, haloško, prekmursko,
-o > -a (akanje): primorsko banjško: 'akna, točka S-kraškega narečja:
'okna;
rovtarsko: tolminsko: 'akna/'okna, točka S-cerkljanskega n.: 'wakna.

Samostalniki srednjega spola:
maskulinizacija









Sprožitelj je popolni upad -o: mest-o > mest : volk,
popolna (v vseh številih), delna (le v ednini).
koroško ob meji z gorenjskim: JV ziljsko, V rožansko,
obirsko (R: S podjunsko),
primorsko: zgsoško (Ramovš),
rovtarsko: točka V cerkljanskega n., črnovrško, horjulsko,
poljansko, škofjeloško,
gorenjsko: celotna skupina: selško, gorenjsko, Vgor.,
dolenjsko: SZ, V: Mirna, Mokronog, Šentrupert,
Šentjernej),
štajersko: zasavsko (R.), posavsko, srednjesavinjsko,
srednještajersko, kozjanskobizeljsko (PrevorjeLopaca).

Samostalniki srednjega spola:
feminizacija









SV (ne prekmursko), leto ostaja srednjega spola: omejena
predvsem na nekatere samostalnike:
jajce, bedro, oko, uho, drevo, jabolko (širše), okno, rebro; leto
ostaja s. sp.:

koroško: Spohorskoremšniško,
štajersko: V srednješt., Jpohorsko, kozjansko,
panonsko: slovenskogoriško,
Z: primorsko (Jobsoško: Zatolmin, Čiginj), nadiško (miesta,
brda (vpliv it.)
rovtarsko (Most na Soči, baško), cerkljansko: deloma le G:
o > a, deloma feminizacija (gl. karto V. Smole).

Samostalniki srednjega
spola na –o ed. v slov.
narečjih (karta V. Smole)

E: Narečni primer za izgubo srednjega
spola – vzhodnodolenjski govor
(V. Smole: Vesela Gora pri Šentrupertu)









Kategorija sr. sp. se je izgubila:
pridevniki ob samostalnikih sr. sp. so v ed. moškega, v mn. pa
ali moškega ali (redkeje) ženskega spola:
ED: urùọč sːnce, tjáːle je sè pujù ; vjáːlk mːst
MN: vlːke mːsta / vlːk mːsta; djáːbu jáːjc ː dbil(e)
jáːjca – ohranjen pa je posebni nagl. tip.
Izglasni -o teh samost. ali popolnoma upade: dlːt, mːst;
ali za sogl. skupino N + m, n, r -u onemi,
pred zvočnikom pa se razvije ə: jːtər, áːpən, pːsəm,
za sogl. skupino N + l pa -u ostane: sjáːdlu, djáːblu, grlu;
enako za N + v, z asimilacijo ali brez nje: guspudìːnst(v)u.

Dvojina pri samostalnikih srednjega
spola






Obrobna narečja ohranjajo dvojino (tudi pri
samostalnikih ženskega spola) in kategorijo
srednjega spola.
Menjava spola je odvisna tudi od števila:
I/Tdv s = I/T dv ž: dve okni = dve kravi,
I/Tdv s → m = I/Tmn s: dva okna = tri okna.

E: Dvojina srednjega spola















Srednji spol: -i (-ə) (okni):
koroško ziljsko,
Primorsko rez., obsoško, del. nad., briško, kraško, istrsko, notr.,
dolenjsko J-belokranjsko,
panonsko pkm., V prleško, haloško,
ženskega spola -i (okni): SV
koroško mežiško, S-pohorsko-remšniško,
štajersko J-pohorsko, kozjaško pn,.
panonsko slovenskogoriško, Z prleško,
Množinska oblika I/T srednjega spola okna ali feminizacija
okne:
- primorsko posam. nad., briško, kraško, istrsko, notr.,
- rovtarsko baško pn. ž. spola,
- dolenjsko kostelsko, J-belokranjsko,
- štajersko: (J) posavsko (Velika dolina), (J) kozjansko-bizeljsko.

Sklanjatev samostalnikov srednjega
spola – soglasniške osnove











T-osnove: Ied * tel- ę , Red tel- ę t-e, SKJ: tele -eta.
N-osnove:
SKJ: Ied breme, sleme, vreme, vime, Red brem ena , slemena …
*psl.: berm ę , *selm ę , *verm ę , *vim ę …
Odpravljanje razlik med I in ostalimi skloni v narečjih:
Posplošitev n iz stranskih sklonov v Ied :
Ied s → m(ž): pkm. brȉẹmn (m), slemen (m), vrmen (ž)
-men- od Red > -mn- > ml (po vzoru kȃmn, kȃmla):
Ied brȉẹmn, tški brȉẹmn ; Red brȉẹmla ; vímen, vȋmla ; le vrmen,
vrmna je fem.
Nalika po Ied v stranskih sklonih (izguba podaljšave) in izravnava s
→ m: rožansko : Ied brem e , Red brem a , Ded brem u .

Sklanjatev samostalnikov srednjega
spola: -s- osnove







Sosnove: omahovanje med prvotno o in ssklanjatvijo:
lice, nebo, slovo, telo, uho, oko …
oosnove: čudo, črevo, drevo, kolo, pero.
Narečja: s podaljšavo -s-: JZ, osr.,
brez podaljšave: SZ (Kor.), V (Št.): drevo, dreva.
St. KJ (16. st.): Ied telo, Red telesa …, Oed telum.
Pomensko razlikovanje: Ied nebo, Red neba ‘nebesni oblok’– rel.
Imn nebesa;
Ied kolo, Red kolesa, Imn kola, kol ‘voz’;
 črevo, črevesa (pri človeku) – Imn čreva, črev (živali, rastl.
poim.),
 Ied čudo, Red čudesa → m: čudež-a (rel., ekspr. čudo), SKJ:
čudo -a, stil. -esa.
 Prehod v asklanjatev: oko: pkm. oka-e, vüja-e,
 Prehod v t sklanjatev: pero, uho: kor.: pereta, ušeta.

Sklanjatev samostalnikov srednjega
spola: -s- osnove
Oko:
psl. Ied * oko – Red * oč-ese,
Idv oči → Imn oči prehod v i-sklanjatev (kost - í ),
sprememba spola ( ž ).
Imn: prenos pomena: očesa (rastl., kurja o.), oka (rak).
 Nar.: s: oko (z glas. premenami) , očeso (kor.) ,
 m: Ied oko/uko, očes/učes (N po str. sklonih), oč/uč,
 ž: očesa (kor.), o  ka (pkm.), učka (dol., zas., prip. -ka )
 Ied s – Imn ž : goriško: eno  ə č- ke – lepe  ə č- ke .
 St. KJ: 16. st. (o-skl.), s : Ied oko, Red ok a , Med ok ei (<
- ĕ ) , Oed. o k um , Imn ozh y , Rmn ozh y , oč es …


Sklanjatev samostalnikov srednjega
spola: -s- osnove












uho:
Prehod v o-sklanjatev: Ied uho Red uha Kor., zgsoško, blkr., bizeljsko
ohranjen srednji spol s podaljšavo (SKJ): Ied uho , Red uš-es-a,
posplošitev podaljšave -es- v Ied: ušeso, ušes, Red ušesa
Maskulinizacija: ušes, uh
feminizacija: uxa-e Št., v ü ja-e, vijou pkm. , ušeisa Poh., Kozjak
posplošitev t-osnov (kor.): uša t ә .
St. dvojina se ne ohrani: Idv * uši, Rdv * uš ь ju , Ddv * ušima - Imn * uši
= Imn ž uš-i < *v ь ši.
1. stopnja razvoja: Ied uho Red ušesa Imn uši Rmn uš,
2. stopnja:
Ied uho Red ušesa Imn ušesa Rmn ušes,
Ied uho Red ušesa Imn uš ę ta Rmn uš ę t
3. stopnja:
Ied uho Red uš ę ta Imn uš ę ta Rmn uš ę t.

3. Sklanjatev samostalnikov
ženskega spola









4 ženske sklanjatve po osnovah: a-, i-, ū-, rsklanjatev,
2 ohranjeni: a-, i-sklanjatev (sam. u-, r- sklanjatve v
a-sklanjatev + v I/Ted, Oed prvotne oblike kot
izjeme: bukev, bukvijo; mati/hči, mater/hčer,
materjo/hčerjo).
A-sklanjatev:
ohranjene prvotne sklonske oblike, razen:
Red = I/Tmn – posplošitev končnice mehkih aosnov: -y : -ę → -e
Ded, Med, Idv/Tdv: -ĕ : -i → -i.
Narečne spremembe (T. Logar 1996).

A-sklanjatev












A) praslovanska:
b) prvotna slovenska (po 10. stol.)
EDNINA
TRDE MEHKE
TRDE
MEHKE OSNOVE
I žena duša žena duša
R ženy dušę ženę dušę
D ženĕ duši ženĕ duši
T žen duš žen duš
Z ženo duše - -M ženĕ duši
ženĕ duši
O ženo duše
duš žen

A-sklanjatev








DVOJINA
I/T/Z
ženĕ duši
ženĕ duši
R/M
ženu dušu
žen/ženah duš/dušah
D/O
ženama dušama ženama dušama
/N/: MEHKE OSNOVE → TRDE:
ED.
R e
MN. I/T e
D, M i
DV. I/T e

A-sklanjatev







MNOŽINA
I/T/Z ženy
dušę
ženę
dušę
R ženъ
dušь
žen duš
D ženamъ dušamъ ženam dušam
M ženahъ dušahъ ženah dušah
O ženami dušami ženami dušami

T. Logar: Ženska a-sklanjatev v
slovenskih narečjih









IMENOVALNIK ed.
-a : večina narečij in govorov: žena, duša, riba;
GLASOSLOVNE POLOŽAJNE SPREMEMBE:
-e : mehki K +-a > -e: DOL., NOTR., TR.: duše, veje, vole – riba;
nosni K + -a > -e: REZ. (NJIVA): zíme, žanè;
MEDSKLONSKO RAZLIKOVANJE - diferenciacija:
SV. KRIŽ PRI TRSTU: R ed., I/T mn.: -ę > -a → Ied -e (vsi
sam.): žene, ribe; -ә: REZ. (OSOJANE),
-o: labiovelarizacija, R ed. -e > -a: PKM., BIZELJSKO
-ó T ed. kazó (nepredl.), kàza (predl.) = I: Z od TOLMINA: vadó,
metló, nagó - NALIKA po T.

T. Logar: Ženska a-sklanjatev v
slovenskih narečjih














RODILNIK ed. -y T / -ę M
- e/-é : žene (večina) RAZVOJ (NE)NAGLAŠENEGA ę
-íe : ženíe NOTR., DOL.
-e  : žene  PKM.
-ə : žénə, glávə KRAS, GORICA
-ø : žén, slám, mók, nóg SR. SOŠKO, G. BRDA NAREČNA
METATONIJA
-  e : žén  e, slám  e, kráv  e DOL., NOTR.
-a : REZ. (OSOJANE), SV. KRIŽ PRI TRSTU;
PKM., BIZELJSKO
KOR. PODJUN. ę > a (MLAJŠE): nója < noge, hvája < glave
-i : ròki, nogi, žèni, kòsi (BKR): psl. -y; nalika po D/M ed. ne drži
GLASOSL. razlaga:
ę > íe > í ә + terciarni premik cirk. žen î e > žènie
ie > iə > i (ASIMILACIJA)

T. Logar: Ženska a-sklanjatev v
slovenskih narečjih











DAJALNIK/MESTNIK ed:
kor., rez., nadiško, tersko, belokranjsko:
arhaizem: -e (< ĕ ) in -i (N po mehki a-skl.): glave, veže .
ORODNIK ed.
-oj ← -o + -j (POUD. ČLENEK): ženoj, nogoj (ŠTAJ.)
-ej, -i (< -oj): žénej, tétej; žéni, téti ŠTAJ., ZG.
SAVINJ.
PRILIKOVANJE
-of / -óuf: krávof : ženó f PKM.
(< -o + -m > -o m > -o w > -o f)
-om: ženom J BLKR.

T. Logar: Ženska a-sklanjatev v
slovenskih narečjih












ORODNIK mn.
psl.
-ami SKJ
|G| -am /-am (večina narečij) = D
-om (<-ami): rokóm REZ. – SOLBICA
-emin (< -ami): rokémin REZ. – NJIVA
|N| -mi (ž. i-osnove): s krávmi, tétmi NOTR., SOŠKA
DO., KRAS, BEN.
(> / )
-emi (iz M mn. ali zaimenske skl.): lípemi KOR.,
DRAVSKA DOL.
-imә (< -emi): krávimә ROŽ.
preglas končnega i
|N| -i (po m. in sr. sam.): z brádi, séstri TOLM., KRAS,
NOTR.

E: Narečne premene v ženski sklanjatvi –
vzhodnodolenjski govor
(V. Smole: Vesela Gora pri Šentrupertu)















Zaradi položajnih razvojev kratkih samogl. ima 1. ž. skl. v ednini za knj.
vzorec lipa kar 3 sklan. vzorceː lipa, brana, buča , npr. v edniniː
líːp-a bráːn-a
bːč-e cirk-u
lːp-e bráːn-e
bːč-e cirk-u/cərkv-ìẹ
lːp-ø bráːn-ø
bːč-ø
cirk-u
lːp-o bráːn-a
bːč-e
cirk-u
na lːp-ø na bráːn-ø na bːč-ø
na cirk-u
pud lːp-o z bràːn-a z bːč-e
put cìẹrk-uje
Pri mehkih končnicah ( buča ) zasledimo zaradi preglasa velik sovpad končnic
(homomorfija!), enako pri samostal. na -ev, -el pa zaradi prilikovanja (asim.)
skupin -ev, -vi, -el, -li > u ( cerkev ),
pri 2. ž. skl. pa po redukciji -i > - sovpadeta končnici -i in - ( člːst ).
Končniški nagl. Tip: dskà, mglà, sazà, stzà, təmà, arjè ‛rja’in guspàː .
Mešani naglasni tip je zelo dobro ohranjen – morfologizicije naglasa
(posplošitve osnovne imenov. oblike) govor ne pozna:
vjáːže – vžìẹ, áːda – udìẹ;
enako v 2. ž. skl.: stvàːr – stvarː lːč – lčː ). s premeno osnove.

Dvojina pri samostalnikih ženskega
spola
1. Dvojina v ženskem spolu I/T in D/O: hčer(k)i - hčer(ka)ama
koroško,
horjulsko, večina polj.,
pos. dol. govori, J-pohor., kozjaško podnar.,
celotna panonska nar. skupina.
2. I/T dv., D/Omn.: hčer(k)i - hčer(ka)am
Primorsko.: rez., obsoško, del briškega, kraškega, istrskega,
notranjsko,
večina dol., del zgornjesavinj.
3. I/Tmn, D/Omn: pluralizacija: hčer(k)e - hčer(ka)am
primorsko: tersko, nadiško, banjško podnarečje, Z kraško,
rovtarsko: baško podnar.,
selško, gorenjsko,
Točke J-dol., V-dol. podnarečje,
del zgornjesavinj., srednjesavinj., srednještaj., kozjansko-bizeljsko,
posavsko, kostelsko, J-belokranjsko.

Ženska i-sklanjatev













ŽENSKI I-JEVSKI SAMOSTALNIKI: -ь
KORENSKI: miš, zver;
IZPELJANKE: -*li: gosli, jasli, *myslь,
-*eli: zibel, kopel,
-*ni-: kazen, bolezen, ljubezen,
-*sni-: basen, pesem, plesen,
-*ti-: moč (< *mogtis); oblast (<
obvlad-tis).
Novejše izpeljanke: -ost: starost, modrost, visokost …
VPLIV A- SKLANJATVE: I-skl. → A-skl.
16. st. stvara: T stvaro, R stvare (TRUB.),
os – osi → osa –e
( = M ed.)
A-skl. → I-skl. : stran (*storna), < vъ stranь (kot T
ed.), 16. st. strana.

Ženska i-sklanjatev







EDNINA
I/T – psl. kost
R
kost i
D/M
kost i
(TRUB.)
O
kost ьj ǫ
: m: gost ьmь






(prv. konč. nagl., danes k  sti (D/M); rizhi, visti
Z DOL., NOTR.: na vas  , peč  .
-o ( po a-skl .): z miſlo, sapuvido (TR.)
-om : ričjom > ričjo f (PKM.)
-ijo (etimol. po drugih sklonih): mi sl ijo, bole zn ijo
NZ- i- jo

DVOJINA






I/T
R/M
D/O

→

MN. kost i
kost ьju
kost ьma

MN. kost î ; prsi, duri < dv  ri
MN. kost i ; kost  h
DELNO MN.: kost  ma , nit ma /nit ima

Ženska i-sklanjatev













MNOŽINA
I m: gost ь je
I/T kost i = ohranjeno
R kost ьi -i: bolezni
-Ø: bolezen (N po R a-skl.), -ov, -ih: boleznih, boleznov
(N po
R prid. skl., R(M) o-skl.,
D kost ьmъ kost  m : bolezn im , nit im
-am: mislam (N po a-skl.)
M kost ьxъ
kost h : bolezn ih ,
nit ih
TR. kost e(i)h ,
rizh eih , lud eh
O kost ьmi -mi: kostmi, rečmi; nitmi
-ami : mislami (S ŠT., Z (ZILJ., REZ., KRAS)) – N po ž a-skl.
-imi : mislimi, boleznimi
-i: vrvi, zapuvidi 'zapovedmi‘ – N po o-skl.

Ženska i-sklanjatev














Mmn. - ĕx, Dmn - ĕm
N po Mmn trde o-skl .: - ĕ x ъ →
Mmn m o- skl . (mešani nagl. tip) mož-ex
→
Mmn m i-skl. → ž -ex: gost je – gost  h , ljud j  – ljud  h →
D mn m mož m , ljud m , dn m , oč m →
D, Mmn ž i-skl. : kost ĕ h , kost ĕ m
(vpliv m i-skl. + kaz. zaim. t ĕ h, t ĕ m ) →
D, Odv ž i-skl .: kost ĕ ma.
Razlogi za naliko:
1. Povezava med m in ž i-skl.: prehajanje zaradi enakih sklonskih oblik,
2. izenačevanje končnice *- x, *-m pod vplivom končnic s polnimi V,
3. - ĕ x, - ĕ m postaneta značilni za sam. z mešanim naglasnim tipom pri m,
nato pri ž sam.,
4. vpliv zaimka t ъ ta to: t ĕ h, t ĕ m .

Ženska ū-sklanjatev
Stara ide. imena na ū: *svekry, *jętry, *ljuby, *cĕly, *kry, *tyky,
*pьstry, *ostry,
 2. Glagolniki: *brity, *molity …
 3. Nemške izposojenke: *buk-y, *cky, *smoky, *raky (jsl.).
 Ied – Ted: *buk-y – *bukъvь → SKJ I/Ted bukev (N po Ted)
 Oed *bukъvьjǫ > bukьvjo → 1. bukojo (starejši KJ)
2. bukv-o (N po a-skl.)
3. bukv-i-jo (-i- po N iz drugih sklonov z i)
V ostalih sklonih razen Med (-ъve) in Imn (-ъvi) je ujemanje končnic z
a-skl.→ prehod v a- skl., z izjemo
I, T, O ed. ohranjajo staro stanje:
nar. ŠT.,BKR, ZILJ. tudi posplošitev oblik a-skl.v I, T, O:
Ied bukva, Ted bukvo, Oed z bukvo.


Sklanjatev samostalnika kri













Psl. *kry
stcsl. I/Ted krъvь (< krū-)- vsi slovanski jeziki,
kri – sloven., čakavsko, st. poljsko.
Izguba množinske rabe.
Starejša sklanjatev: Ied krî – Red kri-j î /kriv- î ,
Oed kri-j/kriv-j :
v stranskih sklonih posplošitev osnove kri-/kriv- .
Prehod v ž. i-sklanjatev.
Iz oblik kriv-i, kriv-j po onemitvi i →
SKJ krv-i, krv-jo .
E: R krvesa GBRDA, BOVEC,
D,M v krvesu pren. ‘v krvi’ DAVČA (vpliv maskuliniziranih
oblik s. sp.: Ied dre, R drvsa → I/Ted kre, Red krvsa.

Spremembe spola pri posameznih
samostalnikih




Starejši (knjižni) jezik: ž.  SKJ: m. sp:
večer -i  sam. ž. iskl. (Stiški rokopis, 1440) (psl. *večerъ
m)
Ena dolga predguvor (Trubar), ena mehka odgovor – sam.
ž. spola – 16. stol.








 SKJ: m. sp: (pred-)od-govor -a  ž = vpliv nemške predloge.

St. KJ do 18. st.: m.  SKJ: ž. sp:
pot -a m, od 18. st. pot -i ž,
St. KJ iskl. – SKJ askl:
povodnja -e – SKJ povodenj –dnji;
St. KJ a in iskl. – SKJ i (= 2. skl.):
stran/strana, stvar/stvara – stran, stvar.

Dvojina pri samostalnikih
T. Jakop: poskus tipologije dvojinskih oblik:
 1. Narečja, v katerih je relevantnost dvojine ohranjena v vseh
položajih,
 2. narečja, v katerih relevantnost dvojine ni ohranjena v vseh
položajih.
 Samostalniška dvojina:
 Popolna izguba dvojine v R/M vseh spolov (SKJ, narečja), tudi v
zaimenskoprid. sklanjatvi, z izjemo osebnih zaimkov z ohranjenim
R/M:
 u/iju/ovu – pluralizacija:
 Rdv = Rmn (ov/ø/i),
Mdv = Mmn (ih, ah/ih, eh).
Izjema: nek. panonski govori: Mdv = Odv (pri bratoma) +
hiperkorekturna vzpostavitev dvojine z /N/ v M po D/O.


Dvojina pri samostalnikih
Najbolj ohranjena pri samostalnikih moškega spola, manj pri sprednjem spolu.
 Ohranja se pretežno v I/T, v D/O pa le ok. 30% (bratoma, kravama) na SV
obrobju.
 Idv ohranjajo samostalniki m. sp. (96% - brata), sr. sp. (84%- okni, okna)
 Samostalniki ženskega spola težijo k pluralizaciji (dv. = 51% - kravi, hčeri),
 tako tudi feminizirani samostalniki sr. sp.: . dve okne.
 Ugotovitev, da se dvojinska oblika ne zgleduje po množinski , temveč po
edninski, kar bi bil lahko vzrok za pluralizacijo sam. ž. sp.:
 Idv ž:ne (Idv = Red) : Imn žen
 in za maskulinizacijo sam. sr. sp.: Idv dvà ó:kna (Idv = Red) : Imn ò:kna.

Zaimenska sklanjatev
1. Osebnozaimenska sklanjatev: sklanjatev
osebnih zaimkov za 1. in 2. osebo in povratni
osebni zaimek.

Osebni zaimek za 3. osebo: v ide. ga ni več,
nadomeščal ga je kazalni zaimek.
2. Neosebnozaimenska sklanjatev – osebni
zaimek za 3. osebo (prv. kazalni zaimek) in
vse ostale vrste zaimkov (trda in mehka
zaimenska sklanjatev: Red m ogo/-ego).

Sklanjatev osebnih zaimkov













Osebnozaimenska sklanjatev za 1. in 2. osebo in povratni osebni
zaimek:
Podspol: kategorija živosti kot pri samostalnikih: T ≠ I, T = R.
Različne osnove po :
osebah (jaz, ti)
številu: v ed., dv., mn. (jaz, (midva), mi)
sklonih: I ima za vsa 3 števila drugo osnovo kot ostali skloni : jaz mene, ti - tebe.
Skloni se po obliki in zgradbi razlikujejo od sklanjatve ostalih zaimkov.
Različne oblike (tudi pri skl. za 3. os.):
naglasne (mêne),
naslonske (me),
navezne (náme).
Naglasne in posledično glasovne (različen odraz ə) dvojnice v Oed:
SKJ: z menój/tebój/sebój - z máno/tábo/sábo.

SKLANJATEV OSEBNIH ZAIMKOV ZA 1.

IN 2. OS. - STCSL. EDNINA









Ed.
1. os.
I azъ
R mene
D mъně, mi
T mę
M mъně
O mъnojǫ

2. os.
I ty
R tebe
D tebě, ti
T tę
M teb ě
O t obojǫ

Povratni z.
IR sebe
D sebě, si
T sę
M sebě
O sobojǫ

SKLANJATEV OSEBNIH ZAIMKOV ZA 1.
IN 2. OS. - STCSL. DVOJINA, MNOŽINA













Dv.
1. os.
I vę
R, M naju
D, O nama
T na
Mn.
I my (< nos)
R, M nasъ
D namъ (ny)
T ny (BS ni)
O nami

2. os.
I va/vy
R, M vaju
D, O vama
T va
I vy (< uos)
R, M vasъ
D vamъ (vy)
T vy
O vami

SKLANJATEV OSEBNIH ZAIMKOV EDNINA 1. OSEBA
(ST. KJ, NAREČJA)















Stcsl. *azЪ (< IDE *eg’(h
 ’(h2om))
jaz - SKJ (od srede 19. stol. po etimologiziranju), BS, ja/je (STIŠR.)
jas (KRELJ poleg ja, jest), štaj. knjižna različica (Dajnko),
jes/jəs (posamezno osr. KJ 17., 18. st.) KOR. (GUTSMAN)
jast - (CRR.)
jest STGR., 16. st. do srede 19. st. v osrednjem KJ
(R: preglas, dodani t (zapora ob poudarjeni izreki pripornika s).
NAREČJA:
jast (e > a) HORJUL
jas ŠT, V ŠT.
jés, ás, já, a REZ.
jest, jəst: DOL., GOR., ROVT., ZAS., NOTR., GORIŠ., Z ŠT., KOR.
ja, a V ŠT., BKR.
ist NADIŠKO (prilikovanje je > i),
d'es PKM. (G: j > d’/g’),
ģes PORABJE.

SKLANJATEV OSEBNIH ZAIMKOV EDNINA 1. OSEBA – RO (razvoj, narečja)












R *mȅne, ROŽ., GOR ≠ mene (vpliv D) : m ә nȅ, t ә bȅ ROŽ. m ә n
*tȅbe ; (e-jevsko akanje) v R, D, T, M, KRAŠ.: mn, HORJUL.: mèn
D, M: STCSL: *mъně, tъbě, sъbě: ohranjeno KOR., ROŽ.: mne , REZ. mlȅ
SLN: mén i , tébi, sébi (posplošen je -i iz D ž. sam. skl.: ženi)
T: * mę, tę, sę → v naslonskih oblikah,
v naglašenem položaju mene (POSPLOŠITEV R=T, po /N/ iz Red)
O: * mъnojǫ, tъbojǫ > tobojǫ , sъbojǫ > sobojǫ > s mnǫ, tebó, tәbó, sebó, sәbó (po
V asimilaciji iz ъ ali pod vplivom R-T)
Po skrčitvi (kontrakciji): * mъn, *tob > men ó , teb ó +  (poudarjalni členek) >
menój, teb ó j → (umik naglasa na osnovo): m  no, t  bo.
REZ.: ziz mlú (-o > -u ) (podvojitev predloga, odraz nosnika, disimilacija)
PKM (PKJ): -ov, -om: z menom, z menov .
mene me – zaimensko podvajanje predmeta in osebka v Z slov. govorih (jezikovni stik
s furlanščino).

OSEBNI ZAIMKI - DVOJINA













DV. I
psl. 1. os. *vě/vy , 2. os.: psl. *va,
SKJ: midva , SKJ: vidva – najstarejši primer pluralizacije dvojine
(sklop mi, vi + dva ) .
SLN.: razcep po spolu :
m. m í dva/midv á , v í dva/vidv á (st. SKJ tudi: mi, vi )
ž. mdve/midvé, médve/medvé , vdve/vidvé, védve/vedvé (prim.
karto T. Jakop).
Nar. madva (V harmonija)
PKM: miva, müva, viva, vüva (upad d-ja),
SLGOR.: mîja (dva), vîja (dva).
RR, M naju, vaju (psl., SKJ),
nar. naj, vaj, naj i , vaj i , naj a , vaj a ,
ROŽ. na  ou (po R sam. m. sp. -ov ).

SKLANJATEV OSEBNIH ZAIMKOV MNOŽINA









Sklanjatev v množini je ohranjena razen v T, kjer je izenačitev
z R (prv. oblika *ni < *ny 2-krat v BS, *vi < *vy 1-krat BS
‘vam’).
Razcep po spolu: Imn m mi, ž me,
R/M *tesъ, jisъ → *nasъ, *vasъ
Rmn najh v BOH., MEG., SAVINJ., ZASAV. je križana dv. in
mn. končnica (naju + -ih).
Dmn - vpliv drugih zaimenskih oblik: D *temъ, *jimъ →
*namъ, *vamъ
Omahovanje med vlogami D, M, O:
D, M nȁm, vȁm, O z nm (LJ) ‘nami’ (< *nami) /N/ D oblike v M.

Sklanjatev zaimka jaz – SP 2001


SKJ: jàz 2 mêne m, ž, s, os. zaim. za 1. os.

mêni -e -i -ój in máno;
 mídva médve tudi mídve, náju, náma,
náju, náju tudi náma, náma;
 mí mé mé, nàs, nàm, nàs, nàs, námi;
 naslonske oblike za rod., daj. in tož.
me, mi, me; naju, nama, naju;
nas, nam, nas;
navezna oblika za tož. ed. -me, star.
mé, npr. náme, star. na me.

NEOSEBNOZAIMENSKA SKLANJATEV
OS. ZAIM. ZA 3. OS.:
EDNINA
Ied, dv, mn oblika kazalnega zaimka onъ,

 Od R dalje sklonske oblike anaforičnega zaimka *jь *ja

* je
n je prvotni sestavni del predlogov: kъn jemu > k
njemu, vъnj < vanj, sъn jim > z njim
I onъ
I ono
I ona
R jego
R jeję
D jemu
D jeji
T jь
T je (KRAŠ., NOTR., ISTRA) T jǫ
M jemь
M jeji
O jimь
O jejǫ
R njega/ga
/N/ po sam. oskl.: BS: jego : jega (3 : 3), CRR nega.

NEOSEBNOZAIMENSKA SKLANJATEV
OS. ZAIM. ZA 3. OS.:
EDNINA  SKJ









Osebnozaimenska sklanjatev za 3. osebo:
I ed., dv., mn. po obliki kazalnega zaimka oni-a-o: ona-o,
ostali skloni: anaforični zaimek jЬ, ja, je, po mehki
zaimenski sklanjatvi:
R/T ed m., s. njega (ga), T predl. -nj (predenj, vanj),
R ed ž. nje (je),
R/T dv. njiju (ju),
R/T mn. njih (jih), st. nje
T predl. nje: zanje, vanje.

NEOSEBNOZAIMENSKA SKLANJATEV
OS. ZAIM. ZA 3. OS.:
DVOJINA







m.
sr.
DV. I. ona
T. ja
R, M
D, O

ž.
oně oně
ji
ji
jeju >
jima

m., ž., s.
onadva/onidve

njiju/ju
njima/jima

NEOSEBNOZAIMENSKA SKLANJATEV
OS. ZAIM. ZA 3. OS.
DVOJINA (ST. KJ in NAREČJA)















SLN. oblike za R, M dv. jeju
njiju
KJ, 16. st., SAVINJ., ROŽ., OK. ŠOŠTANJA
nju REZ. < ju (nasl.)
njuju
- podvojitev ju + ju
1. njiju + V harmonija oz. njiju x ju; 2. nju + -ju ← naju
ŠT. jūji, jüji, njüj
KOR. njû ju
néju (po njega) KR. GORA, RATEČE, MEŽICA - SOLČAVA
njidva, njedve /iva ive (nji < njȕ (jȕ ) < nju + dva PKM., PRL..,
V SLGOR, DAJNKO
njujuh > nuyh (mn.)PAGLOVEC
njuh < nju SALEŠKA DOL.
jowa < njudva PODJ.
njo < nju KRELJ
nje(d)va, njeh Z: ZILJ., REZ., KOR. (del), POHORJE

NEOSEBNOZAIMENSKA SKLANJATEV
OS. ZAIM. ZA 3. OS.:
MNOŽINA









MN.
m.
oni

sr.
ž.
m., ž., s.
I
ona ony
oni/ona/one
R, M
jihъ
njih/jih
D
jimъ
njim/jim
T
ję
ja
ję (BS, 16. st.)
njé/njih/jih
O
jimi
njimi
Po tem vzorcu še drugi zaimki: npr. *mojь, *tvojь, *svojь, *našь, *vašь,
*dъvojь, *trojь, *čiji, *sь, *vьsь, *iže, *jaže, *ježe, *kъji, *kaja, *koje
(*kъ + *jь), *koterъjь/*kotorъjь, SLN. iz *kъteri itd.

OBLIKE OSEBNEGA ZAIMKA ON (SSKJ –
SP)  EDNINA









SSKJ: òn ôna o stil. ó zaim., ed. m. njêga, njêmu,
njêga, njêm, njím, enklitično rod., tož. ga, daj. mu,
enklitični tož. za enozložnimi predlogi nj oziroma enj
[ǝnj], če se predlog končuje na soglasnik;
ž. njé, njéj tudi njèj tudi njì, njó, njéj tudi njèj tudi njì, njó,
enklitično rod. je, daj. ji, tož. jo, enklitični tož. za
enozložnimi predlogi njo;
s. kakor m., le tož. ôno stil. onó tudi njêga;
SP 2001: òn ôna ôno star. onó m, ž, s, os. zaim. za 3.
os. ed.: m njêga, njêmu, njêga, njêm ○njêmu, njím;
ž njé, njêj/njèj/njì, njó, njêj/njèj/njì, njó;
s kot m;

OBLIKE OSEBNEGA ZAIMKA ON (SSKJ 
SP)  DVOJINA











dv. m. ônadva tudi onádva stil. ôna,
njíju tudi njìh tudi njìh dvéh stil. njú,
njíma tudi njíma dvéma,
njíju tudi njìh tudi njìh dvá stil. njú,
njíju tudi njìh tudi njìh dvéh,
njíma tudi njíma dvéma,
enklitično rod., tož. ju in jih, daj. jima, enklitični tož. za
enozložnimi predlogi nju;
ž. ônidve stil. onédve dalje kakor m., le tož. njíju tudi njìh tudi
njìh dvé stil. njú; s. kakor ž.
SP 2001: dv.: m ônadva tudi onádva, njíju tudi njìh, star. njú,
njíma, njíju tudi njìh, star. njú, njíju, njíma;
ž in s ônidve tudi onédve, dalje kot m;

OBLIKE OSEBNEGA ZAIMKA ON (SSKJ,
SP)  MNOŽINA













SSKJ: mn. m. ôni stil. oní,
njìh,
njìm,
njìh in njé,
njìh,
njími,
enklitično rod., tož. jih, daj. jim,
enklitični tož. za enozložnimi predlogi nje;
ž. ône stil. oné dalje kakor m.;
s. ôna stil. oná dalje kakor m.;
SP 2001: m ôni tudi oní, njìh, njìm, njìh in njé, njìh, njími;
ž in s ône tudi oné, dalje kot m;

OBLIKE OSEBNEGA ZAIMKA ON
(SP 2001)











Naslonske oblike:
m in s ga, mu, ga;
ju/jih, jima, ju;
jih, jim, jih;
ž je, ji, jo, dalje kot m;
navezne oblike za tož. ed. m in s
nj, enj [ən]: npr. nánj, skózenj;
ž zánjo/za njó: npr. nánjo, star. na njó;
dv. nju: npr. zánju, pónju;
mn. –nje: star. njé/njìh.

E: RAZVOJNE SPREMEMBE PRI
OSEBNIH ZAIMKIH V ST. OSR. KJ









Ied 1. os. jeſt (že v Starogorskem rokopisu (konec 15. st.),
do srede 19. stoletja, ko so jo po etimologiziranju
nadomestili z obliko jaz).
V Ded 3. os. u > o (nenaglašeni u se zniža v o): niem-u
: niem-o.
Med 3. os. m u/o: per nemu, na niemo (nalika po Ded).
Spremembe v razvrstitvi  rabi:
odvečna raba I ed. osebnih zaimkov (kot osebka) ob
osebni glagolski obliki – tujejezični vpliv, vpliv govorjenega
jezika: Jest vam povem; On je pisal …,
pogostejša raba naglasnih oblik namesto naslonskih v
nepredložnih sklonskih oblikah – zaradi poudarjanja ali
vpliva oblik s predlogi: pride k njemu - odgovori njemu.

SAMOSTALNIŠKI VPRAŠALNI
ZAIMEK ZA (NE)ČLOVEŠKOST









SKLANJATEV VPRAŠALNIH ZAIMKOV
TRDA OSNOVA
MEHKA
OSNOVA
I *kЪto
*čьto ‘kaj’ /iz mn: * quâ > ká +
R kogo
česo, čьso
D komu
česomu, čemu
T kogo
čьto
M komь
čemь
O cěmь
čimь

SAMOSTALNIŠKI VPRAŠALNI ZAIMEK ZA
ČLOVEŠKOST  NAREČJA
ROŽ., PKM. ohranjen t v osnovi : *k Ъ t o > kt o > xt o > št o
 ZILJ. tú ə, PKM. što
 GUTS. 1777: kedu, kdu, htu
 Oblika z d po /N/ od prislovov z -d-: *k Ъ de
 *k Ъ d a → k d o > gdu (du) TR, DOL., gdo  SLGOR
 *k Ъ žь d o
 D
komú, komu

komi SLGOR., OBSOT., PKM. (/G/ u > i)

kom ó ROVT., POLJ.
(vpliv kd ó) /N/, RIGLER: ȕ > ȍ /G/
k Ъ j Ъ> V ŠT. koji-a-o > ki, ka ko
Posamostaljeni prid. vprašalni zaimek kateri (keri/ker, teri … )
namesto kdo.


SAMOSTALNIŠKI VPRAŠALNI ZAIMEK ZA
NEČLOVEŠKOST  NAREČJA








I k á BEN., REZ., ko, koi REZ., ZILJ., PKM.
kogá/kóga > kga > ka/ga DOL. NOTR
/N
po R kdo - koga/
k a LJ.
R česa, čega (V SLGOR) – vpliv oblik ostalih zaimkov:
tega, vsega
T = I (oblike kaj )
M čem → O čem ‘čim’- /N/ po O, ( = M, O kom )
Raba oblik vprašalnega zaimka kdo v stranskih
sklonih namesto kaj .

SKLANJATEV KAZALNIH ZAIMKOV












1 . *sь, si se – za bližnji predmet , SKJ: ta ta to
mehka zaimenska sklanjatev,
se ne ohrani, razen v REZ.: *j ь -s ь -j ь – j ь - t ъ -j ь >
i’si, i’sa, i’so ‘ta’,
Red isoha, Ded isomu : i’ti, i’ta, i’to ‘tisti’, BELA 'sezde 'ta-tu'
v prislovih: prost. s em – t ja, t am ,
čas. dane s < *d ь n ь -s ь , si noči (*si-not’i), do sl ej ‘do tega časa’ –
do t lej ‘do tistega časa’, do seh mal ‘doslej’, do sih dob ‘do takrat’,
ob s orej (ob-sej-urě +  SK J: Ied ta, tale, le-ta , Red tegale le-tega
2. *tъ ta to – za bolj oddaljeni predmet .
SKJ: tisti-a-o, zloženi zaimek < ta-isti (kazalni + istostni zaim.).
3. *onъ ona ono - za najbolj oddaljeni predmet, SKJ  ni -a -o.

SKLANJATEV KAZALNIH ZAIMKOV





Idv *ta tě tě – SKJ ta ti ti
(/N/ po mehkih osnovah sam. ž. sp. ali ě > i).
I/Tmn *ti ty ta SKJ ti te ta.
Nar.: Imn m te ‘ti’(/N/ po Tmn – tę).

SKLANJATEV KAZALNIH ZAIMKOV










STCSL. TRDE - MEHKE OSNOVE
m.,s.,ž. ED.: Ied *tъ (> JZ a, SV e) *to, *ta,
*sь
*se, *si
Red togo togo toję - sego sego seję
Ded tomu tomu toj - semu semu sej
Ted tЪ
to tǫ,
- sь
se
sijǫ
Med tomь tomь tojǫ,
- semь semь sejǫ
Oed těmь těmь tojǫ,
- simь simь sejǫ
Posplošitev -ě- v vseh ed. sklonih po sklonih s prvotnim ě (O
ed, D/Odv *těma, R,D,M,O mn. *těhъ, těmъ, *těmi).

TA V STAREJŠEM OSR. KJ V
VLOGI DOLOČNEGA ČLENA







Ta v vlogi kazalnega zaimka (deiktična raba,
povezovalno sredstvo)
v vlogi določnega člena (
ta S. Krishou pot, tu shiulenie, ta pervi, ta teshki
Krish, ta ſveit (lahko tudi kot nasprotje z oni) , ta
Apoſtolska oblaſt itd.
Dvojnice: tiga – tega: do tiga druſiga : tega
vezhniga shiulenia (Red), u' tem ſvetim
Jeruſalemskim Meiſtu : na tim Krishu (Med).

KAZALNI ZAIMEK TISTI, ONI











tisti < ta + isti (kazalni + istostni zaimek)
St. KJ (16. do 18. st.): Ied taisti – Red tigaistiga, Ded
timuistimu …
> taisti – taistiga – taistimu …
od 18. st. > tisti  tistiga – tistimu > tisti – tistega – tistemu
*onъ  kaz. z., *onъjь > ôni  os. z. za 3. os.
s protetičnim glasom:
ɣuni GOR.
uôni GORIŠ.
*ovЪao: uóvi VŠT. (= osebni zaim. on)
pkm. ovi ‘tisti, oni’.

Kazalni zaimki v slovenskih narečjih
(T. Logar, 1996)













KJ: ta, tale, le-ta , DOL., 16.st. leta, leta, letu
N
Členica -le : tale, tale, tole
le + GOR., DOL., SELŠ., MEDIJ., NOTR., KRAŠ., ISTRS., ROVT.,
POSAV.
le - REZ., KOR., ŠT., OBSOT., PRLEŠ, PKM.,
GOR.- sklanja se zadnji del v dv., mn. ž.: tele, teləx, teləm BITNJE
PRI KRANJU
- sklanja se osnovna oblika z. in členica -le : tele, texlih, temlim
ŽABNICA PRI ŠK. LOKI
- sklanja se osnovna oblika zaimka : t ə la , t ə xla, t ə mla JV GOR. (e >
a)
TOLM., OBSOŠ., NADIŠ.: ed. ta, tiel ɣa/tiele, tielmu/tiel
ČIGINJ mn. tieli/-e, tiel ə h, ti ələm
KOBARID, KRED, DREŽNICA: I ed. m. tiel , ž. tiela
OBSOŠ., TER., NAD., BRIŠKO: I ed. m. * tęl – I mn. tęli – T mn.
tęle
osnova *tę /N po Tmn/

Kazalni zaimki v slovenskih narečjih
(T. Logar, 1996)












SOLKAN: Ied * tę (analogna osnova)
ZG. SOŠ. (BOVEC, TRENTA): * t  tiè < *tЪ-letЪ / *tЪ- le-tę REDUPLIKACIJA osnovne oblike
NOTR. npr. GABRJE PRI VIPAVI:
: m. ed. ta, tega, temu, …
-v- :
ž. ed. ta, te v e, te v i/-e
m., ž. mn. I te v i/-e, R tex/te v ə x, D tem/te v ə m
DOL., NOTR., ISTR.
-j- :
ž. ed. t à , t è j e, t è ji
m., ž. mn. tej/te je , te j ix, te j im, teje, s tejim (Hrastje
pri Grosupljem)

Kazalni zaimki v slovenskih narečjih
(T. Logar, 1996)





ZILJ. * tòtЪjь (*to – tъ – jь) > tot ə (starinska
metatonirana oblika)
RATEČE: ZILJ. + GOR. totle, ROŽ. + GOR . tele
štekanje: KOR.: rož., podj., mež.-remšniško:
ROŽ. š -t è < tъ



R: RAMOVŠ: še , ŠKRABEC: vi(di)š = ecce hic > ici



V PODJ. š ə ti -a -o
PODJ. šta/štą: DJEKŠE št à R š texa , D štem ə
GLOBASNICA štą.




Kazalni zaimki v slovenskih narečjih
(T. Logar, 1996)










REDUPLIKACIJA
MEŽIŠ., ZG. SAVINJ. DO LUČ: təti < *tЪtЪjь
DRAV. DOL. DO MB: 'təti < *tЪtЪjь
ZG., SR. SAVINJ., S POH., KOZJAK: 'təti < *tЪtЪjь
SAVINJ.: t ə t(i) + le (gor. vpliv) > tətle, tətale, tətole
PKM.: e te/te, tej (diftongizacija),
R to ga, D/M tomi - o-jevski V se ohranja, ni nalike,
OSR. ŠT., PRL. to t(i) < *tòtЪjь, Z rob -le: totle, totale
DEL SR. ŠT., OBSOTELJ. poleg tot(i) še taj < *tě, R
tejga/tajga.

SVOJILNI ZAIMKI IN POVRATNO
SVOJILNI ZAIMEK – EDNINA I  R














moj  > m  j (novoakutirani o)
tvoj  > tv  j
Narečne oblike:
Im toj, soj (v > ø) GOR. - /N/ po moj + vpliv os. zaim. skl. tebe,
sebe
m  o  ZILJ. - /N/ po tvoj, svoj
moj > m ü  , m  i DOL. /G/ - prilikovanje
Iž moja > ma, ta ... (BS) - skrčitev ;
m  a, t  a, s a ZILJ. - skrčene oblike, v 1. os. /N/ po 2. os. in
povr. zaim.
mo  a (po mo  )
moje > me /mo REZ., ZILJ.
R *mo  ego > mego, mega (BS); meyga STIŠR. 1440; NAR.
me  ga, m ě ga : mo  ga
mo  ega > mo  ga, mu  g ȁ , mig ȁ
Ž. ED. R *moję, SKJ moje.

SVOJILNI ZAIMKI IN POVRATNO
SVOJILNI ZAIMEK – EDNINA D  O











D m *mojemu > m ě mu; D, M ZILJ. mv á mo, m  o  amo ( é >
a)
M m *mojemь >
1. m ě m BS: sw ě m ; REZ. m ȋ n
2. SKJ mojem →
/N/ po D: moj(e)mu, TR. muimu (O ed. + skrčen)
3. mojem KRELJ 1x
4. muiem (= O ed. | D/Odv, R, M, D, O mn.)
D/M ž *mojei ∼ m ě ji (= t ě ji) pr mej duš (stara oblika),
moji (po I ed.).
Neskrčene oblike so nadomestile po Ied analogne z osnovo moj-:
DALM. moj, Red mojga, Ded mojmu, SKJ mojega, mojemu …
O m *mojimь TR. muiem (vpliv zaim., prid. skl.).

SVOJILNI ZAIMKI IN POVRATNO
SVOJILNI ZAIMEK  MNOŽINA







MN. neskrčene oblike: R mojih, D mojim
TR. R muih, D muim, M muih ∼ muieh, O muim
– muiem.
BS Rmn mnoz ě h, TR, DAL Omn svoj é mi
po Mmn prid. trdi skl. *dobrěh + *těx,
*těmi.
Po tem vzorcu: naš, našega, vaš, vašega, njegov,
njegovega + prid. skl. = sest. zaim. skl.

SVOJILNI ZAIMEK ZA 3. OSEBO










Svojilni zaimek za 3. osebo - oblika
osebnega zaimka za 3. osebo v R ed, dv.,
mn. m., ž. spola:
*jego > njega ‘njegov’,
*jeję > nje ‘njen’,
*jeju > njiju, nju ‘njun’,
*jih > njih ‘njihov’.
BS: jego/jega (sin) ‘njegov’, TR ed. nega,
nee, TR, DAL mn. nyh.
Izpeljava s prip. obrazilom za PRIPADNOST:
-ov ali n-jego-v (v 10. st.)
njegav Z DOL: po obliki vprašalnega zaim.
čigav.

SVOJILNI ZAIMEK ZA 3. OSEBO IN
VPRAŠALNI SVOJILNI ZAIMEK












Ž. 1. -in
nje + in > njejin-a-o
2. -no njén KJ.
3. -in z -no njenin ROVT., S GOR., NOTR.
DV. nju + -in > njun

MN. njih-ov
njih-ə n

NOTR.

VPR. ZAIM. čigav
LJ., IG, ČRNI VRH džgav > žgau > gža , kə ža
(redukcija i, prilikovanje, premet)
čiji -a -e, čiga, 16. st. zhiga ‘čigav’.

E: SVOJILNI ZAIMKI IN POVRATNI
SVOJILNI ZAIMEK V ST. OSR. KJ










1. Svojilni zaimek za 2. osebo ednine in povratnosvojilni
zaimek brez -v- (/N/ po obliki zaimka za 1. osebo moj):
toi, ſoi ‘tvoj, svoj’: ST. OSR. KJ 17., 18. st., GOR.;
z dvojnicami: k' tuoji, u' tuojo.
2. Svojilni zaimek za 3. osebo:
R osebnega zaimka za 3. osebo: njega ‘njegov’:
kushni niega ſvete noge),
nje ‘njen’: kaj je terpou nje Syn.
3. Namesto povratnosvojilnega zaimka raba svojilnih
zaimkov:
pouſdignite gori vashe glave, udari s' roko na toje perſi
itd.

OZIRALNI ZAIMKI















SLN. KATERI
prid. oz. zaimek (vrstni) – sam. zaimek
IDE *q  o-ter-o- ‘kateri od dveh’ > psl.
*koterъjь/kъterъjь/kotorъjь/kъtorъjь
SLN. K oter: TR. nekoteri/neketeri , J. DOL., BKR. (vpliv čak.)
* kъto → *kъteri > kteri Z DOL. KOR.
/G/ ASIMILACIJA k ə teri > teri KRAS, SP. GORIŠ.
/G/ kteri > xteri > štęri PKM.
METATEZA tkéri > t ə kéri ASIMILACIJA > keri OSR. NAR.
kateri SKJ – UČENA TVORBA po k a j, k a kšen
ROVT. (LOGATEC – CERKNO – TOLMIN)
ki – za vse spole, sklone, števila, kot členek
k- + *iže > kir > ki (od 18.st. ob kir ) samostojno, z anaforičnim
zaimkom
SKJ: dopolnilna razvrstitev (nepredl. KI, predl.: KATERI)
*kdo – že > kdor
ANALITIČNI OZIRALNI ZAIMEK
*ka – že > kar
V SAMOST. RABI.

OZIRALNI ZAIMKI V ST. OSR. KJ IN V
NAREČJIH




Oziralni zaimki:
Ied.: kdor/gdur/kdur/kedur,
V (panon.): brez r: gdo, kaj, ka ‘kar’
SLGR,




pridevniški oziralni zaimek v vlogi
samostalniškega ‘kdor’:
kateri/katiri, kteri, ktiri, keri, kiri, ker, kir…

NEDOLOČNI IN NIKALNI ZAIMKI







ne→ NEDOLOČNI Z. : nekdo, nekaj/ nekateri,
nekak(o) – šen, SLGOR ‘ ni:exto, ‘neše ‘nekdo’,
‘ni:eke, ‘neke ‘nekaj’.
Posamostaljeni prid. z . neki (*nĕ + *kъ):
SLGOR neki, ne  kini,/ne  ki, nekteri; ied  /ed ,
VŠT. kini, kina, kino.
Govorjeni jezik: eden/en-a, o – glavni števnik
enosti v vlogi nedoločnega zaimka (v sam. in prid.
rabi: *Eden zvoni. *En moški stoji pred vrati.

NIKALNI ZAIMEK











ni→ NIKALNI Z. : nihče, nič, nikakršen
Človeškosti: 1. * ni- kъto -že > nihče > nišče > n í še SLGOR , nišir
(KOR.), ST KJ ni(h)čer, nikdo .
2. nobeden (SAM.), noben (PRID.) < obeden/oben ( 16.-18. st.),
noben HIP., POHL.
< po Škrabcu: *(l'u)bo – ed ь n Ъ , obejued ə n, obeden,
*ni-bo-ed ə n (VAILLANT), ob-ed ə n (MUSIĆ) <
*ob-ed ь n Ъ (SNOJ).
Starejša oblika še brez n-: obeden/oben , obena ,
od 18. st. z n- po ostalih nikalnih zaimkih : v' n obeni .
Nar. brez n- : Z DOL. wabien, GOR. uben, GOR., KOR. ben.
Nar. z n-: LJ duben, GOR ənbedən/ənben/ben , BKR nibeden.
Nečloveškosti : * ni-č ь to-že > nič
BS nizce , 16. st. ništer, Dajnko nič, nikaj …

POLJUBNOSTNI ZAIMKI








po obliki = VPRAŠALNI: kak(šen), kakišen,
kakošen, kakoršen (st. KJ), toda do 18. stol.
vpraš. zaim. kaj za en (kalkiran po nemščini),
kaki, kakši (SLGOR, PKM.),
kateri, ker(i), en za približnost: ‘enix de’se:t.
OZIRALNO POLJUBNOSTNI:
oziralni zaim. + koli: kdor, kar, kakor … koli,
kakršen koli, kateri koli, čigar koli, kolikor koli
*kolъ 'čas’.

MNOGOSTNI ZAIMKI












SAM.
PRID.

marsikdo, -kaj, -kje, -kdaj, mnogo / precej
marsikak(šen) , marsikateri, marsičigav
*mari + si (2. os. ed. ide. želelnika 'biti' = bodi)
↓
vel. glag. mariti 'skrbeti'
mari-či-kak, li-či-kak (16. st. 'marsikak')
merski eden eniga (POHL.)
I marsikaj R marsičesa → mrsčesa
(naslonsko) → mrčes (sam.)
mnogi/(e)teri (16. st),
mnokateri (Rogerij) < mnogo-kateri
SLGOR. večkeri, marsikeri, večkaj, marsikaj,
maloker(i) …

CELOSTNI ZAIMKI












v ə s < * vьxъ > vьsь > 16. st. ves/vus/us, Red vsiga, R/Mmn
- ih, Dmn - im : od usih, usim, per usih (= Red tiga, Ded timu,
Rmn tih, Dmn tim)
/N/ po pridevniških končnicah:
vsak < * vьs-ak Ъ , 16. st. vsaki (določna oblika),
Vsakateri/usakateri (od 16. stol.) < * vьs-ak Ъ + kъter-j ь
vsak-ši > (f)sakši (PKM.), (f)saki, ceili SLGOR., usaki,
vesčihern' (do 18. st.) < * vьsь- čit -kъter-ьnъ
(čit = 'cel, trden') ‘splošen’
slednji < * vъ-sledъ-ьn-jь
sleherni < * vъ-sledъ-kъter-ьn
oba, obe , obadva, TR Rdv obeju ‘obeh’.

PRIDEVNIŠKA BESEDA













RAZVOJ SKLANJATVENIH VZORCEV PRIDEVNIKOV
IMENSKA (SAMOSTALNIŠKA) SKLANJATEV PRIDEVNIKOV –
NEDOLOČNA SKLANJATEV
(TRDE IN MEHKE SAMOSTALNIŠKE SKLONSKE KONČNICE):
m. ed. *dobrъ, dobra, dobru, dobrъ, dobrě, dobromь;
m. dv. *dobra, dobru, dobroma;
m. mn. *dobri, dobrъ, dobromъ, dobry, dobrěxъ, dobry …
BS: łačna, že na, bosa (Ted) ‘lačnega, žejnega bosega’, swęta
wečera (Red) ‘svetega’, železni kl'uči (Omn.) ‘z železnimi’.
V SLOV. NEOHRANJENA. Ostanki v prislovih: docela, domala,
zlepa, zmlada, znova itd.
↑
SESTAVLJENA (ZLOŽENA) SKLANJATEV PRIDEVNIKOV –
DOLOČNA SKLANJATEV:
sklanja se prid. po samostalniški sklanjatvi (trdi mehki)
+ *jь, *ja, *je:















E: SESTAVLJENA (ZLOŽENA)
SKLANJATEV PRIDEVNIKOV –
DOLOČNA OBLIKA

ED. m., s., ž.
ž.
I dobrъ jь / dobroje > dobri / dobr ě
dobra ja
> dobra
R dobr a j ego
> dobr eg o > dobreg a
dobryj eję > dobre
D dobr u j emu > dobremu
dobrě jeji
> dobri
T dobrъ jь | dobro je > dobri
dobr ǫ j ǫ
> dobro
M dobr ě j emь
> dobrem
dobrě jeji
> dobri
O dobr y jimь
> dobrim
dobroj ǫ jej ǫ > dobro
DV. m., s., ž.:
I, T dobr a j a | dobrě ji > dobra | dobri
dobr ěj i > dobri
R, M dobru ju
> dobru
D, O dobr y j ima
> dobrima
a) Poenostavitev prvega dela v sklonih s končnico -m-: npr. O ed. m., s. * dobryjimь <
*dobromьjimь; D dv. *dobryjima < *dobromajima ).
b) Opuščanje ponavljajočih elementov v ed. ž. (haplologija): npr. D dobrěji > dobrě je ji,
O dobrojè < dobroj ǫ je j ǫ .

PRIDEVNIŠKA SKLANJATEV
I ed.









SLN.: Ied SKRČITEV: dobri, dobra, dobre DOLOČNA
OBL.: METATONIJA: dóber : dôbri dóbra, dóbro;
Ied s dobre (BS: vuec∫ne) → o /N/ po Ied sam. sr. sp.
o: dobro
KOR.: MEŽ., PODJ., ROŽ.: to stáre letə, to nove kulu.
KRAJ. IMENA: Dobrepolje (: Dobro polje), Dovje (dołge),
Velesovo (: Velo polje).
Upoštevan je preglas v Ied za mehkimi K:
-e: božje, moje,
-o: erdečo, mojo VŠT. (SLGOR.) – ni preglasa.

PRIDEVNIŠKA SKLANJATEV 
R ED. m, s












*dobrajego > dóbrĕga, naslonsko dobrĕgȁ
16. st. dobrega (nagl. pomik ali po zaim. tega)
-ega SKJ, Gutsman, Jarnik, Dajnko; OSR. ŠT., V ŠT., BKR.
-iga SKJ od RR do 1849, SLGOR.
|G|
ŠKRABEC ě > i
|N|
OBLAK po I ed. dobri
|G, N| RAMOVŠ |G| v osr. nar. ĕ > i
|N| po sklonih z -i-: Rmn dobri h, Dmn dobri m, dobri mi; dobri ma
(SLGOR. ě > a, -iga)
-øga OSR. GOVORI: starga
-aha ROŽ., REZ. dobraha , ləpah ȁ > lpá
-oga PKM., METLIKA: üdoga , leipoga .

PRIDEVNIŠKA SKLANJATEV
D,M ED m., s.













D ed. m., s. *dobrujemu > dóbrěmu, dobremu (po zaim.)
-emu SKJ, SLGOR., OSR. ŠT., BKR. dobremu (ě > e)
-umu TR. h dobr u mu (V harmonija, labiovelarizacija I m)
-ome ROŽ. dobrome, starome (njome < njemu)
-imu REZ. dobr i mu (po O ed. in mn. (-i-))
-ømu OSR. dobr mu , dobr mo (GOR.)
-omi PKM, METLIKA: leip omi
M ed. m., s. *dobrějemь > dobrěm
-em dobr em SKJ
-im 16. stol., nar. SOVPAD Z O (M x O)
-om PKM., REZ. dobr om (O dobr in )
-ømu = D /N/ po D obliki.

PRIDEVNIŠKA SKLANJATEV
D,M ED ž., O ED m., s











D/M ed. ž.
- e  /-i : *dobrějeji > *dobre 
BS sw ę tei
-e  : SAVINJ. govori, KOR. nar. in KJ (ROŽ. dorö  ; GUTS.
po en ej pobožn ej viži ) in
KJ po 1850 (nova oblika), LEVST.
-o  : velko  PKM
-i: SKJ, osr. nar., st. KJ.
O ed. m., s. *dobromъjim > *dobryjim >
-im: dobrim SKJ
-iem: ROŽ., DB 18. st.: dobriem (po tiem (naglasna
raba kazalnega zaim.).

PRIDEVNIŠKA SKLANJATEV
 DVOJINA, MNOŽINA















I dv. m. -a: *dobraja > dobra
ž., s. -i: dobrěji ženě → dobri ženi
PKM. m. -iva , ž., s. -ivi: dobriva, dobrivi
R, M dv. m., ž., s. *dobrujeju > *dobruju
TR. *mladuju > od mladiu 'od otroštva'
R, M mn. m., s., ž. * dobryjih >
-ih: dobrih SKJ, nar.
/N/ -ěh: BS mnozeh, železneh (po zaim. ta, teh )
O -imi: *dobryjimi > dobrimi
-émi : TR. s de∫eteimi , DALM. s’ la∫tnémi u∫ti.
I mn. s. – feminizacija pridevnikov srednjega spola v množini:
-a: 16. st. (TR., KRELJ, DALM.), SKJ po 1850, LEVST.
-e: (po ž.) 17. -19. st., gor., do novih oblik (1850).
SCHÖNLEBEN: let e nash e pism a , SKALAR: na suoi e kolene.

NESKLONLJIVI PRIDEVNIKI













Sovraž, tešč, žal, všeč(en),
prevzete besede: prid. → kot prisl.: falš 'krivi', redle 'pošten‘ (bav.), ledik,
fraj, fertik, žleht(en),
z obrazilom *ьnЪ → SKLONLJIVI)
zəl, zla, zlo < psl. *zъlъ 'slab, hudoben'
1. po sam. skl. s. *zЪlo > zlo, R zla .. TR: ∫lu, v ∫lei, SKJ, 16. st., HIP.,
DOL., NOTR
KR. Od ∫la, pred ∫lom
2. po sest. prid. skl. v dol. obliki
*zЪlьjь > zali 'hudi' → 'lep (od 18. st.) / zel 'hud':
R *zЪlajego > zlěga
zli / zlěga (nova oblika dol. obl. prid.), zlega / zliga (naslon.) – 'hudi'
3. zleg ø (TR., KR., ROG.), R a: zlega → I zlego
M ed.: v’ ∫legi / v’ ∫lim / v’ ∫leim / v’ ∫legu DALM.; ZNOJIL.; TR., KR.,
JUR.; TR.

STOPNJEVANJE PRIDEVNIKOV
















I. PRIMERNIK:
1.*- i m. *drag-jь > dražь + - jь > dražьjь | dražьjь > dražji
*- ši ž. *drag-jьši > dražьši | dražьšija
*- e s. *drag-je > draže
R po mehkih osnovah (nedoločna in določna sklanjatev):
m. *dražьša, *dražьšajego
ž. *dražьšę, *dražьšęję
-ЪkЪ: primernik pred tvorbo z obrazilom:
*vysok: *vyšьjь > vyšji, vyšьši, vyše
psl. *soldЪ: *slaždьjь > slaždji, slaždьši, slažde
2.* -ě
m. *nov-ě-jь > nověji R *novějša | novejšajego
* -e ši
ž. *nov-ě-jši > novějši
* -ě e
s. *nov-ě-je > nověje
(vzorec za stopnjevanje prislovov)

RAZVOJ V SLOVENŠČINI 
PRIMERNIK














SKJ: -ši, -ji, -ejši (-iši, -eši ST. SKJ)
1. Osnova odvisnih sklonov → v I ed.:
R starejš -ega > starejš -i (*stareji)
2. Osnova I ed. → v odvisne sklone:
mlaj-i > mlaj-ega (*mlajšega)
nižj-i > nižj-ega (*nižšega)
Razlikovalne oblike:
I huj-i: huji, huja, huje, R hujega
R hujš-ega: hujši, hujša, hujše, R hujšega
Posebnosti: 16. st. vekši ‘večji’ < več- + -ši, čš > kš
(PKM),
vikši (/N/ po vekši) ‘višji’;
-éši/-ejši: teškeši, vročeši, beleši;
-iši: stariši → starši (sam.), bližniši;
dvojno stopnjevanje: -ji + -ši: 16. st., nar. nižiši, višiši.

RAZVOJ V SLOVENŠČINI 
PRIMERNIK
Ena oblika za vse 3 spole:
 I/T( ed., dv., mn.) m., ž., s.
lepši (mož, žena, tele; moža, ženi, teleti; možje, žene, teleta)
 OSR. SKJ od 16. stol., BOH., GOR.
 razlikovanje po spolu (m., ž., s.):
lepši -a -o (16. st. (TR, DAL), nove oblike od 1850).
 3. OPISNO STOPNJEVANJE (redkejše) :
 bolj ( /G/ bel, ble, bul)
 Več: po nemščini, italijanščini:





DAL: Israel pak je Iosepha vezh lubil, kakòr vſe ſvoje otroke.
1Mz37,3;
Ali zhe ſo ony vezh ta folk tlazhili, tém ſe je vezh gmeral, inu
raſſel. 2Mz 1,12.

PRESEŽNIK









II. PRESEŽNIK (nastane v psl.):
naj < na +  + primernik: najdražji (REZ., KOR., SLG.,
PKM.)
nar (< *naže) (+ ta) + primernik: nar ta ∫tari∫hi
starinska predpona nar, ki je nastala iz *naže, ž je po
rotacizmui (VžV) prešel v r, v rabi v osr. KJ do novih
oblik 1850 (→ naj (VŠT, PKM, 16. st. Krelj, Dajnko, PKJ)
ner/nər < *neže ali iz nar po preglasu in delnem upadu.
PRIDVIGNJENA STOPNJA, ELATIVNO
STOPNJEVANJE: pre + prid.: prelep, prevelik …
stopnjevalni prislovi: zelo, močno, silno, grozno, nadvse,
strašno …

E: SPREMEMBE V ST. OSR. KJ







Ied s: o/u: svetu nebu, žitnu polie, vaše serze.
R/Ted m, s: iga, narečna in knjižna končnica,
od Rateškega rokopisa (do 1390) do novih oblik
leta 1849: R JEſuſoviga, vezhniga, sdraviga,
taiſtiga; T shiviga, duhouniga,
Ded m, s: -imu-imo: nebeškimu, usmilenimo
Med m, s: im/imu/imo: po ceilim, na krishovim,
na taistimu; per Krishoumo
Oed m, s: im: mej Svetim.

E: Vzhodnodolenjsko podnarečje: Vesela Gora pri
Šentrupertu (25a), iz: Tine Logar, Slovenska
narečja, str. 34 (V. Smole)











Določna obl. pridev. je razvidna iz členka ta in/ali (tudi)
premene osnove:
usàk – ta sùọk, stàr – ta stàːr.
Stopnjevanje z obraziliː obrazilo -je >- ji > -ø/-i pri
enozložnicah:
dàːli, gri, xːj, šːri, slàːj...) ali
-äːj/-ej (< -ěj) pri dvo- in večzložnicah:
cnːj, drabnːj,
-ši imata le lːpši in tàːnš(i).
Presežnik se tvori najpogosteje s predpono nàːr- (+niẹr-), lahko
podkrepljena s členkom ta: ta nàːrmlaːj/nàːrta mlaːj.

ŠTEVNIKI













Sam., prid. (zaim.) sklanjatev = posebna pomenska, ne oblikoslovna
kategorija.
GLAVNI ŠTEVNIKI: od 1 – 4 razlikujejo spol
1 (j) -edin < ed- (poudarjalni členek) -inЪ (števnik 'eden' → 'drug') 'le eden'
→ 'eden, en' ↓
*ed  nЪ > ed  n / en
*jedьnЪ > ( j)edin stcsl. *jedinЪ 'en sam'; prid. skl. – naglasna oblika
števnika 'eden'.
Prv. po trdi zaim. skl. v ed. (kot kaz. zaimek tЪ, ta, to), SLN. prid. skl.
2 I m. *dЪva , ž., s. *dЪv ě ; R, M *dЪvoju , D, O *dъv ě ma (trda zaim. skl. v
dv.), + oba: 16. stol.: TR. vtiu dve iu listu; dve juh
DALM.: od svo ih dve ju krajl eu ; dve h
DOL.: dve ə x , dvejix, dvejim … (osnova dv ě - (dvei-) + prid.
končnice -ih, -im ..)
3 *trije, *trьje ; ž.,s. * tri (sam. i-jevska skl.).
SLN. skl. pod vplivom št. dva.
DOL. trijeh, trijemi ( /N/ po I m trije ), → tre ə x.

GLAVNI ŠTEVNIKI













4 m. *četyre, ž., s. *četyri (stcsl., bolg., hrv., sr., rus.)
m *čьtyre, ž., s. *čьtiri (polj., češ., slovaš., sln.)
SLN.: m. štirje (po trije), ž., s. štiri (prid. skl. ali i-skl., prv.
sam. sogl. skl.);
5–9 psl. nove tvorbe: pętь, šestь, sedmь, osmь, devętь
(psl. ž. sp., sam. i-jevska skl. v ed.);
SLN.: sam. (šteti predmet) v delnem R: pet sinov, rib
R, D, M, O (← prid. po ŠTIRI): osm-ih, osm-im, osm-ih, osmimi; osmémi (po temi);
10 *desętь (sam. sogl. skl. + vpliv i-skl.) R, D ed. *desęti, M
*desęte /-i
SKJ: = kot pri 5.

GLAVNI ŠTEVNIKI












11–19 *jedin na desęte (M ed.) > *-nadst > -najst: enajst, dvanájst
20 *dЪva desęti > dvadeseti > dvajsti (ST KJ, REZ., KRAŠ., SLGOR.) -i >
-ø: dvajset
21–29: stcsl. dЪva desęti i dЪva; SLN.: dvaindvajset (star način, =
češ., gl., dl.)
30 tri-desęti > trideseti (TR.) > trideset; tristi (GBRDA, SLGOR.),
trdoist ə (ROŽ.)
40, 50 KOR., REZ. S sam. red-: štirred, petred 'vrst' (KOR.), štirredi,
paterdou (REZ.)
50–90: pętdesęt > petdeset (nar. petdeset, šesdeset, devedeset);
REZ. DVAJSETIŠKO (VIGEZIMALNO) ŠTETJE:
trikrat dveisti (60), trikrat dveisti anu deset (70), štirkat dveisti (80);
100 *sъto, dv. *sъtě, mn. *sъta, R *sъtъ (sr. o-jevska skl.). SLN.: I sto,
R stotih.
1000 *tysot'a, tyset'a ( a-osnove): SLN. R mn. tisoč (neskl.: pet tisoč).
TR. ty∫∫ozh, ti∫∫uzh, ty∫ezh, jeser(o) (madž. ezer), taushent (stvn.
thusunt).

VRSTILNI ŠTEVNIKI














1. *pьrv Ъ ('pred') + jь > prvi (po prid. sklanjatvi) → prv ě jši, prvénji
(PKM.), prve∫hnji (DALM.) 'prejšnji'
*pьrv Ъ -je > pr(v)lje (V ŠT.) 'prej'
2. *v Ъ tor Ъ (<  tor): torek, vtore (KOR., GOR.) → prid. zaimek drug
↓ razmerje med dvojicami
3. *tretьjьjь > tretji; treki (GOR., SELŠ.), treći (KRAS, J. PRIM.).
4. *četvьrt Ъ jь (izp. s pripono -to- iz glavnega štev.) > četrti
REZ. - dn'i, -tn'i : šter-tn'i > pet ń a, še  s ń a … (*desętьn Ъ jь, desętьjь)
5.–10. glavni števnik + jь, ja, je: * pęt Ъ jь pętaja, pętoje
11. in dalje: 1. vrstilni števnik + na desęte : pьrvЪjь na desęte;
2. glavni števnik + na desętьn : jedьn Ъ na desętьn Ъ
SLN.: NOVO RAZMERJE (kot od 5–10):
glavni števnik – nedoločna oblika: pet, enajst ;
vrstilni števnik – določna oblika: peti, enajsti .

LOČILNI ŠTEVNIKI











Psl. *dъvoje, *troje
mehka zaim. skl. kot svoj. zaim. tvoj
SLN: dvoje (oboje) ‘2 vrsti, 2 kosa’, troje (R ih/):
npr. dvoje dreves, dvoje stolov; dvoje otrok ‘2 otroka’;
pri neštevnih samostalnikih v vlogi glavnega števnika
(npr. dvoje vrat, grabelj).
od 4 dalje: psl. *četvoro/*četvero, *pętoro/*pętero
*ero: četvero, petero …
petero ‘pet kosov ali vrst’ (ločilni količinski števnik)
SP 2001 redko dvoj a e, peter a o ‘dveh, pet vrst’
(vrstni količinski števnik): peteri delavci, petera vrata.
Nar.: čvetero (Basar v 18. st.).

MNOŽILNI ŠTEVNIKI










Ločilni števnik + *ьnЪ: dvojen, trojen; trigub (nar.), četveren, peteren
(Ramovš 1952: ločilni št.)
16. st. DAL dve gube < *dvě gubě 'dvojen' (verjetno prevod iz nem., po lat.
duplex)
Prislovni števniki (Ramovš)
 glavni števnik + sam. krat: enkrat, dvakrat, > kat (nar.); neskl. (GOR. tri
kate) → SP KRATNOSTNI PRISLOV
KOR., GOR. glavni števnik + sam. bart < nem. fart: enbart
NOTR., KRAŠ., GORIŠ. glavni števnik + sam. bot < rom. botta: en bot,
dva bota, tri bote
 vrstilni števnik +  krat: prvikrat
 vrstilni števnik + č < *ito : prvič, drugič → ZAPOREDNOSTNI
PRISLOV
poldrugi (1 + ½), poltretji (2 + ½), samtretji (trije, jaz + 2), samuzhetertu TR
(štirikratno).

E: ŠTEVNIKI V STAREJŠEM OSREDNJEM
KNJIŽNEM JEZIKU
16. st.: glavni: eden/en, eniga, enimu, dva, dvej , tri (m, ž, s), trije (m - 1595), štiri (štirje,
posam.) Sklonske končnice so enake pridevniškim:
dvej nogi pod vsako Tabelnizo, k‘svoim dveim čepom (2Mz 26,19).
 samostalnik v R ali T: DAL: Natu je ſhàl tjakaj, ta, kateri je bil pet Centou
prejel, inu je shnymi kupzhoval, inu je dobil druge pet Cente. (Mt 25,16)
20 - dvadeset i (TT 1557), dvajset i (ostali), trideset i /trideset, štirideset i /štirideset,
petdeset , …: okuli pet inu dvajseti ali trideseti moških tekou (Jn 6,19).
Desetice in enice: večbesedni sklop : 77: sedem inu sedemdeset Mož
DAL: 185 000: stu, inu pet, inu osemdeset taužent, za enu ali dvejstu otruk ‘100 ali 200’
1000 – tavžent, tisuč/tisoč/tiseč (TR), milar (1-krat)
jezer (nesklon. v 16. st.), jezer(o) (16. st., Hren/Čandek po kajkavskem KJ, PKJ, 19. st.) iz. madž. ezer ‘1000’.

Plet. 2. ję̑zero, num. = tisoč, C.,
C., Mik.,
Mik., Št.,
Št., ogr.,
ogr., kajk.,
kajk., BlKr.;
BlKr.; dve jezeri, Št.- Mik.;
Mik.; deset jezer, z deset
jezermi, ogr.- Mik.;
Mik.; četiri jezera, z desetimi jezermi, kajk.- Mik.;
Mik.; (tudi indecl.:
indecl.: dve jezero, pet
jezero, ogr.- Mik.);
Mik.); — iz madž. ezer, Mik. (Et.).
(Et.).

1 000 000: Bohorič miljar (Milliar).

ŠTEVNIKI V 16. STOLETJU (F. Novak,
200809)
Vrstilni: R druziga, D h' pervimo – tudi prislovno ‘prvič’, h' drugimu
‘drugič’, h' trekimo ‘tretjič’ (gor.), M per tem pervim, pervim u (/N/ po D),
13./14.: trinajsti/tretjinajsti: štirinajsti/četrt(i)najsti: v’četrtimnajsti
/osmimnajstim lejti
stu ‘tudi vrstilni števnik’: ta stu dejl od denarjov.
Ločilni: dvoj, troj (truje), ti četveri šularji, sedmeri, šesdeseteri .
Množilni: dvojen = dve gube: DAL ta šesti Tebih dvej gube bode (2Mz 26,9),
BOH: topelt, samo drug ‘ dvojen’, samo tretji (triplus)
samotretj i ‘sam + 2, on sam je bil tretji’, (Noaha) samoosmiga (‘njega + 7’ –
po nem. selb achte), samostu ‘stotero’
pulčetert lejt, pulčetertu lejtu ‘tri leta in pol’,
Bohorič v slovnici (1584) še:
porazdelitveni : vselej dvuje vkup ‘po 2’, vselej sedem ‘po 7’
prislovni: sedemkrat/sedem krat (skupaj ali narazen)
utretizh ‘tretjič’- križanje med v tretje in tretjič,
nedoločni: dosti (R --, nesklonljivo).

GLAGOL  osebne glagolske oblike












Oseba (3),
število (3),
- glagolski časi:
nesestavljeni (neopisni): sedanjik, aorist, imperfekt;
sestavljeni (opisni): preteklik (perfekt), predpreteklik, prihodnjik
I, II;
 povedni, velelni, pogojni naklon (modus);
 tvorni, trpni način (genus);
 glagolski vid – razvrstitev vidskočasovnih oblik:
 nedovršni sedanjik: preteklost (opis), sedanjost + trajanje,
(prihodnost), brezčasnost,
 dovršni sedanjik: preteklost (pripoved), trenutna sedanjost,
prihodnost, brezčasnost;
 (ne)prehodnost.

GLAGOL  neosebne glagolske oblike







Imenske – samostalniške ali pridevniške:
deležnik (glagolski pridevnik), deležje (se ne pregiba):
 tvorni sedanjega časa: č/(aj)e,
 trpni sedanjega časa (v sln. ni ohranjen),
 tvorni preteklega časa I: (v)ši
 tvorni preteklega časa II: opisni deležnik l, la, lo in
 trpni preteklega časa: (a/e)n/t;
glagolnik (glagolski samostalnik): trpni deležnik + je;
nedoločnik (dolgi, kratki): t(i)
namenilnik: t (glagoli premikanja).

Glagolske vrste


A. Klasifikacija po nedoločniških in sedanjiških priponah (Dobrovský,
Miklošič):



1.(1–7)
2.
-nǫ3./1 -ě3./2 -ě-/-a4.
-i5./1 -a5./2 -a5./3 -a5./4 -ja6.
-o-va-













-ø-ne-ě-je-i-i-a-je-e-u-je-

-e-/-je*plesti – pletǫ, pleteši
*minǫti – minǫ, mineši
*želěti – želějǫ, želěješi
*běžati – běžǫ, běžiši
*xvaliti –xvaljǫ, hvališi
*dělati – dělajǫ, dělaješi
-je*pisati – pišǫ, pišeši
*bьrati – berǫ, bereši
-je*dajati – dajǫ, daješi
*kupovati – kupujǫ, kupuješi

7. brezpriponski glagoli: *jesmь, jesi - byti; *damь, dasi - dati; *jamь,
jasi - jasti, *vĕmь/vĕdĕ, vĕsi - vĕdĕti, imamь, imaši - imĕti.

Glagolske vrste


B) Klasifikacija po sedanjiških priponah
(Schleicher, Leskien, Večerka, Hamm, Kurz,
Babič):



1. e/o

*nesti: *nesǫ, *nesešь



2. ne/no

*dvignǫti: *dvignǫ, *dvignešь



3. e

*znati: *znajǫ, *znaješь



4. i

*moliti: *moljǫ, *molišь

SEDANJIK














Priponski glagoli
Brezpriponski glagoli
ED. tematski
atematski
*nesǫ
*damь
*jesmь
neseši/šь
dasi
jesi
nesetъ datъ jestъ
DV.
*nesevě *davě *jesvě
neseta dasta jesta
nesete daste jeste
MN.
*nesemъ *damъ
*jesmъ
nesete daste jeste
nesǫtъ dadętъ
sǫtъ

SEDANJIK V SLOVENŠČINI














1. OS. ED.: - ǫ : -mь
posplošitev brezpriponske končnice -mь pri priponskih glagolih :
nes ǫ , delaj ǫ , um ӗ j ǫ : da mь, ima m ь, ve mь → nese m , dela m , ume m
BS: - ǫ : hot' ǫ (choku), weru  ǫ (vueruiu), pom ń ǫ (pomngu), tvor  ǫ (tuoriv)
-o : CRR: veruy o , STGR: very o
OSWALD VON WOLKENSTEIN 1416: io te pross o
STIŠR.: pro∫∫ o , moll o , oblubl o , odpusch o
16. st.: hozh o , ne(h)zh o (< ne-xčo < ne-xъt'ǫ), nozh o (< nexočo, < *xot'ǫ)
verj o (veryo) TR. 1550, 1555
mog o 'morem' TR. 1557
shiv eio TR. 1557, 1582, zhui o TR. 1566
verj o , pravlj o REZ., ZILJ.
č o, t' on, č on BKR., BEN.SLOV.

SEDANJIK V SLOVENŠČINI













2. OS. ED: psl. -ši/-šь : -si/-sь
Sln: posplošitev priponske končnice -š pri brezpriponskih glagolih:
2.ed. *ě si , vě si , da si : * nese šь, dela šь, umeje šь → je š , ve š, da š
BS -s: vue z : -ši/-š: po∫tedi ∫i , zadene s , vzoue s , pride ∫
TOLM.: -ši: pride ši , zna ši
REZ.: veši ko  'veš kaj' (< veš-li kaj)
hoteti - hočeš
16. st.: hočes: hozhe∫ (1. disimilacija šumevca; 2. vpliv atematskih
glagolov do 16. st.)
hot'ь > hoč (osr. KJ, KR., SKALAR, SCHÖNL.), wač ( LJ., V GOR.),
oč , woč (PRIM., KRAŠ.)
3. OS. ED.: psl. *-tь
BS iezt : je + KK: ge ∫tati, vzedl i (v 10. st. izguba -t; /N/: vpliv
aorista, križanje funkcij in oblik: AO da → sed. da , AO děla → děla )
ČERNR. (konec 15.-16.st.): je ∫t .

DVOJINA
















1. OS. DV: psl. *-vě
Razvojne spremembe v SLN.:
-va (m.), neknj. -ve/-vi (ž., s.): greva – greve, grevi – razcep končnice po spolu (vpliv
sam., zaim. sklanjatve):
TR.: greva : hozheve
HORJUL: delava : delavi, sva : svi, sta : sti
-ma: sma, dama, diəwama KOR., DOL., ŠT., V. ŠT., PKM. idr., npr. Zg. Bitnje,
Podnanos: va/ma); StKJ: POHL., VODN., HASL, GORJUP, SLOMŠEK,
ZAGAJŠEK (/N/  križanje množinske in dvojinske končnice)
-mo: smo PRIM. (Solkan, Hrušica …) pluralizacija;
2. OS. DV.: psl. *-ta
SLN.: -ta (m.) : neknj. -te/-ti (ž., s.)
3. OS. DV: psl. *-te
SLN.: -ta ← ta iz 2. os. (izenačevanje v vsej spregatvi):
dasta  neknj. daste, dasti (s je korenski element, ki se pojmuje kot del končnice (
sta) in preide v tematsko spregatev):
-sta: delasta (PRIM., KRAŠ., GORIŠ., TR: odide∫ta);
-ta se posploši v atematsko spregatev: data (širše), veta, jeta, greta (SP. ŠT., V.
ŠT). (Prim. karto št. 2 T. Jakop)

MNOŽINA














1. os. *-mъ stcsl., st. sla. (češ., bolg., mak. -me (1. os. ed. m); mę (strus.),
-my (strus., stcsl., polj., luž. (vpliv os. z.), -mo (belorus., sr., hr., slovaš. (1.
os. ed. m))
BS: -m: oz∫tanem, modlim ze, mo∫em
SLN: -mo: delamo, pišemo, nosimo, vemo
(E: Iz *mos > mo, *mon > mъ (Fortunatov);
vpliv italijanščine ali iz 3. mn. (bero) za razlikovanje 1.ed. in mn. (Valjavec);
 v maloruskih narečjih iz sandhi pojavov (Pedersen);
sla. posploši 2 obliki: mъ in mo, stcsl. eno,
mo je običajna v atematski spregatvi (belorus.),
iz ide. perfekta: *mo, perfekt je izginil, končnica se ohrani.)
2. os. *-te, SLN -te
-ste (+ korenski s od atematskih glagolov: misliste, pišeste (JZ SLN.:
KRAŠ., ISTR., NOTR., ČRV., KOST., JBKR),
-te brez s pri atematskih glagolih: vete, jete (ŠT., PANON., VKOR. (ZILJ.:
ste/te)), date (širše).

MNOŽINA
















3. os. *ǫtь/ętь (t onemi): bero, hvale; so, dade,
III/2, IV, ętь: *vidętь, xvalętь
atematski glagoli: sǫtь, dadętь, vědętь, ědętь
SLN.: o:
16. st.: bero, pado, teko, rasto, pišo, kličo
posplošitev o /N/ v III/2, IV, pri brezpriponskih glagolih:
vido, živo, bežo, počuto; dado, jedo, vedo …
é: trpé VDOL., NAD., POLJ.
ó: trpó ROŽ., ZILJ., NAD., del DOL.
o + jo (V/1): bolójo, trpójo (BEN.)
i + jo trpijo (i po osnovi ostalih oblik /N/)
e + jo: (trpȇmo, trpȇte) trpȇjo HORJ., POLJ., ŠKL., GOR. (vpliv gl. I. vrste s konč.
naglasom (pletemò)
e (v prvotnem obsegu): hote, stoje, skrbe, zasliše, drže, sede, žive, boje, spe,
puste, store, izgube …
jo (prv. III/1, V/1, VI): TR (kratke obl.): puidejo/poido, pridejo/prido
do: znado, gnijedo (posplošena v J BKR., BREŽ., OBSOT.)

POSEBNOSTI
(nepravilne oblike sedanjika)













Spregatev naklonskih glagolov:
moči (<*mogti) in
morati (iz impf. glagola moči *možaše 'bi mogel'):
BS možem ‘moremo’, rotacizem,
v STIŠR. še razlika: moreš : moraš,
SKJ: SP: mór ati -am, ●-em nedov. -ajóč (ọ̑) z nedoločnikom
môči 1 mórem nedov. mógel môgla (ó ọ)́ z nedoločnikom
nato kontaminacija med oblikama v času MVR,
združitev obeh oblik v 16. st.: razlika le v naglasu,
preglas a v e v nenaglašenem položaju:
morem 'morem, moram' starejši KJ in narečja;
hoteti z dvema korenskima variantama: s polno stopnjo *xot'ǫ:
hozhem, hočeš …
z redukcijsko stopnjo xъt'ǫ: čem, češ …, 3.mn. hté, hto+jo po beró
(BEN.).

POSEBNOSTI
(nepravilne oblike sedanjika)











iti, grem (stcsl. *iti, idǫ , psl. *jiti, *jьdǫ):
SLN. PKM., JBKR.: idem … idejo/idedo
SLN. splošno: nadomestni sedanjik
(razen sestavljenk pri/od/zaidem, pojdem):
grem < *gre(d)m/grędǫ, grędeši, nedol. *gręsti 'priti‘, dov.
v 16. st:. grem, greš, gre, greva, gresta, gresta, gremo,
greste, gredejo ( vpliv brezpriponske spregatve),
S GOR., GORIŠ. gredem (Skalar, Paglovec, ROG., HIP.,
BAS., Gorjup);
gréjo (PANON., ŠT., KOR.),
grédo (DOL., OBSOŠ., BAŠKO; S BKR.);
gredó/dò (NAD., ČRV., POLJ.) (gl. karto);

POSEBNOSTI
(nepravilne oblike sedanjika)














V./2 po nedol. v V./1: glodati, glodam : glojem,
dihati, diham : dišem,
dremati, dremam : dremljem,
plakati, plakam : plačem,
kapati, kapam : kapljem,
iskati, jiskam (BEN., REZ.) : iščem pod vplivom 2. os. iščeš;
V./1, VI. > V./2: stopati, stopam : stopljem,
letati, letam : lečem,
pljuvati, pljuvam : pluvljem,
VI. v V./1: ati, ujem: verovati : verovam,
kupovati, kupujem : küpüvljen SLG., PKM.; kupuvam, kupavam, kupevam
(PRIM., NOTR.)
obedovati : obedovam (V SLN., ZG. KRAŠ.).
Poudarjena ponavljalnost (16. st.): domišljavati avam, izkušavati –avam,
dopuščavati –am … (Merše).

E: POSEBNOSTI
(nepravilne oblike sedanjika)









III./1: umejem, umeješ, po kontrakciji umem, umeš,
posplošitev daljših oblik:
živejem, razumejete, razodeje OBSOŠ. (Kobarid, Bovec),
DOL., ISTR.)
živem – skrčena oblika (TR., PKM.),
živim (vpliv gl. trpeti, trpim v 16. st.);
III./2: cveteti, cvetim : cvedem, cvedemo - d po pasti, padem
(GOR., SAVINJ, StKJ od 17.-18. st.: Skalar, Schönleben,
Basar, Paglovec);
smejati smejîm (III./2), po III./1 sméjem, po V./1 sméjam.

E: POSEBNOSTI
(nepravilne oblike sedanjika)








stati, stojim in stanem ned. po I/7, stanem: sed. po II.;
deti (I/7), denem (II) /dejem (dejati) (V/2);
treti, trem (pnem, začnem, otmem, žmem, odprem, zrem …), 2. os.
*tьrešь > tareš→ tarem (psl. *terti, tьrǫ ), terem po N derem;
kleti, kolnem, klejem (po nedol.), klevem (ŠT., KOR. po plevem),
klem (KOR. po umem, TR. klei 'kolne' (psl. klьnǫ, klęti);
rjuti, rjujem, rjovem (po sed. → rjoveti), (psl. *r'uti, 1.ed sed.
rovǫ), podobno
riti, rijem za rovem, pokriti, pokrijem za pokrovem;
plúti, plóvem in plújem po nedol. (psl. *pluti, plovǫ, sek. plujǫ).

PRETEKLIK
 nesestavljeni


1. AORIST (Toporišič: nastopnik) – ohranja hr., sr., bolg., g., d. luž.
Izraža samostojno preteklo dejanje, potek dogajanja, končno
dejanje (Babič).



KREPKI



I/14, II (koren na K)

s za i, u, r, k > x

1.

byxъ věsъ < vědsъ
by, bist ––

nesoxъ
nese

byxově
bysta
byste

nesoxově
nesosta
nesoste



BREZPRIPONSKI SIGMATIČNI

RAZŠIRJENI
I, II (hr., sr.)

ED.




nesъ
2., 3. nese

běxъ
bě

DV.


1.



2.
3.



nesově běxově
neseta běsta
nesete běste

věsově
věsta
věste

MN.





nesomъ běxomъ
2. nesete běste
3. nesǫ
běšę

1.

byxomъ věsomъ
byste věste
byšę věsę

nesoxomъ (smo)
nesoste
nesošę

PRETEKLIK
 AORIST V SLOVENŠČINI










SLN.: krepki AO:
pride, podǫ BS
yide, yede CRR, STGR
sigmatični AO:
da, stwori, bešę, približašę, stworišę, wzl'ubišę … (BS)
wstaa CRR
be SKALAR
besem ZILJ. < *byjesmь
REZ. hardúh, pridúh (1873, BdC) < grędox, pridox; be,
idu, vze, povi … (1875). TER. (Merku).

IMPERFEKT

















Ohranjen v hr., sr., bolg., g., d. luž.
SLN.: BS (15krat): natrowexǫ, napoiaxǫ, odeaxǫ, tnaxǫ …
REZ.: hardeah < gręděaxъ, pridéah, méah;
2., 3. ed: beše, meše, moreše.
Izraža vzporedno dejanje z drugim preteklim dejanjem (Babič 2003).
Iz sedanjiške osnove + -ě/-a- ( za mehkimi K) + -ax: nes-ě-axъ, peč-a-axъ;
Iz nedoločniške osnove (I/7, III/1,2, V, VI) – glagoli z osnovo ě-, a-) + -axъ:
zna-axъ, vidě-axъ, děla-axъ, kupova-axъ (-ea-, -aa- > -ě-, -a-: nesěše).
ED. 1. nesě-axъ
bě-axъ / běxъ
2., 3.
nesě-aše
bě-aše
DV.1.
nesě-axově
bě-axově
2.
nesě-ašeta
bě-ašeta
3.
nesě-ašete
bě-ašete
MN1.
nesě-axomъ
bě-axomъ
2.
nesě-ašete
bě-ašete
3.
nesě-axǫ
bě-axǫ

OPISNI (SESTAVLJENI) ČASI













OPISNI PRETEKLIK (PERFEKT)
Izraža stanje v sedanjosti, povzročeno z dejanjem v preteklosti
(Babič 2003).
Sed. glagol biti + tvornopretekli deležnik II:
STCSL. *jesmь, jesi … dalъ la lo / SLN: sem dala o
*jesvě, jesta … dala lě
sva dala i
*jesmъ, jeste …dali ly la
smo dali e –a
PREDPRETEKLIK (PLUSKVAMPERFEKT)
Izraža preteklo stanje, povzročeno s predhodnim preteklim
dejanjem, predčasnost v preteklosti, dejanje v davni preteklosti.
Imperfekt/aorist glagola biti + tvornopretekli deležnik II:
*běaxъ/běxъ dalъ la lo
SLN.: preteklik glagola biti + tvornopretekli deležnik II: sem bil dal
DAL: Kadar ſo pak k'Iesuſu bili priſhli, inu ſo vidili, de je on vshe bil vmèrl,
néſo ony njemu golén lomili (Jn 19,33).

PRIHODNJIK






1. sestavljeni prihodnjik nedovršnih glagolov
(prihodnjik ali futur I): nepolnopomenski (naklonski)
glagoli hotěti, iměti, načęti, vъčęti + nedoločnik:
xoštǫ, jьmamь, načьnǫ (vъčьnǫ) dělati;
2. futur II, predprihodnjik, futurum exactum za
predčasnost v prihodnosti:
bǫdǫ da-lъ -la -lo (Škrabec v Cvetju (1887, 1892–1898) proti
Hostniku, Lamurskemu zagovarja »bomkanje« kljub Miklošičevi
izjavi, da je germanizem);



3. sedanjiške oblike dovršnih glagolov: damь,
napišǫ.

PRIHODNJIK













SLN.: prihodnjik glagola biti + tvornopretekli deležnik II: bom dal,
bom (na)pisal
St. SKJ od 16. do 18. st.: hočo/hočem, imam delati 'bom delal'
SKJ od 16. st. bodem/bom, bodeš/boš, bode/bo, bodeva/bova, bodeta/bota,
bodemo/bomo, bodete/bote, bodejo/ bodo da-l -la -lo, la -li -li, -li -le –la
Kasneje: bosta, boste (1. KRELJ, = greste ( < gredete)
vpliv 3. os. mn. bodo (= vedó, jedó),
po 3. os. mn. -o: neso → dado → bodo, gredo
vpliv 2. os. mn. gl. biti - ste,
bodem, bom (naglasna in naslonska oblika) neknj. bom > m, n, 
bodeš, boš > š
SP zastar. bodem, pokr. bota, bote, knjiž. pog. bojo
dobiti – st. KJ dobodem, dobodeš → IV. dobim, dobiš
VŠT., PKM. naslonske oblike: mo 'bom', boš, de 'bode'; ma ' bova', ta 'bosta', ta
'bosta'; mo 'bomo', te 'boste', do 'bodo'.

NAKLON
VELELNIK












(imperativ) - želja, prepoved, zapoved
Izvor iz ide. optativa ali želelnika. Tvorba iz sedanjiške osnove:
STCSL.: I., II.
III., IV.
V.
atem. gl.
ED. 2., 3. nes-i (rьcì) mol-i
děla-ji
dad'ь
( > daj)
DV. 1.
nes-ěvě
mol-ivě
děla-jivě
dad-ivě (> dajva)
2.
nes-ěta
mol-ita děla-jita
dad-ita (> dajva)
MN. 1. nes-emъ
mol-imъ
děla-jimъ dad-imъ (> dajmo)
2., 3. nes-ěte
mol-ite
děla-jite
dad-ite (> dajte)

BS: ostanem 'opustimo', priděte 'pridite', priměte 'prejmite'.
SLN.: I., II.: 2. ed. → dv., mn.: nêsi → nesíva, nesíta, nesímo, nesíte =
III./2, IV (žêli, želiva, môli, molíva …).
Izguba oblike za 3. os. ed. (vsi sla. jeziki), SLN. naj + sedanjik,
izjema bodi ‘naj bo’.

Spremembe pri velelniku v slovenščini













Spremembe: neknj.: samoglasniški upad i, i in umik naglasa na
osnovo: nêsi > nes, nesíva > nêsva, nesíta > nêsta, nesímo >
nêsmo …; vzmíte > vzêmte…  morfologizacija naglasa na osnovi.
aj < ej < i: delaj > delej > deli, pomagi (preglas, prilikovanje).
I/4. psl. palatalizacija pred i2, ě2: *rьci, rьcěte → DAL nerci, KRELJ
rèci (è = ə),
nar. reč(i) (vpliv sedanjika)
teci/teč(i)
meci/meč(i)
peci/peč(i)
vrzi/vrž(i) (*vьrg)
sezi/sež(i)
strezi/strež(i)
pomozi TR., KRELJ, DALM., SLOM., mozi BKR.

POSEBNOSTI PRI VELELNIKU V ST.
KJ IN NAREČJIH


treti: I./5, 6 tri, steri : nesateri



vzeti: *jьmǫ jęti : *vъzmi > TR. v∫imi, GOR. uzmə , SKJ vzêmi -íte (vpliv
nedoločniške osnove), vzámi (vpliv sedanjiške osnove)
pomagati: V. aj, ajta, ajte: pomagaj …, neknj. i, ita, ite: pomagi,
pomagita, pomagite
16. st. pomagi/pomagaj, var(j)i/varuj
(po)gledati: 16. st. (po)gledaj, 18. st. (po)glej (gledati + N po
brezpriponskih glagolih j),
videti –, Z, J vidi,
vedeti  *ved’ь > povej, prepovej (sest.) – SKJ védi ite (/N/ po
priponskih glagolih po III/2 na ěti, im)
iti: pojdi (iz poiti, pojdem, dov.), idi (nar. V), nar. hodi, bejž(i) … Nikalni
in vprašalni členki: nikar, nikarte, naj, najte 'nehajte', nuj, nujte, jeli,
jelite.








POGOJNIK

















Oblike pogojnika glagola biti + tvornopretekli deležnik II (psl., stcsl.)
novejše z oblikami aorista byxъ, by, by, bixomъ namesto bimь, bi, bi …)
ED. 1.
bimь (= BS bim)
SLN.: bi (za vse osebe in števila)
2., 3.
bi
pogojni členek
DV. 1.
bivě
2.
bista
3.
biste
MN. 1.
bimъ
2.
biste
3.
bè
KOPITAR, JARNIK.: besem, besi
NOTR., PRIM.: bim, biš, bi; biva/bive, bista/bisti; bimo, biste, bo
Mešanje z aoristom: bi, by, be.
Sedanji pogojnik: bi + tvornopretekli deležnik II
Pretekli pogojnik: bi + tvornopretekli deležnik II gl. biti + tvornopretekli del. II
DAL: Sakaj kadar bi my nebily odlaſhali, my bi vshe dobru
dvakrat bily ſpet priſhli. (1Mz 43,10)

NEOSEBNE GLAGOLSKE OBLIKE
DELEŽNIKI
(prid. z glag. osnovo in sam. končnico)















1. TVORNOSEDANJI DELEŽNIK
*e/ont > *nt + s
a) I m. bery; ž. berǫšt'i / berǫštija; s. berǫšte / berǫšteje
R berǫšta (mehka skl.)
D berǫštu
T berǫštь – sln. po obliki nekdanji T, ki nadomesti I (BS: imy : imǫt'i,
priieml'ǫt'i, wsemogǫt'i)
I (razen I/7), II, V/3: dvigny, pьny, ženy
b) I m. znaję; ž. znajèšti; s. znajèšte
R znajèšta
I/7, III/1, V/1, 2,4, VI (vsi v sed. je)
c) I m. tьrpę; ž. tьrpęšti, s. tьrpęšte
R tьrpęšta
III/2, IV: hvalę, vidę, běžę

DELEŽNIKI













SLN.: a) osnova iz odvisnih sklonov se posploši v I:
beroč(i), beročega (zložena skl.)
znajoč, znajočega
trpeč, trpečega
b) delaječ → delajoč /N/ po 3.os. mn. ali -joč
c) trpe (prisl.): leže, stoje, hote, skrivaje; BKR., V ŠT., BIZELJ. + -ki: stoječki.
Popridevljenje deležnika: vrč  vrȍč (prid.), vrča, vrče;
trpč– trpȅč, berč–berȍč (prid.).
Spremembe: -eč (III/2, IV) → -oč: ležoč, letoč, pojoč : bodeč, živeč (/N/ po gl. z
-oč)
-joč (delajo - 3. os. mn.): delajoč → videjoč, vpijejoč, hvalejoč
-joč x -oč > -oč: videoč, laseoč, meneoč (od 16. st.);
speoč, speioč, speč, spijoč, spajoč.
TR vedeoče, vedeče ‘vedoč’(povdk.).

DELEŽNIKI











Trpnosedanji deležnik (rusko, bolgarsko)
psl. *mo > mъ, ma, mo: hvalimъ, hvalima, hvalimo; trpimъ,
vědomъ
SLN.: sam. izpeljanke iz deležnika: vedomec 'vseznalec',
ljubimec.
3. TVORNOPRETEKLI DELEŽNIK I
Osnove na K: ъ < ide. *uos (m., s.), ъši (ž.):
*nesъ, *nesъši; *dvigъ, *dvigъši
osnove na V: vъ, vъši: *znavъ, znavъši (R znavъša)
BS: prizwawše, prinəsše, beuši.
16. st. ∫kriu∫hi (DALM.), ∫epelauvhi (TR.); pad∫hi (KRELJ,
JURIČIĆ), osamši, pozabiv, pustiv.
Pogosta raba v SKJ 19. st.: PKM KJ (Küzmič), osr. sln. KJ
(Kopitar > Ravnikar idr.) (prim. Jesenšek).

DELEŽNIKI






TVORNOPRETEKLI DELEŽNIK II
Iz nedol. osnove: lъ, la, lo: *dviglъ
tl, dl > l, ł >  (J, V): plel, jel, cvel (ple, je, cve);
o: PKM. pisao, piso,
a: ša ‘šel’, pisa … (prleško)



ł > ø (KRAŠ., GORIŠ.): je rek, je pərš.



Vpliv sed. /N/: najde, ožme, primu, začnu (PRIM:,
KRAŠ.)



Prid. stanja: osupəł, uveł, zamolkəł; Premrov, Zaletel.

TRPNOPRETEKLI DELEŽNIK
1. tъ, ta, to (I/5, 6, 7 (n, m, r, l, V): napet, začet; zalit, zašit, štet;
 2. nъ, na, no (ĕ, a): viden, delan; kupovan
 3. enъ, ena, eno (I, II, IV): pleten, prošen
 Analogije: 1. resbien ‘razbit’, umivenu, ∫akrivenu (TR., 16. st.).
 nar. naret a o ‘narejen’.
 Za tvorbo trpnega načina pogost v StKJ: bode danu, je bil nesen,
 stanja: je razbit, je narejen
DAL Moje koſty néſo bile tebi ſkrivene, ker ſim jeſt na ſkrivnim ſturjen, kadar ſim jeſt
pildan bil osdolaj v'Semli.
TR Muie koſty nei ſo bile skriuene pred tebo, kir ſem vti skriunuſti ſturien, Inu kir ſem
pildan oſdolai vti ſemli. (Psa 139,15)
SSP: Moje kosti niso bile skrite pred tabo, ko sem bil narejen na skrivnem, stkan v
globočinah zemlje.
Zamenjava trpnika s tvornikom: TR → DAL:
(žene) ſo bile oſdravlene (TR 1557),
katere je on bil osdravil (DAL) (Merše 2009: 58)
Trpnik s se z gl. v tvorniku (medij  srednjiik): DAL Duh Boshji ſe je reſproſtèrl zhes
vodé. (1Mz 1,2), pogostejši pri Krelju, v PKJ.


NEDOLOČNIK










Oblikovno: Med i-jevske skl.
1. kratki: *-tь (češ., polj.) → J SLN. KRAŠ., NOTR., DOL., J ŠT.
2. dolgi: *-ti (JSLA.) → S SLN.: GOR., KOR., V ŠT.
Naglas: 1. psl. metatonija: *rečь > reč, moč, nest.
2. *rečì > réči
Narečne spremembe: -či + -t(i) /N/: rečti, rečt (konec 17. st.; nar.)
- čit, -tit (REZ.): ričit, jitit : pumislit;
vpliv sed. /N/: moret (moči), molsti (mlesti), tolči (tleči), pneti
(peti), začneti (začeti) (BOH., KRAŠ., NOTR.)
St. KJ: 16. st., PKJ: dolgi nedoločnik -ti, -či: kar imate sturiti;
Mi hočemo reči. (Pohlin 1799) - od 17. st.: dvojnice: -ti, -t.

NAMENILNIK IN GLAGOLNIK









NAMENILNIK (T ed. sam. u-osnov)
Cilj dejanja ob glag. premikanja. Ohranjen še v dol. luž.
Ide. *-tu- : stcsl. *-tъ (I/4: -štь)
*paktum > *pektъ > peštъ (po nedol. palatalnost) > peč
sla. kratki, dolgi nedoločnik = namerni nedoločnik : dal mu je piti, bojim se
umreti, prinesel mu je jesti.
hotěti, iměti, načeti + nedol. = futur I
SLN.: ohranjen pri nesestavljenih nedov. glag. (sest., dov. glag. → nedol.; nar.
kratki nedol.: kosit → pokosit )
SKJ: 16. st.: DAL: de ſo satu Leviti inu Peuci bily beshali, vſakoteri
k'ſvoji Nivi delat. (Neh 13,10) my ſmo poprej bily leſſem doli priſhli
Shpendjo kupovat (1 Mz 43,20)








Naglasne razlike: namenilnik: kr ȃ s t , p  t → brát, žgát
kratki nedol .: kr ȁ st, p  t ;
dolgi nedol .: krásti, p  ti.
St. KJ: se ohranja ali sovpade z nedoločniško obliko:
GLAGOLNIK (glagolski samostalnik)
tvorba: trpnopretekli deležnik -n/-t + -ije : nesenje, pisanje, pitje.

SP.: Nove oblike













Nove oblike po letu 1850:
rezultat približevanja različnih slovenskih narečij in
oblikovanja enotnih skupnih pisnih oblik
iz več narečnih različic knjižnega jezika v en splošnoslovenski knjižni jezik,
poenotenje v duhu slovanske vzajemnosti, ilirskega programa 
Matija Majar Ziljski: Pravila, kako izobraževati ilirsko narečje i u
občeslavenski jezik (1848).
Majar je zagovarjal stališče, da se smejo pisati samo tiste oblike:
1. ki so vseslovenske ali vsaj veliki večini znane ter so najbližje ilirskim in
drugim slovanskim oblikam,
2. ki so etimološke,
3. ki se izgovarjajo, kot jih druga slovenska narečja izgovarjajo. (Povzeto po
Breznik, 1982: 85.)
Luka Svetec Podgorski jih navede v Sloveniji l. 1850 (pa tudi: Cegnar,
Navratil, Miklošič, Levstik, Valjavec, Cigale …) .

SP.: Nove oblike












Pri samostalnikih m in s v Oed, Dmn, D/Odv:
-am, -ama zamenja -om, -oma;
pri pridevnikih m in s v Red, Ded, Med: -iga, -imu, -im zamenjajo
-ega, -emu, -em (N 18521854);
za primernik in presežnik pridevnika razlikovalne po spolu:
-i,- a, -e namesto -i od 16. st. za vse tri spole (N od 1852 do 1854),
pri presežnikih naj- (namesto stare nar-) (N 1852),
skladnost pridevnika in samostalnika v mn s:
trdna vrata < trdne vrata (N 1866),
pisava šč za dotedanji š (piščal < pišal),
pisava veznika da namesto de (N 18511852) in
-nuti pri glagolih, ki se končujejo na -niti (približanje češkemu, ruskemu in drugim
ilirskim jezikom (mladi literati, Valjavec in Koseski, a se ni obdržala).

Vzhodnodolenjsko podnarečje: Vesela
Gora pri Šentrupertu (V.Smole)  glagol











Sedanjik : za 1. os. dv. se rabi z množinsko križana končnica -ma (mːdva dːlama).
Dvojina ž. sp. se je izenačila z množino (mìẹdvej dːlamo).
Velelniki gl. na -ati (-em , ...) posplošujejo konč. -aj analogno po gl. na -ati -amː
brːsaj, lagèj .
Namesto velel. oblik se rabi tudi zveza vel. gl. dati + nedol.ː Dèjte zèt!
Vzemite!; Dèj na pt! Ne vpij!;
– pri prepovedih tudi zveza ne + nedol.ː Nè se žáːnt! Ne ženi se!;
– za prošnjo ali grožnjo (z ustrezno stavčno intonacijo) se rabi tudi
prihodnjik ː Buš pərjìẹ ? Primi, prosim!; – Buš šù ! Pojdi! Izgini!;
– posebna oblika zapovedi je tudi zveza oseb. obl. gl. imeti + nedol.ː Tː maš za
nardt! To moraš narediti! – Spàt mə maš jt! K spovedi moraš!
Nedoločnik je kratek (náːst < nosìt),
pri nedov. gl. na -iti -im in -eti -em tudi dolg (zamenjava z namenilnikomː kusːt);
gl. z nedoločnikom na -či imajo dodano še končnico -tː rèčt, strčt.

NEPREGIBNE BESEDNE VRSTE
 PRISLOV









V starejši slovnici so nepregibne vrste poimenovane z
nadpomenko členki – Partikeln (Miklošič: Skladnja).
O prislovih v st. KJ: Bajec, Orožen 2003, v 16. stol.
Merše 2011, prostorski in časovni zaimenski prislovi Orel
2001, Jurančič, nek. časovni v sln. narečjih Smole 2011
idr.
Poimenovanje:
polegbeseda (Pohlin 1768 po nem. Nebenwort),
narečje (po rus. Vodnik 1811),
prirečje Janežič 1854),
prislov (Janežič 1863).

TVORBA PRISLOVOV









Izsamostalniški: doma, vrhu, dol, doli ‘v dolini, jami’, gor,
gori ‘na gori’ ‘gora, mesto, ki je višje od okolice’,
SP: mestov. prostor. prisl., dôli, gôri < *dolě  Med
sam. *dolъ ‘jama, dolina’,
gorě  Med sam. *gora (ě > i ali /N/ po Med i)
SP: dôl, gôr cilj. prostor. prisl. = Ted *dolъ ‘jama,
dolina’ gor ← dol,
izpridevniški: lepo, veliko, popolnoma
izzaimenski: sem, tja, kdaj, potlej, potomtoga (PKM),
potomtega TR: PL, potomtẹ̑ga adv. ‘potem’ Trub.Mik. ‘potem’
izštevniški: drugič, petkrat, enbart

TVORBA PRISLOVOV







izglagolski (izdeležijski): molče, sede, grede, razmišljaje,
rekoč, oprimši.
Izglagolski prislovi: kot členki, ki imajo osebno glagolsko
obliko ali so celi stavki: bodi, vendar < *vě m da že (ali
*viny že ‘seveda’), menda < *meni da itd.
Sklopi: *o(b)-seji-ur ě ‘ob tej uri, ob tem času’ >
obsore(j), osorej, osovre(j), osovri, obsovred (-red),
sorida (KOR), odsihčas, ( d/p)opoldne, dopoldan,
vekivečno ‘večno’ (PKM)
Okameneli (predložni) samostalniški skloni : zdolaj,
vkup(e)/aj, naposled, zdaleč ‘od daleč’, pozimi, včasih,
pridevniški skloni: zlepa, domala.

PRISLOV – besedotvorni vidik
















Priponska obrazila:
o/e: malo, mnogo, bolje, prej(e), večje, daleč(e)
na V ni preglasa za palatali: vročo, vražjo
ě (Med): dobrě, gorě, dolě doli ‘v dolini, jami’
u (Med): dol(u) ‘doli’, venu ‘zunaj’ (star., posplošitev i)
i: latinski ‘latinsko’, moški ‘moško’ (star., posplošitev izprid. o)
ø: prav, posled ‘naposled’, zopet/spet,
ki: ležečki ‘ležeče’, bočki, nač. prisl.
da: gda ‘kdaj’ vpraš. čas. prisl. zaim., zdaj/sedaj,
de: kde > kje, inde ‘tam’, onde, zde ‘tu’ (REZ)
di: ondi ‘tam’, gdi ‘kjer’ (Trubar) ozir. mestov. prostor. prisl. zaim.
SP 2001: ôndi in óndi kaz. mestov. prostor. prisl. zaim. (ȏ; ọ̑) star.
tam.
du: ondu ‘tam’ (star.)
-gda: *t ь gda - tedaj , *v ь segda - vsegdar, vsigdar
-mo: kamo, tamo.

PRISLOV – besedotvorni vidik

















Poudarjalne členice:
-le : sem -le ; zda-j- le ,
-j: seda- j /zda- j , kda- j , teda- j , z-vuna- j, SLGOR - h: zgora h
brez -j: KOR, PRIM, V del PANON.
ka + (e): tu- ka - j , snoč- ka - j : OBSOŠKO, REZ: snočka, snuka, SLGOR
spode ka ‘spodaj’ semkaj(e), ondukaj, zdikaj ‘tukaj’(TR)
-ci: zda-j- ci , teda-j-ci
-či : zdač(i), zdačka, zdačkar ‘pravkar’
-sa (KOR.): dousa, gor sa / dous ei, gor sei ‘sem dol/gor’
-ta (KOR.): dou ta , hor ta ‘tja dol/gor, navzdol, navzgor’
PL: gȏrta, adv. = gori ‘navzgor’ KrGora- DSv.
sa- ‘sem’ (REZ.): sa ntre ‘ sem notre’
PL: santrẹ̀, adv. = tu notri, Rož.- Kres; (santri, Z.).
s ě - soune ‘zunaj’, souen < s ě -v ъ n ъ ‘ven’
PL: sovnẹ̀, adv. draußen, Rož.- Kres; (sovna) Npes.-Schein.
PL: sovə̀n, adv. = vun, heraus, Rož.- Kres.
ta- ‘tam’ (REZ.): ta ntre PL: tantrẹ,́ adv. iz: tam notre (notri), Rož.Kres.

Raba













členic v narečjih

PL: pravkar, prav zdaj
zdàč, adv. = zdači, C.
zdàči
či, adv. soeben, C., vzhŠt.; — = davi, heute morgens, C.
zdàčišnji, adj. was so eben war, C.
zdàčka
čka, adv. = zdači, C.
zdàčkar, adv. = zdači, C.
zdàj, adv. jetzt; — zdaj zdaj, sofort; zdaj zdaj mora priti, jeden
Augenblick muss er kommen; — zdaj — zdaj, bald — bald; z. tu,
z. tam, bald hier, bald dort; — z. pa z., ein- und das anderemal; =
z. ter z., Levst. (Močv.), DZ.; do zdaj, bisher; do z. ga še ni bilo k
nam; za zdaj, vor der Hand; za z. naj bo; od z. (naprej), von jetzt
an.
zdàjci, adv. sofort, auf der Stelle, unverzüglich.
zdàjčki, adv. = zdači, soeben, C.
zdàjka, adv. = prav zdaj, otodi, soeben, gerade früher, PodkrnciErj. (Torb.).
zdàjkar, adv. = zdajka, Podkrnci- Erj. (Torb.).

PRISLOV – besedotvorni vidik







Miklošič: razvrstitev po sklonih:
v R: pešice, trbušce, do čistega, iz bliza, znotra.
v D: domov, si: dasiravno, marsikdaj
v T: jadrno (prim. stsl. jędrъ = hiter), daleč,
pač, sicer, kako, kar (na VŠT ka, kaj), kre,
unkraj, vadlje ‘vštric; prav do’
v M: vrhu, osorej, drevi, na nagli, sledi ‘kasneje,
končno’



v O: križem, prečki, ležečki (BKR, VŠT).

PRISLOV – vrste in pomenske skupine
Vprašalni (in poljubnostni) prostorski
prislovni zaimki

Mestovni: kje < *kъde (j umetno vpeljan pod vplivom
prislova tja): nar. ke, ki (NOTR), če (GOR), či (Kras), ŠT
(g)de, kei (razširjeno s členico j) (TR, Krelj, Kastelec), čöi
(ROŽ)
 Ciljnostni, usmerjenostni (kam < *kamo) Razmeščenosti:
od/do kod
St. osr. SKJ: Pohlin: kje, kam, odklej, daklej ‘od/do kod’
Kopitar: kéj = 16. st., kje, kam, kod, od kod,
Vodnik: kje, kam, kod, od kod
 KOR. različica: Gutsman: kei/čei, od kod/od kei
 VŠT različica: Dajnko: kdé, kam/kama (Šerf), kodi, odkod
 PKJ: gde ‘kje, kam’, odkud/odkut.


Vprašalni (in poljubnostni) časovni prislovni
zaimki









SKJ: kdaj (< *kъda), odklej, doklej
st. osr. SKJ: Pohlin: kedaj, obkorej, dokorej;
Kopitar: kadaj, kdaj; doklej, do klèj, dokorej; od klej
Vodnik: kdaj; doklej, dokorej, obkorej; odklèj
KOR (Gutsman): keda (j), (ob) kovried ‘ob kakšnem
času, uri’,
VŠT: kda/gda, kde ‘kdaj’
PKM: gda.

Oziralni (in oziralnopoljubnostni) prostorski
prislovni zaimki












SKJ: kjer (< *kъdaže), kamor, od/do koder
TR gdi < * kъdy, nigdir ‘nikjer’
‘kjer’ozir. mestov. prostor. prisl. zaim.
St. osr. KJ: Pohlin: kjer(kol), kamer(bodi), koder(kol), kjekoder/odkod ‘od
koder’,
Kopitar: kér, kjerkol, kamor, (od) kodar
Vodnik: kjerkol, kamor, kamorkol al kamor kol, od kodar
KOR.: Gutsman: kam, kamer, kamkoli
VŠT.: Dajnko, Šerf: kde (koli) ‘kjer’, kama ‘kamor’, nikam ‘nikamor’ – brez
oziralne členice r
PKJ: gde/gè ‘kje/kjer, kamor’, gde koli, gde bodi, gde godi ‘kjerkoli’,
kamakoli ‘kamorkoli’.
SP: kámor ozir. smer. prostor. prisl. zaim. (ȃ) 1. ~ greš ti, (tja)
grem tudi jaz;
kámor kóli tudi kámorkóli poudar. ozir. poljubn. smer. prostor.
prisl. zaim. zv. (ȃ ọ̑) ~ ~ je šel, povsod mu je zvesto sledila.

Oziralni (in oziralnopoljubnostni) časovni
prislovni zaimki










SKJ: kadar (< *kъda), odkar, dokler (<*dotъleže)
st. osr. SKJ: TR dotle ‘dokler’, DAL dokler
Pohlin: dokler, doklei, dokle, kir, kadar kol
Kopitar, Vodnik: kadar kol/kadarkol, dokle(r)
KOR. (Gutsman): kaderbodi, kaderkoli, dokler kar,
doklieder, dokler, doklej kir
VŠT.: kda, dare, dere ‘kadar, ko’, doklič ‘dokler’, kda
koli, ker den koli, doklam ‘ dokler’ (Šerf)
PKM.: gda ‘kadar, dokler’, geto.

Kazalni prostorski prislovni zaimki













SKJ: mestovni: tu, tam, ondi; ciljnostni: sem, tja
poti/razmeščenosti: od/do tod, ondod
St. osr. SKJ: Pohlin (le)tukej, tam(kej), (le)ondi
sem(kej), lesem, kjekej ‘tja’, semterkje;
(le)tod, odtod, odklej, daklej, daletod, daunod, odunad, daondi,
daonkej
Kopitar: tukaj, tuki; lih tam; ondi; (le)sem, tje(kej); (le)tod; (od) unod
Vodnik: tuki ali tukaj al tu; lih tam; les ‘lesem’
KOR.: tukai, to/tu, litukai, litemi, lito; (lih) tam, temkai/tamkai, litam,
(li)tamei, tortu; neki, ondi;
sem(kaj), tusem, tose(m), sasem, tukajsem ’sem’
ta, tota, totai, teta, htemu, kekai ‘tja’
VŠT: tü, tam; ta/té ‘tja’, sem.
PKM: eti ‘tu’, tam/tá ‘tam’; tà ‘tja’, etec ‘tod’, od etec ‘od tod’, od
tistec ‘od tam’; odnut ‘odondod’; esi ‘sem’, vunka ‘ven’.

Kazalni časovni prislovni zaimki











SKJ: zdaj/sedaj, tedaj, takrat; doslej, dotlej, potlej, potem, nato; odslej, odtlej
st. osr. KJ: TR dotle ‘dokler’, DAL: dokler (vez.), potle, natu, potem, sedaj/zdaj
…
Pohlin: zdej, zdajci, obsorej, temčasi, predtem, undan, odkorej ‘odslej’
potem, potle, tedej; natu,odtehmal, dadusehmal
Kopitar: dozdaj, dotle, obsorej, dosorej, obkorej
Vodnik: takrat, tkoj, koj al sedaj, sedej, zdej, sdajci, tedej, dozdaj, dotle, obsorej,
dosorej, potle(j), po tem, na to
KOR. Gutsman: seda(j), zdaj(ci), tečas, teda(j), taku tai, potem, potem tai
‘sodann’, potler, potehmau, odsehmau, tistikrat, potistei dobi, od tisteh dob,
potehdob, doklej, tekrat, tobart, letobart, tistobart
VŠT.: zdaj, odzdaj, dozdaj, odsaj, te ’tedaj’, taki ‘takoj’, nato, na to, potem, po
tem, zatem, od tistih krat ‘od takrat’, Krempl: potli, od potli, tečas, totokrat ‘takrat’
PKM.: zdaj, teda, taki ‘takoj’, preci ‘precej’, potom, do sej mao ‘dosihmal, do
tedaj’.

Drugostni prostorski prislovni zaimki










SKJ: drugje, drugam, drugod
st. osr. SKJ: dergi (Pohlin); drugam, (od) drugod
KOR. (Gutsman): keihinde ‘kje drugje’
VŠT.: indi/inde ‘drugje’
PKM.: inda ‘drugje’, indri ‘drugod’.
ı̑ndẹ, adv. = indi, Mur., Cig., C.
ı̑ndẹh, adv. = indi, C.
ı̑ndẹr, adv. = indi, C.
ı̑ndi, adv. = drugde, drugje, C.,
Raič (Slov.); išči ga indi, SlGor.

Drugostni časovni prislovni zaimki








SKJ: drugič, drugikrat
st. osr. SKJ: h’drugimu, drugič, drugikrat;
drugibart
KOR. (Gutsman): (eno) drugobart,
drugomau, endrugikrat, drugemali
VŠT.: drügoč ‘drugič’
PKM.: drügoč.

Nedoločni prostorski prislovni zaimki







SKJ: nekje, nekam, od/do nekod, ponekod
st. osr. SKJ: Pohlin: nekam
Kopitar, Vodnik: neki, néki ‘nekje’, nekam,
nekod, od nekod
KOR. (Gutsman): negdai, negdei, neikai,
neičei, na enem kraji
VŠT.: nekde ‘nekje’, nikedig/nikedik ‘ponekod,
nekje’, nekam, od nekod
PKM.: negde

Nedoločni časovni prislovni zaimki










SKJ: nekdaj, nekoč, (knj. pog.) enkrat
Osr. st. SKJ: nekdej, enkrat, enčas, enbart,
malukedej, merskikedej (Pohlin);
Kopitar: kdej, nékdej, nékdaj, nékidan
KOR. (Gutsman): nekeda, malukeda, tanekeda ‘pred
dolgim časom’, enkrat, enobart
VŠT.: nekda ‘nekdaj’, od nekda, ednok, enkrat,
malogda
PKM.: negda, nigda ‘nekdaj, nekoč’.

Nikalni prostorski prislovni zaimki









SKJ: nikjer, nikamor, (od/do) nikoder
st. osr. SKJ: Pohlin: nekjer, nekamer
Kopitar: nikir, nikamor,
Vodnik: nikir, nikdir, nikamor
KOR (Gutsman): nikir, na obenem kraju
VŠT: nikde, ninder ‘nikoder, nikjer’, nikam, od
nikod
PKM: nikéd, /nindi/nindri ‘nikjer’, níkam ‘nikamor’.

Nikalni časovni prislovni zaimki







SKJ: nikdar, nikoli
st. osr. SKJ: Pohlin: nikdar, nekol
Kopitar: nikdar, nikol, Vodnik: nikdar
KOR. (Gutsman): nigdar, nikoli, obenobart, odnirobart,
obenikrat, nikedaj, nikarveč, karveč, nikoliveč
VŠT.: nigdar, nikoli
PKM.: nigdár, nikoli, nikolinigdar ‘prav nikoli’.

Celostni prostorski prislovni zaimki







SKJ: povsod
st. osr. SKJ: Pohlin: pousod;
Kopitar, pousot, Vodnik: povsod
KOR. (Gutsman): povsod, povsednem
VŠT.: povsodi, povsodik, od vsakod
PKM.: povsud, odevsud ‘od povsod’.

Celostni časovni prislovni zaimki









SKJ: vselej, vedno, zmeraj …
st. osr. SKJ: TR: veden/vedan, veden inu vselej,
vselej inu imer (iz nem.)
Pohlin: vseli, vselej
Kopitar, Vodnik: vselej, vedno, smiraj, smiram
KOR. (Gutsman): vselej, spuvu < *sь polu,
is-polu (spoloma ‘zapored’), vsakidar,
vsikdar, vesčas, ves čas, vsaki čas, vun nu vun,
skuzi, skuz nu skuz …
VŠT.: vseli, vsikdar, vsikoli
PKM.: vsigdar.

PRISLOVI (Metelko 1830)











PROSTORSKI: bliz, bliže, deleč, delj, dalej, notri, znotrej, poleg,
proč/preč, spodej, sredi, (v)štric,
zad, zdolej, zgorej, zraven, vnej, zunej ‘zunaj, razen’, vmes, takraj,
unkraj;
Kod?: skoz in skoz ‘povsod’.
MERE: dovol, dosti, malo, menj, nekej, (v)saj ‘nekoliko’, toliko, več,
preveč.
ČASOVNI: brž, dnes, dans, davi, davno, dolgo, dopoldne, drevi, jadrno,
jutri/zajtro, kmal, lani, letas, naposled, zadnjič, nocoj, opoldne, po
jutri(š)njim, popoldne, pozno, pozneje, počasi, préd, poprej,
predlanskim, predvčeranjim, ravno, sicer, skorej ‘kmalu’,
snoč, zdej, zgodej, zmirej, zmiram, zvečer, še, že, vedno, vselej;
Dokle?: dozdej ‘doslej’.
Kam?: doli ‘dol’, gori ‘gor’, mimo, na dvoje, naprot, narazen, nazaj,
nazdol, noter
Od klej?: od nekdej, z mladega, od mladih rok (tke), od mladih nog
(pase).

PRISLOVI (Metelko 1830)
NAČINOVNI: Kako?: bolj, napak, nategama, nevedama,
nevidama, posebej, skupej, strahoma, všeč, zastonj, zlasti,
zelo, znak ‘vzvratno’, celò.
 Kako silno?: komej, prav tako, skorej, tako silno/zelo .
 Večpomenskost prislovov: komaj: načinovni, merni, časovni
‘nedolgo tega’
 poud. komajda (nač. prisl., čl.)
 Večbesednovrstnost:
komaj, členek zadržka,
komaj, podredni veznik v časovnih odvisnikih ‘takoj ko’.


Časovni prislovi v narečjih


davi ‘danes zjutraj’ < *davě ‘v preteklosti, v daljavi’,raba peša,

 se ne uporabljamna SV, ob meji s Hrvaško
 + danes zjutraj
 davi, dave (Alasia), davej (Janežič)
 drevi ‘danes zvečer’ < *drěvě prv. danes zjutraj, v starih časih’,
 v drugih slovanskih jezikih kaže na preteklost, n. pr. rus. древний, češ.
dřive.
  se ne uporablja na SV, ob meji s Hrvaško
 SSKJ: raba peša, v nar. tudi.
 + danes zvečer
 PKM : sledka(r), sledi ‘potem’ < *slědikaže,
 PKM, VŠT: vgojdno ‘zgodaj zjutraj’,
 Pl.: vgọd
̑ nọ, adv. = zgodaj, frühmorgens, ogr.- C., vzhŠt.- SlN.
 zarana, zaran, zaran(o) (V Št.), zrana (PKM) ‘zgodaj zjutraj’.


Časovni prislovi v narečjih
(V. Smole, SSJLK 2000)











nocoj iz O manjšalnice not’ьcoj (Ied *noč-ca) - Z-slovanski
ostanek v sln. (Snoj po Furlan),
Bezlaj iz Z- slovan. O ed. *noc,
Štrekelj (Pl.), Ramovš: not’ь - soj ‘to noč’
SSKJ: ‘v noči ali večeru, ki je, še traja, bo prišel, je minil’, star. to
noč’
Bezlaj: 16. st. nocoj (DAL), noco (Krelj), 18. st. načoj (Apostel),
Narečno:
-ø: noco REZ, Cerkno, KOR nəco, J PKM, kostelsko nəco
-j: nocoj
-r: nicor < nojco-r (del VŠT, istr. šavrinsko)
Namesto: danes zvečer, danes ponoči (Lovrenc na Poh.), ponoči (St.
trg pri Ložu), vnoči (Nedelica).

Časovni prislovi v narečjih
(V. Smole, SSJLK 2000)








sinoči: sinoči ‘včeraj zvečer, v noči pred
današnjim dnevom’:
-ka: V PRL snočka, snočkaj (Vraz)
(j)-ka: Z (REZ, TER, NAD, ZGSOŠ): snojka
(Breginj)
/G/ č > ø + -j(j)-ka-j: snojkaj (ok. Brežic)
-ka-r: S in J PKM: snočkar
+ danes zvečer

Časovni prislovi v narečjih
(V. Smole, SSJLK 2000)















zvečer ‘v času od večera do polnoči’
+ zvečera Gutsm. (Pl.)
večer  brez z (iz kaz. zaim. *sь) PODJ, SPOH, V del JPOH, , SLGR,
PRL, S PKM in pos. kraji
v večer – ISTR.
k večer – V kostelsko, ob hrv. meji
k večeru  BKR: Preloka
k večeri – Središče ob Dravi + zvečer
k večerki – Zibika PKM
navečer – Gorica + večer
od večera – PKM (Gomilica, Velika Polana), REZ (Osojane)
za večera  PKM (Gomilica)
zvečera – KOR: ROŽ, OBIRSKO + zvečer, REZ (Solbica) HAL (Cirkulane)
večerko (le pri Rogatcu)
PL: večerkah – POH (Pl.)

Časovni prislovi v narečjih
(V. Smole, SSJLK 2000)















Tvorbeno najbolj raznovrsten:
osnova: (j)utr, ran(k), god: predpone z, v, za:
(j)utr: s predpono z ((iz kaz. zaim. *sь)
zjutraj zjutra – zutraj  zutra
osr. in SZ nar. –jutro – osr. in SZ nar.
jutros – ISTR. šavrinsko
vjutro (iz predloga *vъ(n) ŠT, BKR, ISTR, ČIŠ.
vjutra  kostelsko
vutroma – SV  Črešnjevci
vgojdno  S PKM
zajtra S PKM
zaran PRL ‘zjutraj, zgodaj’
zazrankoma  Porabje
vujtrano (< vjutrorano) + zaran Videm ob Ščavnici.

PRISLOVI V SKJ 16. stoletja (Merše)

















Izpridevniški: o > u, Krelj o, Juričič o/u; oma (redko):
dopolnoma, popolnoma/popelnoma, strahoma
bogat 32 : bogato 17
bridek 24 : bridko 16
častit 22 : častito 10
časten 18 : častno 13
čuden 35 : čudno 29
debel 20 : debelo 6 (TR)
Dvojnice:
gnadiv – gnadivo
gnadljiv – gnadljivo
brumen 40 – brumno 2 (Krelj), brumsko, brumski (Krelj)
Več prislovov kot prid. (redko):
hiter 26 – hitro 31
brz 4 – brzo 9
glasen 37 – glasno 51

PRISLOVI V SKJ 16. stoletja (Merše)
Nepregibni pridevniki → prislovi: flisig, fraj, grob, nar flisigiš, ferm
‘čuječ, priročen, oster’
deležja: skrivši ‘skrivaj‘ (TR), padši, pogledavši (Jur.)
Sopomenski nizi prislovnih različic (izsamostalniški prislovi):
blizi 16  blizu 1 – blizo 2 (Krelj, Jur.: 14 blizu, 8 blizo  /N/ po
prislovih na –o
bliž – bližiše – bliže – bližej (1 – TR)
časi – času – včasi (Jur. včasa)
počasi – počasu (Megiser čajsi).
Daljšanje nizov sopomenskih različic s priponami in predponami:
sem, semkaj, lesem, lesemkaj  lesem doli
tja – tjakaj; letu – letukaj; tam – tamkaj.

PRISLOVI V SKJ 16. stoletja (Merše)
Veččlenski sopomenski nizi z različno V izpeljavo:
zada – zadaj zadi
zdavna – zdavnaj – zdavno – izdavna/izdavne – izdavno
zgoda – zgodaj – zgodo
Zamenjava ali dodajanje obrazila:
j > d: naprej  napred
potle – potler : 319 :79
lahko – lahki/lohki – lahke (Juričič) lahkaj/lahkej/ lohkej
(<* lъgkъ-o )
(GOR lohka, uhka, KRAS lohkor itd.).

ponavljalni: zopet/zupet, spet (< *vъ z ‘od spodaj navzgor, na’ + (o-)pętь ‘na pot’) ‘ponovno’.

PRISLOV V SKLADNJI







Skladenjsko okoliščinsko (primično) določa
glagol: delati dobro
pridevnik: popolnoma nov
prislov: silno dobro.
Načinovni prislovi se stopnjujejo:
st. osr. KJ: oblika moškega spola, ne srednjega:
To je narlepši povedano ‘najlepše’. Vsln.: To je
najlepšo  razlika v presežniški členici (*naže >
nar, na > naj) in v obliki srednjega spola, ki ni
preglašena.

PRETVORBE NAČINOVNIH PREDLOŽNIH
ZVEZ V PRISLOV (OROŽEN 2003)
M. Orožen (2003): Poprislovljenje (adverbializacija)
prislovnega določila v prislov:
St. osr. KJ: 16. st.: TR, DAL, 18. st. JAP.
Zač. 19. st. predložne načinovne zveze prehajajo v prislov –
pomemben skladenjski strnjevalec:
leksikalizirane in ustaljene načinovne predložne zveze:
A obvezna (možna pretvorba):
On prosi očeta brez prenehanja  nenehno, neprestano
kadar ti bode s Kojniki ali k nogam teči – kalkirano: peš
TR: za risnico jest vom povejm – resnično
po krivici blagu zbirati  krivično
na skrivnim govoriti  skrivaje (TR skrivši).

PRETVORBE NAČINOVNIH PREDLOŽNIH
ZVEZ V PRISLOV (OROŽEN 2003)
B leksikalizacija v nov, enopomenski prislovni leksem (18., 19. st.)
ravnati iz pametjo inu premislekom – pametno, premišljeno
z jutra – zjutraj
iz nova – znova,
k višku – kvišku,
v pričo – vpričo
ob pul dne – opoldne,
po zimi – pozimi,
nar bule – najbolj.
Povedkovniki: rad-a-o, rajši/raje (BS), všeč (< *voščeč – del. gl. voščiti ali iz
vьz- + *cěst’a ‘volja’).
Prislovi v povedkovniški vlogi: Temno/gotovo/daleč/dobro … je.

PRISLOV V SKLADNJI
C Spremenjene predložnosklonske načinovne zveze (prislovna določila):
z verhom naliti – do vrha
pustiti z mirom  pri miru
govoriti s svojim lastnim jezikom – v lastnem jeziku
klicati z imenom – po imenu
Pretvorbe podrednih stavkov v prislove:
časovni odvisnik – prislovno določilo z načinovno predložnosklonsko
samostalniško zvezo
DAL Inu ona ſta ſliſhala ſhtimo GOSPVDA Boga, kir je hodil v'tém Vèrti,
kadar je dan hladan bil poſtal.
SSP: Zaslišala sta glas GOSPODA Boga, ki je ob dnevnem vetriču hodil
po vrtu. 1 MZ 3,8
Inu kadar je bilu ſedem dny minilu, ſo Vodé tiga Potopa priſhle na Semlo.
SSP: Po sedmih dneh so vode potopa prišle na zemljo. 1MZ 7,10

SMERNI PRISLOVI V VLOGI GLAGOLSKE
PREDPONE (GLAGOLSKE ZVEZE PO
NEMŠČINI)









Nemška perifraza s smernim prislovom (gor(i),
dol(i), ven, nazaj, naprej, proč …) in z glagolom
je dobesedno prevedena:
ven/vun dati in vendati (herausgeben) ’izdati,
porabiti’
nazaj dati (zurückgeben) ‘vrniti’
čez dati (übergeben) ‘izdati’
naprej dati (vorgeben) predati, izročiti’,
naprej metati (vorwerfen) ‘očitati’
proč se peljati (wegfahren) ‘odpeljati’.

E: PRISLOV V
VZHODNOŠTAJERSKIH GOVORIH





Vzhodnoštajersko: Dajnko (Zorko, Kmet Izidor; Zgodbe svetega pisma
stare zaveze), Šerf, Koletnik: slovenskogoriško, Cven.
PROSTORSKI: blüjzi, kde, tü, tam, tan, tanta,, sem ino ta, daleč, dale, skoz,
polek povsodik, mimo, zgorah, znotrah, dol/doj ‘doli’,, dolta, gor, gorta,
gorih ‘gori’, nadno, zvünah, zgorah, domo ‘domov’, tamdod ‘tam spodaj’,
medzmes ‘vmes’, vsakod ‘povsod’, kviški, kre ‘poleg’, fkraj ‘vstran, proč’,
nor ‘noter’, notri, indi ‘drugje’, povsodik, okouli, okrouk, preidi, preikta, spor,
scoj ‘zraven’, spout, zvüna …
ČASOVNI: blizo ‘skoraj’, dave ‘zjutraj’, dnes/gnes ‘danes’, dale ‘naprej’,
dokelič ‘dokler’, drügoč ‘naslednjič’, (ne) dugo, duže ‘dalj’, jüter, potli
‘potem’, inda ‘drugič, nekdaj’, negda ‘nekoč’, pa ‘spet’ prvo ‘najprej’, preci
‘kmalu’, ker den koli, prejdoč, preveno ‘neprekinjeno’, pa ‘zopet’, nato,
poznej, skoro ‘kmalu, taki ‘takoj’ ( nar. fčasik), te ‘potem’ včera ‘včeraj’,
večer ‘zvečer’, vütroma, nicor ‘nocoj’, nikdar, vsigdar ‘nekoč. Vedno, vsakič,
vsikár, znave ‘spet’, zaj ‘zdaj’, zanič ‘zadnjič’. dosta ‘veliko’, itd.

E: PRISLOV V
VZHODNOŠTAJERSKIH GOVORIH






Načinovni: bolečlivo, čüdovitno, ednako ‘enako’,
hujdobno ‘grešno’, keliko – teliko, kak – tak,
dosta(krat), liki ‘kakor’, drügoč ‘ponovno’, slobodno,
lehko – ležej, kak dugo – tak dugo, globše, čerstvej,
nači, načik, ovači ‘drugače’, močnešo, pojdoč, znovič
‘znova’, na ednok, peški = ročno, ‘naenkrat’, zobstonj,
v’kup ‘skupaj’, itak tudi ‘tako in tako’, zvitno, širje,
skrblivo ‘skrbno’, zvekšinom ‘večinoma’, žmetno
‘težko’, istinsko ‘resnično’, nači, vači ‘drugače’,
pomalen ‘počasi’, vküper ‘skupaj’
Dajnko: govorim lepo, slovenski, vogerski, stoji skončki
‘pokonci’, poprečki, glavički ‘na glavo’.
Brez preglasa: vročo ‘vroče’, vražjo ‘vražje’, odzaja
‘zadaj’,
Nereducirane oblike primernika: bole, brže ‘brž’.

E: PRISLOV V
VZHODNOŠTAJERSKIH GOVORIH











Arhaizmi: resen ‘res’, inda ‘nekdaj’, liki ‘kakor’, jako ‘zelo’
Izpeljani: vdilem/vdilem ‘vzdolž’ (+kajkavsko, v + dalj/dilj), dere
‘kadar’, gda ‘kdaj’, kakšte ‘kak hote, poljubno’
prle/prvle/prvlje (primernik od prvo) ‘(po)prej’ (> Prlekija), najprle
‘najprej’
ve/vem/ven ‘saj’ (< gl. vedeti  vem)
zraven ‘naravnost’
kre/kraj  razmeščenost ‘ob, vzdolž’
družljivost: kre te ‘ s teboj’.
Kalkirane glagolske zveze:
kcoj/kcu gučati/govoriti ‘na/prigovarjati’,
nazaj gučati (zurückreden) ‘odgovoriti’.

PREDLOGI







Predlogi so nepregibna, nepolnopomenska (slovnična
ali funkcijska) besedna vrsta,
ki poimenuje neenakovredna razmerja (časovno,
prostorsko, načinovno in vzročno)
med besedami ali besednimi zvezami.
Vplivajo na sklonsko obliko izraza za seboj.
 Določajo pomen jedra ali odnosnice.
Predlog in beseda/besedna zveza (samostalniška,
pridevniška, glagol, prislov), tvorita predložno zvezo.
Nimajo vloge samostojnega stavčnega člena.

Vrste predlogov


Pravi, prvotni: končna množica, zaprt sistem (~20)


So zmeraj nenaglašeni.



Če se končujejo na zveneči nezvočnik (ob, iz, pod), pred
zvočnikom ali V naslednje besede v izgovoru ohranjajo
zvenečnost za razliko od ostalih besed.



Nepravi, drugotni, prislovi v predložni funkciji ,
prislovni predlogi, homonimni s prislovi.



besede, ki prvotno niso predlogi, temveč:
samostalniki: npr. vrh(u) /gore/, konec /vasi/ ali
prislovi: npr. blizu /mesta/, sredi /množice/.




PREDLOGI
Pogostost in zaprtost rabe pravih predlogov, ki nastopajo
 v vseh prevodih: brez, do, iz, k/h, med, na, nad, o, ob,
od, po, pod, pred, pri, proti, (raz), v, z/s, za; zavoljo →
19. st. zaradi, zastran;
 neustaljenost, odprtost in redkost rabe nepravih
predlogov: z R: blizu, čez, glede, koncem, konec, izven,
kraj, križem, krog, mimo, namesto, nasproti, niz, obakraj,
okoli, okrog, onkraj, onstran, poleg, prek(o), povrh(u),
razen, skozi, spričo, sredi, širom, tekom, tik, tostran,
vpričo, vrh, vrhu (star.), vsled, vštric, vzdolž, znotraj,
zoper, zraven, zunaj.
 z D: nasproti, navkljub, navzlic.

PRAVI PREDLOGI














Vezava s skloni:
enosklonski:
R: brez, do, iz, od, z/s, za
D: k/h, proti
T: med, na, nad, ob, po, pod, pred, raz (19. st.), v, za
M: na, o, ob, po, pri
O: med, nad, od, pred, z/s, za
dvosklonski:
T in M: na, ob, po, v
T in O: med, nad, pod, pred
R in O: z/s
trisklonski:
R, T in O: za.

PRAVI PREDLOGI













Sklopi 2 predlogov:
iz + med, nad, pod, pred, za + R: izmed/zmed, iznad/znad, izpod/spod,
izpred/spred, izza
V 16. stoletju redki, razen is mej ’izmed’,
v 18. st. tudi is ∫ręd (grma, njih).
Poenobesedeni so bili v 19. stoletju:
zmed/izmed, spred, izsred, izmed, izpod, izpred/spred
(od)iti, izgnati/pregnati spred faraona/obličja,
izginiti spred ljudstva.
Dal in SSP jih nadomeščajo z glagolskimi zvezami iti od koga ali izgnati pred
kom/čim.
niz dveh pravih predlogov:
za + na, med, po, pred, čez …
Dvojne predložne zveze: iz – v, od – do.

PRAVI PREDLOGI V STAREJŠIH
OBDOBJIH











BS (10. st.): pravi predlogi (12): do R, iz R, k (c, ki) D ‘k/h’, na T, M, o T ‘za’, od (od, ot)
R, po (po, bo) T, M, pod (bod) T, pred O, D, v/u T, M, z/s O, ze R, O ‘z/s’ +
brezpredložni orodnik sredstva, za T.
Nepravi: proti (protiu(uo) D.
16. st.: pravi predlogi: prez, do, iz, k/h, (v)mej, na, nad, ob, od, po, pod, pred,
pri/per,v/u, z/s, za; za vol(j)o.
Nepravi predlogi: blizu/blizi/blizo (Kr, Jur.), izven, mimo, namesto, okoli, okrog,
poleg,sredi, pruti/proti, vpričo, vrh(u), znotraj, zraven, zunaj/izvuna …
z D: proti (tudi v pomenu ‘nasproti’ (pridi meni pruti), tudi v pomenu do (lubesen pruti
meni)
z T: čez, skuzi/skozi, zoper
z O: zred.
z/s z rodilnikom (BS – 10. st.): do konca 18. st. redek, njegovo vlogo je imel iz: iz
Gorre (DAL).
razen (redek v 16. st. (samo DB 1578, BOH, Meg) → izven/zunaj, 19. st. razun.

Razvojne spremembe







V popolni ali delni izmenljivosti z drugim(i)
enakopomenskim(i) predlogom/predlogi,
v njihovi razvrstitvi,
v izrazni podobi oz. zapisu in položajskih variantah
(s’, selzami, so (vsem) ter
v njihovi pomenski zgradbi,
z izkazano večpomenskostjo nasproti današnji
specializaciji za določene pomenske vloge,
z večjo sopomenskostjo in z razlikami v pogostosti
rabe po posameznih pomenih.

Izvor in morfemske glasovne/pisne
variante
pravih predlogov
















R: brez (< *bez(ъ) X *perz(ъ) ‘prek, skozi, čez’):
16. st. prez (brez le 1 – Pesmarica 1563)
do/da (redko premena po akanju)
iz (< *jьzъ): iz, z/s,
od (< *otъ), od/ad (redko),
z/s (< *sъ, *sъn ‘dol, od zgoraj navzdol’), od 18. st. → iz
D: k/h, k/h (ob p, b, t, d, k, g, h, s, z, č, š ),
T: raz (19. st.) ‘s površine zgoraj navzdol’
M: o (10. st., *psl. o < IE *op(i) ‘blizu, na, ob, za’:
PMG, neknj. od: govoriti, spraševati, pisati o kom/čem), ob (o),
pri (16. st.): /per/pèr,
O: z/s (< *sъ, *sъn ‘skupaj z’) z (s’), pred vs so, iz O (osr. KJ od 17. st.19. st., nar.) iz PRIM
podvojitev zis/zəs. REZ. ziz njn ‘z njim’, z njú ‘z njo’
dvosklonski:
T, O med: *IE M *medhi > psl. *medь, sorodno med’i: meju > mej (14., st., 16. st.), TR, SVKR
vmej, gor. med (18. st.)
T, M: v (< * vъn): u, v’, ú, VŠT, PKM vu.

Izvor in morfemske glasovne/pisne
variante
nepravih predlogov













Redkeje rabljeni:
Z R blizu (iz sam. bliz ,bližina’), blizi, blizo (16. st.), blezo
mimo (* psl. mimo), memo, mumu (TR)
okoli (16. st.) (*psl. okolo < * psl. o(b) – Ted sam. kolo) okrog (17. st.)
poleg, polgi (Bohorič, Megiser)
prek(o) (18. st.) (< *perkъ ‘prečen, ki leži nasproti’
razun, razven (16. st.) (*orzь-nъ ‘različen’)
(v)pričo (16. st.), spričo (19. st.) vrh(u) (15. st.),
znotraj (* jьznǫtra ‘od znotraj + *-j ‘iz’+ R *ǫtrь ‘noter’)
sredi (16. st.),
izvuna(j)/zvuna(j)/zunaj (Krelj) 16. st. (sklop iz (< *jьz) + star., nar. vun,
po zgledu zgoraj, znotraj)
zraven/raven (16. st.) (< *vz-raven ‘ravnina, raven’, poprislovljen po zgledu
nem. neben)

Izvor in morfemske glasovne/pisne
variante
nepravih predlogov



z D: proti/pruti (*proti, prid. protiv) (BS)
z R in D (za jedrom): na-s-proti mene, meni nasproti.

s T: čez, čez/črez (<*čerzъ, VŠT krez (čez X kre’ kraj’),
 skuzi/skozi (*skvozě), zoper/zuper koga (*sǫprь) – komu zoper
 z O: zred ‘skupaj z’ (samo 16. stol.): zred ’skupaj z’ < *sъn + *vъn +
sam. *rędъ.
 Ima samo poudarjeni družilni pomen predloga z/s, okrepljen s
prislovom vred: sred tem Iunzom, inu s’dvema Ounama (DAL 2Mz
29,3).
 Namesto nepravih predlogov v 16. st. predložne zveze :
 od úne ſtrane Iordana DAL – SSP onkraj Jordana Mt 4,25.

Izmenjava predlogov
Predložna beseda: za voljo → sr. 19. st. zaradi (1. 17. st.):
za volo koga/česa: TR ∫a uolo te be∫∫ede (Mr 4,17)),
redkeje razdruženi sestavini: za koga/čes(a) volo:
TR ∫a lete be∫∫ede uolo (Mr 7,29),
19. st., PKM: skupaj pisano: zavoljo.
Zamenjava sredi 19. st. v SKJ:
 izvornoslovanski Pg zaradi < Pg za in M sam. radь
z vzročnim, namernim in ozirnim pomenom
 z arhaično varianto brez predloga: radi.

VEZNIKI




Priredni vezniki povezujejo enakovredne
dele stavka in izražajo priredna razmerja
med stavki ali med deli besednih zvez.
Podredni vezniki povezujejo
neenakovredne dele stavka in izražajo
podredna razmerja med stavki ali med
deli besednih zvez.
Gl. še Skladnjo (vrste prirednih in
podrednih stavkov).

PRIREDNI VEZNIKI














Vezalni: i (BS, TR y (1), PKJ, PKM, 19. st.), Vodnik: ino, in, i,
i-no > ino, inu (DOL), j ə n(u), j ə nuj, noj (KOR), no (pon. na KOR., ŠT., J.
Šolar, JiS 1959)
> 19. st., SKJ in
anu, an, nu (REZ), àno 'in' (Goriško, Rezija);
tere < *teže (BS), ter/tar (16. st.), TR tar 1550 pogostejši, 1560 redek.
pa ( SP 2001 neknj. pog.), ni v st. KJ, ima le protivni pomen.
1830: kakor – tako, nekej - nekej
Ločni: BS ili, libo bodi (dobro) – libo li si (zlo), 16. st. ali/ale, oli (TR, BOH), jeli
(DB),
za povezavo sopomenk: TR 1550 oli – 1560 inu
al, bodi – ali/oli, bodi lih – ali ‘bodi(si)’.
REZ. a-li-bo-j, liboj ‘ali’; KOR: boli ‘ali’
Stopnjevalni: ne – ne, ni – ni ‘niti’: BS I 18: ni zueta vuecera, ni mega pozta
(eno- ali dvodelni):
ne le (samuč) – temuč (tudi), nikar le – semuč (17. st. Sch.);
ne le – ampak tudi, neti – neti VŠT.

PRIREDNI VEZNIKI
Pojasnjevalni: tu je, inu sice(r)/secej, 17. st. namreč, namre
 (< na ime reči, Mikl., na ime + r).
 Protivni: nu, no (BS)
 vendar/vunder/vener/viner, vini (TR), nego (Reg, PKM), ali ‘toda, a’
 DAL: Duh je volan, ali meſsu je ſhibku. Ali mejniſh li ti, de bi jeſt nemogèl mojga
Ozheta proſsiti ‘toda ali meniš …’.
 ampak /anpak (TR anpag)  na začetku povedi, ampak – taku (TR)
 2) = ako ne, če ne, razen: boš videl široke puščave; kdo jih je opustil, ampak srd?
Kast. (N. c.);
Anpag zhe ie on nim uezh prepouedoual, teim ſo oni uezh prauili (TR, Mr 7,36).
 nego/neg ‘ampak, temveč’ PKM; ner REZ.

ne – (2. del prir. zveze) temuč/temoč, tamuč/tamoč, semuč/samuč ‘temveč’,
samuč, samo (izvzemalni),
 paki, pak (BS), st. KJ pak, pag (TR), pa (VŠT, PKM, SKJ),
 a (BS; BKR., VŠT., NOTR.) ; toda (19. st.),
 an ‘ampak, toda, razen’ – 19. st., Levstik.
 sicer – vendar: toti – pa (PKM)


PRIREDNI VEZNIKI










Sklepalni: BS potomu,
16. st: obtu/obto/ob to,
zatu/zato, (za)torej/zatoraj,
tedej, po tem ker
zavol tega, za tega volo …
Posledični: tako ( BS), taku, toku.
Vzročni: zakaj  tako (na začetku, znotraj povedi),
sa/saj, sicer, 19. st. kajti (= VŠT)
Aku on glih pade taku ſe ne reſbye, Sakai ta Goſpud nega
ſuio roko gori dershi. (Tr Psa 37,24).
Če pade, ne obstane na tleh, ker GOSPOD podpira
njegovo roko.

PODREDNI VEZNIKI









Osebkovi: gdur, kdu, kateri/kteri …, PKJ što;
kar, VŠT, PKM ka(j).
Mt 11,15 Kateri ima uſheſsa h'poſluſhanju, ta
poſluſhaj. SSP: Kdor ima ušesa, naj posluša.
Predmetni in namerni: da (BS, VŠT.), de (osr. KJ
do novih oblik 1850,
ka(j) (PKM), naj.
Prilastkov: BS iže, 16. st. kir ‘ki’, kateri/keri/kiri …
19. st. kteri.
Krajevni: 16. st. gdi (TR), kir ‘kjer.
Posledični: da, tako, da ne (bi).

PODREDNI VEZNIKI







Časovni: kadar ‘ko, kadar’ (– taku/tedaj), VŠT
dare/dere, PKM kak ‘kadar’,
dokler (4) /dotle (9)/dotler (DB) dokelič, dok(l)ič,
dokleč ‘dokler’, PKM doklam, doklič, KOR dokledar,
19. st. kar, odkar, odkler, odpokler ‘odkar’,
pokle(r), pokehdob, pokehmal, poklem, poklen
‘potem ko, ker’
kə ‘ko’
preden, predno, LJUB prejner, DOL, JVŠT prejmer,
premer ‘preden’.

PODREDNI VEZNIKI



Dopustni: ako (g)lih, desi (g)lih, dasi /da si
(DAL), desiravno  (vendar), desitudi,
akoprav, akoravno, akotudi, akonikar,



19. st. akopram, čeprem; naj(si);



(19. st.) čeprav/če prav, četudi/če tudi.
Vzročni: BS eže, 16. st.: kir (TR), ker (DAL),
dokler ‘ker’,
potehmal, PKM pokler, pokehdob ‘ker’
nar. osr. k(e),
PKJ: géto/gjéto ‘ker, ko’, PKM ar.







PODREDNI VEZNIKI











Primerjalni: BS: akože ‘kakor’, eže ‘kot’
kakor/koker, kakor – tako/hitro/malo, koker – obto,
koker – tako, kakor koli  tako
kot, ko ravno/prav, prav tako
kakti, kakto, liki ‘kakor’ PKM, VŠT
ko, koto/koti 19. st., kor ‘kakor ‘ KOR .
Pogojni: ako/aku, če (DAL aku 905 : če 3),
PKM či ‘če’
ko (od 18. st.), ače 'ako' (Caf, kajkavsko).
Aku ſe ieſt le nega guanta dotaknem, taku bom sdraua. (TR Mr 5,28)

ČLENKI











“Členki ali partikule so bili sprva prislovi, nastali iz okamnelih oblik
ali iz poudarnih besedic.” (A. Bajec, Prislovni paberki, SR 1954).
“Členki so nepregibne besede in kot besedilotvorna besedna vrsta
ustvarjajo razmerja med tvorcem in sobesedilom ter med tvorcem in
izvenbesedilnim svetom, s členki pa tvorec tudi ustvarja in vnaša
stik z naslovnikom ali njegovim svetom.
Besedilotvorno je vloga členkov izrazito navezovalna (anaforična).
(Korošec, SR 2008/09, 223).
Niso stavčni členi.
Ne tvorijo sintagem.
S členki tvorec:
sodeluje pri členitvi besedila: navezovalnost,
sodeluje pri vrednotenju besedila glede na veljavnost besedilne
vsebine (besedilna modaliteta) – vrednotilnost,
se obrača k udeležencu sporočanjskega procesa – nagovornost.”

Členki v Trubarjevem Katekizmu 1550
T. Korošec (SR, Trubarjeva številka 2008/09)











15 (po pogostnosti, čez 20): tudi, pag, le, nekar, glih,
celo, spet , vsaj, vže, še, stuprov ‘šele’, zgul,
gar ‘sploh’, prav’ (iz nem.), ja (potrjevalni ‘da’; vrednotenjski ‘res’,
dopustni ‘saj, vendar’ (iz nem.)).
Inu on je ſam ſebe ponishal, inu je bil pokoren do ſmèrti, ja do ſmèrti
na krishi. (DAL Flp 2,8)
SSP: in sicer smrti na križu.
Iesus je odguvoril, inu je djal k'nym: Elias ima ja poprej priti, inu vſe
na pravu obèrniti. (Mt 17,11)
Odgovoril je: »Elija res prihaja in bo vse prenovil.
Ta pak, kir Seuzu ſeme daje, ta bo ja tudi kruh k'jedi dajal, 2 Kor
9,10 ‘vendar’
stopnjevalni členek, intenzifikator (poudarjena je dodatna določitev).
členkovni konektor, izraža protivno, dopustno razmerje.

ČLENKI  vrste
Navezovalni: in: BS i, 16. st. ino/inu/nu, nato, potem, potle(j), pa,
tedaj, tako … 18. st. torej, nar. to, tak, tok, potemtakem, sicer, saj…
 Čustvenostni: (bog varuj, nak(a), no, tak, žal(ibog)
 Poudarni: BS pak(i), le, ja (po nem.), kaj, nikar, prav/prov, ravno,
(g)lih (iz nem.), (v)saj/sej, sploh
 pa: BS paki, st. osr. KJ pak, VŠT, PKM pa
 še (< *ešt’e) BS ešte, od 16. st. še, Krelj iše,
PKM. išče, REZ štje, BKR iše
 vendar/vender/vener/ (TR 2)/ viner (DAL), vinir/vini (TR10), vunder
(osr. KJ 18. st.), VŠT vuner, denok ‘vendar’ PKM. (madž.),
TR Oli ieſt vini od tuie Poſtaue ne odſtopim (Psa 119,51)
že: (< *juže), BS, 16.18. st. vže, že, nar. dol. vre, jur (Ev.Mik.)
19. st.: baš, bašti, boš, bošt ‘prav’, PKM baš ‘prav, ravno’.


Večpomenskost členka že (SP 2001)


že [ poudarjeno žé in žè] člen. 1. verjetn. Bodo ~ našli
kak izhod |verjetno|; Bo ~ še koristilo |morda bo|; To ~ ni
res |O tem sem prepričan| 2. zadržk. Šiva ~, samo kako |
dopuščam, res|; Kako se vam godi? Že gre |ne
najbolje|; Ali boš zmogel? Bom ~ kako |bom pač na kak
način| 3. poudar. ~ dve uri čakamo; ~ ti bi moral
pomagati |prej kot drugi|; To ~ vedo |razen mene še
veliko ljudi|; ~ včeraj mu je postalo slabo |danes ni prvič|
4. domnev. Bolj previden bi ~ moral biti |prav bi bilo|; To
pa ~ lahko storiš zanj |če nič drugega| 5. soglaš. Boš ~
videl, kaj bo iz tega |opozarjam te|; Sam ~ veš, kaj je
prav gotovo 6. presoj., v zvezah že tako, že tako in tako
Zavese so prostoru jemale ~ tako šibko svetlobo |Tudi
brez zaves je bila svetloba šibka| 7. zadržk., tudi v
vezniški rabi, v zvezi če že Naj gredo, če ~ hočejo

ČLENKI  vrste


Spodbujalni: trdilni: a(li), da, dej, res, vsaj, zakaj
Implicitno (sovsebno) nikalni: kaj, da, še, kje, nikar, mar,
saj …



Sim li jeſt kaj neobſtojezhiga ſturil, kadar ſim letu miſlil? ali je li je moje
naprejvsetje bilu po tém meſsej? Nikar taku, temuzh pèr meni je ja,
ja, inu ne, je ne.
Sem mar res lahkomiselno ravnal, če sem se odločil tako? Mar po
mesu sklenem, kar sklenem? Je pri meni moj »da«, »da« hkrati
tudi »ne«, »ne«? (2 Kor 1,17)

Zanikanja in nesoglašanja: ne/na (17. st. premena po
akanju), nikar/nekar (TR), VŠT kar ne ‘ne’, kratku
nikar (poud.) , nikakor, vraga, figo …
Vprašalni: 16. st. li, ali, mar (TR HP), kaj(ne)


Bom li jeſt mojga brata varih? (DAL) Ie li doſti ſedem krat? (TR)

Dodajalni: BS: i, tože; 16. st. inu, tudi/tude, še,
takisto, poleg tega, (g)lih/prav tako, tolikajše PKM.
 Izvzemalni: le, samuč ‘samo’, zgolj (16. st. z gul,
zgul), vsaj, komaj 19. st. bar, barem ‘vsaj’,
 Zadržka: saj, pač, že, sice(r)/sece(j), SKJ resda (+
protivno priredje).
 Presojevalni: (slovnica): blizu, skoraj, domala,
malodane …
 Stopnjevalni: ne le samuč – temuč tudi, ni – ni (gl.
stopnjevalni veznik).


ČLENKI














Naklonski: verjetnostni:
Soglašalni (gotovostni): ja (16. st., SKJ: knjiž. pog.), ja/da (Alasia
1607), da, pazh (DAL) , vsaj,
16. st. resnično, res, za resnico;, zares, resda, PKM rejsen,
18. st. (cevede) seveda (sklop iz (to) se ve da),
kakopak, kajpak, kajpada, vešda
19. st. dejansko, gotovo, menda,
prmejduš, pri moji veri … nar. ma (PRIM).
možnostni: lahku/lahko/lahkaj/lahkej (16. st.),, gor. lohka, uhka
16. st. gvišnu, glih/lih ‘ravno, prav’,
18. st. morebit(i), morda, mordej, menda,
19. st. anti, mogoče, možno, baje, bojda, bliz (da), blez(i/u) ‘verjetno’
VŠT: leki ‘mogoče, verjetno’, venda ‘menda’, pre ‘pravijo > prejo)
magari (it.) PRIM.‘morda’.

MEDMETI
(16. st. – izbor iz biblijskih besedil)












Razpoloženjski v pastavkih (npr. O!):
Ah, aha (DB), aj (DB),
ej, eja,
haj, hoja, huj,
hos(i)anna (DB)/os(i)an(n)a (hebr.) (TR) ‘slava’,
jaj (D Reg3), jo, káj,
o (najpogostejši), oh, oj, ojme,
pfu, pfuj,
navezovalni (ali členek) v soredju: pole ‘glej’ (< poglej),
ovo ‘glej’(D Reg3),
ve ‘gorje’ (po nem.).
Posnemovalnih medmetov ni.

MEDMETI (Metelkova šolska slovnica,
1830)












Medmèt (Razpoloženjski):
izraz veselja: ju! Ju! Ju! Juhej! Hoja! Huja! Hajna! Hajsa! Hajsasa!
potrtosti: ah! oh! joj! o joj! joj mene! gorje (mene)! o kaj! i kaj!
začudenja: ò! ó! ov! ovbe! dete (vendar)! ne mogoče! plentaj ga!
presenečenja: oho! ha! haha!
gnus, zaničevanje: pej! fej! ba! bah!
huda bolečina: as! as as! ast! os! ost!
(Velelni):
spodbujanja: ala! hala! no! nu! na! m. nata! ž. nate!
nuj, m. nujta, ž. nujte! nujte!
pri vprašanjih: jeli, m. jelita, ž. jelite, jelite!
lej! lejta lejte, lejte!
bali! m. balita! ž. balite! balite! ‘priditete’
nikar, nikarta, nikarte, nikarte ‘ne storitate’
tih klic: st! bst! pst!, čaj! m. čajta, ž. čajte! čajte! ‘čakaj’
Pozdravi: Bog vas sprimi, Bog daj …

Večfunkcijskost nepregibnih besednih vrst
(Besedje 16. stoletja)








blizu 1 prisl. ♦ P: 5 (TT 1557, TT 1560, DB
1578, TT 158182, DB 1584)
blizu 2 povdk. ♦ P: 4 (TT 1577, DB 1578, TT
158182, DB 1584)
blizu 3 predl. ♦ P: 3 (TT 1557, TT 158182,
DB 1584)
blizu 4 čl. ♦ P: 1 (DB 1584) (Besedje
slovenskih biblijskih prevodov 16. st.)

Večfunkcijskost nepregibnih besednih vrst
(Besedje 16. stoletja)











kaj 1 [káj] zaim. vpraš. ♦ P: 12 (TE 1555, TT 1557, TT 1560, TL
1561, TPs 1566, TL 1567, DJ 1575, TT 1577, DB 1578, DPr 1580,
TT 158182, DB 1584)
kaj 2 [káj] zaim. nedol. ♦ P: 12 (TE 1555, TT 1557, TT 1560, TL
1561, TPs 1566, TL 1567, DJ 1575, TT 1577, DB 1578, DPr 1580,
TT 158182, DB 1584)
kaj 3 [káj] zaim. ozir. ♦ P: 8 (TT 1557, TPs 1566, TL 1567, DJ 1575,
TT 1577, DB 1578, TT 158182, DB 1584)
kaj 4 [káj] prisl. ♦ P: 9 (TE 1555, TT 1557, TL 1561, TPs 1566, DJ
1575, TT 1577, DB 1578, TT 158182, DB 1584)
kaj 5 [káj] čl. ♦ P: 7 (TE 1555, TT 1557, DJ 1575, TT 1577, DB
1578, TT 158182, DB 1584)
kaj 6 [káj] medm. ♦ P: 3 (DB 1578, TT 158182, DB 1584)
kaj 7 [kàj] zaim. ♦ P: 10 (TE 1555, TT 1557, TT 1560, TL 1567, DJ
1575, TT 1577, DB 1578, DPr 1580, TT 158182, DB 1584)
kaj 8 [kàj] prisl. ♦ P: 7 (TT 1557, TT 1560, TL 156
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16. stoletje:
K. AHAČIČ: Skladnja in retorični modeli v slovenskem knjižnem
jeziku 16. stoletja., Trubarjeva številka / [pripravila in uredila Majda
Merše s tehničnim sodelovanjem Kozme Ahačiča in Andreje Žele].
Ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2009. (Slavistična revija,
56/57, št. 20084/20091). 93104.
: Bohoričev postopek prirejanja Melanchthonove skladnje. Jezik in
slovstvo, 2008, 53/1, 514.
: Skladnja v treh predelavah Bohoričeve slovnice (1715, 1755,
1758). Jezik in slovstvo 2009, 54/2. 5180.
J. KEBER: Vzročni vezniki v Trubarjevih delih. Družbena in
kulturna podoba slovenske reformacije : [zbornik razprav].111116.
F. NOVAK: Stavčna tipologija v Dalmatinovi Gmajn predguvori čez
vso sveto Biblio. Jezik in slovstvo, 29/6 (1983/84), 183187.
M. OROŽEN: Poglavja iz zgodovine slovenskega jezika.
Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1996. (Trubar, Krelj, Dalmatin).
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B. POGORELEC: Trubarjev stavek. Zgodovina slovenskega knjižnega jezika.
Jezikoslovni spisi I. Ur. K. Ahačič. Založba ZRC: 2011. 243–255.
 : Skladnja pri Bohoriču in Dalmatinu: Zgodovina slovenskega knjižnega jezika.
Jezikoslovni spisi I. Ur. K. Ahačič. Založba ZRC: 2011. 269–287.
17.-18. stol.
J. TOPORIŠIČ: Svetokriški (Zbornik J. Svetokriškega, 2000.
M. JESENŠEK: Razlikovalni skladenjski vzorci vzhodnoslovenskega in
osrednjeslovenskega knjižnega jezika 18. stoletja. Sedemdeset let slovenske
slovenistike. Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovša.
Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1991. 129141.
I. OREL: Jezik pridig O. Rogerija Ljubljanskega. V: POGAČNIK, Jože
(ur.), GANTAR, Kajetan (ur.), FAGANEL, Jože (ur.), ROGERIJ
LJUBLJANSKI. Palmarium empyreum, seu Conciones CXXVI. de
sanctis totius anni /…/ datae publicae luci Carniolico idiomate ... a
p. Rogerio Labacensi ..., SAZU (Dela, 55/1; 55/2; 55/3). Faksimile.
Ljubljana: Fundacija dr. Bruno Breschi, 2001, str. 66–74. .
19. stol.
B. VIČAR: Izrazne skladenjske zgradbe v delih Antona Šerfa. Maribor: Slavistično
društvo, 2005.








Skladenjska sredstva, ki se lahko izmenjujejo s
predložnimi zvezami, so:
njihove izhodiščne stavčne zveze, odvisni stavki
ustreznih razmerij in enakopomenski vezniki ter
njihovi enobesedni ustrezniki – istovrstni
prislovi, ki zapolnjujejo vlogo le nekaterih golih
predložnih zvez, predvsem pri
prostorskem, časovnem in načinovnem razmerju.

Trubarjev stavek (B. Pogorelec)











“Ta molitva / je an risničin serčan inu prijatliv zguvor
Zbugom /
tu je
kadar Mi
 kar je nam vmisli
pravimo Bogu /
inu kadar vnaših vnadlugah na nega kličemo
tar prosimo iz serca
 de nam pomaga /
oli kadar mi za dobruto
 kir smo prijeli
hvalimo Boga /
tak zguvor je ana prava Molitov”
/Primož Trubar, Catechismus 1550: 16/

Priredni stavki







DAL Moj Ozha, je li je mogozhe, taku pojdi leta
Kelih od mene: Ali vſaj nikar, kakòr jeſt hozhem,
temuzh kakòr ti hozheſh.
SSP: In šel je malo naprej, padel na obraz in
molil: »Moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih
mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem,
ampak kakor ti.«
MT 18 Brata, ta ſta ſvoje Mréshe v'Murje metala: Sakaj
ona ſta bila Ribizha.
4,18 Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča.

Vpliv jezika prevodne predloge
Dalmatin ← Luter





Skladenjske posebnosti odlomka na
besednozvezni, stavčni, povedni in medpovedni
ravni:
Na oblikovanje skladenjske zgradbe je v veliki meri
vplivala predloga (Luter), v naslednjih primerih ne:
Lu: Ein kluger Knech gefällt dem König wohl : En
zaſtopen Hlapez Krailu dobru dopade






gefallen + dativ = dopasti se (Krailu dobru dopade)
raba nedoločnih členov (en zaſtopen Hlapez)

ein hartes Wort richtet Grimm an :
ena terda beſſeda slobnoſt naredy


anrichten = povzroči




1234567 Der Weisen Zunge macht die Lehre lieblich :
123674 Teih modrih iesik navuk lubesniu della





1234 Die Augen des herrn : 342 Tiga Gospuda Ozhy





namesto Gospodove oči, raba določnega člena

aber eine lügenhafte macht Herzeleid :
ampak en lashniu ſerzhno shaloſt nareia




besedni red po nemščini
machen lieblich – lubesniu della

machen (Herzeleid) = delati

wer aber Strafe annimmt : ampak kateri poshtraifaine
gori vsame


annimmen – gori vsame

Skladnja govorjenega jezika  v narečjih
(D. Zuljan: Narečni diskurz, Založba ZRC
2007)









Skladnja osrednjeslovenskih govorov odraža
predvsem značilnosti skladnje govorjenega
jezika nasploh:
izpusti,
ponavljanja,
pretrgani skladenjski vzorci,
nedokončane povedi ...),
nekatere glasoslovne značilnosti, kot npr. večja
stopnja samoglasniškega upada, pa povzroči še
nekatere druge posebnosti.

Značilnosti skladnje govorjenega jezika





Nesistemski izpusti (sistemske pozna tudi knjižni
jezik):
vzrok je gospodarnost jezika,
v spontanem govoru tudi posledica sprotne tvorbe
povedi
z večjo usmerjenostjo pozornosti na novo v
pripovedi, včasih pa to povzroča celo
dinamičnost/dramatičnost pripovedi (učinkuje
stilsko; skupaj z višino glasu in govornim
tempom).

E: Besedni red v govoru
(V. Smole: Vesela Gora pri Šentrupertu)*







Izpust ali elipsa glagolske oblike (+veznika, mernega
prislova):
– [6] ... pjáːče pa {-j blː, de} nːj za puvːdat.
– [8] Dərgàːč pa {j-blu vlːk} žvàːde – guvːje,
kàːju, kuštrːnu!
– [14] Tlegọr se-j začìẹ, pa kle da ːnga kùọnca
{sa blː} samù štáːnt, ːn pər drːgəm.
– [26] Pa {sa zìẹl} kàːrte u-rùọke ...
*Vzhodnodolenjsko podnarečje: Vesela Gora pri Šentrupertu
(25a), iz: Tine Logar, Slovenska narečja, str. 34 (prepis s
popravki iz SN: V. Smole)

Besedni red v govoru

Besedni red v govoru

