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Odrazi PraslOVanskih naglasnih TiPOV 
saMOsTalnikOV a-jeVske sklanjaTVe V 

gOVOru Vasi dOlnje in gOrenje MrašeVO1

V članku so prikazani odrazi praslovanskih naglasnih tipov samostalnikov 
a-jevske sklanjatve v govoru vasi dolnje in gorenje Mraševo, ki spada v do-
lenjsko narečno skupino slovenščine. Podan je tudi naglasoslovni opis na-
vedenega govora s poudarkom na naboru oblik, v katerih se pojavlja odraz 
popraslovanskega novega cirkumfleksa. Namen prispevka je pojasniti na-
glasnomestne, kolikostne in tonemske značilnosti naglasnih tipov a-jevske 
sklanjatve v mraševskem govoru.

1. Uvod2

Govor vasi Dolnje in Gorenje Mraševo spada v dolenjsko narečno skupi-
no, ki je ozemeljsko največje slovensko narečje in je poleg gorenjskega narečja 
imelo pomembno vlogo pri oblikovanju slovenskega knjižnega jezika.3 Obrav-

1 Besedilo je bilo v celoti pripravljeno z vnašalnim sistemom ZRCola (http://ZRCola.zrc.
sazu.si), ki ga je na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani (http://www.zrc-sazu.
si) razvil dr. Peter Weiss.

2 Za strokovno pomoč pri nastajanju prispevka se iskreno zahvaljujem doc. dr. Mateju Šekliju.
3 Zahodna meja dolenjskega narečja poteka od Ljubljane, prek Vnanjih Goric, Borovni-

ce, Planinskega polja, Javornikov in Snežnika, na severu meja teče po južnih pobočjih Zasa-
vskega hribovja, na vzhodu pa meji na vzhodnodolenjsko podnarečje (Rigler, Logar 1983, Smo-
le 2004: 8).
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navani govor se nahaja blizu meje vzhodnodolenjskega podnarečja,4 v njego-
vi neposredni bližini pa se nahajajo tudi mešani kočevski govori in severnobe-
lokranjsko narečje. Dolenjsko narečje in vzhodnodolenjsko podnarečje imata to-
nemska in kolikostna nasprotja, severnobelokranjsko narečje pa samo kolikostna.5 

Najprej bo podan naglasoslovni opis mraševskega govora, v osrednjem delu 
članka pa bodo predstavljene naglasnomestne, kolikostne in tonemske značil-
nosti naglasnih tipov samostalnikov a-jevske sklanjatve v govoru vasi Dolnje 
in Gorenje Mraševo ob upoštevanju praslovanskih naglasnih tipov.6 

2. naglasoslovni opis govora vasi dolnje in gorenje Mraševo 
2.1. Nabor in razvrstitev

Naglasno mesto je prosto in fonološko relevantno (npr. mr. ìːgra im. ed. ~ 
mr. igràː 3. os. ed. od igˈrət). Tonemska nasprotja obstajajo na dolgih naglaše-
nih zložnikih in so fonološko relevantna (npr. mr. màːčka ‘mačja samica’ ~ mr. 
máːčka rod. ed. od máːčək ‘mačji samec’, mr. mùọrəš ‘moraš’ ~ mr. murəš 
‘moreš’).7 Kratki naglašeni zložniki se pojavljajo samo v zadnjih/edinih be-
sednih zlogih in ne poznajo tonemskih nasprotij (npr. mr. məgˈla, zˈdəj). Dol-
gi naglašeni zložniki se pojavljajo v vseh besednih zlogih, tj. edinih/zadnjih 
in nezadnjih in so tonemsko naglašeni. Obravnavani govor ne pozna tonem-
skih nasprotij v zadnjih/edinih besednih zlogih. Najbolj ogroženo mesto pri to-
nemskem naglasu je namreč ravno zadnji/edini besedni zlog. Na potek in višino 
tona naglašenega samoglasnika pri tonemskem naglaševanju vpliva tudi stavč-
na intonacija, ki proti koncu stavka največkrat pada. Pomembna značilnost to-
nema je tudi višina naslednjega zloga. Akut v zadnjem/edinem besednem zlogu 
nima opore v višini naslednjega zloga, zato nekatera narečja, ki so sicer ohrani-
la tonemska nasprotja, ne poznajo akuta na zadnjih/edinih besednih zlogih.8

4 Termin podnarečje nadomešča termin govor (da ne bi prišlo do prekrivanja s krajevnim 
govorom in s tem do terminološke nejasnosti). Podnarečja lahko sestavljajo narečje (npr. posa-
vsko narečje sestavljajo zagorsko-trboveljsko podnarečje, laško podnarečje in sevniško-krško 
podnarečje) ali pa so del narečja (npr. dolenjsko narečje in vzhodnodolenjsko podnarečje) (Smo-
le 2004: 5).

5 Smole 2004: 5. 
6 stang 1957: 56–68.
7 Tonemski naglas narečnega gradiva je označen z novo nacionalno fonetično transkripci-

jo (prim. Kenda-Jež v Logar 1996: VIII–XV), tonemski naglas ostalega gradiva pa z ustaljeni-
mi naglasnimi znamenji. 

8 Taki pojavi so znani tudi na hrvaškem območju – kastavski govor, govor otoka Visa, Pri-
gorje. O kastavskem govoru je obširno pisal A. Belić, o govoru otoka Visa sta pisala A. Belić in 
M. Hraste, prehod akuta v cirkumfleks na koncu besede v Prigorju pa je raziskoval V. Rožič (Ri-
gler 1980: [316]).
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Zgledi, ki nakazujejo izgubo tonemskih nasprotij v zadnjih/edinih besednih 
zlogih: im. ed. svàːk : rod. ed. sváːka, im. ed. grèːx : rod. ed. gréːxa, im. ed. 
klùːč ː rod. ed. klúːča, im. ed. msàːr : rod. ed. msáːrja, im. ed. jùːr ‘užitna 
goba, jurček’ : rod. ed. júːrja, im. ed. mjàːš : rod. ed. mejáːša, im. ed. tərgàːč : 
rod. ed. tərgáːča, im. ed. gospodàːr : rod. ed. gospodá:rja. 

2.2. Naglasne spremembe9

Naglasnomestne, kolikostne in tonemske spremembe, do katerih je prihaja-
lo med spreminjanjem jezika od praslovanščine do posameznih slovenskih kra-
jevnih govorov, lahko razdelimo na tri skupine: popraslovanske, splošnoslo-
venske in nesplošnoslovenske. Iz praslovanskega naglasnega sestava pa se je 
preko popraslovanskih in splošnoslovenskih naglasnih sprememb izoblikoval 
izhodiščni splošnoslovenski naglasni sestav (12. stoletje).

2.2.1. Popraslovanske naglasne spremembe

Izmed popraslovanskih naglasnih sprememb je s stališča slovenščine (in kaj-
kavščine) pomemben nastanek popraslovanskega novega cirkumfleksa.10 Novi 
cirkumfleks je posledica nadomestne podaljšave in njegovi odrazi se v sloven-
ščini pojavljajo v naslednjih položajih: 1. rodilnik množine samostalnikov – pr-
votno pri samostalnikih a-jevske sklanjatve naglasnega tipa a: mr. žàːb, bràːtu, 
klìːnu, jàːgot, knj. sln. žȃb, brȃtov, klȋnov, jȃgod (psl. *žbъ, *brt(r)ъ, *klnъ, 
*godъ); 2. položaj neposredno pred zlogom s praslovanskim polglasnikom v 
šibkem položaju: mr. sèːnca, knj. sln. snca < psl. *snьca; 3. položaj nepo-
sredno pred zlogom s popraslovansko nekrajšajočo se praslovansko ponaglasno 
dolžino: mr. mèːsəc, knj. sln. msec < psl. *mscь; 4. v položaju neposredno 
pred zlogom s popraslovansko dolžino, nastalo po skrčitvi: or. ed. samostalni-
kov psl. a-jevske sklanjatve: mr. lìːpo, cèːsto, knj. sln. lȋpo, csto < psl. *lpoǫ, 
*cstoǫ); določna oblika pridevnikov: mr. stȃr stȃra stȃro, knj. sln. stȃri stȃra 
stȃro < psl. *strъь *straa *stroe; 5. v položaju pred zlogom s praslovan-
skim izglasnim soglasniškim sklopom (ne)zvočnik + zvočnik: mr. pèːsəm, knj. 
sln. psem ≤ psl. *psnь. 

V določenih slovničnih oblikah je v nekaterih slovenskih govorih prisoten 
odraz popraslovanskega novega cirkumfleksa, v drugih govorih pa se pojavlja 
odraz praslovanskega starega akuta. V knjižni slovenščini sta v tovrstnih pri-

 9 Pri predstavitvi naglasnih sprememb sem se opirala na članek šekli 2008. 
10 O nastanku novega cirkumfleksa obstaja več razlag. Več o tem šekli 2013.
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merih dovoljena oba načina naglaševanja.11 V mraševskem govoru se v slov-
ničnih oblikah z dvojničnim naglasom v knjižni slovenščini pojavlja odraz po-
praslovanskega novega cirkumfleksa (ženski spol ednine deležnika na -l glago-
lov na psl. *-ěti praslovanskega naglasnega tipa c: mr. gorèːla, knj. sln. gorla 
< psl. *gorla; ženski spol ednine deležnika na -l glagolov na psl. *-ati praslo-
vanskega naglasnega tipa a: mr. dèːlala, knj. sln. dlala < psl. *dlala; rodil-
nik množine moške o-jevske sklanjatve praslovanskega naglasnega tipa a: mr. 
bràːtu, knj. sln. brātov; mest. mn. samostalnikov moške o-jevske sklanjatve 
praslovanskega naglasnega tipa a: mr. bràːtəx, knj. sln. brātih; orodnik mno-
žine samostalnikov moške o-jevske sklanjatve praslovanskega naglasnega tipa 
a: mr. bràːtəm, knj. sln. brāti; nedoločnik glagolov na *-iti praslovanskih na-
glasnih tipov b in c in glagolov na psl. *-nǫti praslovanskega naglasnega tipa 
b (≥ knj. sln. *-niti): psl. *kupti (b), *nosti (b), *morti (c), *dъxnti (b), knj. 
sln. kupīti/kúpiti, nosīti, morīti, dahnīti/dáhniti. Mraševski govor pozna le krat-
ki nedoločnik (mr. kúːpət, nóːsət < *kuptь, *nostь). 

2.2.2. Splošnoslovenske naglasne spremembe

splošnoslovenske naglasne spremembe so starejše od nesplošnoslovenskih spre-
memb in so zajele celotni slovenski jezikovni prostor. Tudi v mraševskem govoru 
je prišlo do obeh splošnoslovenskih naglasnih premikov, tj. pomik naglasa s praslo-
vanskega dolgega in kratkega starocirkumflektiranega zložnika v slovenskih dvo- in 
večzložnicah (mr. məsùː, knj. sln. mes < psl. *mso; mr. prosùː, knj. sln. pros < 
psl. *prȍso) in umik naglasa s slovenskega odprtega in zaprtega kratkega končnega 
zložnika na prednaglasno dolžino (mr. muka, knj. sln. mka < psl. *mǫk).

2.2.3. Nesplošnoslovenske naglasne spremembe

Nesplošnoslovenske naglasne spremembe so zajele le del slovenskega jezi-
kovnega prostora in so časovno mlajše od splošnoslovenskih. Od nesplošnoslo-
venskih naglasnih sprememb obravnavani govor pozna daljšanje tipa *kràva 
> *kráva, tj. zgodnje daljšanje kratkih akutiranih zložnikov v nezadnjih bese-
dnih zlogih, in sicer tako v predzadnjih kot v predpredzadnjih: mr. ˈrək ráːka, 
knj. sln. rȁk ráka < psl. *rkъ *rka; mr. žáːba žáːbo, knj. sln. žába žábo < psl. 
*žba *žbǫ; mr. méːstu, knj. sln. msto < psl. *msto; mr. sˈtər stáːra stáːru, 
knj. sln. stȁr stára stáro < psl. *strъ *stra *stro.12

11 rigler 1970: [320–346].
12 do podaljšanja kratkih akutiranih zložnikov ni prišlo v panonski narečni skupini z izje-

mo njenega zahodnega roba, v vzhodnoslovensko goriških govorih in v delu haloškega narečja 
(rigler 2001: [302–315], šekli 2009: 311–312).
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V mraševskem govoru je prišlo tudi do nesplošnoslovenskega umika nagla-
sa s slovenskega odprtega (in zaprtega) kratkega končnega samoglasnika na 
prednaglasno kračino (mr. zjáːmla, knj. sln. zémlja < psl. *zemĺ; mr. vóːda, 
knj. sln. vóda < psl. *od). V obravnavanem govoru pa ni bil izveden umik na-
glasa s slovenskega odprtega (in zaprtega) kratkega končnega samoglasnika na 
prednaglasni polglasnik (mr. məgˈla, knj. sln. məglȁ/mgla < psl. *mьgl).13 

3. Sklanjatev

3.1. nabor končnic

Končnice so nenaglašene ali naglašene. Naglašene končnice imajo kratke ali 
dolge samoglasnike. 

a) Tip céːsta céːsto in sìːka sìːko

-a -e -ø/-ə -o -ø/-ə -o
-e -ø -am -e -ax -am

b) Tip kóːsa kosùọ

-a -ìẹ -ø -ùọ -ø -ùọ
-ìẹ -ø ˈ-am -ìẹ ˈ-ax -àːm

c) Tip stəˈza stəzùọ

ˈ-a -ìẹ ˈ-ə -ùọ ˈ-ə -ùọ
-ìẹ -ìː ˈ-am -ìẹ ˈ-ax -àːm

4. Naglasni tipi samostalnikov a-jevske sklanjatve v mraševskem 
govoru

V mraševskem govoru imajo samostalniki a-jevske sklanjatve samo ednin-
ske in množinske oblike. Dvojina oblikovno ni ohranjena. Naglasni tipi samo-
stalnikov a-jevske sklanjatve v mraševskem govoru so naslednji: 1. nepremič-

13 Pri nekaterih mlajših govorcih prihaja do naglasnega umika na prednaglasno nadkračino, 
kar povzroča nastanek tonemskih opozicij na kratkih zlogih (mr. mgla).
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ni naglas na akutirani osnovi (tip céːsta céːsto < psl. *csta *cstǫ14); 2. ne-
premični naglas na cirkumflektirani osnovi (tip sìːka sìːko < psl. *svъka 
*svъkǫ); 3. mešani naglas z akutirano osnovo in cirkumflektiranimi končnica-
mi (tip kóːsa kosùọ < psl. *kos *kȍsǫ); 4. končniški naglas (tip stəˈza stəzùọ < 
psl. *stьʒ *stʒǫ). Za premični naglas na osnovi v mraševskem govoru ni pri-
merov.15 

4.1. Tip céːsta céːsto

céːsta16 céːste céːst céːsto17 céːst cèːsto
céːste cèːst céːstam céːste céːstax cèːstam

Samostalniki naglasnega tipa céːsta céːsto, knj. sln. csta csto < psl. *csta 
*cstǫ (a) imajo v večini sklonskih oblik nepremični naglas na akutirani osno-
vi, razen v or. ed. in mn. ter rod. mn, kjer je osnova cirkumflektirana. Zaradi 
moderne vokalne redukcije je prišlo do sovpada končnic oziroma homomorfi-
je oblik v daj. in mest. ed. s končnico v rod. mn. ter v daj. mn. s končnico v or. 
mn. Samostalniki z osnovo na soglasniški sklop imajo v daj. in mest. ed. kon-
čnico -ə (im. ed. bráːzda, daj. in mest. ed. bráːzdə; im. ed. táːšča, daj. in mest. 
ed. táːščə). 

Samostalniki tega tipa odražajo praslovanski naglasni tip a, v primerih, ko 
iz praslovanskega starega akuta ni prišlo do nastanka popraslovanskega nove-
ga cirkumfleksa. Pri samostalnikih tega tipa je prišlo do podaljšanja issln. krat-
kih akutiranih samoglasnikov v nezadnjih besednih zlogih. Nekaj zgledov za 
naglasni tip céːsta céːsto: bréːza bréːzo, gːrča gːrčo, gríːva gríːvo, xíːša 
xíːšo, jáːma jáːmo, kráːva kráːvo, líːpa líːpo, lúːža lúːžo, mréːža mréːžo, múːxa 
múːxo, pléːša pléːšo, réːpa réːpo, ríːba ríːbo, skáːla skáːlo,18 slíːna slíːno, 
slíːva slíːvo, smréːka smréːko, sráːka sráːko, stréːxa stréːxo, žáːba žáːbo, 
žlíːca žlíːco. 

14 Pri rekonstrukciji praslovanskih oblik sem si pomagala z etimološkimi slovarji Bezlaj 
1976, 1982, 1995, 2005 in Snoj 2003.

15 V slovenskem knjižnem jeziku je tovrstni naglas značilen le za nekatere prevzete besede 
(knj. sln. Jȗno Junne; Toporišič 2004: 291).

16 Sklanjatveni vzorec oblikovno razlikuje samo med ednino in množino (dvojina je obli-
kovno enaka množini). Skloni si sledijo v naslednjem zaporedju: imenovalnik, rodilnik, dajalnik, 
tožilnik, mestnik, orodnik.  

17 Predložni tožilnik ednine je cirkumflektiran (mr. za cèːsto).  
18 Pri starejših govorcih mraševskega govora pripornik s pred zapornikom k prehaja v š: mr. 

škáːla. Podobno tudi mr. škùːrja ‘skorja’.
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V ta tip spadajo tudi samostalniki, pri katerih pride do onemitve samoglasni-
ka v ponaglasnem (júːžna júːžno) ali prednaglasnem zlogu (žvíːna žvíːno ‘go-
vedo’) ter samostalniki z naglasom na zadnjem (lopáːta lopáːto) ali nezadnjem 
zlogu osnove (jáːgoda jáːgodo). Po tem tipu se sklanjajo tudi odrazi samostal-
nikov praslovanskega naglasnega tipa a' s praslovanskim dolgim novoakutira-
nim samoglasnikom (stráːža stráːžo, šúːša šúːšo,19 tiža tižo) in kratkim novo-
akutiranim samoglasnikom v edinem zlogu osnove (kuža kužo, máːša máːšo, 
stila stilo, táːšča táːščo), odrazi samostalnikov praslovanskega naglasnega 
tipa b s praslovanskim dolgim samoglasnikom v edinem/zadnjem zlogu osnove 
(bráːzda brázdo, glíːsta glíːsto, xváːla xváːlo, svéːča svéːčo, tráːva tráːvo) ter 
nekateri odrazi samostalnikov praslovanskega oblikotvornega naglasnega tipa 
c s praslovanskim dolgim samoglasnikom v edinem/zadnjem zlogu osnove po 
analogni posplošitvi naglasa na osnovi (céːna céːno, stéːna stéːno, stréːla 
stréːlo, zíːma zíːmo).

V primerjavi s knjižnim jezikom, kjer sta cirkumflektirana le or. ed. in rod. 
mn., ima v mraševskem govoru cirkumfleksni tonem tudi or. mn., ki ga je mo-
goče razlagati po analogiji na akutirane osnove moškega spola (smole 1994: 
38).20 Lahko pa gre tudi za analogijo po or. ed. a-jevske sklanjatve, kjer je pri-
šlo do nastanka novega cirkumfleksa v položaju neposredno pred zlogom s po-
praslovansko dolžino, nastalo po skrčitvi (or. ed. mr. cèːsto, knj. sln. csto < 
popsl. *cstǫ < *cstǭ < psl. *cstoǫ).

4.2. Tip sìːka sìːko

sìːka sìːke sìːkə sìːko sìːkə sìːko
sìːke sìːk sìːkam sìːke sìːkax sìːkam

Samostalniki naglasnega tipa sìːka sìːko ‘krava sive barve’,21 knj. sln. 
sȋvka sȋvko < popsl. *sȋka *sȋkǫ < psl. *svъka *svъkǫ (a) imajo v celotnem 
sklanjatvenem vzorcu cirkumflektirano osnovo. Samostalniki z osnovo na so-

19 V besedi mr. šúːša šúːšo (knj. sln. súša súšo) se pojavlja prekozložna asimilacija s-š > š-š. 
Primeri prekozložne asimilacije so še sledeči: mr. šlùːžba, vužìːčək, čìːžma (Mirtič 2010: 21).

20 Vendar bi v tem primeru najverjetneje prišlo do analogije tudi v mestniku množine, saj 
je v mraševskem govoru v moški sklanjatvi tudi mestnik množine cirkumflektiran (mest. ed. mr. 
bràːtəx, knj. sln. brāteh).

21 Živalsko poimenovanje sìːka vsebuje priponsko obrazilo mr. -ka, knj. sln. -ka < psl. 
*-ъka in pridevnik mr. ˈsi síːva síːvu, knj. sln. sȋv síva sívo < psl. s sa so (a). Več o tem 
Mirtič 2010: 60–64. 
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glasniški sklop (ne)zvočnik + zvočnik imajo v daj. in mest. ed. končnico -ə ( 
kàːnglə), medtem ko imajo samostalniki z osnovo ne na soglasniški sklop (ne)
zvočnik + zvočnik v daj. in mest. ed. ničto končnico ( sèːnc ‘v senci’). 

Po tem tipu se sklanjajo odrazi samostalnikov praslovanskega naglasnega 
tipa A s priponskim obrazilom na praslovanski polglasnik v šibkem položaju 
v večini oblik sklanjatvenega vzorca, pri katerih posledično iz praslovanskega 
starega akuta nastane popraslovanski novi cirkumfleks. Nekaj zgledov: xrùːška 
xrùːško, màːčka màːčko, mìːška mìːško, sèːnca sèːnco, stàːba stàːbo. 

V ta sklanjatveni vzorec so prešli tudi odrazi samostalnikov praslovanskega 
naglasnega tipa a˝ s praslovanskim staroakutiranim samoglasnikom v zadnjem 
zlogu osnove, in sicer v primeru, da iz popraslovanskega akuta na kračini pri-
de do nastanka novega cirkumfleksa v im. ed., ki se nato razširi v ostale sklone 
(mr. besèːda besèːdo < popsl. *besda *besdǫ ≤ psl. *besda *besdǫ (a˝); 
otàːva otàːvo) in odrazi samostalnikov praslovanskega naglasnega tipa a˝ s pra-
slovanskim kratkim novoakutiranim samoglasnikom v zadnjem zlogu osnove, 
in sicer v primeru, da iz popraslovanskega akuta na kračini pride do nastanka 
novega cirkumfleksa v im. ed., ki se nato razširi v celotni sklanjatveni vzorec 
(mr. pokùːra pokùːro < popsl. *pokȏra *pokȏrǫ ≤ psl. *pokòra *pokòrǫ (a˝); 
zalùːga zalùːgo, zapùːra zapùːro). 

Od prevzetega besedja v ta naglasni tip sodijo: črèːšna črèːšno, kàːngla 
kàːnglo, kapèːlca kapèːlco, kìːkla kìːklo, koràːjža koràːjžo ‘pogum’, marèːla 
marèːlo, parcèːla parcèːlo. 

4.3. Tip kóːsa kosùọ

kóːsa kosìẹ kóːs kosùọ kóːs kosùọ
kosìẹ kòːs koˈsam kosìẹ koˈsax kosàːm

Samostalniki naglasnega tipa kóːsa kosùọ, knj. sln. kósa kos22 < psl. *kos 
*kȍsǫ (c) so naglašeni ali na osnovi ali na končnici. Na osnovi se pojavlja akut 
na dolžini, na končnici pa cirkumfleks na dolžini. Samostalniki, katerih osnova 
se zaključuje na (ne)zvočnik in zvočnik, imajo v daj. in mest. ed. končnico -ə, 
v rod. mn. pa se v soglasniški sklop nezvočnik zvočnik na koncu osnove pred 
zvočnik vrine polglasnik (im. ed. sjáːstra, daj. ed. sjáːstrə, rod. mn. sjáːstər).

22 V slovenskem knjižnem jeziku je navedena »pričakovana« oblika manj pogostna (knj. 
sln. kósa kóso/kos, SSKJ 1970–1991, SP 2001).
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Po tem tipu se sklanjajo odrazi samostalnikov praslovanskega naglasnega 
tipa c s praslovanskim kratkim samoglasnikom v edinem/zadnjem zlogu osno-
ve (góːra gorùọ, róːsa rosùọ, vóːda vodùọ, zjáːmla zəmlùẹ) in nekaj samostalni-
kov praslovanskega naglasnega tipa c s praslovanskim dolgim samoglasnikom 
v edinem/zadnjem zlogu osnove (bráːda bradùọ, gláːva glavùọ). Po tipu kóːsa 
kosùọ se sklanjajo tudi nekateri odrazi samostalnikov praslovanskega nagla-
snega tipa b s praslovanskim kratkim samoglasnikom *e/*o v edinem/zadnjem 
zlogu osnove, ki so v ta tip prešli po analogiji (kóːza kozùọ, mjáːja məjùọ, óːsa 
osùọ, sjáːstra səstrùọ).

Samostalnik knj. sln. sláma slámo < psl. *sőlma *sőlmǫ (a) je v mraševskem 
govoru prešel med odraze praslovanskega oblikotvornega naglasnega tipa c (im. 
ed. sláːma, rod. ed. slamìẹ, tož. ed. slamùọ). Tovrstni odraz samostalnikov pra-
slovanskega naglasnega tipa a je v mraševskem govoru neobičajen. Do zdaj 
zbrano gradivo kaže, da samostalnik sláːma predstavlja edini tak primer.23 

Naglas samostalnika mr. ruka rokùọ (knj. sln. róka rok < psl. *rǫk *rǫk 
(c)) je vplival na naglas samostalnika nuga nogùọ (knj. sln. nóga nog24 < psl. 
*nog *nȍgǫ (c)), kar je pogost pojav v slovenskih govorih.25 V slovenskem 
knjižnem jeziku je ravno obratno naglas samostalnika róka prenarejen po na-
glasu samostalnika nóga. Narečja, ki poznajo obliko rka, imajo navadno ana-
logno tudi obliko nga.26 V mraševskem govoru kaže na medsebojno vpliva-
nje obeh samostalnikov na naglasni ravni tudi rod. mn. (samostalnik ruka, rod. 
mn. rùọk; samostalnik nuga, rod. mn. nùọk za pričakovano *nùːk). Pri neka-
terih samostalnikih praslovanskega naglasnega tipa c je še ohranjeno umika-
nje cirkumfleksa na dolžini ob predslonki (mr. na glàːvo, na nùːge, knj. sln. na 
glȃvo, na nge < psl. *nȃ golǫ, *nȃ nogy). 

4.4. Tip stəˈza stəzùọ

stəˈza stəzìẹ stəˈzə stəzùọ stəˈzə stəzùọ
stəzìẹ stəzìː27 stəˈzam stəzìẹ stəˈzax stəzàːm

23 Morda je naglas samostalnika mr. sláːma slamùọ prenarejen po kontaminaciji z nagla-
som samostalnika mr. kóːsa kosùọ (Hock 1991: 197–199). 

24 V slovenskem knjižnem jeziku sta »pričakovani« obliki róka rok in nóga nog manj 
pogostni (knj. sln. róka róko/rok, nóga nógo/nog; SSKJ 1970–1991, SP 2001).

25 Bezlaj III: 195. 
26 Rigler 1963: 41.
27 Izvorna končnica je bila v govoru nadomeščena z naglašeno končnico -ìː, ki je po izvoru 

končnica psl. i-jevske sklanjatve.   
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Samostalniki naglasnega tipa stəˈza stəzùọ, knj. sln. stəzȁ stəz28 < psl. 
*stьʒ *stʒǫ (c) imajo v celotnem sklanjatvenem vzorcu naglašene končnice, 
ki so lahko kratke ali dolge. Kratke ne poznajo tonemskih nasprotij, dolge pa so 
cirkumflektirane. 

V obravnavanem govoru je prišlo do sovpada odrazov samostalnikov pra-
slovanskega naglasnega tipa b s praslovanskim polglasnikom *ь/*ъ v edinem/
zadnjem zlogu osnove z odrazi samostalnikov praslovanskega naglasnega tipa 
c s praslovanskim polglasnikom *ь/*ъ v edinem/zadnjem zlogu osnove (təˈma 
təmùọ : stəˈza stəzùọ).

Rodilniška končnica, ki je bila v praslovanščini naglašena pri samostalni-
kih praslovanskega naglasnega tipa b in c in se v mraševskem govoru pojavlja 
pri tipu kóːsa kosìẹ in tipu stəˈza stəzìẹ, je najverjetneje kontrakcijskega nastan-
ka. Navadno se razlaga, da je končnica posplošena iz praslovanske zaimenske 
sklanjatve (popsl. *t < psl. *to).29 Dolžina je podobno kot v obliki or. ed. po-
sledica skrčitve. Ker v mraševskem govoru prihaja do odpravljanja tonemskih 
nasprotij v zadnjih/edinih besednih zlogih, obravnavani rodilniški končnici ne 
moremo določiti prvotnega tonema. 

5. Sklep

Samostalniki z nepremičnim naglasom na akutirani osnovi (razen or. ed in 
mn. ter rod. mn., kjer je osnova cirkumflektirana) in samostalniki z nepremič-
nim naglasom na cirkumflektirani osnovi imajo končnice nenaglašene (ed. -a, 
-e, -ø/-ə, -o, ø/-ə, -o; mn. -e, -ø, -am, -e, -ax, -am). Samostalniki z mešanim na-
glasom imajo lahko končnice naglašene ali nenaglašene. Dolgo naglašene kon-
čnice so cirkumflektirane, kratko naglašene pa imajo le jakostni naglas (ed. -a, 
-ìẹ, -ø/-ə, -ùọ, ø/-ə, -ùọ; mn. -ìẹ, -ø, ˈ-am, -e, ˈ-ax, -àːm). Samostalniki s konč-
niškim naglasom imajo končnice kratko ali dolgo naglašene. Dolgo naglaše-
ne so vedno cirkumflektirane (ed. ˈ-a, -ìẹ, ˈ-ə, -ùọ, ˈ-ə, -ùọ; mn. -ìẹ, -ìː, ˈ-am, -ìẹ, 
ˈ-ax, -àːm). Dvojina pri samostalnikih ženskega spola oblikovno ni ohranjena. 
Končnice a-jevske sklanjatve v mraševskem govoru v večini sklonov nadalju-
jejo končnice praslovanske mehke a-jevske sklanjatve. Pri tipu stəˈza stəzùọ pa 
imamo v rod. mn. končnico, ki je prevzeta iz praslovanske i-jevske sklanjatve. 

Zgodovinskojezikovna analiza naglasnih tipov samostalnikov a-jevske skla-
njatve v govoru vasi Dolnje in Gorenje Mraševo dolenjskega narečja sloven-

28 sodobna slovenska knjižnojezikovna norma: knj. sln. stəzȁ stəzȍ/stəz/stzo (SSKJ 
1970–1991, SP 2001).

29 Valjavec 1897: 209, Ramovš 1952: 56. 
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ščine prinaša nekaj pomembnih spoznanj za naglasoslovje slovenščine. Za sa-
mostalnike a-jevske sklanjatve je značilen analogni sovpad odrazov samostal-
nikov praslovanskega naglasnega tipa a z odrazi samostalnikov praslovanske-
ga naglasnega tipa b, in sicer odrazov samostalnikov s praslovanskim dolgim 
samoglasnikom v edinem/zadnjem zlogu osnove, kar je posledica naglasnega 
umika na dolžino. Noviteto predstavlja analogija v or. mn. Pri nekaterih odra-
zih samostalnikov praslovanskega naglasnega tipa c je ohranjeno umikanje cir-
kumfleksa na dolžini ob predslonki (mr. na glàːvo, na nùːge). Prišlo je tudi do 
sovpada odrazov samostalnikov praslovanskega naglasnega tipa b, ki imajo v 
edinem/zadnjem zlogu osnove praslovanski kratki samoglasnik ali polglasnik, 
z odrazi samostalnikov praslovanskega naglasnega tipa c, ki imajo v edinem/
zadnjem zlogu osnove praslovanski kratki samoglasnik ali polglasnik. 

krajšave:

a = praslovanski oblikotvorni naglasni tip a, a' = praslovanski oblikotvor-
ni naglasni tip a' s praslovanskim priponskim obrazilom *-a in praslovanskim 
dolgim ali kratkim novoakutiranim samoglasnikom v edinem zlogu osnove, 
a˝= praslovanski oblikotvorni naglasni tip a˝ s praslovanskim staroakutiranim 
ali kratkim novoakutiranim samoglasnikom v zadnjem zlogu osnove, v prime-
rih, kjer pride do nastanka popraslovanskega novega cirkumfleksa, a = praslo-
vanski besedotvorni naglasni tip a, b = praslovanski oblikotvorni naglasni tip 
b, c = praslovanski oblikotvorni naglasni tip c, daj. = dajalnik, ed. = ednine, im. 
= imenovalnik, issln. = izhodiščno splošnoslovensko, knj. sln. = knjižna slo-
venščina, mest. = mestnik, mn. = množina, mr. = mraševski govor, or. = oro-
dnik, psl. = praslovansko, rod. = rodilnik, tož. = tožilnik.
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Refleksi praslavenskih naglasnih tipova imenica a-deklinacije u 
mjesnom govoru dolnje i gorenje Mraševo

sažetak

U radu su prikazani refleksi praslavenskih naglasnih tipova imenica a-de-
klinacije u mjesnom govoru dolnje i gorenje Mraševo, koji pripada skupini 
dolenjskih narječja slovenskoga jezika. Opisan je i naglasni sustav navedeno-
ga govora s naglaskom na  nizu oblika u kojima se pojavljuje postpraslavenski 
novi cirkumfleks. Povijesnojezična analiza naglasnih tipova imenica a-deklina-
cije donosi neke važne spoznaje za naglasni sustav slovenskoga jezika. u govo-
ru dolazi do analognoga podudaranja samoglasnika praslavenskoga naglasnog 
tipa a, s imenicama praslavenskoga naglasnog tipa b i to refleksa imenica s pra-
slavenskim dugim samoglasnikom u jedinom/zadnjem slogu osnove, što je po-
sljedica prenošenja naglaska na dužinu. novost predstavlja analogija u instru-
mentalu množine. kod nekih je imenica praslavenskoga naglasnog tipa c oču-
vano povlačenje cirkumfleksa na dužinu uz proklitike (mr. na glàːvo, na nùːge). 
došlo je također i do podudaranja imenica praslavenskoga naglasnog tipa b, 
koje imaju u jedinom/zadnjem slogu osnove praslavenski kratki samoglasnik ili 
poluglas, s imenicama praslavenskoga naglasnog tipa c, koje imaju u jedinom/
zadnjem slogu osnove praslavenski kratki samoglasnik ili poluglas.

Ključne riječi: akcenatski tipovi, a-deklinacija, slovenski jezik, dolenjski dijalekt, Dol-
nje Mraševo, Gorenje Mraševo

Key words: accent paradigms, a-declension, Slovene language, Lower Carniolan dia-
lect, Dolnje Mraševo, Gorenje Mraševo




