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Izvleček
Analiza rokopisov o Antikristu: Antichrsta Shiullenie ali Lebn Antechrista (1767) in
Shiulenje, regierenga inu smert Antikrista (1790)
V magistrskem delu sta obravnavana dva rokopisa o Antikristu, in sicer rokopis Antichrsta
Shiullenie ali Lebn Antechrista iz leta 1767, ki je najstarejši ohranjen rokopis o Antikristu v
slovenščini, in rokopis Shiulenje, regierenga inu smert Antikrista iz leta 1790. Oba sta nastala
na Koroškem in sta vsebinsko enaka, zaradi česar sta za primerjavo še posebej zanimiva.
Raziskovala sem predvsem tri stvari: stalnost in razločevalnost zapisa, vpliv narečja in
takratne osrednjeslovenske pisne tradicije na podričju glasoslovja in oblikoslovja ter vpliv
nemščine na jezik in besedje obeh piscev. Ideja za analizo in hipoteze izhajajo iz drugega
rokopisa, v katerem zapisovalec navede, da gre za izboljšano verzijo besedila z vidika
germanizmov in splošnega vseslovenskega jezika.
Ključne besede: rokopisi, dialektologija, zgodovinsko jezikoslovje, Antikrist, 18. stoletje
Abstract
Analysis of the manuscripts on Antichrist: Antichrsta Shiullenie ali Lebn Antechrista
(1767) and Shiulenje, regierenga inu smert Antikrista (1790)
The master thesis compares two manuscripts on Antichrist: Antichrsta Shiullenie ali Lebn
Antechrista from 1767, the oldest known manuscript on Antichrist in Slovene language, and
Shiulenje, regierenga inu smert Antikrista from 1790. The two manuscripts contain the same
text, but differ significantly in linguistic characterics. Both of them originate from Koroška
region, which makes them interesting for comparison. I focussed mainly on three subjects:
continuity and distinction of writing, the influence of dialect and written Slovenian language
of that time in the field of phonology and morphology, and the impact of German language.
The idea comes directly from the younger manuscript, which is supposed to be a better
version of the text concerning German and dialect influences.
Key words: manuscripts, dialectology, historical linguistics, Antichrist, 18th century
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1

Uvod

V 17., 18. in 19. stoletju je bila rokopisna tradicija močno razvita v vseh slovenskih deželah.
Tako se v dobi slovenskega baročnega slovstva pomemben del književnosti opira le na
rokopise in rokopisno kulturo z njenimi bralci, prepisovalci, izposojevalci. Starejši literarni
zgodovinarji so rokopisne knjige sicer omenjali, vendar jim niso pripisovali takšne veljave kot
tiskanim knjigam (Ogrin 2011: 386). Takšno prikazovanje ni ustrezno, saj so imeli rokopisi
bistveno večjo vlogo in vpliv na kulturno življenje svojega časa, kot si danes predstavljamo.
»Rokopisna kultura je bila temeljna oblika življenja literature in je bila skozi vso baročno
dobo po svojem kulturnem pomenu med Slovenci vsaj enakovredna kulturi tiskane knjige. V
tej svoji temeljni, rokopisni obliki je slovenska literatura dosegla tudi nekatere od svojih
najlepših dosežkov.« (Ogrin 2011: 398) Rokopisi so bili torej temeljna oblika slovenske
literature in nikakor niso zanemarljivi ali obrobnega pomena, a žal se nam je do danes ohranil
le majhen delež te literature.
Na Koroškem, kjer se je ljudska kulturna ustvarjalnost še posebej razvila (Pogačnik 1995:
141), so preprostim ljudem, ki so se ukvarjali s pisanjem, nadeli ime bukovniki. Bukovniki so
torej bili predvsem kmečkega in obrtniškega stanu. S svojim delovanjem so med ljudi
razširjali slovenska besedila različnih vsebin (npr. religioznih, apokrifnih in mističnih),
njihova dela pa so bila narečno obarvana in jezikovno neustaljena (Maurer-Lausegger 2016:
35). Izraz bukovnik izhaja iz stare besede za knjigo (bukve) in označuje več vrst delovanja:
prepisovanje, prevajanje, prirejanje in celo samostojno ustvarjanje besedil (Pogačnik 1995:
140−141). Takrat je na kmetih le malo ljudi znalo brati in pisati, tisti, ki so znali, pa so bili
zelo spoštovani (Kotnik 1952: 86). Bukovniki so pripadali različnim poklicem, bili so mlinarji,
kmetje, čevljarji ipd., pa tudi šolniki, ki so bili skupaj s potujočimi pevci pomembni
ohranjevalci narodnega izročila (Kotnik 1952: 100). Ob svojem običajnem poklicu so nekateri
opravljali tudi službo cerkovnika ali organista. To je izpričano za pisce nekaterih pesmaric –
verjetno pa je kdo od njih pisal tudi prozo, ne le pesmi. Nekateri pisci so samo posnemali
tiskane črke, saj niso bili vajeni pisanja, zato so pisave pogosto okorne. Rokopise so znali
preprosto vezati, nekateri tudi ilustrirati. Ali je rokopis ilustriral pisec sam ali kdo drug, se ne
da ugotoviti (86). Že v 17. stoletju so na Koroškem začeli skrivaj prepisovati protestantske
knjige, v katerih se je ohranil jezik slovenskih protestantskih piscev, vendar so v prepisih že
vidni glasovi in oblike tamkajšnjega narečja. Enotne pravopisne tradicije med koroškimi
bukovniki ni bilo, bila pa je tradicija knjižnega jezika, ki je v cerkvenih knjigah 17. in 18.
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stoletja nadaljevala protestantsko knjižno normo pri bogoslužju (Evangeliji in listi), v pesmih
in pridigah. To jezikovno zaledje je pisce spremljalo vsako nedeljo in je imelo na njih velik
vpliv. Bukovniška dejavnost je bila torej izrednega pomena tudi z jezikovnega vidika, saj »je
vzdrževala jezikovno in pravopisno zvezo s XVI. stoletjem.« (Pogačnik 1995: 141)
V 18. stoletju sta izšli dve knjigi ljudskih verovanj in prepričanj: Kolomonov žegen (okoli
1740) in Duhovna bramba (okoli 1750). Obe sta bili med ljudstvom izredno priljubljeni, zato
sta doživeli veliko ponatisov in priredb. Jezikovna osnova teh del ni bilo samo narečje,
temveč tudi osrednje slovenski knjižni jezik, kot so ga izoblikovali protestantski pisci v 16.
stoletju, njihov črkopis in pravopis, ki se je nadaljeval v Evangelijih in listih 17. in 18. stoletja.
Od vseh protestantskih knjig je imela največji jezikovni vpliv Dalmatinova Biblija, ker so jo
katoliški duhovniki smeli uporabljati. Na tej starejši tradiciji se je nato okoli leta 1750
izoblikovala nova obširnejša bukovniška književnost (Kotnik 1952: 87). Obširnejše delo tega
obdobja še je Maurerjeva cerkvena pesmarica, ki je nastala leta 1754 in obsega skoraj 400 na
roko pisanih strani (Kotnik 1952: 88).
Ljudje so v tem obdobju brali več, kot smo prvotno mislili, sprejemali so različna literarna
dela, ki so jih prevajali, prepisovali in prilagajali (92). Kotar imenuje Rož za male slovenske
Atene 19. stoletja zaradi omike, pesmi in ustvarjalcev (94) ter našteje več pomembnih
bukovnikov, med njimi še posebej izpostavi Andreja Schusterja Drabosnjaka, ki je s svojim
prepisovanjem, prevajanjem in ustvarjanjem novih, izvirnih del bistveno poživil našo takratno
književnost in tradicijo slovenskega ljudskega gledališča na Koroškem. Med drugim je
napisal tudi Slovenji obace, ki je poučna pesnitev o različnih stanovih in kaže na slabe
socialne razmere tistega časa (92−94).
Ob vsem tem se pojavlja vprašanje, kaj je sploh gnalo ljudi, da so ure in ure posvetili pisanju
in prepisovanju del, ki jih danes žal premalo poznamo. Razlogi za pisanje so bili različni:
praktični (npr. navodilo za tkanje, vremenske napovedi), eshatološki (npr. rokopisi o
Antikristu in razna druga prerokovanja), ljudskoliterarni (npr. srednjeveške zgodbe),
bogoslužni (npr. cerkvene pesmarice) ali estetični (npr. razne posvetne pesmi) (100).
Bukovniki so torej ustvarjali in prepisovali najrazličnejša besedila: apokrife in apokrifne
molitve, nabožne in ljudske pesmi in pesmarice, obredna besedila, besedila s svetopisemsko
tematiko, verske ljudske igre z raznimi svetopisemskimi motivi in s pogostimi posegi
prevajalca oz. prirejevalca, ljudskomedicinske knjige, spise in recepte, prerokbe, razne
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verzifikacije (predvsem satirične in poučne), poznani so tudi razni zapisi ustnega izročila ter
drugo (Maurer-Lausegger 2016: 38−39).
Delo bukovnikov je bilo po zahtevnosti zelo različno. Kotnik (1952: 100) navaja, da so
nekateri dela samo prepisovali, torej je šlo predvsem za mehanično delo brez velikega
miselnega napora in razumevanja. Drugi so pisali obnove in priredbe poznanih del. Tretji so
prevajali, kar zahteva že več napora in znanja pisca. Četrti so pisali preprosta samostojna dela,
peti pa so šli še korak naprej in ustvarili veliko nabožnih in posvetnih verzificiranih besedil za
cerkvene pesmi in prigodnice (Kotnik 1952: 100−101). Vprašljiva je Kotnikova prva skupina
bukovnikov, saj je malo verjetno, da je kdo izmed piscev le mehanično prepisoval. Veliko
bolj verjetno je, da je vsak pisec pri prepisovanju spremenil vsaj nekatere glasovne ali druge
jezikovne oblike, delo pa pogosto tudi okrajšal, priredil ali celo kaj dodal, torej je delo
prilagajal svojemu razumevanju in potrebam, kar priča o (vsaj minimalni) ustvarjalnosti pisca.
1.1

Dela o Antikristu

V slovenskem baročnem slovstvu se pojavljajo številne eshatološke 1 teme, med njimi tudi
prihod Antikrista in s tem povezan konec sveta. Nemški original, ki so ga naši pisci prevajali
in prirejali, je napisal pater Dionizij Luksemburški in nosi naslov: Leben Antichristi oder
ausführliche, gründliche und historische Beschreibung von der zukünftigen Dingen der Welt
(Kotnik 1952: 90). Ni imel namena pisati zgodovine, temveč poljudne legende. Na koncu
svojega dela o Antikristu navaja 121 avtorjev za podkrepitev tez. Med njimi je naveden tudi
Tomaž de Malvenda, ki je v prvi polovici 17. stoletja spisal najdaljše delo o Antikristu.
Dionizijev Antikrist je izšel leta 1682 in je bil nato mnogokrat ponatisnjen; izdaje se med
seboj razlikujejo. Delo je bilo izredno priljubljeno, saj je bilo slikovito napisano, imelo je tudi
močno protižidovsko tendenco. Ljudstvu je bila ta snov izjemo zanimiva predvsem v vojnih
časih, ko so pričakovali prihod Antikrista. Še posebej v 18. stoletju je bilo to verovanje močno
razširjeno ne samo pri nas, temveč po večjem delu Evrope (Kotnik 1944: 415).
Poleg rokopisov o Antikristu so bila pri nas močno razširjena tudi druga podobna
prerokovanja o koncu sveta, ki pa niso tako obsežna. Ne ve se, ali so povzeta iz daljših
rokopisov o Antikristu ali so drugega izvora (Kotnik 1952: 90). Prerokovanja so k nam
1

Eshatologija je področje teologije, ki preučuje poslednje stvari človeka kot posameznika (večno življenje,
različne oblike življenja po smrti, usoda in sodba duše po smrti ter odvisnost posmrtnega življenja od
zemeljskega življenja) ter človeštva in celotnega sveta (vstajenje teles, poslednja sodba celemu človeštvu,
znamenja in dogodki pred tem). V več religijah so konec sveta in dogodki pred njim prerokovani v svetih
knjigah (Spletni vir 6).
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prihajala iz severa, predvsem iz Nemčije, za njih pa je značilen pietizem2 in misticizem3 ter s
tem povezana razna domnevna razodetja in prikazni (Kotnik 1952: 92).
Kotnik v svojem članku (1944: 415−424) pravi, da je bilo rokopisov o Antikristu pri nas vsaj
trinajst, podobno navaja tudi Ogris (1998: 447), ki zapiše, da je bilo po Koroškem in na
Slovenskem razširjenih približno petnajst različic. Najstarejši ohranjen rokopis nosi letnico
1767, za pisca oba navajata Matijo Žegarja iz okolice Vrbskega. Kotnik (1944: 417‒418)
navaja, da naj bi že dve leti pozneje, torej 1769, nastal prvi prepis oziroma priredba tega dela,
kot prepisovalec je naveden Janez Valjavec s Koroške. Ta prepis naj bi bil predloga za
rokopis iz leta 1790, ki naj bi bil kasneje najbolj prepisovan (Kotnik 1944: 415−424).
Različice tega dela so nastajale in se širile po Dravski kotlini na Štajersko ter preko Gorenjske
v Ljubljano in nato na Dolenjsko (Grafenauer 1973: 216). Najmlajši rokopisi o Antikristu so
nastali ob koncu 19. stoletja, torej več kot 100 let po prvem prevodu. Danes žal ne vemo, kje
so vsi rokopisi, ki jih Kotnik navaja.
1.2

Predstavitev obravnavanih rokopisov

V magistrskem delu sem primerjala dva rokopisa o Antikristu.4 Prvi rokopis je iz leta 1767 in
je najstarejši ohranjeni rokopis o Antikristu pri nas. Na prvem listu je kot avtor prevoda
zapisan Matija Žegar,5 vendar so rokopis zapisali trije pisci. France Kotnik tega dejstva ne
omeni nikjer. Glede na to, da natančno opisuje rokopis, se mi zdi nenavadno, da tega ni opazil
oziroma zapisal, saj so pisave že na prvi pogled povsem različne, tudi ilustracije so najlepše v
prvem delu. Rokopis je našel duhovnik Štefan Singer v Logi vasi leta 1902 (Kotnik 1944:
416). Danes ga hrani Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (Spletni vir 1).

2

Pietizem je »protestantsko gibanje v 17. stol., ki je nasprotujoč racionalnemu pojmovanju krščanstva oznanjalo
živo, čustveno pobožnost in dejavno ljubezen do bližnjega.« (Tavzes, Adlešič 2002: 879)
3
Misticizem je »vera v neumljive, nadnaravne skrivnosti; nagnjenje k mistiki.« (Tavzes, Adlešič 2002: 744)
4
Oba rokopisa sem pred začetkom pisanja magistrskega dela v celoti prepisala. Pri prvem, starejšem rokopisu so
bili listi med seboj pomešani in jih je bilo potrebno pred analizo urediti v pravilno zaporedje. Zato si številke
strani pri tem rokopisu ne sledijo po vrsti.
5
Po mnenju Ogrisa (1998: 454) je pisec rokopisa Matija Žegar iz Plešerke (Plescherken), ki je živel v času od
1734 do 1798, Antikrista pa je zapisal v starosti 33 let.
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Slika 1: Primerjava treh pisav

Rokopis je ilustriran, vendar žal ni ohranjen v celoti; ohranjenih je 190 listov, tudi med temi
je veliko poškodovanih. Besedilo je na vsaki strani urejeno v dva stolpca. Rokopis je
razdeljen na 50 poglavij, na koncu pa je tretji pisec dodal še 35 strani dolg tekst o poslednji
sodbi. Pri rokopisih je pomembno dejstvo, ki ga Kotnik ne izpostavi ali pa se ga mogoče ni
zavedal, in sicer, da ne moremo z gotovostjo reči, da je avtor oziroma prepisovalec besedila
res tisti, ki je zapisan v uvodu rokopisa. Avtorstvo je bilo takrat pojmovano drugače in
povsem možno bi bilo, da je nek prepisovalec pač prepisal cel rokopis, vključno z imenom in
priimkom prvotnega pisca. Večina bukovniških besedil se je namreč med ljudstvom širila
anonimno vsaj do 19. stoletja. »Zavest o avtorstvu se izjemoma močneje poraja šele pri
Andreju Schusterju Drabosnjaku (1768–1825), ki je v večini svojih del zabeležil svoje ime.«
(Maurer-Lausegger 2016: 39)

Slika 2: Primer ilustracije, Enoh in Elija v ognjenem vozu
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Drugi rokopis je iz leta 1790, na naslovnem listu pa je kot prepisovalec naveden učitelj s
Koroške. Rokopis je napisala ena roka, ohranjenih je vseh 105 listov. Rokopis ni ilustriran.
Kje in kdaj so ga našli, ni znano. Rokopis hrani Koroški deželni arhiv, opis rokopisa in
digitalni faksimile pa sta dostopna v Registru slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja: Ms 017
(Spletni vir 3). Tudi ta rokopis ima 50 poglavij, vendar besedilo ni urejeno v dva stolpca.
Pisec v zaključku zapiše, da tega, kar je prepisal, ne dojema kot versko resnico in tudi bralca
nagovarja, naj veruje le, kar mu naroča Cerkev in uradna katoliška vera. To je zanimiva
poteza, ki je rokopis iz leta 1767 nima. Kot je bilo povedano že prej, je rokopis najverjetneje
nastal na podlagi rokopisa o Antikristu, za katerega Kotnik (1944: 417‒418) trdi, da je nastal
leta 1769, in ne na podlagi (domnevno) Žegarjevega rokopisa iz leta 1767.

Slika 3: Odlomek mlajšega rokopisa

1.3 Vsebina rokopisov
Oba rokopisa govorita o prihodu Antikrista in koncu sveta. V uvodnih poglavjih govorita o
tem, kdaj bo prišel, kaj se mora zgoditi do prihoda Antikrista in kakšna znamenja bo moral
narediti, da ga bodo Judje sprejeli za svojega Mesija. Nato razlaga o spočetju, otroštvu in
mladosti Antikrista. Najbolj obsežno razlaga o njegovem vzponu na oblast, kaj bo počel, s
kom se bo vojskoval, kako se bo pretvarjal, da je dober ipd., ter o njegovi vladavini, znotraj
tega najobširneje o okrutnem preganjanju kristjanov. Nato naj bi z ognjenim vozom prišla dva
starozavezna preroka: Enoh in Elija 6 , ki bosta kristjanom pomagala, jih bodrila in nad
privržence Antikrista priklicala nadloge. Antikrist ju bo pokončal, vendar bosta na tretji dan
vstala od mrtvih, porušila mesto in bila vzeta v nebo. Antikristovi privrženci bodo začeli
dvomiti, da je on res bog, zato se bo moral dokazati. Šel bo na goro in s pomočjo hudičev
poletel v nebo za svetnikoma. Nasproti mu bo prišel Jezus v spremstvu angelov in ga
pokončal. Temu sledi poskus razlage, koliko časa bo trajala Antikristova vladavina in koliko
6

Za oba preroka so razlagali, da nista umrla, ampak sta bila vzeta v nebo, zato se bosta sedaj lahko vrnila.
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časa po njegovi smrti bosta nastopila konec sveta in poslednja sodba. Po navedbi in razlagi
več teorij zaključita, da se tega ne da vedeti, to ve samo Bog in človek tega ne bo nikoli mogel
razumeti, ve se pa, da bo poslednja sodba kmalu po Antikristovi smrti.
Zaključek rokopisov se razlikuje, saj prvi pisec nagovarja bralca, naj bere te zapise svojim
otrokom, vnukom in prihodnjim generacijam, da bodo znali prepoznati Antikrista, ko pride.
Opravičuje se za napake in pomanjkljivosti rokopisa. Kljub temu da se besedilo na tem mestu
lepo zaključi, sledi še besedilo o poslednji sodbi, ki prvotno ni bilo del tega rokopisa. Drugi
pisec pa je do napisanega bolj skeptičen, bralca nagovarja, da mu ni treba verjeti vsega, kar je
napisal, in pove svoje mnenje o piscu predhodnega rokopisa (gl. spodaj).
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2

Raziskovalna vprašanja

Že v uvodu mlajšega rokopisa pisec pove, da gre za drugo in izboljšano verzijo teksta:
»Drugazh so vtem Letu 1790 prepisane inu pobulshgane grata- / le«. Podobno mnenje
najdemo tudi na zadnji strani (folij 105r7) v odlomku, ki nam pove veliko zanimivega o piscu
tega rokopisa in o njegovem mnenju o rokopisu, ki ga je imel za zgled:
»Sedai ti moi kriſtianſki Brauz kir ſe podſtopiſh te prideozhe rezhi tega ſvieta bra=
ti ſpoterpeshlivoſti, ti mene odpuſti, dejes lih /morebit/ niſam prau potvojeh
miſleh lete Bukui piſou, jes ſam ſpoſnam, de ſem jas Sadoiſti falerjo ?
per tem piſanju ſturiu Urshehi tega ſoti, kieri jete Bukui to provobaart
preſtaVeu is neſhkega na ſlovenſko, nibiu endober ſlovenz Sakai tu ſe
je Veliko Nemſhkeh beſedi notre sneſhlo, tako, debi je te deſeti kumai sa=
ſtopiu, tiſte ſem ſe jes pomujou preſtaviti, tiſti tudi ni biu Veliko po ſvietu
snan temuzh on jeto ſhpraho ſvoiga kraja dershou en drugi pak, ka=
tieri tiſte ſhprahe keni snan jo ſkorei saſtopit namore, is leteh Urshe=
hou jes raitam daſe naboſh ſerdiu, deti glih katiera Beſieda ni
prau padla, zhilſi pak en drugi Upa bol piſat inu to riezh bolſveſto
ſtorit tako pak ſkuſi inu Vſemi ſi to mojo pou leta koker ſem jes
inu pred mano tiſti UſhtuUſhuli Vuzhenik Joannes!«

Pravi torej, da naj mu bralec odpusti napake in da se zaveda, da jih je naredil veliko.
Nadaljuje, da je pisec prejšnjega rokopisa bil »slab Slovenec«, ker je uporabljal veliko
nemških tujk in popačenk. Te je on poskušal popraviti in jih nadomestiti s slovenskimi
besedami. Pravi tudi, da se je prejšnji pisec »držal govora svojega kraja«, torej da je pisal v
narečju. To pretirano rabo narečja za knjižno besedilo zaradi nerazumljivosti označuje kot
slabo ter meni, da je to on izboljšal. Na koncu se spet obrne k bralcu in ga poziva, naj si tudi
on vzame pol leta in prepiše rokopis, če mu kaj ni po volji, kot je to storil on in pred njim
učenik Janez. Njegov zapis kaže, da je imel razvit občutek za to, kakšen naj bi bil jezik knjig:
splošno slovenski in s čim manj nemškimi tujkami. Zdelo se mi je zanimivo, da bi preverila,
ali je v rokopisih opazna razlika na ravni narečnega jezika in nemških tujk. Iz tega izhajata
moji prvi raziskovalni vprašanji:
1. Ali je v mlajšem rokopisu manj narečnih posebnosti?
2. Ali je v mlajšem rokopisu manj germanizmov?
7

Strani so označene po naslednjem ključu: najprej je zapisana številka lista, nato pa sledi r, če gre za prednjo
stran, ali v, če gre za zadnjo stran. 105r torej pomeni prednjo stran 105. lista, 105v pa zadnjo stran istega lista.
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Moje tretje raziskovalno vprašanje pa se osredotoča na samo urejenost zapisa. Že ob
prepisovanju obeh rokopisov sem opazila, da prvi pisec starejšega rokopisa ne uporablja ločil,
velike začetnice so redke, ista beseda je zapisana na več načinov. Pri mlajšem pa se pojavljajo
ločila, pisava je bolj izčiščena, odstavki so jasno vidni. Za pisca starejšega rokopisa ne vemo,
kaj je bil po poklicu in koliko je bil izobražen. Drugi, mlajši pa v uvodu zapiše, da je učitelj,
torej lahko sklepamo, da je bil precej izobražen in tudi bolj vajen pisanja. Iz tega sledi moje
tretje raziskovalno vprašanje:
3. V kolikšni meri se rokopisa razlikujeta v urejenosti in doslednosti zapisa?
Iz teh treh vprašanj izhajajo tri hipoteze:
1. V mlajšem rokopisu je manj narečnih posebnosti na ravni glasoslovja in
oblikoslovja, bolj so upoštevane značilnosti (takratnega) knjižnega jezika in
pisne tradicije.
2. V mlajšem rokopisu je vpliv nemščine manjši.
3. Zapis v mlajšem rokopisu je bolj dosleden in urejen, pa tudi razločevalen.
Pri prvi hipotezi ne gre samo za vprašanje narečnih besed, ampak za različne narečne pojave
na več jezikovnih ravninah. Zdi se mi pomembno preveriti, v kakšni meri sta pisca sledila
pisni tradiciji in načelom knjižnega oziroma zapisanega jezika, ki so veljali takrat.
Pri drugi hipotezi so me zanimali germanizmi, koliko jih je, so uporabljeni vedno ali pa
včasih uporablja slovensko spet drugič nemško besedo. Nadalje me je zanimal tudi vpliv
nemščine na obliko in kalkiranje besednih zvez iz nemščine.
Pri tretji hipotezi sem se osredotočila na (ne)stalnost zapisa, t. j. ali sta ista beseda in glas
vedno (ali večinoma) zapisana na enak način. Zanimala me je torej (ne)variantnost zapisa.
Preverila sem zapisovanje določenih glasov, rabo ločil, velikih začetnic, dosledno zapisovanje
določenih končnic, predpon in besed. Pomembno se mi je zdelo tudi vprašanje razločevalnosti
zapisa glasov, torej ali se zavedata različnih glasov in sledita načelu, da je vsak glas zapisan s
svojim grafemom.
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3

Metodologija

Oba rokopisa sta s svojimi 190 oz. 105 listi izredno obsežna, zato sem se glede na obseg
magistrskega dela odločila, da analiziram le nekaj poglavij vsakega rokopisa. V obeh
rokopisih sem izbrala isti odlomek, saj sem tako rokopisa najlažje primerjala med seboj.
Najprej sem analizirala vsak odlomek posebej, in sicer sem raziskovala: zapis, glasoslovje,
oblikoslovje in besedje. Če v odlomku ni bilo dovolj primerov za potrditev nekega pojava,
sem paberkovalno (torej samo za ta pojav) pregledala tudi preostali rokopis. Nato sem
ugotovitve primerjala med seboj in poskušala potrditi ali ovreči zadane hipoteze.
Pri izbiri odlomka sem upoštevala predvsem dva kriterija: ohranjenost in celovitost odlomka.
Začetek starejšega rokopisa je izredno slabo ohranjen, zato ni primeren za tako natančno
jezikovno analizo, kot sem si jo zadala. Pomembno je, da je moč čim bolj nedvoumno razbrati
vse črke in znake, saj je vsaka podrobnost za analizo izrednega pomena. To še posebej velja
za analizo zapisovanja in glasoslovja. Celovitost odlomka pomeni, da je v obeh rokopisih
ohranjen daljši del besedila, kar je bilo zahtevno predvsem pri starejšem rokopisu, saj v
začetnem delu veliko strani manjka. Po tehtnem premisleku sem se odločila za analizo 10.,
11., 12. in 13. poglavja, ki govorijo o Antikristovem spočetju, rojstvu, obrezovanju in otroštvu.
V starejšem rokopisu je ta odlomek na straneh: 023r, 023v, 060r, 060v, 071r, 071v, 055r,
055v, 056r, 056v, 072r, 072v, 059r, 059v, 024r, 024v, 025r, 025v in 026r. Mlajši rokopis je
manj problematičen, saj je bolje ohranjen in tudi strani ne manjkajo. Tam se odlomek nahaja
na straneh: 018r, 018v, 019r, 019v, 020r, 020v, 021r in 021v. V primeru mlajšega rokopisa ne
gre za celo 13. poglavje, ampak samo za tisti del, ki je ohranjen tudi v starejšem rokopisu. V
mlajšem se znotraj 13. poglavja pojavita dva odstavka, ki ju v starejšem rokopisu ni, vendar
sem ju vseeno vključila v analizo, ker se pojavita sredi poglavja.
Starejši rokopis ima zanimivo posebnost: zapisale so ga tri roke, torej trije različni pisci,
zapisovalci, ki se med seboj ločijo po načinu zapisovanja in jezikovnih značilnostih. Drugi
pisec tako uporablja veliko več ločil in redno zaznamuje deljenje besed, prvi in tretji pa ne. V
magistrski nalogi sem se odločila, da bom analizirala odlomek iz začetnega dela rokopisa,
torej ga je zapisal prvi pisec. Tudi ko sem posamezni pojav raziskovala paberkovalno, sem
pregledala samo del rokopisa, ki ga je zapisal ta pisec. Mlajši rokopis je v celoti zapisala ena
roka, zato tega problema ni.

14

4

Analiza starejšega rokopisa

Pri analizi so me vodila raziskovalna vprašanja in hipoteze. Tako sem najprej natančno
pregledala pisno podobo rokopisa, nato pa se osredotočila na posamezne jezikovne ravnine v
naslednjem vrstnem redu: glasoslovje, oblikoslovje in besedje. Pisava tega rokopisa je manj
čitljiva, zato sem morala nekatere posamezne besede in primere izvzeti iz analize ter
upoštevati samo primere, ki so bili zapisani nedvoumno.
4.1

Pisna podoba

Pri pisni podobi rokopisa sta me zanimala predvsem črkopis in pravopis. Pri črkopisu sem
pregledala, kateri grafemi se pojavljajo za določen fonem. Kjer je bilo mogoče, sem zapisala
tudi, katera različica zapisa je pogostejša. Pri pravopisu sem se osredotočila na veliko
začetnico, pisanje skupaj in narazen ter rabo ločil.
4.1.1

Črkopis

Rokopis je zapisan v bohoričici, ki pa ni dosledno uresničena, dodani so ji grafem c, ch in ÿ.
Obravnavam tiste zapise glasov, ki izkazujejo variantnost zapisa.
4.1.1.1 Pri sičnikih in šumnikih sta najbolj dosledno uresničena fonema c in č. Č je vedno
zapisan z dvočrkjem zh, c pa vedno s črko z. Izjema je le beseda Lucifer, ki jo pisec vedno
zapiše s c (lvcifer, lvciferia, lvci= / feriam, lvciferiv).
4.1.1.2 Za šumnika š in ž pisec uporablja dvočrkje ſh (poſhribati, leſhi), torej njun zapis ni
razlikovalen. Preverila sem, kako je s tem v celotnem delu rokopisa, ki ga je zapisal prvi pisec,
in ugotovila, da se za š in ž večinoma pojavlja samo ſh, le izjemoma sh (šestkrat za ž in
dvanajstkrat za š).
4.1.1.3 Najbolj nedosledno sta zapisana glasova s in z. Za z so uporabljeni naslednji grafemi:
ſs, S, s in ſ. Najredkeje je uporabljen S, ki se pojavi samo dvakrat. Najverjetneje gre obakrat za
grafem s, ki je pisan z veliko na začetku odstavka (Satv). Tudi ſs se za glas z pojavi le dvakrat
(vſsli, ambroſsivs). Grafem ſ se za glas z pojavi večkrat, in sicer 28-krat (voſama, joſue, vſev),
daleč najpogosteje pa je fonem z zapisan s s (semlo, sazhvo, smeſhniave). Razmerje med
grafemoma s in ſ je približno 5 : 1. Fonem s je zapisan na pet načinov: ſſ, ſs, S, ſ in s.
Najredkejši je zapis ſſ, ki se pojavi samo trikrat (elliaſſ, liſſ, ſſprahe), sledi ſs, ki se pojavi
šestkrat (talleſsv, vſsok, ponaſse). Kot S je zapisan le v naslovih poglavij (POSTAVA) in pri
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okrajšavi besede sveti (S.). Za razliko od fonema z sta pri fonemu s grafema s (spozhet, sinami,
visok) in ſ (Roiſtve, goſpved, vſe) uporabljena veliko bolj enakomerno, saj je razmerje med s
in ſ približno 5 : 6. Tudi pri isti besedi sta lahko za enaka glasova uporabljena dva grafema,
npr: ſpodobnosti, kjer je glas s enkrat pisan s ſ in enkrat s s, in saveſe, kjer je glas z prvič pisan
s s in drugič s ſ.
4.1.1.4 V nadaljevanju sem preverila stalnost zapisa nekaterih besed, ki se v besedilu pogosto
pojavljajo. Samostalnik mesto je vedno zapisan s ſ (meſti, meſto, meſta). Prav tako so s ſ
vedno zapisane besede, ki imajo v korenu -krist- (antichriſt, chriſtvsava= / m, chriſtiani).
Samostalnik Kristus in tvorjenke iz tega imena pa so zapisane na dva načina: šestkrat chriſtvs
(chriſtvsa, chriſtvsava= / m) in enkrat chriſtvſ (chriſtvſu). Pridevnik sveti in tvorjenke iz tega
pridevnika so vedno zapisane s s (sveti, svetveſti, sueto). Pripona -ost je večinoma zapisana s ſ
(modrveſti, ſtraſhnvſt, saſtopnoſt), vendar se pojavita dve izjemi (na ſpo= / dobnosti, na
svetvest). Povratno svojilni zaimek svoj je 18-krat zapisan s s (svoio) in le trikrat s ſ (vſvoimv).
Največ različic zapisa se pojavi pri imenu Elija in samostalniku mesija. Elija je zapisan na
štiri načine: ellias (3), elliaſ (2), elliaſs (2) in elliaſſ (1), mesija pa na tri načine: meſias (10),
meſiaſ (3) in masiaſa (1).
4.1.1.5 Za zapis fonemov v in l ter njunih položajnih različic sta nedosledno rabljena grafema
v in u8, pri čemer je v pogostejši od u. Fonem v je večinoma zapisan z v (ven, roiſtvo, vedeti),
izjem je štirinajst (roiſtuam, sueta, ueliko). Na začetku besede in pred soglasnikom je vedno
zapisan v (vseli, vmoriti, vſa). Predlog v je praviloma zapisan z v ne glede na pisavo skupaj ali
narazen (vtam, v jarvsald, vtad); pojavi se le ena izjema (utam). Položajna različica

v

izglasju in pred soglasniki, npr. v deležnikih na -l, so načeloma zapisani z v (dobiv, pre klev,
ſhribov), vendar se pojavi šest zapisov z u (vſeu, biu, sazheu), podobno je tudi pri drugih
besedah (Avguſtÿnvs, moiſtrov, terdovratn= / i), izjem je tokrat samo pet (auguſtinvs, perpra=
/ uleni, oſtauleni). Pisec zapisuje večinoma z v (vezhiva, pikava) in le enkrat z u (guaſ- / no)
tudi

iz l pred zadnjimi samoglasniki (švapanje).

4.1.1.6 Fonem u je večinoma zapisan z v (drvga, oblvblani, prerokv). Primerov, ko je zapisan
z u, je malo in gre večinoma za enkraten zapis besed, v ostalih primerih zapisanih z v (druia :
drvia, satu : satv, obreſhua= / vz : obreſhvavza). Ime Lucifer je vedno zapisano z v (lvciferia,
lvciferiv, lvcifer). Podobno je tudi u v končnici -us pri imenih svetnikov vedno zapisan z v
(auguſtinvs, ambroſsivs).
8

Črki u in v se v nekaterih primerih težko loči.
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4.1.1.7 Pri pridevnikih velik in sveti prevladuje zapis z v, velik je z u pisan le dvakrat, sveti pa
osemkrat. Tudi pri prirednem vezniku in je pogostejši zapis z v (inv, jnv), ki se pojavi 118-krat,
zapis z u (inu, jnu) pa 60-krat. Pri samostalniku Jud je stanje drugačno, saj sta različici z u in
v skoraj enako pogosti. Zapis z v se pojavi 14-krat (jvd, ivd), zapis z u pa 19-krat (jud, iud).
Pri samostalniku ljudje ne prevladuje en način zapisa, saj se zapis z v pojavi štirikrat (lvdi,
lvdieh), z u pa trikrat (ludi, ludem).
4.1.1.8 Velike nedoslednosti se kažejo tudi pri zapisu fonemov j in i ter zvez ij, ji in iji. Zveza
iji se pojavi samo enkrat in je zapisana z i (vbabiloni).
4.1.1.9 Z i je zapisana tudi zveza ji. Trikrat se pojavi v obliki nih. Poleg tega se pojavi še v
štirih drugih besedah (diani, doneſhni, ſtoi, im).
4.1.1.10 Zveza ij je enkrat zapisana z dvočrkjem ij (vezhijo), drugače pa je tudi ta zveza
zapisana z i: pri imenih Elija, Izaija, Jeremija in samostalniku Mesija (elliaſſ, jſaia, jeremia,
Meſiaſa), pri glagolih v tretji osebi množine (pravio, kvpio) ter pri samostalnikih, ki se v
imenovalniku ednine končajo na -ija (zopernie, hiſtoria, babilonia). Pri glagolih z
nenaglašenim i pred j bi lahko šlo tudi za onemitev i-ja in ne (samo) za zapis.
4.1.1.11 Fonem i je zapisan z ÿ, j ali i. Z ÿ je zapisan na koncu besed, in sicer pri nedoločniku
(bittÿ, Roditÿ, vid etÿ), deležniku na -l v množini (sve= / dellÿ, perpravlallÿ, neſlÿ), nekaterih
samostalnikih (ma= / dveſtÿ, po potvepÿ, judÿ) in enkrat pri osebnem zaimku (onÿ). Pri vseh
naštetih skupinah je pogostejši zapis z i (vedeti, ſtverlli, sastopnoſti, oni). Zapis z j se pojavi
pri imenu Izaija (jſaia), enkrat pri pridevniku izraelski (jserelſkah), šestkrat pri zapisu
samostalnika ime in tvorjenk iz te besede (jme, jem lvie, jmena) ter enkrat pri glagolu imeti
(jmov). Pri zadnjih treh primerih je zapis z i pogostejši (iserel= / ski, imlvie, ima). Pri zapisu z
j bi lahko šlo za protetični j-. Če primerjamo zapis prirednega veznika in, ugotovimo, da je
166-krat zapisan z i (inv, inu) in samo 12-krat z j (jnv, jnu). Podobno je tudi pri samostalniku
Jud in tvorjenkah iz tega samostalnika, saj je 27-krat zapisan z i (ivdov, iudovſki) in le šestkrat
z j (judi, jvdam).
4.1.1.12 Fonem j je prav tako zapisan z ÿ, j ali i. Najpogosteje je fonem j zapisan z i
(snaidaio, ſtareiſhi, roiſtvo). Z ÿ je zapisan dvanajstkrat: pri končnici -ej mestnika ednine za
pridevnike in pridevniške zaimke (na tei ſtareÿ, vtei noveÿ, vsvoieÿ), pri prislovih in zaimkih,
ki se končajo na -j (preÿ, koÿ, keÿ, moÿ), ter pri velelniški obliki glagolov (obareÿ, poſhinieÿ).
Pri prvih dveh skupinah besed je veliko pogostejši zapis z i (vniagovei, kei, prei), za glagole
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ni drugih primerov. Fonem j je z j vedno zapisan v besedi Jeruzalem (jarvsallema, jarvsalemv,
jarvsald) in pri nekaterih imenih (jacob, joſue, jeremia, johannas, joſephv), poleg tega pa še v
primerih: jezha, je (2), bojo, ja, jem, pri čemer sta je in bojo večinoma pisana z i (ie, boio).
4.1.1.13 Fonem k je najpogosteje zapisan s k (kraia, kaker). V besedah s korenom -krist- je
vedno zapisan z dvočrkjem ch (chriſtiani, antichriſt), le v imenu Jakob se pojavi zapis z c
(jacob). Zapis ch pojavi tudi pri imenu Malahija (maltachia) in vezniku chi/che ‛kot’.
4.1.1.14 Pojavi se zapis poth (pot) in noth (not), ki je običajen pri osrednjeslovenskih piscih.
V spodnji preglednici je predstavljena glasovna vrednost črk. Fonemi so našteti po abecedi,
pri posameznem fonemu si grefemi sledijo po pogostosti od najbolj do najmanj pogostega.
Fonem
c

Grafem
z, c

č
i

zh
i, ÿ, j

ij

i, ij

j

i, j, ÿ

ji
k

i
k, ch, c

s

ſ, s, ſſ, ſs, S

š
u

ſh
v, u

v

v, u

z

s, ſ, ſs, S

ž

ſh

Primeri iz rokopisa
zalla, sizer, bravez
lvcifer
zhei, spozhet, ozham
ima, biti, babilonia
bittÿ, judÿ
jmov, jſaia
hiſtorie, resvoſhio, zopernie, babilonia
vezhijo
kraia, Roian, ie, spozhetie
jeremia, jacob, judÿ
preÿ, moÿ
ſtoi
kraia, ſhrok, kaker
antichriſt, chriſtiani
jacob
antichriſt, meſto, Meſiaſa
spozhet, visok
ſſprahe
talleſsv
POSTAVA
ſhribati, ſhov, odreſhenika
egiptv, takv, tvrn, hvdi dvhi
auguſtinvs, iudi
vedeti, dvie, voda, nova, sveti
sueta
semlo, sazhvo, vseli
voſama, joſue, vſev
vſsli, ambroſsivs
Satv
leſhi, derſhenie, ſhvahte

Tabela 1: Glasovna vrednost črk starejšega rokopisa
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4.1.2

Pravopis

4.1.2.1 Ločila
Pisec starejšega rokopisa uporablja zelo malo ločil. Piko piše na koncu vrstilnih števnikov v
naslovih poglavij (10. POSTAVA), za okrajšavo s v pomenu sveti (S., s.) in dvakrat za
glavnima števnikoma (12., 4000.). Pika se pojavi samo še enkrat, in sicer na koncu odstavka v
11. poglavju. Deljenja besed načeloma ne zaznamuje. Vseh primerov deljenja besed je nekaj
več kot 180, pri čemer je pisec deljenje zaznamoval le enajstkrat. Deljenje besed je desetkrat
označil z vezajem (-) in enkrat z dvema ravnima črtama (=). Tudi v preostalem rokopisu je
tako, da deljenja besed večinoma ne označuje, ko pa ga, to najpogosteje naredi z vezajem in le
občasno z dvema črtama na koncu vrstice. Zato pri analizi zapisovanja skupaj in narazen
nisem upoštevala primerov, kjer je bila predpona ali predlog v eni vrstici, nadaljevanje besede
ali naslednja beseda pa v sledeči vrstici. Drugih ločil ni.
4.1.2.2 Velika začetnica
Velike začetnice so v rokopisu redke. Pri nekaterih črkah je težko razločevati med velikimi in
malimi črkami. Taki sta črki z in k, kjer je skoraj nemogoče ugotoviti, kdaj gre za veliko
oziroma malo črko. Z veliko začetnico sta v prepisu zapisani samo v primerih, ko je to
povsem nedvoumno; ponavadi gre za inicialko, ki je močno poudarjena. Glagoli so načeloma
zapisani z malo začetnico. Izjema je nedoločnik roditi (Roditÿ) in deležnik na -n iz tega
glagola (Roian, Roiani, Roiena). V rokopisu sta trinajstkrat zapisana z veliko začetnico (od
tega dvakrat na začetku odstavka ali strani) in petkrat z malo. Z veliko začetnico je dvakrat
zapisan glagol reči (Rezhi, Rekli) in po enkrat glagoli rajžati (Raiſhati), razdejati (Resdialli)
in razviti (Reſviv). Okrajšava pridevnika sveti je štirikrat zapisana z velikim S in dvakrat z
malim s. Vsa lastna imena (osebna, stvarna in zemljepisna) so zapisana z malo začetnico,
zapis z veliko začetnico je zgolj izjema, saj se pojavi samo šestkrat (Ribera, Meſiaſa, Meſiasa,
Avguſtÿnvs, Aberh= / ama, Rediezho / muerie). Nekaj samostalnikov je večkrat zapisanih z
veliko začetnico. To so samostalniki rod (desetkrat), patriarh (štirikrat), angel (štirikrat),
rojstvo (trikrat), reč (trikrat) in roka (dvakrat). Vsi razen samostalnika roka se pojavijo tudi
brez velike začetnice, in sicer rod osemkrat, patriarh dvakrat, angel enkrat, rojstvo trikrat in
reč štirikrat. Pri nobenem samostalniku izrazito ne prevladuje zapis z malo ali z veliko
začetnico. Poleg teh samostalnikov se pojavijo še trije, ki so zapisani z veliko začetnico: Rink,
Evangin ‛evangelist’ in Rabinar, vendar se vsak od njih v besedilu pojavi samo enkrat, zato
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ne morem narediti nobenih zaključkov. Z veliko začetnico sta zapisana še dva pridevnika
(Reſnizhni, Redezha) in en števnik (Malio= / no). Tudi na začetku odstavkov ali vrstice je
velika začetnica redka, saj se pojavi samo trinajstkrat. Pojavita se dve besedi, kjer stoji velika
začetnica sredi besede (vRo, ſhriBa). Iz napisanega sklepam, da so velike začetnice
postavljene naključno, torej brez nekega pravila.
4.1.2.3 Pisava skupaj in narazen
Pisava je pisana, vendar se nekatere črke držijo skupaj, druge pa ne. Zato je v nekaterih
primerih težko določiti, kje je presledek, saj je pogosto videti, kot da je sredi besede (slika 1).
To zelo oteži raziskovanje doslednosti pisanja skupaj in narazen, saj je veliko primerov
nejasnih, dvoumnih. Vseeno sem naredila analizo zapisovanja najpogostejših predlogov in
predpon, pri tem pa upoštevala le nedvoumne primere.

Slika 4: Primer problema ugotavljanja presledkov sredi besede

Pri enočrkovnih predlogih s/z, v in k/h ter predlogu iz, ki je najpogosteje zapisan s ſ ali s,
prevladuje zapis skupaj z naslednjo besedo (stim, vegiptv, htemo, sgole). Pri vseh je sicer
nekaj izjem, a manj kot pet pri vsakem. Pri predlogu iz in pri predlogu s/z se pojavi tudi zapis
ſi ali si pred besedo, ki se začne na s in je pisan narazen, torej nestično z naslednjo besedo (ſi
slapoto, si sueto). V besedilu se le redko pojavi, da predloga ni, ker mu sledi beseda, ki se
začenja na s (Kader ie te prveve Pat= / riareh noie svoiemi / sinami ven ſhov). Veččrkovni
predlogi 9 pa so večinoma pisani narazen, torej nestično s sledečo besedo. Izjem ni pri
predlogih pri in pred, pri predlogu na so izjeme štiri, največ izjem pa je pri predlogu za. Ta je
trinajstkrat pisan narazen in desetkrat skupaj.
9

Pregledala sem zapis najpogostejših predlogov, ki se v besedilu velikokrat ponovijo. To so: na, pri, pred in za.
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Predpone pri sestavljenkah so zapisane skupaj ali narazen, kateri zapis je bolj pogost, pa je
odvisno od pripone. Predpone iz- (ſuoleno), z- (sdihvov), za- (sapovedov), po- (pomvezhi) in
pre- (preberno) so veliko pogosteje pisane skupaj. Predpona ne-, ki ji sledi koren -kateri, je
nekoliko pogosteje pisana skupaj kot narazen (neketiere). Predpone nai- ali nar- (nar vezhi),
na- (na pelev= / anie) in ne- v pomenu zanikanja (na spodobno= / ſtov) pa so pogosteje
zapisane narazen in le redko skupaj. Tudi pri zapisovanju predponskih obrazil torej vlada
velika neurejenost.
4.2

Glasoslovje

V nadaljevanju so predstavljene glavne glasoslovne značilnosti rožanskega narečja (Logar
1996: 93−107, 405; Ramovš 1935: 11−17), iz katerega pisec domnevno prihaja. Za
glasoslovje je pomembno dejstvo, da je to narečje doživelo pozno podaljšavo starega in
novega kratkega akuta v nezadnjih besednih zlogi in ti so zato doživeli drugačen razvoj od
stalno dolgih oziroma cirkumflektiranih glasov. Tipična sta diftonga iːə (nastal iz stalno
dolgega ě in cirkumflektiranega e) in uːə (nastal iz cirkumflektiranega o) v vseh zlogih, razen
v odprtih. Značilen je sovpad refleksov za ě in e ter in ə. Novoakutirani in cirkumflektirani ə
sta tako kot nosnik prešla v e. Značilno je arhaično končno naglaševanje besed ali oksitoneza,
saj še ni prišlo do umika naglasa na predhodni psl. kratki samoglasnik.
V kratkem vokalizmu je značilno popolno e-jevsko akanje. O-jevsko akanje je značilno
predvsem v ponaglasnih zlogih, v prednaglasnih pa je o pogosto zožen v u. Najpogosteje sta
delno reducirana kratka i in u, ob zvočnikih lahko tudi popolnoma onemita. Samoglasnik a se
pred ustničnikom in mehkonebnikom zaokroži v o.
Največ posebnosti je na področju soglasnikov. Palatalni ĺ je otrdel, ń pa je večinoma ohranjen.
Pogosti so rinezmi, prislovi pa so brez končnega -j. Značilno je švapanje in analogično nastalo
izmenjavanje v-ja z l-jem. Za celotno narečje je tipična narečna palatalizacija k, g, h > č, j, š
pred sprednjimi samoglasniki. Poleg tega se glas g se na koncu zloga izgovarja kot -χ, drugod
pa kot -h-, med dvema samoglasnikoma pogosto popolnoma onemi, kar vpliva na pridevniško
sklanjatev. Izgovor glasu k se je pomaknil v nižje v grlo, tako da se v vsaki poziciji govori
grlov zapornik q. V zvezah dv in zv gre v > b, skupina šč je večinoma ohranjena, le na
jugovzhodu se pojavlja samo š, ohranjene so tudi skupine dl, črě in žrě.

21

Da pisec rokopisa prihaja s področja rožanskega narečja koroške narečne skupine, potrjujejo
tudi narečni glasovni pojavi, ki so tipični za to narečje ali narečno skupino. Prisotni so tudi
pojavi, ki so značilni za takratni (knjižni) jezik in ni nujno, da ustrezajo narečju tega področja.
4.2.1

Dolgi samoglasniki

Dolge samoglasnike pisec zapisuje z naslednjimi grafemi: i, u, v, ie, ve, ue, e, o in a. Tipična
koroška diftonga zapisuje z dvočrkjema ie in ve ali ue, pri čemer je bil izgovor drugega dela
obeh diftongov skoraj gotovo polglasniški, torej iːə, saj za ə uporablja grafem e, diftong ue pa
z e-jevsko izgovorjavo drugega dela ne obstaja, saj je ə nastal iz o. Zelo verjetnih različnih
kvalitet e in o ne označuje. V nadaljevanju bom predstavila izvor samoglasnikov glede na
izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem (Logar 1996: 243–247), uporabljala pa v tem
času običajnejšo terminologijo. Samoglasnike lahko razvrstimo v naslednji sistem:
i

v/u
ie

ve / ue
e

o
a

iː

← stalno dolgi in staroakutirani i v nezadnjem besednem zlogu (veliko, pride, sin)
← izjemoma tudi stalno dolgi ě (liſſ ‛les’)

uː

← stalno dolgi in staroakutirani u v nezadnjem besednem zlogu (hvdi, oblvblani, drvia
‛drugega’)
← cirkumflektirani o predvsem v izglasju (takv, kakv, tellv; ſhvle)

ie

← cirkumflektirani e (ſhieſt, siedaſh)
← stalno dolgi ě (liete, smie)
← novoakutirani e v nezadnjem besednem zlogu pred r (skieriem, kier)

ve/ue ← cirkumflektirani o (bveg, bo /.../ ſtverov, mveſt ‛most’)
eː

← stalno dolgi in staroakutirani nosnik ę v nezadnjem besednem zlogu (suetu, bo ona
spozheva, jezha)
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← staroakutirani ě v nezadnjem besednem zlogu (vedeti, devo ‛delo’)
← novoakutirani e v nezadnjem besednem zlogu (ſedem)
← cirkumflektirani in novoakutirani ə v nezadnjem besednem zlogu (den, neſhnie
‛današnji’)
← stalno dolgi in staroakutirani zlogotvorni skupaj z r (se bo /.../ podvergva, mertov)
oː

← stalno dolgi in staroakutirani nosnik ǫ v nezadnjem besednem zlogu (sanien /.../
moſham ‛z enim možem’, moſh (Rmn), poth, bodi)
← novoakutirani o v nezadnjem besednem zlogu (po= / toka)
← stalno dolgi in staroakutirani zlogotvorni skupaj z v (dovg, na povniano)
← cirkumflektirani o v končnici -ovi (Rodove)

aː

← stalno dolgi in staroakutirani a v nezadnjem besednem zlogu (kraia, voda, sraven)

Največ različnih refleksov odraža starocirkumflektirani ȏ, saj pisec zanj uporabi tri različne
zapise. Najredkejši je zapis z o (Rodove). Zapis z v oziroma u kaže na monoftongizacijo, ki se
je zgodila predvsem v izglasju (tellv, mozhnv, satv, takv). V sredini besede se pojavi le v
šestih primerih (ſhvle, skvs, per bvge, ſtraſhnvſt, kvme). V prvih treh primerih je pogostejši
zapis z diftongom (ſhvelle, per bvege, skves), prav tako pri naglašeni končnici -ost (modrvesti).
Diftong se nikoli ne pojavi v izglasju. V pridevniku visok (te visveki / Rabinar, ta visveka /
gaideſh sebilla) je diftong verjetno nastal po analogiji, saj tam ni cirkumflektiranega o.
Predlog lahko potegne cirkumfleks za en zlog proti začetku besede, kar lahko sklepamo iz
naslednjih primerov: per bvege, bres pomvezhi, ad bvega. Za stalno dolgi ě se enkrat poleg
refleksa ie pojavi monoftongizacija v i (liſſ). Samostalnik pesem je zapisan samo z e (peſam,
peſem), čeprav bi pričakovali dvoglasnik. Cirkumflektirani in novoakutirani ə v nezadnjem
besednem zlogu se je vokaliziral v e (den, neſhnie), kar je tipično za koroška narečja (Ramovš
1935: 3). Pri besedi majhne je prišlo do prehoda aj > e > i tudi v dolgem zlogu (mihne).
4.2.2

Kratki naglašeni in nenaglašeni samoglasniki

V rokopisu je mogoče opaziti več pojavov moderne vokalne redukcije. Najbolj opazno in za
rožansko narečje značilno je e-jevsko akanje (Ramovš 1935: 11−12). Gre za popolno e-jevsko
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akanje, saj se pojavlja v prednaglasnih (stallesam) in ponaglasnih (siedaſh, snaidaio) zlogih
ter pod kratkim naglasom (na ‛ne’). O-jevsko akanje ni prisotno, razen po enkrat v treh
besedah (potak, an ‛on’ in ad).
Opazni so tudi primeri preglasa a > e pred j (kei), vendar se pojavi tudi različica z a (kai). Pri
določanju preglasa se pojavi problem, saj pisec z e zapisuje tudi polglasnik. Torej na podlagi
zapisa ne morem z gotovostjo trditi, ali gre za delno redukcijo a v ə ali preglas. Najpogosteje
je delno ali popolno reduciran nenaglašeni i. Obe vrsti redukcije sta prisotni v prednaglasnih
zlogih (ſe be li, so blle), ponaglasnih zlogih (svolleli, sveth) in v izglasju (tvde, skves), popolna
redukcija se pojavlja tudi v vzglasju (ma, sgole ‛iz gole’). Reducirani u je redek. Dosledno se
delno reducira v besedah s korenom hudob- (htei hedobnoſti, hedobn, hedobo) in uči- (vezhi,
vezhan, nai vezhene= / iſhi), poleg tega pa še v pridevniku duhovno (dehovno) in samostalniku
svet (na sviete10). Popolno se reducira le enkrat v pridevniku ubog (bog). Glede na značilnosti
rožanskega narečja bi pričakovali, da bo ta pojav pogostejši (Ramovš 1935: 13). Poleg tega se
delno (pred meno, mave) in popolno reducirajo (morta, kakr) tudi drugi glasovi. Do popolne
redukcije o prihaja v medponi -ova-, ki se v nereducirani obliki pojavi le trikrat (imenovati), v
reducirani pa več kot dvajsetkrat (malikvanie). Pri glagolu dejati in tvorjenkah iz te besede je
nenaglašeni jat pred j onemel (vnieh diani ‛dejanju’, ſi / vſim dianim ‛dejanjem’, ie nieh
moiſter / diav ‛dejal’).
Zaokrožen ali labializiran izgovor polglasnika ə različnega nastanka (najpogosteje pred
ustničnikoma p in m) je zapisan z o (tomv, lopv, motioſ, do neſhni, tvrskomo, dovia). Pojavi se
tudi nekaj primerov, ko polglasnik iz ə ni zapisan (oſm, lvbeſn, bvern), vendar bi lahko šlo za
zlogotvorna

in . Z e je zapisan tudi sekundarni polglasnik, ki je nastal pred r po onemitvi

nekega drugega samoglasnika za njim, npr. i (per), u (dergazhi) in a (aberhama), ter
polglasnik ob nenaglašenem zlogotvornem , v vzglasju pisan za r (Redezha, Rediezho).
Polglasnik je izjemoma zapisan z i pri samostalniku začetek (sazhetik), kjer gre za zapis po
takratni knjižni normi.
Pridevnik veliko je dvakrat zapisan z izglasnim -u (velikv), v vseh ostalih primerih (tudi kot
prislov) pa je zapisan z -o. Ta pojav je v tem besedilu redek. Pojavi pa se tudi obratni pojav,
ko se izglasni -u delno reducira v -ə, nato pa za ustničnikom m zaokroži v -o (vnieh ſtano
(Med), turskomo (Ded), htemo (Ded), drviemo (Ded)).

10

V tem primeru gre lahko za e ali ə (gl. oblikoslovje samostalnikov moškega spola).
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Takratni knjižni normi sledi zapis samostalnika dežela, ki je vedno zapisan z v za u namesto
prvega e (dvſh= / elli). Podobna posebnost je tudi zapis glavnega števnika milijon (Malio= /
no), kar je tudi značilno za starejše slovenske zapise. Zanimiv je zapis pridevnika mladi
(mava= / di), kjer sta mogoči dve razlagi: lahko gre za napako pri zapisovanju ali pa je bil ta
sklop težko izgovorljiv in se je vrinil sekundarni samoglasnik a. Verjetnejša je prva možnost,
saj se oblika z a pojavi le enkrat ob veliko ponovitvah brez a. Ko stojita pred besedo, ki se
začenja na s, je predlogu s in reducirani obliki predloga iz dodan i in sta torej zapisana si ali ſi
(si sueto ſhr= / iftio, ſi slapoto, ſi / ſuete ſhriftÿ ‛iz svetega pisma’, ſisazha ‛iz vsakega’).
V besedi bilo je prišlo do švapanja, popolne redukcije i ter zlitja nastalega v z u iz
cirkumflektiranega o (bv); podobno v besedah razložil (re ſveſhov) in služba (svſhvo). V
vezniku temveč (temvzh, semvzh) je v nastal po asimilaciji -ve-, kar je pogosto tudi pri drugih
starejših piscih

11

. Pogosta je tudi asimilacija in redkeje zlitje nenaglašenih ali

kratkonaglašenih samoglasnikov i, e (različnega izvora) in a v končnici moškega deležnika na
-l (jmov, sa ſtopov, morov, ſhribov, govorv), pri rodilniku množine samostalnikov moškega
spola (zhrieulov, denariov), v besedi prav (prov) in izjemoma v tožilniku ednine srednjega
spola (sovraſhtv). Do asimilacije ni prišlo samo v dveh primerih (ska= / sav, gratav).
4.2.3

Soglasniki in sklopi

Ena izmed najbolj opaznih narečnih značilnosti besedila je švapanje, ki je ob gorenjskih
značilno tudi za koroška narečja (Ramovš 1935: 4). Pisec l pred zadnjimi samoglasniki
zapisuje z v (zhvovak, pvavaio, devo). Švapanje se ohranja tudi po delni redukciji zadnjega
samoglasnika: dove (< dovu < dolu), mave (< mavo < malo). Odvisnost izgovora l ali v od
razmerja sprednji : zadnji samoglasnik se je prenesla tudi na besede z v pred končnico, primer
take besede je bukev, ki ima pred sprednjim samoglasnikom l (bvkle), pred zadnjim pa v
(bvkvah).
Palatalni ĺ je zapisan samo z l (semle, ludem, lvbeſn), kar bi govorilo za dejstvo, da je takrat že
otrdel. Palatalni ń pa je večinoma zapisan z ni (konie, vniagovei, ſhivllenia, niemv), izjema so
besede, kjer mu sledi i, v katerem je soglasniški palatalni element že zlit s sledečim i (nih, do
neſhni, diani), enkrat pa se pojavi zapis z in (kobreſhvainv), kjer bi lahko šlo tudi za napako;
torej je bila njegova palatalnost takrat še ohranjena.

11

Pleteršnik obe obliki (temuč in semuč) navaja kot starejšo pisavo za temveč (Spletni vir 4).
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Prislovi so brez poudarjalnega členka -j (seda, teda, kvme, skore), kar je tipično za obrobna,
tudi koroška narečja. Na videz je brez -j- tudi presežnik, vendar gre pri nenaglašenem obrazilu
verjetneje za asimilacijski pojav ji > i (> e oz. ə) in obenem način zapisa (te vezhe, nai viſha,
nar vezhi, te viſhi), saj je v naglašenem -ejši ta prisoten (ſtareiſhi, nai vezhene= / iſhi). Pri
besedah iz besedne družine uči- (tj. pred zadnjim samoglasnikom) se dosledno pojavlja
proteza v- (vezhi, nai vezhene= / iſhi, vezhan), pri iti in imeti (tj. pred sprednjim
samoglasnikom) pa le izjemoma j- (ieti, jmov). Za koroška narečja je značilen rinezem (Logar
1996: 231), vendar je zanj samo en primer (po /... / mieſnzah).
Pri besedah s korenom imen- je mogoče zaslediti diferenciacijo soglasniške skupine mn > ml
v oblikah, ko pride do redukcije vmesnega e (imlvie, ie /.../ imlevov, so io / iemlevali), sicer
skupina mn ostane (siemenam, jmenvane, iem= / envieio).
Za to narečje je značilna narečna palatalizacija (Logar 1996: 99), torej prehod mehkonebnikov
k, g, h v č, j, š pred sprednjimi samoglasniki. Tudi ta narečna značilnost je v besedilu prisotna
(npr. g > j: nadlvie, drvia12 ‛drugega’, drviemo; h > š: ſhiſha, ſhitro in k > č: ozhiazhi13
‛očaki’, ve= / lizhi, tazha14). Vendar pa palatalizacija ni dosledno zapisovana. Pojavi se osem
primerov brez palatalizacije (velike, hiſho, drvgi) in 28 primerov s palatalizacijo. Poleg tega se
v rokopisu pojavi tudi ostanek druge praslovanske palatalizicije, in sicer prehod k > c v besedi
roka v mestniku ednine (v /.../ rozi).
Za koroška narečja je značilna tudi redukcija fonema b v besedi dober, ko stoji neposredno
pred r (Ramovš 1935: 5), npr. dro ‛dobro’ in dora ‛dobra’. V besedilu je pet primerov, kjer do
redukcije ni prišlo (dobro, dobrve= / tlive), in sedem, kjer je prišlo do redukcije b in v obliki
za srednji spol včasih tudi o (dro, dora, doro).
Pri besedi odstavljeni se je soglasniški sklop poenostavil in tako ga pisec zapiše brez d (ſo
oſtauleni). Dosledno je odsoten tudi h pri glagolu hoteti (ozham), kar je značilnosti takratnih
in starejših slovenskih piscev.
V zvezah dv in zv je za rožansko narečje tipično, da se v zamenja z b (Ramovš 1935: 19). V
besedilu je tak primer števnik dvajset (dbaiſti), vendar pa pri besedah zvesti (ſvi= / eſti) in
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Gre za besedo drugega, kjer se je zgodilo več sprememb. Najprej je prišlo do palatalizacije g pred sprednjim
samoglasnikom. Drugi g pa se koroških narečjih pogosto izgovarja kot h. Nato je onemel e, za njim pa še h, saj
je bil sklop hj težko izgovorljiv. Razvoj bi torej zapisali takole: drugěga > drujeha > drujha > druja.
13
Pojavi se tudi zapis ozhiazh, vendar gre za imenovalnik množine, kjer je pisec pozabil zapisati i.
14
Beseda takega, ki je doživela enake spremembe kot beseda drugega.
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dvanajst (dvanaiſt) do tega ni prišlo. Prisoten je tudi primer, ko se je sklop bv skrajšal v b
(obareÿ ‛obvaruj’).
Pogosto je prisotna prekozložna asimilacija sičnikov s šumevci. Tako so besede iz besedne
družine slišati in služiti veliko pogosteje zapisovane s šumevci kot s sičniki (ſhliſhio,
ſhliſhavo, sa= / ſhvſhiva). Pri deležnikih glagolov obrezovati in poslati je šumnik vnesen iz
sedanjiške oblike (obreſhvania, obreſhnavz, poſhlav). S šumnikom sta zapisani še besedi čas
(zheſh) in (po)slednji (ſhlenia, ſhleniam) ter predloga s/z (ſhniem (3), ſhniemi) in iz (ſhnie)
pred palatlnim ń.
Skupina šč je v položaju med samoglasnikoma zapisovana s š (sapvſh= / anam, sa= / pvſhana,
opvſhenie), asimilacija je bila takrat že izvedena. Za skupini črě-, žrě- se pojavita samo dve
besedi (zhries, zhrieulov), ki imata skupino ohranjeno. Narečno stanje čt- > št- izkazuje
vrstilni števnik četrti (ſhtertÿ), ne pa tudi tretji (treti), saj prehoda tj > č ni.
4.3

Oblikoslovje

Pri oblikoslovju sem najprej pregledala samostalniško in pridevniško besedo, nato glagole in
nazadnje še nepregibne besedne vrste. Zanimala me je variantnost končnic pri določeni obliki
in če prevladujejo narečne ali (takratne) knjižne končnice.
4.3.1

Samostalniška beseda

4.3.1.1 Samostalniki moškega spola
Pri samostalnikih moškega spola zasledimo največ različnih končnic v dajalniku in mestniku
ednine. V dajalniku 15 se pojavi 15 primerov s končnico -v/-u (chriſtvsv), trije primeri z -i
(tvrni), kjer gre za naliko po moški i-sklanjatvi, en primer z ničto končnico (anti chriſt) in en z
-e (lvzhifeie), kjer gre najverjetneje za -ə, saj je za rožansko narečje značilna polglasniška
končnica v dajalniku ednine (Logar 1996: 102). Drugače je v mestniku, kjer so primeri s
končnico -v (per dafitv) le štirje. Po štirikrat se pojavita tudi končnici -i/-ÿ (v /.../ teſtamenti) in
-e (na sviete), enkrat se pojavi končnica -o (vnieh ſtano). Pri končnici -o gre za glasovno
znižanje, pri končnici -i/-ÿ gre ponovno za naliko po moški i-sklanjatvi, pri -e pa bi lahko šlo
za -ə < -u ali -e < -ě, ki sta v tem narečju tipični za mestnik ednine (Logar 1996: 102). V
tožilniku se enkrat pojavi ničta končnica pri besedi prerok (prerok), drugih izjem ni. V

15

V večini primerov se končnica samostalnika in pridevnika ali zaimka ne ujemata (gl. prilogo 3).
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orodniku ednine je posplošena koroška in takratna knjižna končnica (Orel 2005: 245) -am
(stvoiem porodam), ki je nastala z akanjem v ponaglasnih zlogih (Logar 1996: 102).
Dvojina se pri moškem spolu pojavi v imenovalniku ednine (siedaſha, ſtova), v rodilniku je
oblika izenačena z množino (meſiaſov), v orodniku pa se pojavi pri besedi voz brez podaljšave
in končnico -ama (sdvema voſama). Končnica -ama je verjetno prevzeta od ženskih a-jevskih
samostalnikov tako kot končnice za orodnik ednine ter dajalnik, mestnik in orodnik množine.
V imenovalniku množine moškega spola je narečno posplošena končnica -i tudi na
samostalnika ljudje (ludi) in Judje (iudi) (Orel 2005: 245), samostalnik duh pa je brez
podaljšave (dvhi). V enem primeru se v imenovalniku množine pojavi končnica -e (raitarie),
kjer gre verjetno ponovno za zapis polglasnika (Logar 1996: 102). V rodilniku množine je
posplošena asimilirana končnica -ov tudi na samostalnike, kjer v sodobnem knjižnem jeziku
prihaja do preglasa (hvdizhov). V dajalniku množine je posplošena ženska končnica -am
(svatnikam), kar je značilno za to narečje in takratni knjižni jezik (Orel 2005 245), razen v
enem primeru, ko je naglašena (ludem). Tudi v mestniku množine prevladuje končnica -ah
(po /.../ mieſnzah), pod naglasom pa se pojavi končnica -ieh pri besedi ljudje (per lvdieh).
Samostalnik oče se v imenovalniku ednine glasi oča (ozha), kar je pogosto za starejša besedila
(Orel 2005: 245, Orel 2011: 164), v rodilniku pa ima obliko očeta (ozheta). Pri samostalniku
rod se v rodilniku ednine pojavijo tri različne oblike. Najpogostejša je naglašena končnica -v
(rodv), ki se pojavi enajstkrat, sledi nenaglašena končnica -o (ſtarodo) s tremi pojavitvami, in
nenaglašena končnica -a (Roda) z dvema pojavitvama. V tožilniku množine se enkrat pojavi
brez podaljšave osnove (rode) in enkrat s podaljšavo (Rodove). Samostalniku sin se v
tožilniku osnova ne podaljša (sine), v orodniku pa ima končnico -ami (sinami16). Logar (1996:
102) navaja, da je za rožansko narečje v tožilniku množine moškega spola za samostalnik sin
značilna oblika brez podaljšave (sìːne), za orodnik pa navede obliko s končnico -amə
(sìːnamə). Prevzete besede, ki se končajo na -l, so podaljšane z n (gartlni ‛vrtovi’, taiflnv
‛hudiču’, templnv). Namesto očak pisec uporablja obliko očjak (ozhiazhi), ki je značilna za
koroška narečja severno od Drave (Karničar 2005: 237−238).
Samostalnik pot je bil v preteklosti moškega spola. V tem rokopisu se dvakrat pojavi v
mestniku, enkrat z moško končnico -v (na potv) in enkrat s končnico -i (napoti), ki je v tem

16

V tem primeru predlog s ni zapisan.
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rokopisu možna za samostalnike moškega in ženskega spola. Pojavi se še dvakrat v tožilniku,
kjer lahko v enem primeru iz določnega člena sklepamo, da gre za moški spol (te poth).
Osebna lastna imena so pogosto v tuji podobi s končnico -vs (ambroſsivs), -as (johannas) ali
samo -s (motioſ). Tudi samostalnik mesija se v imenovalniku glasi mesias in se zato sklanja
drugače kot danes (meſiasa), podobno tudi Elija (ellias, elliaſsa). Pri imenu Ozej se pojavi
samo oblika v orodniku ednine (s /.../ oſeasam), vendar je iz nje vidno, da ima v imenovalniku
končnico -s. Od zemljepisnih lastnih imen ima tujo končnico -es le Evfrat (evfrates), ki ga
pisec ne sklanja. Posebnost sta tudi imeni Jakob, ki se v imenovalniku ednine dvakrat pojavi
kot jacob in enkrat jacoba, in Noe, ki se v dajalniku ednine glasi noue.
4.3.1.2 Samostalniki srednjega spola
V rodilniku, dajalniku in tožilniku ednine srednjega spola prevladujejo enake končnice kot v
sodobnem knjižnem jeziku, vendar se pojavi nekaj odstopanj. V vseh treh sklonih se pojavi
končnica -e: v dajalniku dvakrat (videnie, sraiene), kjer gre verjetno za zapis polglasnika
(Logar 1996: 103) ter enkrat v rodilniku in tožilniku (ime, roiſtve). V tožilniku se enkrat
pojavi tudi naglašena končnica -v (tellv). V mestniku ednine srednjega spola je s šestimi
pojavitvami najbolj pogosta končnica -e (per nieh obreſhvanie), kjer bi lahko šlo za -e < -ě ali
-ə < -u (Logar 1996: 103), sledi končnica -i s petimi pojavitvami (vtam meſti), kjer gre za
naliko po moški i-sklanjatvi, končnici -o (po /.../ roiſtvo) in -v (potam / jmenv) se pojavita
vsaka samo enkrat. V orodniku ednine se je posplošila končnica -am (ſtellesam), ki je
značilna za koroško narečje in takratni knjižni jezik (Orel 2005: 245).
V rokopisu se samostalniki srednjega spola le šestkrat pojavijo v množini, in sicer trikrat v
rodilniku (dvakrat z ničto končnico (diel, liet) in enkrat s končnico -e (liete)), dvakrat v
mestniku (enkrat s končnico -ah (po /.../ mieſtah) in enkrat z ničto končnico (per /.../ liet)) ter
enkrat v tožilniku (dielle). V tožilniku se je torej posplošila končnica -e ženskih in moških
samostalnikov, v mestniku pa ženska končnica -ah.
4.3.1.3 Samostalniki ženskega spola
Pri samostalnikih ženskega spola se v ednini in množini pojavi malo izjem. Samostalnik mati
se v rodilniku glasi materi. Samostalnik ſhrift ima v imenovalniku ednine ničto končnico in se
zato sklanja po 2. ženski sklanjatvi (Red: ſhriftÿ, Oed: si sueto ſhriftio). V dajalniku in
mestniku se pojavi končnica -e, in sicer enkrat v dajalniku (hiſtorie) in trikrat v mestniku (na
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/.../ babilonie). V dajalniku gre najverjetneje za zapis polglasnika, v mestniku pa sta za
rožansko narečje značilni dve končnici: -ə (< i) in -e (< -ě), torej gre za eno od teh možnosti
(Logar 1996: 100). V tožilniku ednine se enkrat pojavi ničta končnica (viſh) in enkrat
končnica -am (peſam), vendar se ista beseda pojavi tudi s končnico -em (peſem). Samostalnik
hči se v tožilniku glasi enako kot v imenovalniku (hzhi).
V rodilniku množine se enkrat pojavi moška končnica -ov (na spodobnoſtov) in enkrat -e
(zopernie), vendar je v tem primeru pisec verjetno uporabil tožilnik namesto rodilnika in torej
ne gre za posebno rodilniško končnico (inv ſe / bo od mvadveſti / zopernie vezhiva). V
mestniku se štirikrat pojavi nenaglašena končnica -ah (vtah bvkvah, vsvoieh / perkaſnah) in
trikrat naglašena -ieh (Rezhieh17, na ſteſdieh). Logar (1996: 100) navaja, da se je v rožanskem
narečju v mestniku ednine pri samostalnikih s stalnim naglasom skoraj popolnoma uveljavila
končnica -ah, razen pri samostalnikih s premičnim naglasom, kjer se je ohranila končnica
-'iːəh, kar potrjujejo zgornji primeri. Za žensko dvojino imamo samo en primer, in sicer v
imenovalniku (babillonie), ki kaže na pluralizacijo.
4.3.1.4 Samostalniški zaimki
Osebni zaimki izkazujejo nekaj odvečne rabe imenovalniških oblik predvsem za tretjo osebo,
saj sta zaradi vsebine rokopisa prva in druga oseba redki. Zaimek za prvo osebo ednine se
pojavi trikrat, in sicer v imenovalniku s preglasom (ieſ, ies) in orodniku (pred meno), vendar
bi namesto osebnega zaimka v orodniku pričakovali povratno osebnega (ieſ poſh= / lem moiga
Angela / pred meno). Osebni zaimek za prvo osebo množine se pojavi devetkrat, in sicer v
imenovalniku (mi), dajalniku (nam) in tožilniku (nas) brez posebnosti. Osebni zaimek za
drugo osebo ednine se pojavi le dvakrat, obakrat v imenovalniku (ti). Pri osebnih zaimkih za
tretjo osebo je v več sklonih več različic, kjer gre večinoma za glasoslovne pojave: v
imenovalniku (on : an), rodilniku (nieh), dajalniku (niem), mestniku (vniam, per nih) in
orodniku (ſhniem, ſhniemi). Oblikoslovne posebnosti zasledimo le v rodilniku ednine, kjer je
pogostejša končnica -a (nia), saj se takratna knjižna oblika -iga pojavi le enkrat (niga). V
enem primeru je pisec naredil napako in v istem stavku dvakrat zapisal osebni zaimek za
tretjo osebo ednine (ima niem te oblv= / bleni per dafitv nie- / m Roian / bittÿ), enkrat pa
osebni zaimek v tožilniku ednine moškega spola manjka (dapa nia sveta ſhrift / ma veli ko
kraiah anti= / chriſt imlvie). Od naslonskih oblik se najpogosteje pojavi ga (ga), nato jih (ieh,
ie) in jim (im, iem), oblika jo (io) pa samo enkrat.
17

Ta primer je brez predloga, ker pred samostalnikom vedno stoji celostni zaimek.
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Povratno osebni zaimek se pojavi štirikrat (med ſebo, pred ſebo, pred sebo, sebo18), v vseh
primerih je njegova raba ustrezna. Celostnemu zaimku vsak je dodan -i (da more vsaki dove /
vſeti, bi kar / vſaki na sa ſtopov). Pri celostnem zaimku se dvakrat pojavi oblika vso (boio vſo
pe= / rait melli) namesto vse. Poljubnostni zaimek je zapisan na dva načina: s preglasom (kei)
in brez njega (kai).
4.3.2

Pridevniška beseda

Vrstni pridevniki, ki so tvorjeni iz zemljepisnih lastnih imen, imajo večinoma iz nemščine
prevzeto končnico -iš (kaldeiariſh, gabreiſh, franzeſiſh, arabiſh), ki se včasih reducira v -əš
(alatai neſh, griegeſh, gabereieſh), enkrat pa se pojavi končnica -uš (persianvſh). S končnico
-iš je tvorjen tudi pridevnik ajdovski ‛poganski’ (haidniſh). S končnico -ški je tvorjen le
pridevnik nemški (niemſhko), verjetno ker je bil piscu dobro poznan in ker je tudi v nemščini
tvorjen drugače. Pridevnik današnji se enkrat pojavi brez da- (ſhe neſhnie / den) in enkrat z
(ſhe do neſhni den).
Pri presežniku se pojavljata dve priponi: -ejši (nai vezheneiſhi) in -ji (te viſhi) ter obrazila:
nai- (nai viſha), ki je najpogostejše in se pojavi štirikrat, te- (te vezhe), ki se pojavi dvakrat,
ter sestavljeno naiti- (naiti vezhi) in nar- (nar vezhi), ki se pojavita vsako enkrat. Obrazilo
naj- je torej pogostejše od nar-, kar je tudi pričakovano, saj je bilo obrazilo nar- značilno za
takratni osrednji knjižni jezik, za koroško pisno izročilo pa je bilo značilno obrazilo naj(Zdovc 2005: 142). V enem primeru je izglasni i reduciran (nai srezhneiſh).
V rodilniku ednine moškega spola pridevniške in zaimenske sklanjatve je h, ki je nastal iz g,
onemel, zato je najpogostejša končnica tega sklona -a (zalla ‛celega’, prava ‛pravega’, ta
‛tega’, drvia ‛drugega’), kar je značilno za rožansko narečje (Logar 1996: 99). Druga
najpogostejša je končnica -iga (tiga, vellikiga), ki je bila značilna za starejše pisce in takratni
knjižni jezik (Orel 2005: 248). Sledi končnica -ega s sedmimi primeri (tega (5), pravega,
pravaga 19 ), ki velja za tipično koroško končnico (Zdovc 2005: 137). Najredkejša je
reducirana končnica -ga s štirimi primeri (moiga20, naſhga).
V mestniku ednine moškega in srednjega spola se je pri pridevnikih posplošila končnica -am
(v ſtaram teſtamenti, per tam ſhleniam pobie= / nie, per anti= / chriſtavam Roiſtve), ki je

18

Manjka predlog s.
V tem primeru je prišlo do e-jevskega akanja v končnici -ega.
20
V tem primeru bi lahko šlo tudi za asimilacijo -je > -i.
19
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nastala iz trdih končnic z e-jevskim akanjem (Logar 1996: 105). Tudi pri zaimkih se pojavijo
posebnosti v mestniku ednine moškega spola. Najpogostejša je končnica -am (na tam, vtam),
ki se pojavi desetkrat in je nastala z e-jevskim akanjem, sledi končnica -em (v tem, na tem), ki
se pojavi dvakrat, ter končnici -im (pred vsim) in naglašena končnica z dvoglasnikom -iem
(vſiem), ki se pojavita vsaka enkrat. V orodniku ednine se posebnosti pojavijo le pri zaimkih,
in sicer je najpogostejša delno reducirana končnica -əm (pred moiem, stvoiem), sledi
naglašena končnica z dvoglasnikom (pred tiem, ſtiem), dvakrat pa se pojavi končnica -im
(stim, ſi vſim), ki je značilna za takratno osrednjeslovensko normo (Orel 2011: 164).
V mestniku ednine ženskega spola se pojavita dva pridevnika, oba s končnico -eÿ (na tei
ſtareÿ, v tei noveÿ), ta končnica se pojavi tudi pri zaimkih (vniagovei, vſvo iei, vsvoieÿ, vtei).
Končnica -ej za mestnik ednine ženskega spola je narečno koroška in značilna za koroško
pisno izročilo 18. in 19. stoletja (Zdovc 2005: 138), takrat je bila to tudi knjižna končnica
(Orel 2005: 248).
Dajalnik množine se pri pridevnikih pojavi le enkrat, in sicer s končnico -em (ſtoiezhem
ivdam), kjer bi lahko šlo tudi za delno redukcijo i. Pri pridevniških zaimkih se je za dajalnik
posplošila končnica -am (htam, tam, vſam), ki je nastala z e-jevskim akanjem. V rodilniku in
mestniku množine je pri pridevnikih in zaimkih posplošena končnica -ah (iſerelſkah,
antichriſtavah, po tah podertah, vſedaniah, tah, vteſtah, per tah), ki je nastala z e-jevskim
akanjem iz trdih končnic (-ěh), ki so se uveljavile v rožanskem narečju (Logar 1996: 104). Pri
kazalnem zaimku se poleg tega štirikrat pojavi končnica -eh (per teh, teh) in enkrat -ih (tih),
ki se pojavi tudi pri dveh števnikih (davatih, dvaneſtih). Pri pridevniku sveti je v enem
primeru prišlo do popolne redukcije samoglasnika (sveth).
Poleg naštetih posebnosti po sklonih se pri zaimkih pojavljajo še druge. Za svojilne zaimke za
tretjo osebo se uporabljajo rodilniške osebnozaimenske oblike (vnih ſhrifti ‛v njihovi pisavi,
pismu’, sa voll nieh te vezhe / ſhvelle ‛zaradi njihove največje šole’), pojavi se le ena izjema
(vniagovei ma= / dveſtÿ).
Povratno svojilni zaimek je rabljen pravilno, le v enem primeru je uporabljen svojilni zaimek
namesto povratno svojilnega (ieſ poſh= / lem moiga Angela / pred meno). Odstopanja se
pojavijo v orodniku množine, kjer je prvi i v končnici -imi delno reduciran (svoiemi), v
mestniku ednine, kjer je končnici dodan še -v (kot pri dajalniku ednine), e pa je reduciran
(vſvoimv ‛svojemu’), ter v rodilniku ednine (sviga ‛svojega’), kjer sta reducirana o in j.
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Namesto celostnega zaimka vse je enkrat uporabljena oblika vso (sa vſotv / nezh na bo marov).
Oziralni zaimki se pojavljajo v krajši (kiere) in daljši obliki (katiere).
Kazalni zaimek in določni člen tisti ima v vseh sklonih, spolih in številih v osnovi e (teſti,
ſteſte, teſtah, teſte ‛tisto’), pojavi se le ena izjema (tiste). V rodilniku množine se enkrat pojavi
končnica -a (od teſta dvſhiel), v tožilniku ednine moškega spola pa končnica -i (ie te ſti ven= /
derna ſhlenie lvs ſho). Pri obliki ta gre najpogosteje za reducirano rodilniško obliko (ſta Rodv,
sraveno ta), pogosto stoji pred samostalniki ženskega spola v imenovalniku ednine (ta mati),
pred samostalniki moškega spola pa le v štirih primerih (ta pravaga Meſiasa, ta Angell). Za
samostalnike moškega spola je značilen člen te (te antichrist, te lvcifer), kar je značilno za
rožansko narečje (Logar 1996: 105).
Pri nedoločnem členu se pojavita dve posebnosti: v rodilniku množine se pojavi končnica -ah
(anah), v mestniku ednine pa končnica -am (per an am). Glavni števnik milijon se v rodilniku
množine glasi milijono (Malio= / no), dvajset pa ima dodan -i (dbaiſti). Glavni števniki so
tvorjeni z -red namesto z -deset (ſedem red, petred). Od vrstilnih števnikov je oblikoslovno
zanimiv števnik prvi (prveve), kjer gre verjetno za ponovitev zloga, ostali vrstilni števniki so
le glasovno spremenjeni (drvie, treti, ſhtertÿ).
4.3.3

Glagol

Na več mestih so končaji ali končnice drugačne od današnjih knjižnih oblik zaradi glasovnih
sprememb, ki sem jih že obravnavala: e-jevskega akanja (naidamo), delne (se prave ‛pravi’)
in popolne redukcije (ozhmo), asimilacij (morov) ter švapanja (gratava, bv ‛bilo’). Razlikuje
se tudi medpona -ova-, kjer je o reduciran (boio obreſhvallÿ), kar je značilno za rožansko
narečje (Logar 1996: 109); nereducirana medpona -ova- se pojavi le trikrat v nedoločniku
imenovati (imenovati). Pri glagolu hoteti je dosledno reduciran h- (ozhe), pri imeti pa je ireduciran v 18 primerih od skupno 33 (ma, meli).
4.3.3.1 Sedanjik
Enkrat se pojavi glagol nehati v obliki z onemelim h, kar je pogosto pri starejših koroških
piscih (pa naimo imeviaio ti / ivdi nieh meſias anti= / chriſta kaker ozhio), vendar med
glagoloma manjka veznik da. Glagol imeti lahko izraža tudi nujnost (ima elliaſſ / zvede bittÿ).
Pri zanikanju za tretjo osebo ednine se glagol biti pojavi v dveh oblikah: z nikalnim členkom
k (< nak) (kni otov svetiga / imenovati) in brez njega (ni mo= / gvo biti). Narečna oblika kni se
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pojavi šestkrat, ni pa le dvakrat. Pri zanikanem glagolu imeti se pojavi le oblika knema (da
knema / an iud na tem zvi= / blati).
Enkrat se pojavi kratka končnica -ó za tretjo osebo ednine (ſhivo ‛živijo’), ki je pogosta pri
starejših piscih in v rožanskem narečju (Logar 1996: 106, Ramovš 1935: 17). Prav tako se
enkrat pojavi oblika poide za dejanje v prihodnosti (kotter poide niem / prveti). Pri glagolih
želeti in verjeti je v sedanjiku prišlo do analogije po nedoločniku (varie= / naio, ſhellieio).
4.3.3.2 Preteklik
Preteklik je tvorjen tako kot danes, torej z glagolom biti v sedanjiku in tvornopreteklim
deležnikom. V treh primerih se pri deležniku na -l pri moškem spolu ednine pojavi glasovno
asimilirana končnica -o (ie niem to / ſhpraho takv smieſho, ie tv vſe / pred sebo vido, ie /.../
sazhvo /.../ gore pvati). Dvakrat se pojavita dva pomožna glagola biti; v prvem primeru je en v
množinski in en v edninski obliki (te so Pateriarih jacob / ie tv marvvov dana), vendar le
drugi rabljen ustrezno, pri prvem bi lahko šlo za vikalno obliko. V drugem primeru pa se
pomožni glagol le ponovi (daie ſhe / lih ſtadrviah Rodov / ſisazha ieh ie 10000 / sveteth
imlevov). Pisec enkrat zapiše glagol zastopiti ‛razumeti’ brez predpone (ie on stopov) in
enkrat z njo (kiere bi kar / vſaki na sa ſtopov). Za deležnik glagola morati se rabi oblika
glagola moči (so mogli).
4.3.3.3 Prihodnjik
Prihodnjik je najpogosteje tvorjen tako kot danes, torej s prihodnjikom glagola biti in tvorno
preteklim deležnikom. Pojavi se tudi prihodnjik z glagolom imeti in nedoločnikom, ki je
značilen za starejše pisce. Ta način tvorbe se pojavi v zelo omejenem obsegu, in sicer: s priti
trikrat (ſtiga ima tean / anti chriſt priti) ter po enkrat z iti (imatvde / noter ieti), dati (se im
ima /.../ na=snanie dati), biti (ima on / an iud biti), zgruntati (maio /.../ ven sgnvntati) in
doživeti (dabi /meli mi teſte doſhveti). Pri glagolih priti, iti, dati in biti se pojavi tudi današnja
tvorba prihodnjika (bo ſtarodo donn / perſhov, bo /.../ noter ſhov, ſe iem bo sam na / snanie
dav, bo an / Roiani iud), pri priti in iti v enako primerih, pri dati v dveh, pri biti pa močno
prevladuje, saj se pojavi več kot desetkrat. Za glagola zgruntati in doživeti ni drugih primerov.
Pri glagolu roditi, ki se pogosto pojavlja skupaj z glagoloma spočeti in gori zrediti ‛vzgojiti,
odraščati’, je najpogostejši način tvorbe: imeti + deležnik + biti v nedoločniku (ma te /
antichriſt spozhet / Roian inv gore sraian / bittÿ, imaſte / ſhvahte donn Roian / bitti), ki se
pojavi devetkrat, trikrat se pojavi biti + deležnik (bo /.../ ſtezo per ſke / materi roian) ter
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enkrat imeti + nedoločnik (se ima /.../ Roditÿ) in enkrat biti + deležnik + gratati (bo te anti= /
chriſt Roian gratav). Glagol biti ima v prihodnjiku več variant, v tretji osebi ednine se glasi
bo (bo ana kazha), v dvojini in množini je posplošena končnica priponskih glagolov -ta (bota
te / dva ſtova perait) oziroma -jo (boio pati iudÿ sve= / dellÿ).
Tudi pri prihodnjiku se pri deležniku na -l pri moškem spolu pojavi glasovno asimilirana
končnica -o, in sicer v petih primerih (bo /.../ sa pell= / euo, on bo te sviet / preberno).
Pojavijo se tudi trije primeri, kjer je pisec dvakrat zapisal pomožni glagol (dabo on vſo /.../ bo
skves nia / denov, kader bo ellias / inv te kotter boio / tam sedeli, bo lih / nia angel vaih inv
nia / vieſt dovoll barti bo / htomv dobromv opomi=eniava). V prvem primeru je vmes dolgo
naštevanje, kar ponovitev upraviči. V ostalih dveh primerih se pomožni glagol ne ujema s
številom v osebku, saj bi v obeh primerih pričakovali dvojino. Tako neujemanje se pojavi še v
enem primeru (ſe bo te / kotter inu te obreſhua= / vz vto ſhiſho podav inu sa=povedov
perpravti), iz česar je mogoče sklepati, da je raba dvojine pešala. Namesto nje je večinoma
uporabljena ednina in le enkrat množina.
Neobičajen je še en primer (na / bo vezh na nia / spomenov), ki kaže, da je bil glagol
spomenati brez prostega morfema se. V enem primeru je prosti morfem se ponovljen (se bo /
ona takv zhiſta takv / sveta takv brvmna se / negava vidati).
4.3.3.4 Velelnik
Za velelnik sta le dva primera, oba s končnico -eÿ: obareÿ ‛obvaruj’ in poſhinieÿ ‛požinjaj’.
Nenavadno obliko ima glagol obvarovati, ki ima v današnjem knjižnem jeziku končnico -uj,
kjer je verjetno zapisana delno reducirana končnica -əj.
4.3.3.5 Pogojnik
Pogojnik je pogosto rabljen, vendar so oblikoslovne posebnosti redke. Zanimiv je primer:
dabi na / krai sveta te anti=chriſt kier ie chriſt= / vsov zvider dabo / tama spozhetie inv /
roiſtve svoi krai / mov, kjer se ponovi veznik da, vendar je prvič ob vezniku uporabljen bi,
drugič pa glagol biti v tretji osebi ednine prihodnjika, kar bi lahko kazalo na negotovost
dogodkov, o katerih piše. Pogoj je vedno izražen z bi, tudi ko gre za dejanje v prihodnosti, kar
je neobičajno (kader bi / on tv kna ſtvero takv / bi ti iudi niemv kar / nah naſhe veliko / menie
dabi ga sama= / siaſa gore vseli). Danes bi na tem mestu uporabili veznik če in prihodnjik. Če
bi sledi vezniku da, je pisan skupaj z njim, od drugih veznikov pa je ločen s presledkom.
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4.3.3.6 Nedoločnik
Nedoločniki dosledno ohranjajo končnico -ti (moreſh / sa ſtopeti, marnvati snaio, ferihtvatÿ
sazhev) oziroma -či (boioti /.../ sazhelli /.../ Rezhi habb= / i, bo veliko Malio= / no hvdizhov
perait /.../ ſtriezhi), le enkrat se pojavi delno reducirana končnica -tə (bo /.../ morov ſtorite),
kar je pričakovano, saj koroška narečja poznajo le dolgi nedoločnik, ki pa je lahko delno
reduciran (Logar 1996: 106).
4.3.3.7 Trpnik
Trpnik je rabljen pogosteje kot danes (velike bvkle tollmvth /.../ so blle / ſtoriane, ſe ti nai
vezhene= / iſhi ivdovski moiſtri / snaidaio).
4.3.3.8 Zveze glagola s prislovi in samostalniki
Največji vpliv tuje predloge se kaže v mnogih besednih zvezah, ki so slovenščini tuje.
Najpogostejše so zveze smernega prislova in glagola, in sicer z gori (dvanajst različnih zvez),
doli (pet različnih zvez), noter (štiri različne zveze), ven (tri različne zveze), zve ‛tja, k’ (tri
različne zveze), čez (ena zveza) in spredaj (ena zveza). V nekaterih zvezah gre za odvečno
rabo prislova, saj je pomen prislova že izražen s predpono (noter vliv, ven sgnvntati) ali s
predlogom (noter gre vto saveso) ali bi ga lahko povsem izpustili (gore ſtrieſhaio). V
nekaterih primerih imajo take zveze poseben pomen (gore vdaremo ‛vzamemo’, dovE / vihov
‛odstopil, zapustil’). Trikrat se pojavi zveza an gre (kar pa ta nat= / ierlih ozheta an gre ‛kar
se pa tega biološkega očeta tiče’), ki je povzeta iz nemške predpone an dem, ki pomeni ‛ob,
pri’.
Pogoste so zveze samostalnika in glagola (resviezhenie meva ‛bo razsvetljena’, krai / ſtverov
‛končal, zaključil’, bo /.../ boningo mov ‛bo prebival’) namesto samo glagola ter druge danes
neobičajne zveze, ki bi jih danes izrazili drugače, npr. z glagolom (bo /.../ ſhroka / gratava ‛bo
zanosila’, ſo /.../ svoie / bonenie dobilli ‛so se naselili’), samostalnikom (na nio gledanie
‛ugled’) ali veznikom (zhries tv ‛zato’).
Pojavijo se tudi zveze, ki so bolj ali manj običajne še danes: na znanje dati (ſe iem bo sam na
/ snanie dav), v znak pasti (raitariebo io / snak na poth padalli), zraven biti (more / kei ad
bvega zvede / bitti), zraven peljati (sravn pellati), narečno bek ‛stran’ vzeti (ie vſeu /.../ boek).
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4.3.3.9 Vid
V rokopisu se enkrat pojavi glagol žegnati z medpono -ova- (ſhegnvov21), kar za današnji
jezik ni običajno (SSKJ navaja le glagol žegnati, in sicer kot dvovidski glagol). Glede na
gradivo na portalu Fran (predvsem Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja in
narečni slovarji) sklepam, da so bile v preteklosti poznane tri oblike: žegnati, žegnavati in
žegnovati, ki so se ohranile v nekaterih narečjih.
4.3.4

Nepregibne besedne vrste

Pri nepregibnih besednih vrstah so obravnavane le oblike, ki odstopajo od (današnjega)
knjižnega jezika. Medmeti niso posebej obravnavani, saj se pojavi le medmet čaščenja o.
4.3.4.1 Prislovi
Krajevni prislov noter je enkrat skrajšan v not (noth), prislov notri pa se enkrat glasi notere,
kjer bi pri prvem e lahko šlo za napako pri zapisu, drugi e pa je verjetno zapis polglasnika.
Prislov naproti je brez predpone na- (poide niem / prveti), prislovu zraven pa je dodan -o
(sraveno). Pojavi se smerni prislov to ‛tu’, ki pomeni ‛sem’ (ſhegnan ie te / kieri to pride).
Podoben pomen ima tudi sestavljeni prislov toſsa ‛tusem’ (toſsa pride), ki je značilen za
rožansko narečje (Karničar 2005: 237) in ima natančneje določeno smer, saj je iz dveh delov:
tu in sem.
Mernostna prislova več in manj se pogosto pojavljata skupaj s prislovom veliko (veliko vezh,
veliko menie), prislova malo in toliko skupaj z nedoločnim členom en (nemave, ante= / kai),
namesto prislova nekaj pa se rabi zaimek nekateri (zhries neketiere liete).
Od časovnih prislovov sta oblikovno zanimiva prislov koÿ (koÿ / te bvkle tolmth / gore
vdaremo), ki verjetno pomeni ‛takoj’, in prislov pole (pollei), ki je tvorjen s poudarjalnim
členkom -j. Časovni prislov vse zgodaj je tvorjen s predlogom pri- (na vso / pergodnie ‛na vse
zgodaj’). Enkrat se pojavi prislov doſieh mav (ti bverni judÿ zha- / kaio /.../ na / svelizhenie
inv na / odreſhenika meſiasa / jnv ſhedoſieh mav / zhries nie nizh drvia / na pride), ki
pomeni‛dozdaj’.
Prislov res je v starejši obliki (bo / on rieſn ana kazha), primernik povedkovnika rad pa ima
obliko rajši (raiſhi). Narečni prislov glih se pojavi v pomenu ‛ravno, prav (tako)’ (glih kaker,
21

Temu primeru manjka pomožni glagol biti.
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kna morem / glih poſhribati, glih / od ta anti chriſta / marniaio). Prislov nikar se pojavi v
dveh oblikah: trikrat kar (jnu kar na / anti chriſta) in enkrat nak (nak teſte). Prislov drugače
se končuje z -i (dergazhi). Namesto prislova zagotovo se pojavi zveza dveh prislovov gor
gvišno (tv ie gor / gvi ſhno).
Namesto s -krat so kratnostni prislovi tvorjeni z -bart (vezh barti), kar je značilno za koroška
narečja (Orel 2005: 255). Pri prislovu prvič se tako kot pri vrstilnem števniku prvi ponovi
zlog -ve- (prvevezh).
4.3.4.2 Vezniki
Veznik kier se pojavi v dveh pomenih: ‛ker’ (kna morem / glih poſhribati satv / kier chriſtiani
kna / bojo od nieh vedelli) in ‛ki’ (< keri) (gartlni kier / vſti pvavaio ‛vrtovi, ki plavajo v
zraku’), veznik kir pa se pojavi v pomenu ‛ko’ (ſe iem bo sam na / snanie dav kir ſhe / bo
nemave od raſtov). Krajevni veznik ‛kjer’ ima dve obliki, ki se pojavita vsaka dvakrat: kjer
(vtei / ſhiſhi zhier bo Roia= / n) in kej (od ta kraia zhei / ima anti chriſt / spozhet jnv Roian /
bittÿ), pri obeh je prišlo do prehoda kj > č.
Poleg veznika zato se v enakem pomenu pojavijo še: sa tiga dello ‛zategadelj’ (sa tiga dello ie
ga / bveg nav skvs preroka / jſaia inv jeremia / pre kleti), ſtaga vrſhaha ‛iz tega
uržoha/razloga’ (ie ſta / vrſhaha kier bo on ſi / vſim dianim / chriſtvſu zvider) in zhries tv ‛čez
to’ (zhries tv bo te lvcifer / sam nia ſhuelmaſter), poleg veznika kakor se enkrat pojavi zveza
kar ko (daſe more nato / poderto babilonio / videti kar kote pode= / rti tvrn), poleg veznika
vendar (vender) pa se pojavi tudi narečno koroški dro (inu tv bo on dro / morov ſtorite).
Namesto veznika kot se pojavi veznik chi/che (daie ſhe lih terved / donn ſtareiſhi biv / chiti
drvie, bliſhe che sano vRo), namesto veznika zaradi pa zveza sa voll/sa vollo ‛zavol(jo)’ (ie
dallezh pekont / sa voll ta veli ka po= / toka evfrates ‛je daleč znano zaradi potoka Evfrat’). V
pomenu veznika čeprav se pojavi zveza z lih ‛če(g)lih, čeravno’ (daie ſhe lih terved / donn
ſtareiſhi biv ‛čeprav je bil rod Dan starejši’). Enkrat se pojavi veznik kadar, ki izraža pogoj
(kader bi / on tv kna ſtvero ‛če ne bo tega storil’).
4.3.4.3 Členki
Nikalnemu členku ne je v trinajstih primerih dodan nikalni členek k (chriſtiani kna / bojo od
nieh vedelli, nia ozhakana bo ‛njegov oče ne bo’), dvajsetkrat pa je brez nikalnega člena (dabi
/ on kei na sbollov). Dvakrat se v istem stavku ponovi nikalni členek (kaker bi ona nekolli na
38

kei / tazha naſhi nava ‛kakor da ona nikoli ne bi kaj takega mislila’, ſeda tam druia na bo / na
kaker lintvorni ‛sedaj tam ne bo drugega kot zmaji’). Drugih oblikovnih posebnosti pri
členkih ni.
4.3.4.4 Predlogi
Pri predlogih se pojavijo posebnosti v njihovi rabi. Najbolj opazna je raba predloga od
namesto o v vseh štirih podnaslovih poglavij (od ta kraia zhei / ima anti chriſt / spozhet jnv
Roian / bittÿ) in tudi v nadaljnjem besedilu (ozham od / te kraia tvde sa ſhriba= / ti, tamo / ſe
naide od dveh / meſiaſov), v enem primeru je predlog od povsem odveč (keÿ od niga // proſov).
Predlog od je enkrat rabljen tudi v pomenu iz (od ta rodo / donn toſsa pride). Enkrat predlog o
manjka (ſmo teſtah / vezh barti ſhliſhalli), enkrat pa je namesto njega uporabljen v (Ta hiſtoria
pogera / vtad kraie nati vedeti). V dveh primerih se pojavi nenavadna raba predloga k/h (h
spomienv ‛v spomin’, kvid= / enie ‛na videz’).
V dveh primerih se pojavi predlog na tam, kjer ga danes se bi uporabili (ie / vezhijo na
gabreiſh / ſhpraho inv na ſhri= / benie ‛jih učijo hebrejskega jezika in pisave’, na / bo vezh na
nia / spomenov ‛ne bo se jih več spomnil’), enkrat pa bi namesto njega uporabili predlog po
(bo / pikava na pod pva- / tah ‛pikala po podplatih’). Na nekaj mestih je celotna struktura
stavka zelo drugačna od današnje in težko določimo, ali je raba nekega predloga ustrezna ali
ne (na vſe ſſprahe bo / vezhan ‛na vse jezike bo učen, vseh jezikov se bo učil’, ie pa bveg na
tam / delli ano na dopadli= / voſt mov ‛to početje Bogu ni bilo všeč’). Domnevno gre za kalk
iz nemščine.
Dvakrat je neobičajno rabljen predlogi čez (sovraſhtv zhries / nas, zhries nie nizh drvia / na
pride) ter po enkrat proti (lvbeſn / prveti tam ivdam) in v (vſvoimv obreſhvanie ‛pri svojem
obrezovanju’), enkrat predlog za manjka (sa= / povedov perpravti kar / je obreſvanie
potrieba).
4.4

Besedje

Namesto besede pismo, predvsem v zvezi Sveto pismo, se v starejšem rokopisu pojavlja
beseda šrift (sveto ſhrift), ki je prevzeta iz nemške besede Schrift ‛pisanje, pisava, pismo’ in se
pojavlja tudi pri drugih starejših slovenskih piscih. Beseda pismo se pojavi le enkrat (stiga
pisma / preroka maltachia). Podobno se namesto glagola pisati dosledno pojavlja šribati
(ſhriBa, sa ſhriba= / ti), namesto samostalnika pisanje pa šribanje (ſhri= / benie).
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Besede iz besedne družine prebivati so tvorjene iz nemške besede Wohnung ‛stanovanje,
prebivališče’ (bonenie ‛prebivališče’, boningo prebivališče’, bo /.../ bonov ‛bo prebival’,
bonazhomv ‛prebivajočemu’). Namesto prislova očitno rabi prislov ofentlih (ga ie / ofentlih
ven pvſtov, se /.../ nau offntlih sa / prava boga moliti), kjer gre za nemško besedo öffentlich
‛javno, očitno’, namesto prislova jasno pa je uporabljena beseda klor (jnu takv klor po / nieh
modrvesti ven / resvoſhio) iz nemške besede klar ‛jasen, čist’. Pri besedah čas, potok in
besedah iz besedne družine pripraviti se v enako primerih pojavita slovenski (zheſh, zhase;
potak; perpravti, perpra= / uleni) in nemški izraz (zait, zaitah; flvs; perait, perai tani). Pri
besedah hudič in rod je pogostejša slovenska beseda (hvdizhov, Rved), vendar se v nekaj
primerih pojavi tudi prevzeta beseda (taiflnv, ſtom). Pojavi se več starinskih besed, ki jih
vsebuje tudi SSKJ s kvalifikatorjem starinsko ali zastarelo, torej so bile v verjetno času
nastanka rokopisa v splošni uporabi. Nekatere so stare slovenske besede (bvkle ‛knjige’,
dvron ‛duri, dveri’, ſtemi pav ou natemi ‛z bombažnimi’, sprizhaio ‛povedati, razodeti’,
ſhvota ‛telo’), večina pa jih je prevzetih iz nemščine (brvmna ‛pobožna’, Raiſhati ‛potovati’,
raitarie ‛konjenik, jezdec’, regieraio ‛vladati’, vgnadi ‛milost’), tri pa iz so prevzete
italijanske besede stimare ‛ceniti, rad imeti’ (nai ſhtemaneſhi ‛najbolj cenjen’, ſtemaio ‛ceniti’,
ſtemano ‛priljubljeno’). Poleg starinskih in zastarelih izrazov se jih v SSKJ pojavi veliko tudi
s kvalifikatorjem pogovorno ali nižje pogovorno in so (vsaj nekatere) še danes v rabi po
večini slovenskega jezikovnega ozemlja, vse pa so prevzete iz nemščine (bo /.../ troh= / tov ‛si
bo prizadeval’, dove rihtov ‛oskrbeti’, ferderbenia, kvmſhtne ‛lepe, umetelne’, laidig, merkalli,
stimo ‛glas’, szartlano mv, ſhvahte, tavſhent, zopernie, zopernzo). V (takratni) ljudski oziroma
pogovorni jezik Karničar (2005: 235) uvršča še naslednje besede: ahtaio ‛paziti, skrbti’, gore
gerenia ‛nehanje’, ſhegnvov ‛blagoslavljati’, vnſhan ‛željen’, zvi= / bla ‛dvom’, zvi= / blati
‛dvomiti’. Predvidevam, da naštete besede niso bile poznane le v narečju pisca, ampak so bile
(nekatere pa so tudi še sedaj) splošno slovenske.
Namesto glagola pomisliti pisec tega rokopisa uporablja glagol požinjati (poſhinieÿ,
poſhiniati), ki je značilen za rožansko narečje (Striedter-Temps 1963: 252) in izhaja iz
nemške besede sinnen ‛misliti, razmišljati’. Le dvakrat se pojavi beseda s slovenskim
korenom mis- (smiſh= / lena, premi= / ſhleno). Pojavi se še en tipični koroški glagol: marniaio
‛govoriti’ (Karničar, Gutsman 1999: 239, Striedter-Temps 1963: 176). Pri samostalnikih je
zanimiva uporaba besede pehar (an pehar Redezha / vina), ki izvira iz nemške besede Becher
in pomeni ‛kozarec, časa, kelih’ (Karničar, Gutsman 1999: 381−182, Striedter-Temps 1963:
191).
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Poleg zgoraj naštetih se pojavi še veliko drugih prevzetih besed (gl. prilogo 6), na tem mestu
bi rada izpostavila le nekaj besed, ki jim je težko določiti pomen. Eno izmed težjih mest za
določanja pomena prevzetim besedam je naslednji odlomek, ki je današnjemu bralcu skoraj
nerazumljiv: bo on /.../ ana kazha / te ofartÿ petregarie / galvfie ſhmaillarie / kvmſhtlarie inv
vſe / ſhpizarie zhvdaſhov / guavtvania inu ie / vſah ſhvaht smiſh= / lena na spodobno= / ſtov.
Če bi poskušali besedilo prevesti v sodobni knjižni jezik, bi se glasilo približno tako: On bo
kača napuha (nem. Hoffart), goljufije (nem. betrügen), goljufije, ?, poneverbe (nem. Kunst,
künstlich) in vsega vohunjenja (nem. spitzeln), čudežev nasilja (nem. Gewalt) in vseh
nepredstavljivih nespodobnosti. Besedi ſhmaillarie nisem uspela najti ustreznega pomena,
mogoče je povezana z nemško besedo schmälen ‛zmerjati, sramotiti’. Karničar (1999: 583)
navaja samostalnik šmiralie kot ustreznico nemški besedi Schmieralien ‛podkupnina’.
Naslednja nepojasnjena beseda je fellik oziroma felih (ta prava= / ga Meſiasa pa boio / fellik
sa vergli inv / kriſhali, ſe / bo te antichriſt si / svoiomodrveſt io inv / ſfrai vollo temo / lvciferiv
sdvſho inv / stallesam zhries da / inu se temo felih / nau offntlih sa / prava boga moliti);
mogoče pomeni ‛hitro’.
V odlomku, ki govori o podrejenosti Judov (ie mave tvrkov inv / haidov naiti vezhi / tall ko
ivdov inv per / tam ſhleniam pobie= / nie ſe be li sa 4000. / mozhni), se pojavi beseda pobienie,
ki bi lahko pomenila ‛pobijanje’ ali ‛popis, popisovanje’.
V odlomku, ki govori o tem, česa vse se judovski otroci učijo (ie / vezhijo na gabreiſh /
ſhpraho inv na ſhri= / benie gantiere nie / inv vſe ſhvaht kvm- / ſhti), zasledimo besedo
gantierenie, ki bi lahko izhajala iz nemške besede handterenga ‛ravnanje, rokovanje s čim’;
podobno navaja tudi Karničar (1999: 147), pri Striedter-Temps (1963: 135) pa za besedo
hantiranje najdemo tudi nemško besedo Handelsgesellschaft ‛trgovska družba’.
Pri zadnji nepojasnjeni besedi bi lahko šlo za glagol vižate (bo goſpved / ksvoimv templnv /
perſhov kiera viſh= / ate inv te Angel te / saveſe kiera vi po= / gerate). Za glagol vižati
Karničar (1999: 637) in Striedter-Temps (1963: 246) navajata več pomenov22, vendar noben
ne ustreza.

22

Glede na oba vira ima lahko glagol vižati naslednje pomene: ‛oblikovati, voditi, urejati, zveneti, kazati,
napotiti.’
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5

Analiza mlajšega rokopisa

Pri analizi mlajšega rokopisa sem ponovila potek obravnave starejšega. Delo je bilo lažje, saj
je pisava tega rokopisa bolj berljiva, primerov dvoumnega zapisa pa malo.
5.1

Pisna podoba

Najprej sem se osredotočila na črkopis in pravopis. Pri črkopisu sem pregledala, kateri
grafemi se pojavljajo za določen fonem. Kjer je bilo mogoče, sem zapisala tudi, katera
različica zapisa je pogostejša. Pri pravopisu pa sem se osredotočila na veliko začetnico,
pisanje skupaj in narazen ter rabo ločil.
5.1.1

Črkopis

Rokopis je zapisan v bohoričici, a je nedosledno uresničena.
5.1.1.1 Od sičnikov in šumnikov sta dosledno zapisana le c in č, in sicer je c vedno zapisan z z
(zieliga, konz, Luzifer), č pa z dvočrkjem zh (ſpozhet, namrezh, tezhe).
5.1.1.2 Fonema š in ž sta zapisana na tri načine: sh, ſh in Sh. Oba sta najpogosteje zapisana s
ſh (ſhou, ſhrok, Hiſha; moſhou, derſhanje, rai= / ſhati,), nato s sh (Nemshko, moresh,
odreshenika; Disheli, blishej, krishali), najredkeje pa s Sh (Shiestſtu, Shumo; Shlahte,
Shivio).
5.1.1.3 Za sičnika s in z se pojavlja pet grafemov: ſs, sſ, s, ſ in S. Podobno kot pri š in ž je tudi
tukaj najpogostejši zapis s ſ (Antikriſt, ſpozhet, Meſtu; ſemlo, ſaſtopiu, vſeu). Najredkejši je
zapis s sſ, ki se v besedilu pojavi le trikrat (Liesſ, ÿsſtega; Vunresſloſhio). Zapis s ſs za fonem
z se pojavi samo trikrat (Lubeſsen, Geneſsis, oſsiam), pogostejši pa je pri fonemu s (popiſsati,
pieſsik, Meſsto). Pri fonemu s je zapis s S23 (Sedemdeſset, Sveti, Svoi) in s (Kaldejerskiga,
naspodobnoſti, Mestah) enako pogost, pri fonemu z pa je zapis z s (Jerusalema, Vosama,
Persianerskiga) dvakrat pogostejši od zapisa s S (Satu, Svelizhanje, Sazhetik). Razmerje med
grafemi ſs, s, S in ſ pri fonemu s je tako približno 1 : 2 : 2 : 9, razmerje med grafemi s, S in ſ
pri fonemu z pa je približno 2 : 1 : 4.
5.1.1.4 Besede s korenom -pis- so dosledno pisane z ſs (popiſsati, piſsou, Piſsmo), besede s
korenom -krist- so vedno zapisane z ſ (Antikriſt, kriſtuso, kriſtianski), pojavi se le ena izjema
23

Pri zapisu z velikim S ne gre samo za začetek stavka, vrstice ali odstavka, ampak so velike začetnice zelo
pogoste v tem rokopisu (gl. poglavje o pravopisu).
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(Antikrista). Tvorjenke z obrazilom -ost so zapisane s ſ (Hudobnoſti, naspodobnoſti,
Modruſti), prisotni sta dve izjemi (MladoSti, naſveſtust). Pridevnik sveti in tvorjenke iz te
besede so zapisane s S (Sveti, Svetuſti, Svetnikam), pojavita se le dve izjemi (poſvetiu,
Poſvetiu). Povratno svojilni zaimek svoj se štirinajstkrat pojavi s ſ (ſvoje, Vſvojem, vſvojei) in
petkrat s S (Svoi, Svoje, Svojo). Samostalnik mesija se pojavi v štirih različnih zapisih:
Meſsiaſ (4), Meſsias (3), Meſsiaſs (3) in Meſias (2). Nedosledno sta zapisani tudi imeni Elija
(Eliaſ (3), Elias (5)) in Kristus (Kriſtus (4), Kriſtuſ (3)) ter samostalnik mesto, ki je enajstkrat
zapisan s ſ (Meſtu), trikrat s ſs (Meſsto) in dvakrat s s (Mestah).
5.1.1.5 Fonem v je načeloma zapisan s črko v (Voda, Sverina, Davidou), sta le dve izjemi
(dauidovi, hulalen). Predlog v je tako kot danes pisan z v (V katieri, v tei, vſvojei), vendar se
pojavi ena izjema (uLufti). Začetki besed, kjer stoji v pred soglasnikom, so ponavadi zapisani
z v (vſiga, vdarimo, vliu), vendar se tukaj pojavi devet izjem (Usi, uſeli, uſtau). Švapanje se v
besedilu pojavi le enkrat in je zapisano z v (Miſliva).
5.1.1.6 Fonem u je vedno zapisan s črko u (imenujejo, Luzifer, rodu), pojavi se tudi ů
(mankalů, Velků, apnů, tů), ki verjetno nakazuje na drugačno, morda nekoliko reducirano
izgovorjavo. Deležniki na -l so vedno zapisani z u (imeu, ſaſtopiu, sazheu). Z u je brez izjem
zapisan

(Judou, popounoſt, Malikovauſko), ko stoji za samoglasnikom in hkrati pred

soglasnikom ali na koncu besede. To je upoštevano tudi pri imenu Avguštin (Augustinus,
Auguſtin).
5.1.1.7 Pridevnik sveti in tvorjenke iz tega pridevnika so dosledno pisani z v (poſvetiu, Sveti,
Sveta). Tudi pridevnik velik je dosledno pisan z v (Velikega, Veliku, Velika). Priredni veznik
in je vedno pisan z u (inu, jinu, nu), prav tako tudi besedi Jud in tvorjenke iz te besede (Judou,
Judam, Judouski) ter ljudje (Ludi, Ludih). Pojavi se tudi zapis ŏ24, in sicer šestkrat: Meſtŏ,
kſpominŏ, kokŏ, tamplŏ, ſamŏ in niagovemŏ, ki najverjetneje (podobno kot ů) nakazuje na
izgovor med o in u.
5.1.1.8 Največ težav sem imela pri ugotavljanju zapisovanja glasov j in i ter zvez ij, ji in iji,
saj se prav pri njih pojavlja največ nedoslednosti. Najenostavnejša za obravnavo je zveza iji,
ki se pojavi le štirikrat in je vedno zapisan z ÿ (Babilonÿ, Hiſtorÿ).
5.1.1.9 Zveza ji v različnih sklonih in številih svojilnega zaimka njegov je vedno zapisana z i
(nih). Podobno je pri osebnem zaimku on v dajalniku in mestniku ednine ter dajalniku
24

Simbol ŏ je najboljši približek grafema v rokopisu, ki izgleda kot mali v nad o.
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množine, kjer je ta zveza prav tako zapisana z i (nim, nimu). Z i je zveza ji zapisana na koncu
besede (narto Vezhi, doneshni, ſkri) in še v enem primeru (Svoimi). Z grafemom j je zapisana
le v enem primeru (dianjh), z ÿ pa v dveh primerih (ſtoÿ, Raitarÿ). Z dvočrkjem ji je zveza
zapisan v končnici dajalnika oziroma mestnika ednine (Luziferji, pernih obreſuvanji), pri
narečni palatalizaciji g > j (druji) in nekaterih posameznih primerih (jiti, Jinu, boſhjiga). Pri
primerih jiti in jinu gre najverjetneje za zapis protetičnega j.
5.1.1.10 Zveza ij se najpogosteje pojavlja pri glagolih v končaju -ijo za tretjo osebo množine,
vendar je zapis tega končaja zelo različen. Sedemkrat se pojavi zapis z dvočrkjem ij (pravijo,
kupijo, ſhlishijo), šestkrat samo z i (Shivio, pravio, govorio) in štirikrat samo z j (pravjo,
menjo, hodjo). Takratna knjižna norma je bil zapis samo z i. Zveza ij se pojavlja tudi v
samostalniškem končaju -ija pri različnih sklonih. V tem primeru je zveza najpogosteje
(devetkrat) zapisana z i (Hiſtoria, Babilonia, zupernia) in petkrat z j (Babilonja, Golifja). Pri
glagolih z nenaglašenim i pred j bi lahko šlo za onemitev i-ja in ne (samo) za zapis. V imenih
Jeremija, Elija in Izaija se vedno pojavi zapis z i (Jeremia, Elias, Isaia). To velja tudi za
samostalnik mesija (Meſias).
5.1.1.11 Fonem i je najpogosteje zapisan z grafemom i (imenuvali, nizh, prihoda).
Samostalnik sin je vedno zapisan z ÿ (Sÿnovi, Sÿn, Sÿnove). Zapis z ÿ se pojavi samo še enkrat
(ÿsſtega). Izjemoma je fonem i zapisan tudi z j (patrjarh, bjlo, vjemeni). Pri vseh treh gre za
enkraten zapis z j, saj so te besede v vseh ostalih primerih pisane z i. Priredni veznik in je
vedno pisan z i (inu), razen v dveh primerih (Jinu, nu). V prvem primeru gre za zapis
protetičnega j, v drugem primeru pa za redukcijo i-ja, torej za stvar glasoslovja in ne zapisa.
5.1.1.12 Fonem j je pogosto zapisan tako z j (ſpozhetje, Judou, imenujejo) kot z i (ſheshniave,
Dvanaist, roiſtvo). Vseeno sem uspela izluščiti nekaj dokazov, ki pričajo, da je v nekaterih
primerih (kljub navidezni neurejenosti) mogoče govoriti o določeni stopnji stalnosti zapisa.
Pri pridevniški besedi je končnica -ej za mestnik ednine vedno zapisana z -i (tiſtei, Velikei,
novei) 25 . Pri tvorbi presežnika je obrazilo -ejši vedno zapisano z i (narti vſhtimaneishi,
taſtareiſhi, nar ſrezhnei= / ſhi). Samostalnik kristjan in tvorjenke iz tega samostalnika so prav
tako vedno zapisani z i (kriſtiani, kriſtiane, kriſtianski). Samostalnik rojstvo je vedno zapisan
z i (Roistva, roiſtvi, roiſtv= / vam)26, deležnik rojen pa vedno z j (rojen, Rojena). Zveza naj
25

Podobno tudi končnica -oj za mestnik ednine pri povratno svojilnem in celostnem zaimku (ſvojoi, vſoi) in
orodniku ednine pri samostalniku slepota (ſlepotoi), vendar je za oboje premalo primerov.
26
V prepisu rokopisa se enkrat pojavi zapis (Rojſtvi), vendar se v rokopisu ne da nedvoumno razbrati, ali gre za j
ali i. Pri analizi tega primera zato nisem upoštevala.
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(kot predpona ali kot koren oziroma del korena) je vedno zapisana z i (nai Vuzheneishi,
dvanaiſt, naide), našla sem le eno izjemo, kjer je zapisan z j (ſnajo). Vse besede s korenom
haid- ‛pogan-’ so vedno zapisane z i (haidouska, haidou) Zasledila sem nekaj še besed, ki se v
besedilu pojavijo le enkrat ali dvakrat in so pisane z i (Moiſter, raitali, rai= / ſhati, raishi,
nagainou, poide). Prislovi, zaimki in členki, ki se končajo na -j, so trikrat pogosteje zapisani z
i (Loſhei, Sakai, kei) kot z j (blishej, Kumej, koj). Povratno svojilni zaimek svoj je trinajstkrat
zapisan z j (Svoje, ſvojoi, ſvojo) in petkrat z i (Svoi, ſvoiga, ſvoimo). Pomožni glagol je je
vedno zapisan z j, le enkrat se pojavi zapis ie. Z grafemom j je vedno pisan samostalnik Jud in
tvorjenke iz tega samostalnika (Judi, Judousko, Judam). Prav tako je z j vedno zapisan tudi
končaj -(n)je (dopadenje, derſhanje, ſnanje).
V spodnji preglednici je predstavljena glasovna vrednost črk. Fonemi so našteti po abecedi,
pri posameznem fonemu si grefemi sledijo po pogostosti od najbolj do najmanj pogostega.
Fonem
c
č
i

Grafem
z
zh
i, j, ÿ

ij

i, j, ij

j

j, i

ji

i, ji, ÿ, j

iji
k
s

ÿ
k
ſ, s, S, ſs, sſ

š

ſh, sh, Sh

u
v

u
v, u

z

ſ, s, S. ſs, sſ

Primeri iz rokopisa
zeſsarjo, Luzifer
ſpozhet, namrezh
imeu, prihoda
patrjarh, bjlo
Sÿnovi, ÿsſtega
Babillonia, pravio
pravjo, golifja
pravijo, kupijo
ſpozhetje, Judou
krai, roiſtvo
Svoimi, doneshni
boſhjiga, obreſuvanji
ſtoÿ, Raitarÿ
dianjh
Babilonÿ, Hiſtorÿ
Antikriſt, Jakob
Antikriſt, ſpozhet
Kaldejerskiga, naspodobnoſti
Sedemdeſset, Sveti
popiſsati, Meſsiaſa
Liesſ, ÿsſtega
ſhrok, Hiſha
pershli, Nemshko
Shiestſtu
kraju, Judi
Vedet, Svetu
dauidovi, hulalen
ſemlo, vſeli
Jerusalema, Vosama
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ž

ſh, sh, Sh

Satu, Svelizhanje
Lubeſsen, Geneſsis
Vunresſloſhio
Leshi, blishej
Moſhou, derſhanje
Shlahte

Tabela 2: Glasovna vrednost črk mlajšega rokopisa

5.1.2

Pravopis

5.1.2.1 Ločila
V mlajšem rokopisu je uporabljenih več različnih ločil. Vendar bi rada opozorila, da pri
nekaterih ločilih (pika, vejica in dvopičje) ni mogoče z gotovostjo trditi, ali jih je pisec zapisal
ali ne. Zadnje črke v besedi imajo pogosto okraske, ki pa zaradi zbledelosti barve niso vedno
najbolje vidni. Na nekaterih mestih je tudi papir poškodovan ali umazan in se zato ne da z
gotovostjo trditi, ali je tam neko ločil ali ga ni. Vseeno pa lahko z gotovostjo za večino
zapisanih ločil potrdim, da so zapisana.
Vejice so po izgledu nekje med današnjo vejico in poševnico. V rokopisu se pojavi vsaj 60
vejic, ki ločujejo dva stavka, označujejo premor v govoru ali ločijo besede pri naštevanju.
Najpogosteje se pojavljajo pred vezniki da, inu in kir. Pri naštevanju so le trije primeri, ko je
pisec postavil vejice, vendar med zadnjima dvema besedama ni niti vejice niti veznika in. V
ostalih primerih naštevanja vejic ni. Pike se pojavijo vsaj devetkrat: enkrat v naslovu poglavja
za vrstilnim števnikom in osemkrat na koncu odstavka. Deljenje besed se v odlomku pojavi
43-krat, vendar ga je pisec označil le dvakrat. Deljenje označuje z dvema črtama na koncu in
začetku vrstice. Pojavijo se trije primeri ''oklepajev'', ki jih avtor označi s poševnico in
dvopičjem na začetku ter dvopičjem in poševnico na koncu. Vmes razloži nek pojem ali
besedo, za katero predvideva, da bralcu ne bo poznana (te Haidouſke Sibille /: tuje nih Sveto
Piſsmo :/). Pojavi se tudi dvopičje, in sicer devetkrat pri krajšavi pridevnika sveti (S:),
devetkrat pri premem govoru (Te Bogabojezhi Apat Joahim tudi pravi: Antikriſt ima istega
israelskega krje= / la ſpozhet inu rojen biti), enkrat pri naštevanju in dvakrat namesto pike.
Poleg tega sem ga v prepisu uporabila še osemkrat, vendar so ti primeri dvoumni.
5.1.2.2 Velike začetnice
Velike začetnice so zelo pogoste, glede na današnja pravila jih je veliko preveč. Z veliko
začetnico so pogosto pisani samostalniki, npr. samostalnik mesto je vedno pisan z veliko. Prav
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tako so tudi pridevniki, zaimki in lastna imena zelo pogosto pisani z veliko. Svojilni
pridevniki iz lastnih imen so pisani z veliko ali malo začetnico (dauidovi : Davidou).
Pridevnik sveti je vedno zapisan z veliko začetnico, tudi v okrajšavi (S:). Povratno svojilni
zaimek je zapisan z veliko začetnico ali s ſ. Vsi odstavki se začnejo z veliko začetnico,
pogosta je tudi na začetku vrstic. Pri števnikih ne prevladuje zapis z malo ali z veliko. Glagoli
so z veliko začetnico zapisani redkeje, najredkeje pa so z veliko začetnico zapisani predlogi,
prislovi in vezniki, čeprav se pojavijo primeri, kjer so zapisani z veliko začetnico in ne stojijo
na začetku odstavka ali vrstice (Sdve= / ma, Von, Kir). Nobena od besednih vrst ni pisana
samo z veliko ali samo z malo. Lastna imena so ponavadi pisana z veliko, a tudi to ne drži
povsem. Tako je že na začetku odlomka Babilonija zapisana z malo (babilonÿ), kasneje pa je
takih primerov še več.
5.1.2.3 Pisanje skupaj in narazen
Pisana v rokopisu je ležeča ter nekje med pisano in tiskano, vendar so presledki v večini
primerov dobro vidni. Problem se pojavi samo v vrsticah, kjer je pisec poskušal v eno vrstico
spraviti čim več teksta, saj so tam presledki (če upoštevamo še okraske zadnjih črk) izredno
majhni ali jih sploh ni. Analizirala sem pisanje predlogov in predpon.
Predloga s/z in iz sta lahko zapisana na več načinov: s, ſ, ſh in is. Pri zapisu s s, ſ in ſh močno
prevladuje zapis skupaj z besedo, na katero se nanaša (ſhnjem, ſkatjere). Pri zapisu z is pa
prevladuje zapis narazen (is Imenam, is Svetiga Piſsma). Našla sem tri primere, kjer predloga
s/z ni, pa bi moral biti (inu ſvojo ſluſhbo Skerbjo / Sazheu); vedno gre za besede, ki se začnejo
na s. Predloga v in h/k so enako pogosto zapisovani skupaj in narazen z besedo, na katero se
nanašajo (v tei hishi, k vſei naspodobnoſti: vto ſaveſo, htei rezhi). Pri predlogu v se ponovno
pojavijo štirje primeri, kjer je predlog izpuščen (bo Antikriſt vſeh rezhieh kriſtuſu ſuper),
vedno pred besedo, ki se začne na v. Predlogi na, pri, za in pred so večinoma zapisani
nestično (na Poteh, per teh Judah, sa Eliaſa, pred ſabo), vendar so pri na, pri in za tudi
izjeme, ko so predlogi pisani skupaj z besedo, na katero se nanašajo (nauſe Shprahe, pernih,
ſauſe).
Predpone po- (pomiſlit), pre- (prebivau), na- (napeluvanje), ne- (naspodobnoſti), s- (ſpozhet),
z- (Svelizhanje) in za- (Sapopaſti) so vedno pisane skupaj, izjem ni. Predpona iz- je ponavadi
pisana skupaj (Svedeli) in le enkrat narazen (is velizharja). Predpona nai- oziroma nar- je
zapisana tako skupaj (narvishega) kot narazen (nai Vuzheneishi).
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5.2

Glasoslovje

Za pisca tega rokopisa težko vnaprej sklepamo, iz katerega narečja je izhajal, saj ne vemo, kje
so rokopis našli, pisec pa o sebi zapiše le, da je učitelj s Koroške. Rokopis naj bi tako
vseboval nekaj koroških narečnih posebnosti, vendar v omejenem obsegu, in več značilnosti
takratnega knjižnega jezika.
5.2.1

Dolgi samoglasniki

Dolge samoglasnike pisec zapisuje z naslednjimi grafemi: i, ÿ, u, ie, je, e, o in a. Od tipičnih
koroških diftongov se pojavi samo ie oziroma je, pri čemer je bil izgovor drugega dela skoraj
gotovo polglasniški, torej iːə, saj za ə uporablja grafem e. Zelo verjetnih različnih kvalitet e in
o ne označuje. V nadaljevanju bom predstavila izvor samoglasnikov, pri tem se bom ponovno
sklicevala na izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem (Logar 1996: 243–247).
Samoglasnike lahko razvrstimo v naslednji sistem:
i/ÿ

u

ie/je
e

o
a

iː

← stalno dolgi in staroakutirani i v nezadnjem besednem zlogu (kladivo, Velika, Sÿn)
← izjemoma cirkumflektirani e (ſhi)
← izjemoma stalno dolgi ě (zhiuleu ‛čevljev’)

uː

← stalno dolgi in staroakutirani u v nezadnjem besednem zlogu (druga, imenuje,
zhudne, oblubleni)
← cirkumflektirani o (ſtu, okuli, Muſt, Modruſti, od Buga, toku, koku, ſatu)

ie

← cirkumflektirani e (Shiest, ſhje)
← stalno dolgi ě (Dvie, Ljepo Ted ž27, pozielem), toda tudi eː: (vLepo, po /.../ Svetu,
Mestah, Peſsem)

27

Po analogiji na osnovno obliko liep.
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← novoakutirani e v nezadnjem besednem zlogu pred r (katieri, kieri, katjere)
eː

← stalno dolgi in staroakutirani nosnik ę v nezadnjem besednem zlogu (ſpozhet, Sveti,
Sazhetik, Sveteh, jezhe)
← staroakutirani ě v nezadnjem besednem zlogu (Vedet, Sdve= / ma, Delo, Meſtu)
← stalno dolgi ě (vLepo, po /.../ Svetu, Mestah, Peſsem), toda glej še ie
← novoakutirani e v nezadnjem besednem zlogu (Sedem)
← cirkumflektirani e (ſhe), toda glej še iː
← novoakutirani ə v nezadnjem besednem zlogu (daneſhniga, doneshni)
← stalno dolgi in staroakutirani zlogotvorni skupaj z r (Poderta, Sreberno, poterdijo)

oː

← stalno dolgi in staroakutirani nosnik ǫ v nezadnjem besednem zlogu (Moſhou,
napoti)
← novoakutirani o v nezadnjem besednem zlogu (oſsem)
← stalno dolgi in staroakutirani zlogotvorni skupaj z v (dougu, pounu, napoujeno)
← cirkumflektirani o (Mladoſti, ſtaroſti, Rod)

aː

← stalno dolgi in staroakutirani a v nezadnjem besednem zlogu (kraja, Barke, pelati)
← cirkumflektirani ə (Dan)

V rokopisu se pojavlja samo en dvoglasnik, ki ga pisec zapisuje z ie ali je, vendar se
pojavljajo dvojnice. Pri stalno dolgem ě se pojavijo naslednji pari: vLepo : na ano Ljepo, po
/.../ Svetu : na Svieti, pertem : Per tjem, pred tem : ſtiem, po /.../ Mestah : po /.../ mieſtah, Vſeh :
vſieh, potreba : potrieba, Shlednega : ſhliednega, Nemshko : Niemshko, prislov zhies, zhries :
zheſs. Enkrat je stalno dolgi ě zapisan z refleksom i (zhiuleu), vendar se ta beseda v besedilu
pojavi samo enkrat. Pri prislovu že se pojavita dve obliki: petkrat z diftongom (ſhie, ſhje) in
dvakrat z i (ſhi). Pri samostalniku pesem bi pričakovali zapis z dvoglasnikom, vendar se ta ne
pojavi (Peſsem).
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Za cikrkumflektirani o je najpogostejši refleks u, tako v izglasju kot v notranjih zlogih
(pomuzh, Kumai). Monoftongizacija prvotnega diftonga v u je značilna za JZ rožanskega
narečja (Ramovš 1935: 11) in za osrednjeslovenski knjižni jezik. Pisec je torej ali iz JZ dela
rožanskega narečja ali pa je ta refleks prevzel od osrednjih piscev. Tudi pri tem refleksu se
pojavijo dvojnice, in sicer pri samostalniku rod v imenovalniku ednine (rud : rod, v ostalih
sklonih je vedno o) in pri naglašenem obrazilu -ost, ki je devetkrat zapisano z u (modruſt) in
petkrat z o (Mladoſt). Cirkumflektirani o v končnici -ovi je zapisan z o (rodove). Predlog
lahko potegne cirkumflektirani naglas za en zlog v levo (per Bugu). V deležniku množine
glagola storili (ſturili) je prisoten refleks za cirkumflektirani o, čeprav bi ta lahko bil
nenaglašen, gre verjetno za analogijo po moški obliki storil (ſturiu), kjer je o cirkumflektiran.
Pri samostalniku zapoved (ſapued) je u nastal iz cirkumflektiranega o, z e je verjetno zapisan
polglasnik, ki je nastal iz u, ta pa po asimilaciji v in jata. V besedi majhne (meihene) se pojavi
preglas dolgega a v e pred j, ki je širše slovensko prisoten.
5.2.2

Kratki naglašeni in nenaglašeni samoglasniki

Tudi v tem besedilu je opazno e-jevsko akanje, a v zelo omejenem obsegu. Pojavi se pri
števniku in nedoločnem členu en (ana, ano, aden), vendar je veliko pogostejša različica brez
e-jevskega akanja (en, enu, ena). Drugače je pri nikalnici ne, ki je v vseh primerih razen v
enem zapisana z a (na). Tudi pripona ne- je pogostejša z e-jevskim akanjem (naspodobnoſti,
naprebiva) kot brez njega (neuſmiſhleneh, neſpodobnoſti). Poleg tega se e-jevsko akanje
pojavi še v končnici -em za j (pred mojem oblizhjam). Običajno (o-jevsko akanje) je zelo
redko, vendar se pojavi en primer prednaglasnega akanja (rajen), en primer (morda)
ponaglasnega akanja (potak)28 in trije primeri akanja pod kratkim naglasom (Stau, ſtau, Naſh).
V besedah devica (Diviza, Divize) in kakor (koker) prihaja do vokalne harmonije29. V besedah
dežela (Disheli) se je e (morda ob šumniku) zvišal v i. V medponi -ova- o prehaja v u (ſojo
imenuvali, napeluvanje, veruvati), pojavi se ena primer z -ova- (Malikovauſko) in dva, kjer je
prišlo do popolne redukcije v -va- (Varvou, imenvati). V treh primerih je predlog z zapisan kot
is (is imenam, isDusho), v enem pa je predponi z- dodan a v deležniku zmogel (ſamogu).
Pri besedah kaj in tedaj je prisoten preglas a v e (kei, kej, tedei), vendar so oblike s preglasom
redkejše od tistih brez (kai, kaj, tadai). Preglas se pojavi tudi za č v imenovalniku ednine
ženskega spola (jezhe, kazhe). Tako kot starejši pisec tudi mlajši zapisuje polglasnik z e, in
28

Če je pisec iz dela rožanskega narečja, ki umika na prednaglasna e in o še ni izvedel, gre za naglašeni o pod
kratkim naglasom.
29
Kakor so z o-jem (koker) pisali vsaj od 16. stol. dalje, prav tako ima že Trubar devica z i.
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sicer tudi ko gre za drugotni polglasnik, ki je nastal po onemitvi nekega drugega
samoglasnika za njim (ſo pershli, per, dergazhi). Z e je zapisan tudi polglasnik pri
nenaglašenem zlogotvornem

v vzglasju, toda za r (redezhe, redezhiga). Z i je zapisan le v

besedi začetek (Sazhetik), kjer gre za zapis po takratni knjižni normi. V vrstilnem števniku
prvi (provi, pruvi) in prislovu prvič (pruvizh) je pred ustničnikom v prišlo do metateze ər v rə,
ə pa se je potem zaokrožil v o in še zožal v u.
Do delne redukcije najpogosteje prihaja v končnici -ih samostalnikov (per / Hudizheh, na nih
krajeh), pridevnikov (Vuzheneh, Sveteh, dobreh, skriuneh) in zaimkov (tiſteh, Takeh). Pri
samostalnikih in pridevnikih se končnica v nereducirani obliki ne pojavi, pri zaimkih pa se
pojavi le pri zaimku njih (nih), verjetno zaradi asimilacije z mehkim elementom palatalnega ń.
Nenaglašeni i se delno reducira še v nekaj primerih (senem ‛z enim’, pervezh, pred mojem,
ſtvojem, tude). Pri besedi tudi je pogostejša nereducirana oblika. Izjemoma se delno reducira
tudi kratko naglašeni i v osebnem zaimku jim (jem) in zaimku nič (nezh). Fonem a se
dosledno delno reducira v besedah kadar (kader), vendar (Vunder) in jaz (jes) ter v predponi
raz- (reſviu, reſodenju, resviezhena); tj. ob zvočniku r ali j. Podobno se o vedno delno
reducira v besedah kakor (koker, kaker) in kamor (kamer) ter izjemoma v besedi pokoj (pokej)
in popolnoma (popolnema). Polglasnik, ki je nastal z delno redukcijo, se lahko v zlogu pred
zaokroženim samoglasnikom ali pred n zaokroži. V besedi kako se zaokroži v vseh primerih
(koku, kokŏ) razen v enem (kaku), v besedi tako v polovici primerov (toku : tako, taku), v
nekaj primerih pa gre za enkratne pojavitve (doneshni, ſhurok, von).
Tudi popolnoma se najpogosteje reducira i, in sicer v vzglasju (ma, Skuſhen, nu), izglasju
(ſkus, bit, nikol), ob zvočniku pa pred naglasom (ſhrok, Shroka) in po naglasu (prebivalshe,
Velků). Pri glagolskem končaju -ijo za tretjo osebo množine bi lahko šlo za onemitev i-ja,
vendar tega ne morem z gotovostjo trditi, saj je bil v takratni pisni tradiciji najpogostejši zapis
samo z -io. V rokopisu tako najdemo tri načine zapisovanja (pravio, pravjo, pravijo). Fonem
o se občasno reducira pri prislovu tako (tak, tok) in izjemoma v medponi -ova- (gl. zgoraj).
Fonem u se reducira v vzglasju pri samostalniku uboštvo (Buſhtva) in pri glagolu verujejo za
tretjo osebo (Verjejo), a pri vezniku da (takudnaidemo), e pri glagolu morati (morta) ter ə pri
samostalniku konec (konz) in vezniku vendar (Vnder) 30 . Pri u, a, e in ə gre za enkratne
pojavitve. Pri glagolu dejati in tvorjenkah iz te besede je nenaglašeni jat pred j onemel (je /../
diau ‛je dejal’, dianjh ‛dejanjih’, djanju ‛dejanju’).

30

Možen bi bil tudi izgovor z u- (undar), nastalim po zlitju.
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V rokopisu je prisoten prehod izglasnega -o v -u31, vendar je ta pojav redek. Najpogostejši je
prehod določnega člena to za imenovalnik in tožilnik srednjega spola, ki je osemkrat zapisan z
-u (ſo zheſs / tu redezhe Murja Shli) in le dvakrat z -o (To Sveto Piſsmo). Samo z -u sta
zapisana prislova dolgo (dougu) in dobro (dobru), prislov čisto in pridevnik znano sta oba
zapisana enkrat z -o (zhiſto, ſnano) in enkrat z -u (zhiſtu, ſnanu), prislov visoko pa se v
besedilu pojavi samo enkrat, in sicer z -u (Viſoku). Pridevnik veliko je enkrat zapisan z -u
(Veliku) in trikrat z -o (Veliko). Ostali pridevniki in prislovi so vedno zapisani z -o (Sreberno,
hitro). Tudi pri deležnikih na -l prevladuje zapis z -o, saj sta v besedilu le dva primera zapisa
z -u (Moglu, ſhkodi= / lu). V besedilu so trije samostalniki, ki so zapisani z -u (Meſtu
(štirikrat), Piſsmu (enkrat), zopernizu Ted (enkrat, edina pojavitev)32). Samostalnika mesto in
pismo sta z -o zapisana vsak šestkrat. Podobno je tudi pri zaimkih in števnikih, kjer sta le dve
pojavitvi prehoda izglasnega -o v -u (enu, taku). Glede na povedano lahko trdim, da pri večini
besednih vrst in besed (določni člen to) le redko prihaja do prehoda izglasnega -o v -u
oziroma je ta le redko in nedosledno zapisan. O nestalnosti zapisa pričajo tudi primeri, kjer je
ista besedna zveza v istem sklonu zapisana na različne načine (Tu Meſtu : Tu Meſto), ter
primeri, kjer ima prva beseda besedne zveze eno končnico, druga pa drugo, na primer
(Malikovauſko Meſtu). Sta pa v rokopisu še dva posebna grafema: ů in ŏ. Grafem ů
nadomešča izglasni -o v štirih primerih (tů, Velků, mankalů, apnů). Dvakrat izglasni -o
nadomešča grafem ŏ (Meſtŏ, ſamŏ). Oba grafema najverjetneje nakazujeta glas, ki je po
izgovoru med fonemoma o in u.
Prisoten je tudi prehod izglasnega -u v -o33 v dajalniku in mestniku ednine moškega spola (v
Egipto, kriſtuso, vtemo). Tudi znotraj ene besedne zveze se pojavijo različne končnice (te= /
mu Turskemo Sultano ali zeſsarjo).
V besedah vendar (vunder, tudi Vnder), ven (vun), zunaj (ſvuna – nastal iz iz-vən-a) ter
besedah s predpono ven- (Vunsgruntane, Vunresſloſhio) gre za položajni refleks kratkega ə za
ustničnikom v. Veznik temveč je zapisan v starejši obliki (temuzh), kjer je u nastal po
asimilaciji -ve-.

31

Koroška narečja in tudi samo rožansko narečje za izglasni etimološki o danes izkazujejo -ə ali - (Smole 2006),
v tistem času pa bi bila možna tudi vmesna razvojna oblika -o > -u.
32
Morda gre za napako.
33
Prehod -u > -o v dajalniku in mestniku ednine je značilnost gorenjskih narečij, vendar se več gorenjskih
pojavov nadaljuje v koroška narečja in ta je eden izmed njih.
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Asimilacija je najpogostejša pri deležnikih na -al, kjer je zapisana z ou (pozoprou, delou). Do
asimilacije je prišlo v 21 primerih, le v treh ne (pogerau, ſamer= / kau). Končaj deležnika -el
se je zlil v -u v osmih primerih (reku, priſhu), v štirih pa do asimilacije ni prišlo (Videu,
Svedeu). Deležnik na -il se je asimiliral le enkrat (podgovorou : ſturiu, ſdihniu). Do
asimilacije prihaja še v rodilniku množine moškega spola (denarjou, moſhou), kjer je le ena
izjema, ko do asimilacije ni prišlo (zhiuleu). V besedi prav do asimilacije ni prišlo (prau).
Skupno je do asimilacije prišlo v 35 primerih, v 25 pa ne.
5.2.3

Soglasniki in sklopi

Nekateri prislovi se pojavljajo s poudarjalnim členkom -j/-i (ſgudai, ſkorei, Kumai), drugi pa
brez -j (ſeda, uſele, ſvuna, ſnotra). Večina naštetih prislovov se v besedilu pojavi zgolj enkrat,
zunaj (ſvuna) se pojavi dvakrat in sedaj (ſeda) trikrat. Prislov tedaj je trikrat zapisan -i (tedai,
tedei), kar nakazuje na izgovorjavo z -j, in trikrat brez (teda), kar kaže na dvojničnost. Poleg
tega so z -j/-i zapisani tudi prislova bližje (blishej) in lažje (Loſhei) ter tisti s sestavino -prej
(naprei, poprei). Tako kot pri starejšem piscu je na videz brez -j- presežnik, vendar gre pri
nenaglašenem obrazilu verjetneje za asimilacijski pojav ji > i (> e oz. ə) in hkrati način zapisa
(narto Vezhi, narvishega, te vezhi, nar Vezhe, te Vezhi), saj je pri obrazilu -ejši j zapisan z i
(nai Vuzheneishi, narti vſhtimaneishi, taſtareiſhi, nar ſrezhnei= / ſhi).
Pred sprednjimi samoglasniki je prisoten protetični j- (vjemeni, Jinu, jiti), vendar le v teh treh
primerih. Proteza v- pred u se enkrat pojavi pri samostalniku ura (Vuro) in dosledno pri
besedah s korenom uči- (Vuzhi, Vuzhenikou, Vuzheneh). Tudi po dodani predponi proteza vostaja (nai Vuzheneishi, podvuzhiti, navuzhiu). Prisoten je en primer protetičnega g- (guni).
Palatalni ĺ je vedno zapisan samo z l (ſemlo, Krala, Lubeſsen, Ludi), kar kaže na tedaj
izvedeno depalatalizacijo tega glasu. Palatalni ń je zapisan na pet načinov: n, nj, ni, ni in j.
Najpogostejši je zapis samo z n, ki se pojavi 62-krat. Od tega je 56 primerov osebnih in
svojilnih zaimkov za tretjo osebe ednine in množine (nega, nim, negovi) in s tem v vzglasju,
dvakrat gre za besedo današnji 34 (daneſhniga, doneshni) in štiri posamezne primere
(Shmeshnave, Shlednega, mankalo, opominala). Drugi najpogostejši je zapis z nj, ki se pojavi
31-krat: v 21-ih primerih v končaju -nje (Gledanje, obreſuvanja, Resgetanje), šestkrat pri
osebnem zaimku za tretjo osebo ednine in množine (njemo, na njo, ſhnje= / mi), trikrat za
prislov manj (menje) ter samostalnik zmešnjave (Shmeshnjave). Zapis ni se pojavi sedemkrat
34

Pri besedah, kjer palatalnemu ń sledi i, gre za že zlit palatalni element.
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(šestkrat pri osebnem zaimku za tretjo osebo ednine (niemu, niega) in enkrat v besedi
zmešnjave (ſheshniave)), zapis in pa trikrat (koine, koinou, vſedain= / nem). Najredkejši je
zapis z j, ki se pojavi samo enkrat (napoujeno). Dejstvo, da je beseda zmešnjave zapisana na
tri načine in da so osebni zaimki zapisovani na različne načine, kaže na čas spreminjanja
palatalnega ń in posledično na nedosledno zapisovanje, nasprotno pa je končaj -nje zapisovan
dosledno.
Narečna palatalizacija je omejena na prehod g > j v besedi drugi (druji, drujemo, drujega).
Beseda se sedemkrat pojavi s palatalizacijo in dvakrat brez (drugiga, drugi). Ostanek druge
praslovanske palatalizacije je ohranjen v besedi roka v mestniku ednine (v rozi). Tudi
švapanje se v besedilu pojavi samo enkrat (Miſliva).
Za rožansko narečje je tipično, da se soglasniški sklopi dv in zv pred sprednjimi samoglasniki
glasijo db in zb (Ramovš 1935: 15). Takšen primer v besedilu je beseda zvesto (ſbesto), ne pa
tudi dvajset in dvanajst (dvaiſti, dvanaiſt). Prihaja tudi do redukcij določenih soglasnikov,
vendar samo v posameznih primerih. Tako se je v besedi zmešnjave (ſheshniave) reduciral m,
kjer bi lahko šlo tudi za napako, v besedi pripravljeno (perpraleno) se je reduciral , v besedi
dobremu (doremu) pa b. Ta redukcija b pred r v besedi dobro je tipična za koroška narečja
(Ramovš 1935: 5), vendar se pojavi le enkrat (doremu), v nereducirani obliki pa šestkrat
(dobru). Dosledno je odsoten h pri glagolu hoteti (ozhjejo), kar je značilno za starejše
slovenske pisce. V rokopisu so tudi primeri, kjer do poenostavitev težkih soglasniških sklopov
ni prišlo (odſtauleni).
Pri besedah iz besedne družine zmešati in slišati dosledno prihaja do prekozložne asimilacije
sičnikov s šumevci (ſhmjeshou, ſhliſhalo). Poleg tega so s šumevcem dosledno zapisane še
besede iz besedne družine slednji (pertem ſhljednem). Beseda čez je dvakrat zapisan s
šumnikom (zheſh) in petkrat brez (na štiri načine: zheſs, zheſ, zhes, zheſso), predlog s/z je s
šumnikom zapisan trikrat (ſhnjemi, ſhnjem, ſhim ‛z njim’), predlog iz pa samo enkrat (ſhne
‛iz nje’), oba torej le pred palatalnim ń.
Skupina šč se je poenostavila v š (ſapushena, prebivalshe, odraſhen, opushenje). V skupinah
črě-, žrě- je r ohranjen v enem primeru (zhries), v ostalih primerih pa ne (zhiuleu, zhies,
zheſh). V besedilu je v enem primeru ohranjena prvotna skupina dl: Modliti. Pri samostalniku
bukev prihaja do prilikovanja po zvenečnosti, natančneje do ozvočenja pred v (Bugueh,
Buguah, Bugue). Vrstilna števnika tretji (tretki) in četrti (ſhterti) v narečni obliki.
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5.3

Oblikoslovje

Pri oblikoslovju me je zanimalo, ali pisec uporablja bolj narečne ali (takratne) knjižne
končnice ter varinatnost končnic določene oblike. Najprej sem pregledala pregibne besedne
vrste (samostalniško in pridevniško besedo ter glagole), nato pa še nepregibne besedne vrste.
5.3.1

Samostalniška beseda

5.3.1.1 Samostalniki moškega spola
Pri samostalnikih moškega spola se v dajalniku 35 in mestniku ednine pojavijo končnice -u
(folku; vtem kraju), -o (patriarho; per Davido) in -i (Luziferji; na Svieti), kjer gre za naliko po
moški i-sklanjatvi; v mestniku se pojavi tudi ničta končnica (na konz). V obeh sklonih se v
približno polovici primerov pojavi danes knjižna končnica -u. V dajalniku je druga
najpogostejša končnica -o (9 pojavitev), končnica -i se pojavi samo enkrat. V mestniku je
druga najpogostejša končnica -i (4 pojavitve), sledi -o (2 pojavitvi) in nazadnje ničta končnica,
ki se pojavi le v enem primeru. V orodniku ednine je posplošena narečna koroška in takratna
knjižna oblika (Orel 2005: 245) -am (senem Moſham), ki je nastala z akanjem.
Dvojina se pojavi le v petih primerih: trikrat v imenovalniku ednine (Siedeſha), kjer je dvojina
ohranjena, enkrat v rodilniku (Meſsiaſsou), kjer je dvojina izenačena z množino tako kot
danes, in enkrat v orodniku brez podaljšave in s končnico -ama (Sdve= / ma Vosama), kar
kaže na ohranjenost dvojine. Orodniška končnica -ama je najbrž prevzeta od ženskih ajevskih samostalnikov tako kot končnice za orodnik ednine ter dajalnik, mestnik in orodnik
množine.
V imenovalniku množine je končnica -i narečno posplošena tudi na samostalnika ljudje (Ludi)
in Judje (Judi) (Orel 2005: 245), samostalnik duh pa je brez podaljšave (duhi). V rodilniku
množine se enkrat pojavi končnica -o (Turko), končnica -ou se desetkrat pojavi ustrezno
(Vuzhenikou, Judou) in šestkrat tam, kjer bi morala biti preglašena končnica -eu (denarjou).
Končnica -eu se pojavi le enkrat (zhiuleu). Tudi v mestniku množine je veliko variantnosti.
Najpogosteje se pojavi končnica -eh (na nih krajeh), kjer bi lahko šlo za zapis delno
reduciranega i, končnici -ih (per /.../ Ludih) in -ah (per teh Judah) pa vsaka samo enkrat. V
tožilniku množine se pojavita le dve izjemi (zhudeſha, v tem primeru gre verjetno e-jevsko
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Ko pred samostalnikom v dajalniku stoji pridevnik ali zaimek, se končnici pridevnika ali zaimka in
samostalnika ujemata le v približno polovici primerov (gl. prilogo 3).
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akanje, in rodi). V dajalniku množine je posplošena ženska končnica -am (Svetnikam), ki je
takrat veljala za knjižno (Orel 2005: 245).
Samostalnik oče ima v imenovalniku obliko oča (ozha), v rodilniku pa oči (ozhi). Samostalnik
sin se sklanja tako kot danes, le v rodilniku množine se pojavi drugačna oblika (Sÿnove). Pri
samostalniku rod je v rodilniku ednine najpogostejša naglašena končnica -u (rodu), ki se
pojavi 15-krat, končnica -a se pojavi trikrat (roda), le enkrat se pojavi ničta končnica (rod).
Prevzete besede, ki se končajo na -l, se ne podaljšujejo z n (templŏ, Gartel). Beseda očak ima
narečno obliko očjak (ozhjaki).
Samostalnik pot se v mestniku ednine trikrat končuje z moško končnico -u (na potu) in enkrat
z -i (na poti), v mestniku množine pa se končuje s končnico -eh (na Poteh), kjer bi lahko šlo
tudi za delno reducirano končnico -əh. V obeh sklonih sta pri samostalnikih moškega in
ženskega spola možni končnici -i oziroma -eh. V tožilniku stoji pred samostalnikom pot
določni člen, ki kaže na moški spol tega samostalnika (da on ta pot pred mano popravi).
Lahko trdim, da je samostalnik pot pri mlajšem piscu še vedno moškega spola.
Imena svetnikov se tudi v tem rokopisu zaradi vpliva tuje predloge pogosto podaljšujejo z -us
(Augustinus), -es (Joannes), -s (Elias) ali -im (Joahim), nekatera pa se končujejo na -o (zirilo).
Samostalnika Mesija in Elija sta oba podaljšana s s, kar vpliva na njuno sklanjanje (Meſsias,
Meſsiasa; Elias, Eliaſa). Pri zemljepisnih lastnih imenih je do podaljšave prišlo le pri reki
Evfrat (Eufrates). Kako se je ta samostalnik sklanjal, ni mogoče sklepati, saj se pojavi le v
imenovalniku in tožilniku ednine.
5.3.1.2 Samostalniki srednjega spola
Pri samostalnikih srednjega spola, ki se v imenovalniku ednine končujejo na -o, je pri dveh
prišlo do prehoda v -u (Piſsmu). V rodilniku se pojavi pet primerov končnice -e (obreſuvanje),
kjer bi lahko šlo za preglas. Samostalnik ime je enkrat v imenovalniški obliki (ime), čeprav bi
glede na strukturo stavka pričakovali rodilnik ednine. V dajalniku je le ena izjema, kjer se je
končnica znižala v -o (videſo). Obratno se je pri tožilniku končnica dvakrat zvišala v -u
(Meſtu), enkrat se pojavi končnica -a (Murja), ki je v rožanskem narečju značilna za ta sklon
(Logar 1996: 103), in enkrat naglašena končnica -u (Telu), kjer gre za refleks
cirkumflektiranega o. V vseh do sedaj naštetih sklonih močno prevladujejo oblike, ki so
značilne za sodobni knjižni jezik. V mestniku je primerov s končnico -i osem (vjemeni), kjer
gre za naliko po i-sklanjatvi, s končnico -u pa sedem (V /.../ reſodenju). V orodniku se je
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posplošila narečna koroška in takratna knjižna končnica -am (Orel 2005: 245) v vseh primerih
(S Truplam). Primera za dvojino pri srednjem spolu ni.
V množini prihaja do dvojnosti v rodilniku, kjer se pri istem samostalniku enkrat pojavi ničta
končnica (liet) in enkrat -e (Liete). V tožilniku se enkrat pojavi končnica -e pri samostalniku
delo (Djele), kjer gre najverjetneje za feminizacijo, ki je v rožanskem narečju pogosta pri
samostalnikih srednjega spola v množini (Logar 1996: 104). V mestniku se je posplošila
končnica -ah (po /.../ Mestah), enkrat se pojavi ničta končnica (per /.../ liet), enkrat pa je
prišlo do popolne redukcije samoglasnika (v nih dianjh).
5.3.1.3 Samostalniki ženskega spola
Pri samostalnikih ženskega spola lahko opazimo dva, ki imata v imenovalniku ednine
preglašeno končnico -e (jezhe, kazhe), v rodilniku ednine pa se trije končajo na -a (golifja,
Babilonja), kjer bi lahko šlo za e-jevsko akanje. Samostalnik mati ima v rodilniku obliko
matere. V tožilniku in mestniku se pojavi samo po ena izjema v končnicah: v tožilniku
končnica -u (zopernizu), kjer gre za glasovni pojav, v mestniku pa končnica -ei (Modruſtei36).
V orodniku ednine se pojavita dve posebnosti: enkrat končnica -am (ſDusham) kot pri
moškem in srednjem spolu, in enkrat -oi (ſlepotoi37).
Ženska dvojina se pojavi samo enkrat, in sicer v imenovalniku dvojine s končnico -ÿ
(Babilonÿ), kar kaže na ohranjenost dvojine. V rodilniku se enkrat pojavi končnica -a
(zupernia). V mestniku se trikrat pojavi nenaglašena končnica -ah (vſvojeh Miſlah), ki je
značilna za rožansko narečje (Logar 1996: 100) in trikrat -eh (vni= / h ſhrifteh), kjer bi lahko
šlo za delno redukcijo -əh. Samostalnik bukve se pojavi enkrat s končnico -ah (vBuguah) in
enkrat z delno reducirano končnico -eh (vteh Bugueh), torej pisec pri zapisovanju ni bil
povsem dosleden. Pri samostalnikih, ki imajo v mestniku naglas na končnici, se je ohranila
dvoglasniška končnica -ieh ali -jeh (na ſteſjeh, rezhieh38), kar je značilno za rožansko narečje
(Logar 1996: 100). V ostalih primerih se končnice ujemajo s sodobno knjižno normo.

36

Ta primer je brez predloga, ker mu sledi celostni zaimek (daſe bo ta Antikriſt vſoi / ſvojoi Modruſtei).
Tudi ta primer je brez predloga.
38
V vseh primerih manjka predlog v, ker pred samostalnikom vedno stoji celostni zaimek (kir bo Antikriſt vſeh
rezhieh kriſtuſu ſuper).
37
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5.3.1.4 Samostalniški zaimki
Osebni zaimki za prvo in drugo osebo so tudi v tem rokopisu redki. Osebni zaimek za prvo
osebo se pojavi v imenovalniku ednine (jes, Jes) in množine (mi), tožilniku množine (nas,
naſs) ter orodniku ednine (pred mano). Zaimek za drugo osebo se pojavi le v imenovalniku
ednine (ti). Odvečna raba je prisotna predvsem pri zaimkih za tretjo osebo ednine in množine.
Največ variant izkazujeta dajalnik in mestnik ednine. V dajalniku moškega spola se pojavi
veliko različnih oblik (nimu, nemu, niemu, niemo, nemo, njemo, imu), vendar gre pri vseh le
za razlike v zapisu ali v glasovju. Mestniku je trikrat dodan -u po naliki z dajalnikom, -u pa se
je v enem primeru znižal v -o (v nimu, v nemu, v nemo). Trikrat se pojavi z običajno končnico
(vnim, v nim) in enkrat brez zadnjega m (vnie). V orodniku se enkrat pojavi običajna oblika
njim (pred nim), enkrat brez n (ſhim) in enkrat z delno reduciranim i v končnici (ſhnjem). V
množini sta posebna tožilnik (na nje), kjer bi pričakovali končnico -ih, in orodnik (ſhnjemi),
kjer je prišlo do delne redukcije i v končnici. V ostalih sklonih posebnosti ni. Naslonske
oblike so redke, pojavijo se le za tretjo osebo brez oblikovnih posebnosti, in sicer v rodilniku
(ga), dajalniku (mu) in tožilniku (ga) ednine moškega spola, tožilniku ženskega spola (jo),
dajalniku množine (jem), kjer je prišlo do delne redukcije, ter v tožilniku množine (je). Edina
posebnost je uporaba zaimka jo za srednji spol (Tu Meſto ti Judi Viſoku ſhtimajo inu jo
imenujejo Paganda), ki pa se verjetno nanaša na ime mesta v ženskem spolu.
Povratno osebni zaimek se pojavi trikrat brez posebnosti (med ſabo, pred ſabo). Celostnemu
zaimku vsak je dodan -i (en vſaki doli vſet, bi kar vſaki naſaſtopiu). Poljubnostni zaimek se
pojavlja s preglasom (kei, kej) in brez njega (kai, kaj).
5.3.2

Pridevniška beseda

Vrstni pridevniki, ki so tvorjeni iz zemljepisnih lastnih imen, imajo iz nemščine prevzeto
končnico -iš (Hebreish, Griehish, Latainish, Tartarish) ali redkeje -ški (Franzeſhko,
Nemshko); s -ski je tvorjen tudi pridevnik ajdovski ‛poganski’ (Haidouſke, haidouska). Pri
svojilnih pridevnikih se pri pridevniku kraljevi pojavi nepreglašena končnica -ovi (Kralovi).
Presežnik je tvorjen s priponama -ejši (nar ſrezhneiſhi) ali -ji (narto Vezhi). Pojavi se več
različnih obrazil, najpogosteje (trikrat) nar- (nar ſrezhneiſhi, nar vishega), dvakrat te- (te
vezhi), ostala pa po enkrat: nai- (nai Vuzheneiſhi), narti- (narti vſhtimaneishi), ta- (taſtareiſhi)
in narto- (narto Vezhi). Največkrat se pojavi obrazilo nar-, ki je bilo značilno za takratni
osrednji knjižni jezik, obrazilo nai- pa je bilo značilno za koroško pisno izročilo (Zdovc 2005:
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142). Pisec se je torej bolj ravnal po osrednjem knjižnem jeziku kot po koroškem izročilu in
narečju.
Značilne rožanske končnice -a za rodilnik ednine moškega spola pridevniške in zaimenske
sklanjatve v tem rokopisu ni. Daleč najpogostejša je končnica -ega (Shlednega, nega,
naſhega), ki je značilna za koroška narečja (Zdovc 2005: 137). Takratna knjižna končnica -iga
se pojavi redko (boſhjiga, vſiga). Le enkrat se pojavi reducirana oblika -ga (Moiga), kjer bi
lahko šlo tudi za asimilacijo -je > -i.
V mestniku ednine moškega in srednjega spola je pri pridevnikih vseskozi prisotna končnica
-em (po kriſtusovem roiſtvi, per tem ſhljednem popianju, pozielem Svetu, v pravizhnem Potu),
ki se enkrat pojavi tudi v orodniku ednine (Svetem39), vendar gre tam najverjetneje za delno
reducirani i. Pri zaimkih se končnica -em za mestnik ednine moškega in srednjega spola
pojavi desetkrat, od tega devetkrat za kazalni zaimek in določni člen ta (v tem, otem) ter
enkrat za povratno svojilni zaimek (vſvojem). Dvakrat se kazalni zaimek in določni člen
pojavi z dvoglasnikom (Per tjem). Tudi končnica -im se pojavi dvakrat (vſim, vtim). V
orodniku ednine moškega in srednjega spola pridevniških zaimkov se končnica -em enkrat
pojavi za določni člen (pred tem), v ostalih primerih pa gre za delno reducirani i (Pred
katjerem, skjerem, pred mojem, ſtvojem, senem). Dvakrat se pojavi končnica z dvoglasnikom
(ſtjem, ſtiem), prav tako končnica -im (pred vſim).
V mestniku ednine ženskega spola se končnica -ei trikrat pojavi pri pridevnikih (v tei novei,
na tei ſtarei, v Velikei) in osemkrat pri zaimkih (v teſtei, na tiſtei, vſvojei, vtei). Končnica -ej je
narečno koroška in značilna za koroško pisno izročilo 18. in 19. stoletja (Zdovc 2005: 138),
takrat pa je bila tudi knjižna končnica (Orel 2005: 248). Končnica -i je nastala po asimilaciji
starejše končnice -ej in se v tem rokopisu pojavi enkrat pri pridevnikih (vtei Isvoleni) in enkrat
pri zaimkih (V katieri). Pri zaimkih se dvakrat pojavi tudi končnica -oi (vſoi, ſvojoi40).
V rodilniku in mestniku množine je pri pridevnikih posplošena delno reducirana končnica -əh
(Vuzheneh, Sveteh, dobreh, poteh poderteh). Pri zaimkih se 21-krat pojavi končnica -eh (teh,
per teh, vſeh), osemkrat pa gre za delno reducirano končnico kot pri pridevnikih (tiſteh, Takeh,
vſakeh, ſvojeh). Trikrat se pojavi končnica -ih (tih, vſih) in enkrat naglašena končnica z

39

Ta primer je brez predloga, najverjetneje ker se beseda začenja na s.
Predloga v teh primerih ni: daſe bo ta Antikriſt vſoi / ſvojoi Modruſtei ſDusham, inu S Truplam temu Luziferju
zhies dau.
40
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dvoglasnikom (vſieh). Glede na značilnosti rožanskega narečja bi pri kazalnih zaimkih
pričakovali končnico -ah (Logar 1996: 105), vendar se ta ne pojavi.
Namesto svojilnih zaimkov se uporabljajo rodilniške osebnozaimenske oblike (od nih Meſta),
pojavita se le dve izjemi (negovi, nigovemŏ Teleſsu). Pri svojilnih zaimkih za prvo in drugo
osebo ni posebnosti, razen zgoraj naštetih v orodniku in rodilniku množine. Povratno svojilni
zaimek je rabljen pravilno, le dvakrat se pojavi svojilni zaimek namesto povratno svojilnega
(Jes poſh- / lem Moiga Angela pred mojem oblizhjam).
Celostni zaimek se v mestniku pojavlja z dvema končnicama enako pogosto (vſih : vſeh),
enkrat se pojavi oblika z dvoglasnikom (vſieh), a vedno brez predloga v, ta je asimiliran z
vzglasjem zaimka. Za oziralne zaimke so prisotne tako krajše (kieri) kot daljše (katieri) oblike.
Pri kazalnem zaimku in določnem členu tisti je pogostejša osnova z i (tiste, tisteh), saj se z e
pojavi le enkrat (v teſtei). Kot se da razbrati iz primerov pri obravnavi po sklonih, so končnice
z i mnogo redkejše od tistih z e, saj se z i pojavita le dva primera (tih, vtim), z e (ali
dvoglasnikom) pa več kot 30 (teh, tem, natjem). Enkrat se pojavi tožilniška oblika te namesto
rodilniške teh (Kai bojo pa sa eni zhudeſhi, te kena morem glih poſhribati). Dvakrat ni
upoštevan rodilnik pri zanikanju (ta rod Dann keni oteu Svete= / ga imenvati, bi on tu kena
ſturiu).
Števnik en se pojavlja tudi kot nedoločni člen, ki ima v orodniku ednine in rodilniku množine
delno reducirano končnico (senem, Aneh), v mestniku ednine pa je prišlo do nalike po
dajalniku (per enemu). Števniki so tvorjeni z red (petred) ali deset (Sedemdeſset), za vsakega
je le en primer. Enkrat se pojavi ločni števnik dvojeh (od dvojeh Meſsiaſsou) namesto
glavnega dveh in enkrat dvajsti (dvaiſti) namesto dvajset.
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5.3.3

Glagol

Medpona -ova- je glasovno spremenjena v -uva- (ſojo imenuvali, bo /.../ napeluvau) in
dvakrat reducirana v -va- (Varvou, imenvati). Pri glagolu hoteti je h- dosledno reduciran (ozhe,
ozhmo), pri imeti pa je i- reduciran v petnajstih primerih (meu, majo) od skupno 33 primerov.
5.3.3.1 Sedanjik
V sedanjiku se štirikrat pojavi zveza amtizhe (Kar pa tega ozhi amtizhe), ki je nastala pod
vplivom nemščine, in sicer iz nemške predpone an dem ‛pri, ob’. Glagol verjeti ima
sedanjiško obliko vérjem (Verjejo) za tretjo osebo množine.
Enkrat se v istem stavku pojavita dva glagola, kjer gre verjetno za napako pisca (tam ſoti nai
Vuzheneishi Judi ſe ſnaidejo). Pisec je stavek začel v tvornem načinu, nato pa nadaljeval v
trpnem. Podoben je primer, kjer sta v istem stavku dva prosta morfema se (ſe vunder ſate nar
ſrezhnei= / ſhi na Semli Se ſhazajo), kjer gre verjetno za napako pisca. Dvakrat se sedanjik
pojavi namesto preteklika (al pogera aden kamenje guni muda Liesſ alje pogerau apnů je
dobiu pieſsik / alje pogerau Mort je dobiu kladivo) in enkrat namesto prihodnjika (Antikriſt
pride is te ſhlahte Dann).
Zanikani glagol biti ima v tretji osebi ednine tri oblike: šestkrat keni (dakeni potrieba), trikrat
ni (Se ni nizh /.../ ſhliſhalo) in enkrat kani (kani na / tei ſtarei ſpuvana). Prevladuje torej
narečna oblika z nikalnim členom k (< nak). Zanikani glagol imeti se v tretji osebi ednine
pojavi le enkrat (nema). Tudi v tem rokopisu se pojavi glagol nehati v narečni obliki z
onemelim h (pa naimo imenuvati te Jude nih Meſsiaſa Antikriſta / koker ozhjejo). Glagol
imeti lahko izraža tudi nujnost (ima Elias ſraunu bit).
V sedanjiku se dvakrat pojavi nenavaden deležnik na -č (deſo njemo tudi te zhloveshke / Miſli
Vedeozhe Delih te zhloveshke miſli niſo drujemo Vedeozh koker ſame- / mo Bogu), ki je nastal
iz glagola vedeti. Danes bi uporabil deležnik (po)znan. Enkrat se pojavi oblika pojde za
dejanje v prihodnosti (poide nim pruti).
5.3.3.2 Preteklik
Pri pretekliku se pojavi samo ena posebnost, in sicer deležniška oblika glagola moči za morati
(so mogli).
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5.3.3.3 Prihodnjik
Prihodnjik je najpogosteje tvorjen z glagolom biti v prihodnjiku in s preteklim deležnikom,
vendar se pojavi tudi prihodnjik tvorjen z glagolom imeti in nedoločnikom. Ta način, ki je
značilen za starejše pisce, se pojavi v zelo omejenem obsegu: trikrat z glagolom priti (ima
Antikriſt prit), dvakrat z biti (ima an Jud biti), enkrat z iti (matudi noter Jiti) in enkrat z dati
(ſe /.../ ima /.../ na ſnanje dati). Pri iti in priti se pojavi enako število primerov, kjer je
prihodnjik tvorjen z biti in deležnikom (bo Elias priſhu, bo jo niemu ti zhu= / deſhi taku zu
ſhli), pri dati in biti pa današnji način močno prevladuje (daſe nim boſam na ſnanje dau; bo
an rojen Jud, bo ena / kazha). Prihodnjik z imeti in nedoločnikom se pojavi še pri glagolu
roditi, ki se večkrat pojavi skupaj z glagoloma spočeti in gori zrediti ‛vzgojiti, odrasti’. V
osmih primerih se pojavi struktura: imeti + deležnik + nedoločnik glagola biti (ma Antikriſt
ſpozhet rojen inu gor ſrejenbiti, on ima Rojen / biti), v prav tako osmih biti + deležnik (bo
Antikriſt rojen) in enkrat imeti + nedoločnik (ſe ima /.../ roditi).
Pri glagolu biti v prihodnjiku se za tretjo osebo pojavi več različic. V ednini prevladuje bo, a
se pojavi tudi daljša oblika bode, v množini prevladuje bojo, torej oblika priponskih glagolov,
pojavi pa se tudi bodo. Dvojina za tretjo osebo se pojavi dvakrat, obakrat se pomožni glagol
glasi bota, kjer gre za analogijo po končnicah priponskih glagolov.
Dvakrat se pojavita dva pomožna glagola v enem stavku (bo ta Lizifer kir /.../ ſebo tudi tu
pofliſou /.../ podvuzhiti inu gori ſrediti, Inu kader bo Elias inu ta Gotej bota tam ſedela), kjer
gre za napako pisca, v prvem primeru verjetno zaradi dolgega vstavljenega stavka. V drugem
primeru se prva glagolska oblika ne ujema s številom v osebku. Neujemanje v številu z
osebkom se pojavi še dvakrat (dega ſhe lih bo nega Angel Varih inu / nega Vieſt doſti barti
htemu doremu opominala, ſe bo te Gotei inu te obreſuvauz / Vto Hiſho podala inu ſapovedala:
perpravit). V drugem primeru se z osebkom ne ujema samo pomožnik, deležnik pa je v
pravem številu. V vseh primerih je namesto dvojine uporabljena ednina, iz česar sklepam, da
je raba dvojine pešala. Glagol spomniti je brez prostega morfema se (on kna bo Vezh na
ſvoiga / ſtvar?onika ſpomeniu, inu nabo Vezh nanje ſpomeniu).
5.3.3.4 Velelnik
Velelnik se v besedilu pojavi le štirikrat. Od tega se dvakrat pojavi glagol obvarovati, ki je
zapisan z -i (obvari), kjer gre lahko za analogijo po glagolih, ki imajo (tudi v današnjem
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knjižnem jeziku) v velelnem naklonu -i (ſkri, pomiſli), ali pa je zapisan nadaljnji glasovni
razvoj glede na starejši rokopis, tj. asimilacija -əj v -i.
5.3.3.5 Pogojnik
Pogojnik je v besedilu pogost, vendar brez posebnosti. Zanimivo je le, da je enkrat rabljen za
prihodnost (ka= / der bi on tu kena ſturiu taku biti Judi nimu kena Verjeli Veliko menje ſa /
Meſsiaſa gori vſeli). Pogoj je tako vedno izražen z bi, ki je pogosto pisan skupaj z veznikom
da.
5.3.3.6 Nedoločnik
Pri nedoločniku je v večini primerov ohranjena končnica -ti (ozhe ſbesto ſlushiti, marnuvati
ſnajo, bo on murou ſtoriti) ali -či (bo /.../ perpraleno nemo ſtrezhi), v osemnajstih primerih pa
se pojavi samo kratki nedoločnik s -t (bojo sazheli to Peſsem pet), kjer gre verjetno za
popolno redukcijo -i.
5.3.3.7 Trpnik
Trpnik je rabljen pogosteje kot danes (Tam je nih ſtoman / Sazheti inu gor derſhanje, v tem
Meſti ſozhudne Lope / Lepe inu kunshtne rezhi Videt).
5.3.3.8 Zveze glagola s prislovi in samostalniki
Pojavlja se veliko glagolskih zvez, ki so nastale pod vplivom nemščine in so slovenščini tuje.
Najbolj pogoste so zveze smernega prislova in glagola. V zvezah se pojavijo prislovi: gori
(deset različnih zvez), noter (štiri različne zveze), doli (tri različne zveze), tu ‛tja, k’ (tri
različne zveze), ven (dve različni zvezi) in čez (ena zveza). V nekaterih zvezah gre za odvečno
rabo prislova, saj bi pomen prislova lahko izrazili s predpono (Vun puſtiu ‛izpustil’) ali je že
izražen s predlogom (dami noter gremo vto ſaveſo) ali bi ga lahko povsem izpustili (go= / ri
ſtreshejo). V nekaterih primerih imajo take zveze poseben pomen (dou vſeu ‛propadel’).
Enkrat se pojavi zveza samostalnika in glagola (en konz ſturiu ‛končal, zaključil’) ter druge
neobičajne zveze, ki bi jih danes ubesedili drugače, npr. z glagolom (bo /.../ Shroka gratala
‛bo zanosila’, ſo /.../ ſvoje prebivalshe dobili ‛so se naselili’), samostalnikom (na njo Gledanje
‛ugled’) ali veznikom (zheſhtu ‛zato’).
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Prisotne so tudi zveze, ki jih bolj ali manj uporabljamo še danes: na znanje dati (daſe nim
boſam na ſnanje dau), v znak pasti (Raitarÿ bojo ſnak padli), zraven biti (demore kej od
Buga ſraunu biti) in vštric peljati (daſe more Sdve= / ma Vosama nau ſtrit pelati).
5.3.4

Nepregibne besedne vrste

Pri nepregibnih besednih vrstah so obravnavane le oblike, ki odstopajo od (današnjega)
knjižnega jezika. Medmeti niso obravnavani v posebnem podpoglavju, saj se pojavi le
medmet čaščenja o.
5.3.4.1 Prislovi
Krajevni prislov notri se enkrat glasi notre, kjer gre verjetno za zapis ə (< i), prislov naproti
pa je brez predpone na- (poide nim pruti). Pojavi se časovni prislov koj, ki bi lahko pomenil
‛takoj, v zelo kratkem času’ (kir bo on ſhe koj en / otrok), in kaj v pomenu ‛takoj’ (kai te
Bugue Talmuth / Gori vdarimo). Zveza doſeh mau (Ti brumni Judi zhakajo ſhe dougu ſtu Liet
napokej inu na odreshenika Meſsiaſsa / inu ſhe doſeh mau zheſhnje nizh drugiga napride
koker rive) bi lahko pomenila ‛dozdaj’
Mernostna prislova več in manj se pojavljata skupaj s prislovom veliko (Veliko Vezh, Veliko
menje), prislova toliko in malo pa s členom en (enu telkein, eno malo marnuvati ſnajo).
Namesto prislova nekaj je uporabljen zaimek nekateri (zhes nekatiere Liete pride).
Prislov nikar se največkrat pojavi v obliki brez nikalnega člena ni- (zhakam na tvoje
Svelizhanje inu kar na Antikriſta) in enkrat kot nak (Nak tiste). Prislova glih in lih se pojavita
v pomenu ‛ravno, prav (tako)’ (deje namLih origenes ſtjem Prerokam oſsiam Skaſou, te kena
morem glih poſhribati), enkrat pa je glih rabljen pridevniško in pomeni ‛enakega’ (de nemu
na bo / Glih vſih skriuneh ſlepariah). Zveza noter do pomeni ‛prav, čisto do’ (nabo nikoli dou
vſeu noter do prihoda Antikriſta ‛ne bo nikoli propadel prav do prihoda Antikrista’).
Dva prislova, ki sta v današnjem knjižnem jeziku tvorjena brez poudarjalnega členka -j, sta
tukaj tvorjena z njim (blishej, Loſhei). Z -i sta tvorjrena prislova rajši (raishi) in drugače
(dergazhi). Kratnostni prislovi so sestavljeni z -bart namesto -krat (Vezh barti, doſti barti),
kar je značilno za koroška narečja (Orel 2005: 255). Pojavi se prislov tenku z nejasnim
pomenom (Inu tak tenku ponih Modruſti Vunresſloſhio), ki bi lahko pomenil ‛natančno’ ali
glede na starejši rokopis ‛jasno’.
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5.3.4.2 Vezniki
Veznik kir se pojavlja v pomenu veznikov ker (ga ſhelijo kir bode Bogat), ki (Te Antikriſt kir
je kriſtuso ſuper) in ko (kir je namrezh Patriarh Jakob / Svoje Dvanaist Sÿnove Shegnou k
Dannu je on taku ſdihniu). V pomenu veznika ‛kjer’ se pojavijo tri oblike: ki (ki bi imeu
Antikriſt ſpozhet), kei/kej (Od tega kraja kej bo Antikriſt ſpozhet inu Rojen) in kier (kier je ta
Noe tu Meſtu / ſpuvou).
Poleg veznika zato (ſatu, Satu, Sato) se v enakem pomenu pojavijo še: zheſhtu ‛čez to’
(zheſhtu bo Luzifer ſam nega Vuzhenik), ſatega deli ‛zategadelj’ (ſatega / Deli jenegau Bug
skus preroka Isaia inu Jeremia Prekleti) in is tega Vrſhoha ‛iz tega uržoha/razloga’ (istega
Vrſhoha kir bo on vſim djanju / kriſtoſu ſuper). V pomenu veznika zaradi se pojavi zveza
ſavol/ſavoli ‛zavol(jo)’ (ſnano ſavol tega Velikega Hantlanje; je on ſhe eno malo Gluh ſavoli
nega ſtaroſti).
Poleg veznika koker (koker pravi S: Auguſtin) se v enakem pomenu po enkrat pojavijo še ko
(Vezhi tal ko / judi), kok (blishej kok ſa eno Vuro) in karko (karkote poderti Turn). Veznik ko
je enkrat uporabljen za izražanje pogoja (Sakai ko bi oni /.../ kna vpili), v drugem pa je veznik
če izpuščen, pričakovali bi tudi pogojni naklon (ſatega deli, kir on tu Ime / meu Antikriſt tok bi
ſega ti kriſtiani bali). V pomenu veznika čeprav se pojavi zveza z lih ‛če(g)lih, čeravno’ (daje
/ Shie lih ta Rod Dann taſtareiſhi bieu).
5.3.4.3 Členki
Nikalni členek ne se dvanajstkrat pojavi z nikalnim členkom k- (ka= / der bi on tu kena ſturiu,
kir knabo an niſek Hudizh) in enaindvajsetkrat brez (temu oni nizh na Verjamejo). Drugih
oblikovnih posebnosti pri členkih ni.
5.3.4.4 Predlogi
V podnaslovih poglavij je vedno namesto predloga o zapisan predlog od (Od Roistva
Obresuvanje inu Iimena Antikrista), kar se pojavi še na nekaj drugih mestih (govorio vſe
dergazhi od teh Rezhi); enkrat pa je predlog povsem odveč (kai / od nega proſiu). Štirikrat je
predlog od rabljen tudi namesto iz (Odte Shlahte od katiere bo Antikriſt rojen, odtega rodu
Dann ſem pride), vendar ne vedno (bo is tega rodu / Dann priſhvu), enkrat pa se je pisec sam
popravil (inu od tega ÿsſtega Roda). Namesto predloga o je enkrat uporabljen tudi predlog v

65

(vtem kraju Vedet). Predlog v je neobičajno rabljen še v enem primeru (v Velikei modruſti
govoriu).
Trikrat je neobičajno rabljen predlog h/k (kſpominŏ ‛v spomin’, kvideſo ‛na videz’, je h temu
obreſuvanju potreba ‛kar je za obrezovaje potreba’), predlog čez dvakrat (Jeso zhes naſs,
zheſhnje nizh drugiga napride) in predlog proti enkrat (Lubeſsen pruti tem Judam). Predlog
na je dvakrat odveč (Vuzhio na hebreish Shpraho inu na ſhribanje, na ſvoiga / ſtvar?onika
ſpomeniu), dvakrat pa je struktura celega stavka nenavadna (Skuſhen nauſe Shprahe, kir je pa
Bug natem deli eno dopadenje / imeu).
5.4

Besedje

Pisec mlajšega rokopisa večinoma že uporablja besedo pismo (Sveto Piſsmo), le enkrat zapiše
iz nemščine prevzeto besedo šrift (vni= / h ſhrifteh). Pri glagolu pisati je v treh primerih
uporabljen slovenski izraz (popiſsati), v treh pa prevzeti (ſhribajo). Beseda pisanje se pojavi
enkrat, in sicer s prevzeto besedo (ſhribanje). Pri samostalniku čas se dvakrat pojavi prevzeta
beseda (zait, zeiteh) in enkrat slovenska (zhaſe). Namesto prislova očitno enkrat uporabi izraz
(ofentlih) iz nemške besede nem. öffentlich. Pri besedah potok, hudič, rod, misliti ter besedah
iz besednih družin prebivati in pripraviti uporablja le slovenske izraze (potok, Hudizho, Rod,
pomiſli; prebivalshe, prebivati, prebivajozhemu; perpraulena, ſe bodo /.../ perpravili). Od
tipičnih koroških glagolov se enkrat pojavi glagol marnjati (marnuvati ſnajo).
Tudi v tem rokopisu so prisotne besede, ki jih SSKJ vsebuje s kvalifikatorjem starinsko ali
zastarelo, torej gre za takrat širše znane besede. Pri treh gre za neprevzete besede (Bukve, k
doru ‛duri, vrata’, ſprizhejo), pet jih je prevzetih iz nemščine (brumna ‛pobožna’, rai= / ſhati
‛potovati’, Raitarÿ ‛konjenik, jezdec’, regierajo ‛vladati’, v gnadi ‛milost’), tri pa iz
italijanske besede stimare ‛ceniti, rad imeti’ (narti vſhtimaneishi ‛najbolj cenjen’, ſhtimajo
‛cenijo’, ſhtimano ‛priljubljeno’). Prisotne so tudi besede, ki so v SSKJ označene s
kvalifikatorjem pogovorno ali nižje pogovorno in so (vsaj nekatere) še danes v splošni rabi,
vse pa so prevzete iz nemščine (bo /.../ trahtou ‛si bo prizadeval’, obrihtou ‛oskrbeti’,
ferderbanje, Glaſh, kunshtne ‛lepe, umetelne’, merkali, ſtimo ‛glas’, Shegnou, Shlahte, Rihtar
‛sodnik’, tauſhent, zupernia, zopernizu in ſamer= / kau). Poleg teh besed v pogovorni oziroma
ljudski jezik Karničar (2005: 235) uvršča še: ahtajo ‛paziti, skrbeti’, gore heranje ‛nehanje’,
pr= / eViſhati ‛prepričati’, Shegnou ‛blagoslavljati’, Vunſhani ‛željen’, zvibla ‛dvom’ in
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zviblat ‛dvomiti’. Verjetno so bile vse naštete besede del splošnega pogovornega jezika, torej
so bile poznane na širšem slovenskem ozemlju in ne samo v narečju pisca.
V rokopisu se pojavi še več drugih narečnih, prevzetih ali drugače nenavadnih besed (gl.
prilogo 6), rada bi izpostavila samo tri, ki jim ni bilo mogoče natančno določiti pomena. Pri
prvem gre za glagol vižati (koker / hitro bo Goſpud ſvoimo templŏ priſhu kiere Viſhate inu te
Angel Saneſe41 / kamer Vi pogerate). Na portalu Fran je mogoče najti ta glagol le s pomenom
‛voditi’, kar ne ustreza. Karničar (1999: 637) in Striedter-Temps (1963: 246) navajata za
glagol vižati več pomenov ‛oblikovati, voditi, urejati, zveneti, kazati, napotiti’, vendar noben
ne ustreza.
Drugi odlomek govori o premoči poganov nad Judi (je malo Turko Lo Ali haidou ſo Vezhi tal
ko / judi inu pertem ſhljednem popianju ſo bili ſa 4000 mozhni), kjer je nenavadna beseda
popianju, pomenila pa bi lahko ‛pobijanje’ ali ‛popis, popisovanje’.
Tretji odlomek govori o judovskih otrocih in česa vse jih učijo (je Vuzhio na hebreish
Shpraho inu na ſhribanje inu / Vſe ſhleht Antiringe kunſhti). Beseda Antiringa bi lahko bila
prevzeta iz nemške handterenga ‛ravnanje, rokovanje s čim’, Striedter-Temps (1963: 135)
navaja za besedo hantiranje tudi nemško besedo Handelsgesellschaft ‛trgovska družba’,
vendar točen pomen v tem kontekstu ostaja neznan.

41

Mogoče gre za napako pisca, v starejšem namreč piše Angel te / saveſe.
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6

Primerjava rokopisov

V nadaljevanju bom primerjala analizo obeh rokopisov. Tako kot v prejšnjih poglavjih bom
najprej pregledala pisno podobo, nato glasoslovje in oblikoslovje ter na koncu besedje.
6.1

Pisna podoba

Primerjava pisne podobe je pomembna predvsem za tretje raziskovalno vprašanje, torej za
vprašanje o variantnosti oziroma stalnosti, urejenosti in razločevalnosti zapisa.
6.1.1

Črkopis

Oba pisca šumnik č dosledno zapisujeta z dvočrkjem zh. Fonem c oba zapisujeta s črko z.
Razlika se pojavi pri zapisovanju imena Lucifer, ki je v starejšem rokopisu dosledno pisana s
c (Lvcifer), v mlajšem pa z z (Luzifer). Starejši pisec za š in ž uporablja dvočrkje ſh, mlajši pa
uporablja tri različne zapise: ſh, sh in Sh, vendar so rabljeni za oba fonema. Fonem s oba
zapisujeta na pet načinov. V starejšem sta najbolj pogosta zapisa s s in ſ, ki sta rabljena
približno enakomerno, saj je razmerje med njima 5 : 6, v mlajšem pa je daleč najpogosteje
rabljen grafem ſ. Fonem z je v starejšem rokopisu zapisan na štiri načine, v mlajšem pa na pet.
V starejšem je najpogostejši zapis s s, v mlajšem pa s ſ. Tako ne morem trditi, da je pri
sičnikih in šumnikih v katerem od rokopisov večja urejenost in razločevalnost zapisa.
Pregledala sem nekaj najpogostejših besed, saj me je zanimala stalnost zapisa. Besede s
korenom -krist-, pridevnika sveti in velik ter obrazilo -ost oba zapisujeta skozi cel odlomek
enako ali z malo izjemami. Pri imenih Elija in Kristus, samostalniku mesija ter povratno
svojilnem zaimku oba izkazujeta veliko variantnost zapisa. Ponovno me morem trditi, da ima
pri zapisovanju sičnikov in šumnikov kdo od njiju večjo stopnjo stalnosti zapisa.
Fonem v je v obeh rokopisih dokaj dosledno zapisovan z v, vendar je v starejšem rokopisu več
izjem. Prav tako je dosledno z v zapisovan predlog v, v obeh rokopisih je le po ena izjema.
Prva razlika med rokopisoma se pojavi tam, kjer stoji v na začetku besede, sledi pa soglasnik.
V starejšem rokopisu je to mesto vedno zapisano z v, v mlajšem pa sem zasledila devet izjem.
Ravno obratno je pri deležnikih na -l, ki so v mlajšem rokopisu dosledno zapisovani z u, v
starejšem pa z v, pri tem pa se pojavi šest izjem. Tam, kjer je v knjižnem jeziku

(torej za

samoglasnikom in hkrati pred soglasnikom ali na koncu besede), ima mlajši rokopis dosleden
zapis z u, starejši pa z v, vendar se pri starejšem rokopisu pojavi pet izjem, pri mlajšem pa
nobena. Fonem u je v starejšem rokopisu zapisovan nedosledno. Prevladuje sicer zapis z v,
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vendar je v veliko primerih zapisan tudi z u. V mlajšem rokopisu je zapisan z u, nekajkrat tudi
z ů in , a menim, da je na teh mestih pisec želel označiti drugačno izgovorjavo. Na večjo
doslednost mlajšega rokopisa pri zapisovanju fonemov u in v kažejo pridevnika sveti in velik,
veznik in ter samostalnika ljudje in Jud, saj so v starejšem zapisani na več načinov (torej vsi z
v ali u), v mlajšem pa so vse te besede vedno zapisane enako (velik in sveti z v; in, ljudje in
Jud pa z u). V primeru fonemov u, v in

lahko potrdim, da je v mlajšem rokopisu zapis bolj

dosleden, stopnja stalnosti zapisa pa višja.
Največ težav sem imela pri analizi in primerjavi fonemov j in i ter sklopov ij, ji in iji. Sklop iji
se pojavi najmanjkrat, a je vedno zapisan na enak način, in sicer v starejšem z i, v mlajšem pa
z ÿ. V starejšem rokopisu sta tudi sklopa ji in ij vedno zapisana z i (le ena izjema pri ij), v
mlajšem pa se pojavi več načinov zapisa. Pri sklopu ji prevladuje zapis z i, zapis z j se pojavi
enkrat, zapis z ÿ dvakrat in zapis z dvočrkjem ji sedemkrat. Sklop ij je v obliki glagolov za
tretjo osebo množine zapisan na tri načine (i, j, ij), v končaju -ija na dva načina (i, j), le pri
imenih in samostalniku mesija je vedno zapisan z i. Fonem i je v obeh rokopisih najpogosteje
zapisan z i. V mlajšem je fonem i dosledno zapisan z ÿ samo v samostalniku sin, v drugih
primerih se ÿ za fonem i ne pojavi. Z grafemom j je fonem i zapisan le trikrat. V starejšem
rokopisu se kaže večja variantnost zapisa, npr. pri nedoločnikih je se pojavi zapis z ÿ in i, pri
samostalniku ime pa se pojavi zapis z i in j. Največja variantnost zapisa se pri obeh rokopisih
kaže pri fonemu j. V starejšem rokopisu je najpogosteje zapisan z i, pojavi se tudi zapis z j in
ÿ, vendar izjemoma. V mlajšem rokopisu pa je fonem j približno enako pogosto zapisan z i in
j. Izluščila sem nekaj tipičnih mest, kjer prevladuje zapis z i ali j, npr. pri pridevniški besedi je
končnica -ej za mestnik ednine vedno zapisana z -i, z j pa je vedno zapisano obrazilo -(n)je.
To kaže na večje razločevanje teh dveh fonemov. V mlajšem rokopisu lahko pri prirednem
vezniku in ter samostalniku Jud govorimo o večji stalnosti zapisa, saj je veznik vedno (razen
dveh izjem, kjer pa gre za glasovni posebnosti) vedno zapisan z i, samostalnik Jud pa z j. Pri
starejšem rokopisu je pri teh dveh besedah več variantnosti. Za starejši rokopis lahko torej
trdim, da ima bolj varianten, nedosleden in manj razločevalen zapis, saj so vsi sklopi in
glasovi najpogosteje zapisani z i, iste besede pa se pojavljajo v več različicah. V mlajšem
rokopisu je zapis bolj dosleden in bolj razločevalen.
Zanimiva razlika je tudi ta, da je v starejšem rokopisu fonem k zapisan na tri načine: s k, ch (v
korenu -krist-) in c (v imenu Jakob). V mlajšem rokopisu je vedno zapisan z grafemom k, kar
kaže na manjšo variantnost zapisa.
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6.1.2

Pravopis

V pravopisu so med piscema velike razlike. Starejši rokopis ima zelo malo ločil, le nekaj pik
na koncu števnikov, okrajšav in enkrat na koncu odstavka ter trikrat oznako za deljenje besed.
Mlajši rokopis ima poleg pik in oznake za deljenje besed tudi dvopičje in neko vrsto
oklepajev. Pike ima predvsem na koncu odstavkov, po okrajšavi pridevnika sveti pa zapisuje
dvopičje. Dvopičje uporablja še pred premim govorom. Vejice zaznamujejo premor, pogosto
ločijo med seboj dva stavka, redkeje se pojavljajo pri naštevanju. Tudi ta pisec le redko
zaznamuje deljenje besed. Ima pa neko vrsto oklepajev, ki jih označi s poševnico in
dvopičjem. Mlajši rokopis ima torej več vrst ločil, ki jih tudi pogosteje uporablja. Še vedno jih
ne uporablja dosledno, vendar ima nakazane tipične situacije, kjer lahko pričakujemo neko
ločilo. Že to malo ločil naredi besedilo veliko bolj pregledno in urejeno.
Pri velikih začetnicah sta si rokopisa ravno nasprotna. Starejši rokopis jih ima izjemno malo,
drugo pa jih ima zelo veliko. V prvem so tako redke, da jih je enostavno prešteti in ugotoviti,
da se še najpogosteje pojavljajo pri okrajšavi pridevnika sveti in pri samostalnikih, pri ostalih
besednih vrstah in lastnih imenih pa le izjemoma. Tudi pri mlajšem rokopisu so najpogosteje
z veliko začetnico zapisani samostalniki, vendar je teh primerov mnogo več kot pri starejšem,
tako da je to skoraj neprimerljivo. Tudi vrstice pogosto začenja z velikimi začetnicami. Pri
pisanju velikih začetnic noben od njiju ni dosleden, saj se so iste besede včasih zapisane z
veliko, drugič pa z malo. Tako kot pri starejšem rokopisu tudi v mlajšem najdemo zapise
lastnih imen z malo in z veliko začetnico, vendar je zdaj zapis z veliko začetnico pogostejši.
Težko bi se opredelila, da je en izmed rokopisov bolj dosleden in urejen glede velike
začetnice, saj sta oba pisca sledila predvsem svojemu občutku, torej sta jih pisala bolj ali manj
naključno. Zanimivo je, da sta oba šla v skrajnost: prvi ima velikih začetnic mnogo premalo z
vidika današnje knjižne norme, drugi pa mnogo preveč.
Pri predlogih s/z in iz, ko so ti zapisani z eno črko, v obeh rokopisih prevladuje zapis skupaj z
besedo, na katero se nanaša. Podobna sta si tudi v zapisu teh predlogov z dvema črkama, ko je
predlog pisan nestično z besedo. V starejšem rokopisu se pojavi en primer, ko veznika s/z ni,
v mlajšem pa so taki primeri trije. Veččrkovni predlogi (na, pri, pred in za) so v obeh
rokopisih pisani predvsem narazen, torej nestično z besedo, na katero se nanašajo. Razlike se
pojavijo pri zapisovanju predlogov v in h/k. V starejšem sta tako kot s/z tudi ta enočrkovna
predloga najpogosteje zapisana skupaj z naslednjo besedo. V mlajšem rokopisu pa sta v
polovici primerov pisana stično, v polovici primerov pa nestično. To bi lahko razložili na dva

70

načina: lahko gre enostavno za nedoslednost pri zapisovanju, lahko pa to že kaže na premik k
bolj sodobni knjižni normi, kjer se vsi predlogi pišejo ločeno od besede, na katero se nanašajo.
Res pa je, da je mlajši pisec kar štirikrat v besedilu izpustil predlog v, ko mu sledi beseda na v.
Iz vidika doslednosti zapisovanja je bolj dosleden starejši pisec, saj ima manj izjem pri
zapisovanju predlogov.
Predpone po-, pre-, s-, z- in za- so v obeh rokopisih zapisane predvsem skupaj. V mlajšem
izjem sploh ni, v starejšem pa je brez izjem samo z-, ostale pa imajo po nekaj izjem. Obratno
je pri predponi iz-, ki je v starejšem brez izjem pisana skupaj, v mlajšem pa se pojavi ena
izjema. Velika razlika je pri predponah na- in ne-. V mlajšem sta vedno zapisani skupaj, v
starejšem pa predvsem narazen. Predpona nai- oziroma nar- je v mlajšem nekoliko pogosteje
pisana skupaj kot v mlajšem, kjer prevladuje zapis narazen. V mlajšem rokopisu je izjem
manj, pri vseh razen pri nai- prevladuje zapis narazen, izjeme se pojavijo samo pri predponi
iz-. Torej lahko trdim, da je pri zapisovanju predpon drugi pisec bolj dosleden.
6.2

Glasoslovje

Pri glasoslovju bom najprej primerjala dolge samoglasnike, nato kratke naglašene in
nenaglašene samoglasnike ter nazadnje še soglasnike in soglasniške sklope. Pri tem se bom
osredotočila predvsem na razlike med obema piscema in navedla možne vzroke zanje.
6.2.1

Dolgi samoglasniki

Sistema dolgih samoglasnikov sta taka:
Starejši rokopis (1767)
i

u/v
ie

Mlajši rokopis (1790)

ve/ue
e

u

i/ÿ
ie/je

o

e

a

o
a

Tabela 3: Primerjava dolgih samoglasnikov

Najbolj opazna razlika je odsotnost diftonga ve/ue v mlajšem rokopisu. Diftong ve/ue v
starejšem rokopisu zastopa cirkumflektirani o, ki ima besedilu tri reflekse: o samo v končnici
-ovi (rodove), v oziroma u predvsem v izglasju (tellv, satv, takv) in najpogostejši ve/ue (bveg).
Dvojnici ve/ue in v se pojavijo pri besedah šola, skozi, bog in obrazilu -ost, kjer je pogostejši
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zapis z diftongom (ſhvle, per bvge, skvs, ſtraſhnvſt : ſhvele, per bvege, skves, modrvesti).
Monoftong je torej prisoten prevsem v izglasju; nasprotno pa v mlajšem rokopisu prevladuje
v vseh položajih, tudi v notranjih zlogih (pomuzh, kumaj). Dvojnice se pojavijo pri
samostalniku rod v imenovalniku ednine (rud : rod, v ostalih sklonih je vedno o) in pri
naglašenem obrazilu -ost, ki je devetkrat zapisano z u (modruſt) in petkrat z o (Mladoſt), v
končnici -ovi ima tudi ta zapis z o (rodove). Razlaga takega stanja je lahko dvojna in ena
druge ne izključuje: pisec mlajšega rokopisa je bolj dosleden in bliže osrednjeslovenskemu
knjižnemu jeziku z u na teh mestih oziroma je v času nastanka rokopisa v tistem delu
rožanskega narečja, od koder mlajši pisec izhaja, že prišlo do monoftongizacije diftonga uə
tudi v notranjih zlogih in se je pisec pri zapisovanju lahko oprl na lastni krajevni govor, kar je
bolj verjetno.
Pri diftongu ie/je ima starejši rokopis manj dvojnic, saj sta stalno dolgi ě in cirkumflektirani e
dosledno zapisovana z diftongom (ſhieſt, liete); pojavi se le ena izjema pri ě (liſſ), ki bi bila
lahko tudi napaka. V mlajšem rokopisu pa se pri refleksu za stalno dolgi ě pojavi več dvojnic
(po Svetu : na Svieti), kar kaže na monoftongizacijo v e in enkrat v i (zhiuleu). Pri
samostalniku pesem (topeſam; Peſsem) bi pričakovali diftong, vendar se v obeh pojavi zapis
samo z e. Nedosledno je zapisovan tudi prislov že (ſhie : ſhi).
V starejšem se cirkumflektirani in novoakutirani ə v nezadnjem besednem zlogu odražata kot
e (den, neſhnie), kar je tipično za več koroških narečij, tudi rožansko (Ramovš 1935: 3, Logar
1996: 17−25). V mlajšem pa se e pojavlja le za novoakutirani ə (doneſhni), za
cirkumflektirani pa a (dan); verjetno pod vplivom osrednjeslovenskega (knjižnega) jezika.
Pri besedi majhen ima starejši rokopis i (mihne), mlajši pa ej (meihene), tj. preglas in nato
asimilacijski prehod aj > ej > i tudi v dolgem zlogu, kar je znano na večjem delu slovenskega
ozemlja.
6.2.2

Kratki naglašeni in nenaglašeni samoglasniki

Pri kratkih samoglasnikih je za starejši rokopis značilno popolno e-jevsko akanje, v mlajšem
pa se pojavi le v zelo omejenem obsegu (tallesam, snaidaio; oblizhjam). O-jevsko akanje je v
obeh prisotno le izjemoma, vendar se pri starejšem pojavi samo pri nenaglašenem o (potak, an
‛on’ in ad), v mlajšem pa tudi pod kratkim naglasom (rajen, potak; Stau, Naſh).
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V obeh rokopisih je preglas za (funkcijsko) mehkimi soglasniki težko ločiti od delne
redukcije, saj pisca tako e kot ə zapisujeta z e; za oba pa so tipične tudi dvojnice tipa kei in kai,
torej s preglasom in brez, kar kaže na nedoslednost zapisa, morda pa tudi dvojničost izgovara
v narečju. Pri obeh je najpogosteje delno (ſe be li, svolleli, tvde; Hudizheh, senem, tude) in
popolno (sveth, skves, ma; nikol, ſhrok, prebivalshe) reduciran nenaglašeni i, torej zapisan z e,
medtem ko je reducirani u, ki je prav tako visok glas, zelo redek. V mlajšem zasledimo le en
primer popolne redukcije (Buſhtva ‛uboštvo’) in nobenega primera delne, v starejšem pa
petnajst primerov delne redukcije (dehovno, na sviete, hedobo, vezhijo) in en primer popolne
redukcije (bog ‛ubog’).
V obeh se pojavi zapis labializiranega ali zaokroženega polglasnika, v starejšem pred
ustničnikom in zaokroženim samoglasnikom (tomv, lopv), v mlajšem pa tudi v zlogu le pred
zaokroženim samoglasnikom (koku, toku). Starejši pisec polglasnika trikrat ne zapiše, vendar
bi lahko šlo za izgovor zlogotvornih

in , mlajši pisec pa polglasnik zapisuje povsem

dosledno. Oba zapisujeta drugotni polglasnik in polglasnik pri nenaglašenem zlogotvornem
v vzglasju, in sicer za r (Redezha, Rediezho; redezhe, redezhiga).
Pri besedi začetek oba sledita takratni osrednjeslovenski normi in polglasnik zapišeta z i,
takratni normi zapisovanja sledita tudi pri vezniku temveč (temvzh, semvzh : temuzh). Takratni
zapisovalni normi sledi starejši pisec še v dveh primerih: dvſhelli in Malionov, mlajši pa ju
zapiše bliže današnji normi oziroma verjetno lastnemu govoru: Deſheli (in Disheli) in
Miljonou. Različna zapisa se pojavita pri medponi -ova-: v starejšem je o najpogosteje
reduciran (malikvanie), v mlajšem pa zožan v u (veruvati). Izglasni -u za -o je v obeh redek in
nedosledno zapisan, a se v starejšem pojavi le dvakrat v besedi veliko (velikv), v mlajšem pa
več kot dvajsetkrat (dougu, zhiſtu, viſoku, Moglu, Meſtu), kar je lahko vpliv tako
osrednjeslovenske pisne tradicije kot narečnega stanja 42 ; oba pa zapisujeta -o za -u 43 v
dajalniku in mestniku ednine samostalnikov in pridevnikov moškega spola. V starejšem
rokopisu je predlogoma s/z izjemoma dodan i, in sicer ko sledi beseda na s (ſi slapoto),
podobno je i dodan tudi reducirani obliki predloga iz (ſisazha ‛iz vsakega’). Koroški
bukovniki so polglasnik pogosto zapisovali nedosledno, in sicer kot i ali kot e; v zgoraj
naštetih primerih se v rožanskem narečju (lahko) izgovarja polglasnik, zato je dodan i. Samo
v mlajšem je predponi z- dodan a (ſamogu), predlog z pa je trikrat zapisan kot is (isDusho).
42

Koroška narečja in tudi samo rožansko narečje za izglasni etimološki o danes izkazujejo -ə ali - (Smole 2006),
v tistem času pa bi bila možna tudi vmesna razvojna oblika -o > -u.
43
Prehod -u > -o v dajalniku in mestniku ednine je značilnost gorenjskih narečij, vendar se več gorenjskih
pojavov nadaljuje v koroška narečja in ta je eden izmed njih.
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Pri obeh rokopisih sta končaj oz. končnica v deležniku na -l in v rodilniku množine moškega
spola pogosto asimilirana in redkeje zlita (jmov, morov, govorv, zhrieulov; pozoprou, priſhu,
podgovorou, denarjou). Le v starejšem prihaja do asimilacije v besedi prav (prov).
Asimilirane oblike so v obeh rokopisih pogostejše od tistih brez asimilacije, vendar sta v
starejšem le dva primera brez asimilacije, v mlajšem pa 25. To lahko razlagamo kot prehod od
narečnih h knjižnim oblikam pri mlajšem piscu.
Zaključim lahko, da sta si pisca pri zapisovanju kratkega vokalizma zelo podobna. V
starejšem je nekaj več primerov sledenja takratnim pravilom zapisovanja, mlajši pa je pri
zapisovanju bližje današnji normi; to pa verjetno zato, ker je upošteval svoj govor, ki ni imel
že izvedenih osrednjeslovenskih redukcij.
6.2.3

Soglasniki in sklopi

Pisca se najbolj razlikujeta pri zapisu soglasnikov in soglasniških sklopov. V starejšem
rokopisu je prisotno švapanje, ki se v mlajšem pojavi samo enkrat (zhvovak, pvavaio, devo;
Miſliva). V starejšem se pojavijo: primer rinezma (mieſnzah), več asimilacij in redukcij po
švapanju (reſveſhov, bv), diferenciacija skupine mn v ml (iemlevali) in redukcije soglasnikov
(oſtauleni, obareÿ) v besedah, kjer v mlajšem tega ni (Vunresſloſhio, bilo, imenuvali,
odſtauleni, obvari).
Palatalni ĺ je v obeh rokopisih dosledno zapisovan z l, iz česar je mogoče trditi, da je v govoru
obeh piscev do takrat že otrdel, saj je to značilno za današnje rožansko narečje. Palatalni ń je
v starejšem zapisan z ni in enkrat z in, razen ko mu sledi i, ko je zapisan samo z n, kar kaže na
to, da je bila njegova palatalnost v govoru prvega pisca še ohranjena. Pri mlajšem piscu pa se
pojavi pet različnih zapisov: n, ni, in, nj in j, najpogostejša sta zapisa nj in n. To kaže na
nedoslednost zapisovanja, saj je ista beseda lahko zapisana na več načinov (Shmeshnave,
Shmeshnjave, ſheshniave), dosledno je zapisovan le končaj -nje (Gledanje, Resgetanje).
Prislovi so v starejšem rokopisu dosledno pisani brez poudarjalnega členka -j (seda, teda,
kvme), v mlajšem pa so nekateri pisani z njim – -j/-i (kumai), nekateri brez (ſeda) ter nekateri
včasih z in včasih brez (teda, tedai), kar kaže na nedosledno zapisovanje oziroma vpliv
osrednjeslovenskega (knjižnega) jezika. V obeh je na videz brez -j- zapisovan presežnik (nar
vezhi, te vezhe; narto Vezhi, nar Vezhe), a gre najverjetneje za asimilacijski pojav ji > i (> e oz.
ə) in hkrati način zapisovanja, saj je v obrazilu -ejši prisoten (nai vezheneiſhi; narſrezhneiſhi).
V obeh rokopisih je protetični j- pred sprednjimi samoglasniki občasno zapisovan (ieti : Jiti);
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protetični v- pred u pri besedni družini učiti pa je zapisovan dosledno (vezhi, nai vezheneiſhi :
Vuzhi, Vuzhenikou), kar je značilno za rožansko narečje.
V starejšem rokopisu je pogosto prisotna narečna palatalizacija vse treh mehkonebnikov pred
sprednjimi samoglasniki (drviemo, ſhiſha, velizhe), v mlajšem pa le j za g v števniku drugi
(drujemo), a tudi tam samo izjemoma. Pač pa je v obeh ohranjen en primer druge
praslovanske palatalizacije, in sicer prehod k > c v besedi roka v mestniku ednine (v rozi).
V mlajšem rokopisu je v enem primeru ohranjena prvotna skupina dl (Modliti), vrstilni
števnik tretji je v narečni obliki (tretki), pri besedi zmešnjave je reduciran m (ſheshniave) in
pri pripravljeno

(perpraleno), česar v starejšem rokopisu ni. V obeh ni h pri glagolu hoteti.

Poleg tega v obeh zasledimo dva tipična koroška pojava, vendar oba v omejenem obsegu. Prvi
je redukcija b v soglasniški skupini br; v starejšem ta pojav potrdi sedem primerov (dora, dro),
v mlajšem pa le eden (doremu). Drugi pojav, tj. v v b v soglasniških skupinah zv in dv, je
tipičen predvsem za rožansko narečje; v obeh rokopisih je le po en primer, in sicer v starejšem
za zvezo dv (dbaiſti), v mlajšem pa za zv (ſbesto). V obeh je vrstilni števnik četrti zapisan v
narečni obliki (ſhtertÿ; ſhterti), tj. s št-.
V obeh rokopisih je prisotna prekozložna asimilacija sičnikov s šumevci za besede iz besedne
družine slišati (ſhliſhio; ſhliſhalo), samo v starejšem tudi pri služiti (saſhvſhiva) in samo v
mlajšem pri zmešati (ſhmjeshou), redko je v starejšem rokopisu s šumnikom zapisan tudi
samostalnik čas (zheſh), v mlajšem pa dvakrat predlog čez (zheſh). S šumnikom so v obeh
rokopisih zapisovane še besede iz besedne družine (po)slednji (ſhleniam; ſhljednem) ter redko
predloga s/z in iz (ſhniem, ſhnie; ſhnjemi, ſhne ‛iz nje’) pred palatalnim ń. V starejšem je pri
deležnikih glagolov obrezovati in poslati vnesen šumnik iz sedanjiške oblike (obreſhnavz,
poſhlav).
Skupina šč je v obeh besedilih zapisana s š (opvſhenie; odraſhen), skupini črě, žrě pa se v
prvem rokopisu pojavljata z r (zhries, zhrieulov), v drugem pa sta v vseh primerih (razen v
enem: zhries) zapisani brez r (zhiuleu, zhies, zheſh).
Opažamo, da pri soglasnikih in soglasniških skopih v starejšem rokopisu zasledimo več
različnih pojavov kot v mlajšem in da so tisti pojavi, ki jih najdemo v obeh, praviloma
pogostejši v starejšem (švapanje, narečna palatalizacija, redukcija soglasnikov, rinezem,
redukcija b pred r). V enakem obsegu vsebujeta drugo praslovansko palatalizacijo (le en
primer), prehod v v b v sklopih zv in dv, poenostavitev sklopa šč v š, prekozložno
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zamenjevanje sičnikov s šumniki, zapisovanje protetičnih glasov v- in j- ter otrdelost
palatalnega ĺ. Mlajši pisec je bolj nedosleden pri zapisovanju členka -j pri prislovih, vendar se
kaže premik k zapisovanju po osrednjeslovenski normi, ter pri zapisovanju palatalnega ń. Pri
skupinah črě-, žrě- ima starejši ohranjeno starejše (narečno) stanje, mlajši pa novejše ali po
osrednjeslovenski knjižni normi stanje brez r in le enkrat starejšo obliko. Samo pri mlajšem je
ohranjena skupina dl in narečna oblika števnika tretji.
6.3

Oblikoslovje

Najprej sem primerjala samostalnike in samotalniške zaimke, nato pridevniško besedo,
glagole ter nazadnje še nepregibne besedne vrste. Zanimalo me je predvsem, kateri od piscev
ima bolj narečne in kateri bolj knjižne oblike ter kateri ima manj različic pri neki obliki.
6.3.1

Samostalniška beseda

6.3.1.1 Samostalniki moškega spola
Pri samostalnikih moškega spola v ednini v obeh rokopisih prihaja do posebnosti v dajalniku,
mestniku in orodniku. V starejšem rokopisu je manj izjem v dajalniku ednine, vendar se
pojavijo štiri različne končnice (chriſtvsv, tvrni, anti chriſt, lvzhifeie), v mlajšem je izjem sicer
več, a z manj končnicami (folku, patriarho, Luziferji). V starejšem se končnica samostalnika
le redko ujema s končnico pridevnika ali zaimka pred njim, v mlajšem pa se ujemata v
približno polovici primerov. V mestniku se v obeh rokopisih pojavijo končnice -v/-u (per
dafitv; vtem kraju), -i/-ÿ (v /.../ teſtamenti; na Svieti) in -o (vnieh ſtano; per Davido), le v
starejšem se štirikrat pojavi končnica -e (na sviete), kjer gre lahko za -e ali -ə, le v mlajšem pa
je v enem primeru končnica povsem reducirana (na konz). V orodniku je v obeh posplošena
narečna koroška končnica -am (stvoiem porodam; senem Moſham), ki je nastala z akanjem,
takrat pa je bila to tudi knjižna končnica. Le v starejšem se v tožilniku enkrat pojavi ničta
končnica (prerok).
V dvojini sta si rokopisa povsem enaka. Dvojina je ohranjena v imenovalniku (ſtova; Siedeſha)
in orodniku (sdvema voſama; Sdve= / ma Vosama), v rodilniku pa se je pluralizirala (meſiaſov;
Meſsiaſsou).
V imenovalniku množine imajo samostalniki ljudje, Judje in duhovi v obeh enako obliko (ludi,
iudi, dvhi; Ludi, Judi, duhi). V starejšem se v imenovalniku pojavi še ena izjema, in sicer
končnica -ə (raitarie), ki je v mlajšem ni. V rodilniku se v starejšem pojavi le asimilirana
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končnica -ov (hvdizhov), v mlajšem pa se poleg te po enkrat pojavita še -o (Turko) in
preglašena končnica -eu (zhiuleu). V dajalniku se je v obeh posplošila ženska in takrat knjižna
končnica -am (svatnikam; Svetnikam). V tožilniku se le v mlajšem pojavi ena izjema
(zhudeſha), kjer gre najbrž za e-jevsko akanje. V mestniku se je v starejšem posplošila
končnica -ah (po /.../ mieſnzah), le pod naglasom -ieh (per lvdieh), v mlajšem pa je
najpogostejša verjetno delno reducirana končnica -əh (na nih krajeh), po enkrat se pojavita
končnici -ih (per /.../ Ludih) in -ah (per teh Judah). Pri samostalnikih moškega spola sta si
rokopisa zelo podobna v večini sklonov in števil, zato bi težko trdila, da je v enem od
rokopisov bistveno več ali manj posebnosti.
Samostalnik oče se v obeh v imenovalniku ednine glasi oča (ozha), vendar se razlikujeta v
rodilniku: starejši ima obliko ozheta, mlajši pa ozhi. Starejši rokopis v tem primeru sledi
normi, mlajši pa ne. Samostalnik sin ima v orodniku množine v starejšem obliko sinami, v
mlajšem pa Sÿnovi, kar je bliže današnji normi, vendar ima mlajši nenavadno obliko v
rodilniku množine (Sÿnove). Samostalnik rod ima v starejšem rokopisu tri različne končnice v
rodilniku ednine (-a, -v, -o), mlajši pa le dve (-u, -a). V tožilniku množine ima starejši dve
varianti: s podaljšavo (Rodove) in brez (rode), mlajši pa le obliko rodi (rodi). Za samostalnik
pot lahko v starejšem rokopisu z gotovostjo trdimo, da je v dveh primerih moškega spola, v
dveh pa spola ne da nedvoumno določiti. V mlajšem je podobno, saj je v štirih primerih
zagotovo moškega spola, v dveh pa se spola ne da določiti. Torej je vsaj v nekaterih primerih
ta samostalnik še vedno moškega spola.
Imenom svetnikov oba dodajata končnici -vs/-us (ambroſsivs; Augustinus) in -s (motioſ;
Elias). Le starejši pozna končnico -as (johannas), le mlajši pa končnice -es (Joannes), -o
(zirilo) in -im (Joahim). Dodajanje končnic vpliva na sklanjanje teh imen. Reki Evfrat sta oba
dodala končnico -es, pri čemer starejši tega imena ne sklanja, za mlajšega pa tega ne moremo
ugotoviti. Starejši pisec prevzetim besedam, ki se končajo na -l, dodaja n (templnv), mlajši pa
ne (templŏ). Samostalnik očak je pri obeh tvorjen z obrazilom -jak (ozhiazhi; ozhjaki), kar je
značilno za to narečje.
6.3.1.2 Samostalnik srednjega spola
Pri samostalnikih srednjega spola starejši rokopis v imenovalniku in tožilniku ednine ne
pozna prehoda -o v -u, v mlajšem pa je do tega prišlo po dvakrat v vsakem sklonu (Piſsmu,
Meſtu). V rodilniku se samostalnik ime v obeh pojavi v imenovalniški obliki (ime; ime), le v

77

mlajšem se petkrat pojavi preglašena končnica -e (obreſuvanje, starejši: obreſhvania). V
dajalniku se v starejšem dvakrat pojavi polglasniška končnica (videnie, sraiene), v mlajšem pa
enkrat glasovno znižana -o (videſo). V tožilniku se v vsakem pojavi po ena izjema, in sicer v
starejšem s končnico -e (roiſtve), v mlajšem pa z narečno končnico -a (Murja). Mlajši ima
manj različnih končnic v mestniku ednine, saj pozna le končnici -i (vjemeni) in -u (V /.../
reſodenju), starejši pa štiri: -e (per nieh obreſhvanie), kjer bi lahko šlo za -e ali -ə, -i (vtam
meſti), -o (po /.../ roiſtvo) in -v (potam / jmenv). V orodniku ednine se je v obeh posplošila
ženska končnica -am (ſtellesam, S Truplam), ki je značilna za koroška narečja in takratni
knjižni jezik.
V množini samostalnikov srednjega spola med rokopisoma ni razlik. V obeh se samostalnik
leto v rodilniku pojavi s končnico -e (liete; Liete) in z ničto končnico (liet; liet), v tožilniku se
enkrat pojavi končnica -e (dielle; Djele), kjer gre najverjetneje za feminizacijo, ki je v
rožanskem narečju pogosta pri samostalnikih srednjega spola v množini, v mestniku pa se je v
obeh posplošila ženska končnica -ah (po /.../ mieſtah; po /.../ Mestah), enkrat se v obeh pojavi
ničta končnica (per /.../ liet; per /.../ liet), le v mlajšem je enkrat prišlo do popolne redukcije
samoglasnika (v nih dianjh).
6.3.1.3 Samostalniki ženskega spola
Pri samostalnikih ženskega spola starejši pisec ne pozna izjem pri imenovalniku in rodilniku
ednine, v mlajšem rokopisu pa se v imenovalniku štirikrat pojavi preglašena končnica -e
(jezhe, kazhe), v rodilniku pa šestkrat končnica -a (golifja), ki je nastala z e-jevskim akanjem.
V starejšem rokopisu se v dajalniku enkrat pojavi končnica -e (hiſtorie), kjer gre verjetno za
polglasnik, v mlajšem pa v dajalniku ednine ni posebnosti. V mlajšem se v tožilniku in
mestniku se pojavi po ena izjema (zopernizu, Modruſtei), v starejšem pa se v tožilniku po
enkrat pojavijo končnice -i (hzhi), -ø (viſh), -am (peſam) in -em (peſem), v mestniku pa
ponovno trikrat končnica -e (na /.../ babilonie), kjer bi lahko šlo za -e ali -ə. V starejšem v
orodniku ni posebnosti, v mlajšem pa se enkrat pojavi končnica -oi (ſlepotoi) in enkrat -am
(ſDusham). Samostalnik mater se v rodilniku ednine v starejšem glasi materi, v mlajšem pa
matere.
Ženska dvojina se v obeh pojavi le enkrat, v starejšem se je pluralizirala (babillonie), v
mlajšem pa je ohranjena (Babilonÿ). V rodilniku množine se v starejšem enkrat pojavi moška
končnica -ov (na spodobnoſtov), v mlajšem pa enkrat -a (zupernia). V mestniku se pri obeh
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pojavi narečna dvoglasniška končnica -ieh (na ſteſdieh; na ſteſjeh) in nenaglašena -ah
(vsvoieh / perkaſnah; vſvojeh Miſlah), le v mlajšem se pojavi tudi -eh (vni= / h ſhrifteh), kjer
bi lahko šlo za delno reducirano končnico.
6.3.1.4 Samostalniški zaimki
Posebnosti pri osebnih zaimkih so predvsem glasovne posebnosti ali posebnosti pri
zapisovanju. V starejšem se oblikovne posebnosti pojavijo le v rodilniku ednine, kjer
prevladuje rožanska končnica -a (nia), takratna knjižna končnica -iga se pojavi enkrat (niga).
V mlajšem se na tem mestu pojavlja le koroška narečna in danes knjižna končnica -ega (nega).
Le v mlajšem rokopisu se mestniku ednine po analogiji z dajalnikom dodaja -u, ki se lahko
zniža v -o (v nimu, v nemo). Prav tako se le v mlajšem pojavi posebnost v tožilniku množine,
in sicer končnica -e (na nje) namesto -ih. Le v starejšem rokopisu pisec enkrat ponovi osebni
zaimek (ima niem te oblv= / bleni per dafitv nie- / m Roian / bittÿ), enkrat pa ga ne zapiše
(dapa nia sveta ſhrift / ma veli ko kraiah anti= / chriſt imlvie). Le v mlajšem rokopisu je
oblika jo uporabljena za srednji spol, čeprav bi se lahko nanašala tudi na ime mesta v ženskem
spolu (Tu Meſto ti Judi Viſoku ſhtimajo inu jo imenujejo Paganda).
Povratno osebni zaimek je v obeh rokopisih brez oblikovnih posebnosti in ustrezno rabljen, le
v enem primeru je v starejšem rokopisu namesto povratno osebnega uporabljen osebni zaimek
(ieſ poſh= / lem moiga Angela / pred meno). Celostnemu zaimku vsak je v obeh rokopisih
dodan -i (da more vsaki dove / vſeti, bi kar / vſaki na sa ſtopov; en vſaki doli vſet, bi kar vſaki
naſaſtopiu), le v starejšem se dvakrat pojavi oblika vso (boio vſo pe= / rait melli) namesto vse.
Poljubnosti zaimek se v obeh pojavlja brez (kai) in z preglasom (kei).
6.3.2

Pridevniška beseda

Vrstni pridevniki, ki so tvorjeni iz zemljepisnih lastnih imen, imajo v obeh iz nemščine
prevzeto končnico -iš (kaldeiariſh, arabiſh; Hebreish, Griehish), le v starejšem v enem
primeru tudi -vš (persianvſh). Pridevnik nemški oba tvorita s -ški (niemſhko; Nemshko), le
mlajši pa s -ski/ški tvori tudi pridevnika francoski in ajdovski (Franzeſhko, Haidouſke;
starejši: franzeſiſh, haidniſh). Pridevnik današnji se v starejšem pojavi tudi brez da- (neſhnie :
do neſhni), v mlajšem pa ne (doneshni, daneſhniga). Pri pridevniku kraljevi preglas zapiše le
starejši pisec, mlajši pa uporabi nepreglašeno obliko (kralevi : Kralovi).
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Pri presežniku oba uporabljata dve priponi: -ejši (nai vezheneiſhi; nar ſrezhneiſhi) in -ji (te
viſhi; narto Vezhi). Starejši ima štiri različna obrazila (nai-, te-, naiti-, nar-), mlajši pa šest
različnih obrazil (nar-, te-, nai-, narti-, ta-, narto-); pri obeh se pojavi tudi sestavljeno
obrazilo. Starejši se je bolj zgledoval po svojem narečju in koroškem pisnem izročilu, saj je
pri njem najpogostejše obrazilo naj-, mlajši pa po osrednjeslovenski normi, saj je pri njem
najpogostejše obrazilo nar-, ki je bilo značilno za takratni knjižni jezik.
V rodilniku ednine moškega in srednjega spola zaimkov in pridevnikov je pisec starejšega
rokopisa sledil predvsem narečju, saj najpogosteje zapiše reducirano končnico -a (zalla) in na
drugem mestu takratno knjižno končnico -iga (tiga). Koroška končnica -ega (tega) in
reducirana končnica -ga (naſhga) sta pri njem redki. Pisec mlajšega rokopisa pa je bolj
napreden in bliže današnji normi kot takratni, saj pri njem močno prevladuje koroška
končnica -ega (Shlednega), končnici -iga (vſiga) in -ga (Moiga) se pri njem pojavita le
izjemoma, narečne končnice -a ne zapiše.
V mestniku pridevnikov ednine moškega in srednjega spola se je pri starejšem posplošila
narečna končnica -am (v ſtaram teſtamenti), v mlajšem pa -em (pozielem Svetu), kjer gre
lahko za končnico -em ali delno redukcijo -əm. Takratna knjižna končnica -im se ne pojavi,
vendar se starejši ravna po narečju, mlajši pa je bliže današnji normi. Pri zaimkih je v
starejšem rokopisu ponovno najpogostejša končnica -am (na tam, vtam), končnica -em (v tem)
se pojavi le dvakrat, končnici -im (pred vsim) in dvoglasniška končnica -iem (vſiem) pa vsaka
samo enkrat. Pri mlajšem se podobno kot pri pridevnikih končnica -am ne pojavi, pač pa je
najpogostejša končnica -em (v tem, vſvojem), dvoglasniška končnica -iem (Per tjem) in
končnica -im (vſim) pa se pojavita vsaka dvakrat. Takratna knjižna končnica -im pri zaimkih
je torej pri obeh redka, vendar je mlajši s končnico -em bliže današnji normi, starejši pa se je
ravnal s končnico -am po svojem narečju.
V orodniku ednine moškega in srednjega spola je pri obeh pri zaimkih najpogostejša delno
reducirana končnica -əm (pred moiem, stvoiem; pred mojem, skjerem), v obeh se dvakrat
pojavi tudi -im (stim; pred vſim). V starejšem je pogostejša končnica z dvoglasnikom (pred
tiem), v mlajšem pa se poleg dvoglasniške končnice (ſtiem) enkrat pojavi tudi končnica brez
dvoglasnika -em (pred tem). Končnica -im, ki je bila značilna za takratno osrednjeslovensko
normo, je pri obeh redka, torej sta se oba ravnala po svojem govoru, razlika je ta, da je mlajši
dvoglasnik nekajkrat nadomestil z e in se tako oddaljil od narečja.
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Pri ženskem spolu se posebnosti pojavijo le v mestniku ednine, kjer se je pri pridevnikih in
zaimkih v obeh rokopisih posplošila končnica -ej (v tei noveÿ, vniagovei; v Velikei, vſvojei), ki
je ne le narečno koroška, ampak je bila takrat tudi knjižna. Le v mlajšem se enkrat pojavi tudi
današnja knjižna -i (vtei Isvoleni) in dvakrat -oi (vſoi, ſvojoi).
Pri pridevnikih je za dajalnik množine v starejšem le en primer (ſtoiezhem ivdam), v mlajšem
pa nobenega. Pri zaimkih se v starejšem vseskozi prisotna končnica -am (tam, vſam), ki je
nastala z e-jevskim akanjem, v mlajšem pa -em (tem), s čimer se je oddaljil od svojega narečja.
V rodilniku in mestniku množine se je pri pridevnikih v starejšem rokopisu posplošila narečna
-ah (iſerelſkah, antichriſtavah, po tah podertah), v mlajšem pa delno reducirana -əh
(Vuzheneh, Sveteh, dobreh). Končnica -ah je v starejšem najpogostejša tudi pri zaimkih (tah,
vteſtah), le pri kazalnem se štirikrat pojavi -eh (teh) in enkrat -ih (tih). V mlajšem rokopisu je
najpogostejša končnica -eh/-əh (per teh, vſeh, Takeh, ſvojeh), -ih (tih, vſih) se pojavi trikrat,
končnica z dvoglasnikom pa enkrat (vſieh). Starejši tako bolj sledi narečju, mlajši pa je bliže
današnji normi kot takratni, saj se stara knjižna končnica -ih pri njem pojavi le redko.
Namesto svojilnih zaimkov za tretjo osebo oba pisca uporabljata rodilniške osebnozaimenske
oblike (vnih ſhrifti ‛v njihovi pisavi, pismu’; od nih Meſta), v starejšem se pojavi ena izjema
(vniagovei ma= / dveſtÿ), v mlajšem pa dve (negovi, nigovemŏ Teleſsu). Pri povratno osebnem
zaimku je v starejšem mestniški obliki dodan -u po analogiji z dajalnikom (vſvoimv), oba pa
na istem mestu uporabita svojilni zaimek namesto povratno svojilnega (ieſ poſh= / lem moiga
Angela / pred meno; Jes poſh- / lem Moiga Angela pred mojem oblizhjam).
Pri celostnem zaimku le starejši enkrat uporabi obliko vso namesto vse (sa vſotv / nezh na bo
marov). Pri oziralnih zaimkih oba uporabljata daljše (katiere; katieri) in krajše oblike (kiere;
kieri).
V starejšem rokopisu je pri kazalnem zaimku tisti pogostejša oblika z e v osnovi (teſtah, teſti),
saj se oblika z i pojavi le enkrat (tiste). Ravno obratno je v mlajšem, kjer je pogostejša oblika
z i (tiste, tisteh), oblika z e pa se pojavi enkrat (v teſtei). Mlajši je torej bolj napreden. V obeh
se izjemoma pojavi nekaj nenavadnih končnic: v starejšem se v rodilniku enkrat pojavi -a (od
teſta dvſhiel) in v tožilniku enkrat -i (ie te ſti ven= / derna ſhlenie lvs ſho), v mlajšem pa se
enkrat pojavi te namesto teh (Kai bojo pa sa eni zhudeſhi, te kena morem glih poſhribati). Le
v starejšem je oblika te uporabljena kot določni člen ali kazalni zaimek za moški spol (te
lvcifer; mlajši: taLuzifer), kar je značilnost rožanskega narečja.
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Pri nedoločnem členu se pri starejšem v dveh primerih pojavijo narečne končnice z a (anah,
per an am) ter le enkrat z e (sanien), v mlajšem se za rodilnik množini pričakovano pojavi
delno reducirana končnica -əh (Aneh), v mestniku ednine -emu zaradi analogije po dajalniku
(per enemu) in v orodniku ponovno delno reducirana -əm (senem.)
V starejšem rokopisu sta glavna števnika 50 in 70 tvorjena z -red (ſedem red, petred), v
mlajšem pa je en tvorjen z -red (petred) in en z -deset (Sedemdeſset). Števniku dvajset je v
obeh rokopisih dodan -i (dbaiſti; dvaiſti), števnik milijon pa ima v rodilniku v starejšem
rokopisu končnico -o (Maliono), v mlajšem pa običajno -ov (Miljonou). Vrstilni števnik prvi
ima v starejšem obliko s ponovljenim zlogom (prveve), v mlajšem pa je ta števnik tvorjen
povsem običajno (pruvi). Le v mlajšem rokopisu se enkrat pojavi ločni števnik namesto
glavnega (od dvojeh Meſsiaſsou; starejši: od dveh / meſiaſov).
6.3.3

Glagol

6.3.3.1 Sedanjik
Pri obeh lahko opazimo iz nemščine prevzeto predpono an dem ‛pri, ob’, v starejšem se veže
z glagolom iti (an gre), v mlajšem pa z glagolom tikati (amtizhe). V obeh se pojavi glagol
nehati v tipično koroški obliki z onemelim h (naimo imeviaio; naimo imenuvati), glagol imeti,
ki izraža nujnost (ima elliaſſ / zvede bittÿ; ima Elias ſraunu bit), kar je pogosto pri starejših
piscih, in enkrat oblika pojde za dejanje v prihodnosti (poide niem / prveti; poide nim pruti).
Pri zanikanem glagolu biti je v obeh narečna oblika z nikalnim členkom k (kni; keni, kani)
pogostejša od tiste brez nikalnega členka (ni; ni).
V starejšem rokopisu je nikalni člen k dodan tudi zanikanemu glagolu imeti (knema), v
mlajšem pa zanikani glagol imeti členka k nima (nema). Le v starejšem se enkrat pojavi
končnica -ó za 3. osebo množine (ſhivo), ki je značilna za rožansko narečje (Logar 1996: 106,
Ramovš 1935: 17). Pri glagolih verjeti in želeti je v starejšem prišlo do analogije po
nedoločniku (varie= / naio, ſhellieio), v mlajšem pa ne (Verjamejo, ſhelijo). Glagola verovati
in spričati imata v starejšem navidez drugačno obliko kot v mlajšem, vendar gre v obeh
primerih le za glasovne posebnosti. Pri prvem glagolu je v starejšem prisotno e-jevsko akanje
v končnici (verviaio), v mlajšem pa redukcija u (Verjejo), pri drugem pa je v mlajšem prišlo
do preglasa (ſprizhejo), v starejšem pa ne (sprizhaio). Le v mlajšem je pisec dvakrat uporabil
sedanjik namesto preteklika (al pogera aden kamenje guni muda Liesſ, inu Sazhne okuli /
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tega Turna eno mozhno Meſsto puvati)44 in enkrat namesto prihodnjika (Antikriſt pride is te
ſhlahte Dann)45, v istem stavku zapisal dva glagola (tam ſoti nai Vuzheneishi Judi ſe ſnaidejo)
in dva prosta morfema se (ſe vunder ſate nar ſrezhnei= / ſhi na Semli Se ſhazajo).
6.3.3.2 Preteklik
V obeh je preteklik tvorjen z glagolom biti v sedanjiku in tvornopreteklim deležnikom. V
starejšem rokopisu se pojavi več oblikoslovnih posebnosti kot v mlajšem: dvakrat se ponovi
pomožni glagol biti (te so Pateriarih jacob / ie tv marvvov dana), glagol zastopiti ‛razumeti’
se pojavi tudi brez predpone (ie on stopov). Za deležnik glagola morati se v obeh rabi oblika
glagola moči (so mogli; ſo mogli).
Vsakemu piscu se enkrat zgodi, da ne zapiše glagola, prvič manjka mlajšemu (Debi tei
Hiſtorÿ kei kai na mankalů tude popiſsati), v starejšem pa je (dabi tei hiſtorie kei // na
menglavo ozham /.../ sa ſhriba= / ti), drugič pa manjka v starejšem (zhries neketiere liete /
ramis htam sapvſh= / anam kraiam), mlajši pa ima glagol v sedanjiku (zhes nekatiere Liete
pride en Held Semiramis is imenam). Najverjetneje gre za napako piscev in ne za
oblikoslovno posebnost.
6.3.3.3 Prihodnjik
V obeh rokopisih je prihodnjik najpogosteje tvorjen tako kot danes: s prihodnjikom glagola
biti in tvornopreteklim deležnikom, vendar se v obeh pojavi tudi tvorba prihodnjika z imeti in
nedoločnikom pri glagolih: roditi, spočeti, gor zrediti, priti, iti, dati in biti v približno enakem
obsegu. Le v starejšem se ta način tvorbe pojavi tudi pri glagolih doživeti (dabi /meli mi teſte
doſhveti) in zgruntati (maio /.../ ven sgnvntati).
Glagol biti v tretji osebi ima v starejšem rokopisu za vsako število le po eno obliko (bo, bota,
boio), v mlajšem pa se za ednino in množino pojavita po dve obliki (bo, bode; bojo, bodo),
vendar sta obliki bo in bojo veliko pogostejši. V dvojini tudi mlajši pozna le eno obliko (bota),
torej se je v obeh rokopisih v dvojini posplošila končnica priponskih glagolov -ta. Končnica
priponskih glagolov prevladuje tudi v množini (boio; bojo).
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V starejšem rokopisu je na obeh mestih uporabljen preteklik (al ie pogerov / odana kamen ie dobiv / liſſ, inv ie
sazhev / Anv gvavtno meſto / nekvelle pvatii).
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V starejšem rokopisu je na tem mestu uporabljen prihodnjik (antichriſt bo / perſhov ſte ſhvahte / donn).
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V obeh se na treh mestih pojavi neujemanje glagola z osebkom v dvojini, kar kaže na pešanje
rabe dvojine. Namesto nje je najpogosteje uporabljena ednina. Prvič je v starejšem
uporabljena ednina za pomožnik in deležnik (ſe bo te / kotter inu te obreſhua= / vz vto ſhiſho
podav inu sa= / povedov perpravti), v mlajšem je pomožnik v ednini, deležnik pa v dvojini (ſe
bo te Gotei inu te obreſuvauz / Vto Hiſho podala inu ſapovedala: perpravit). Drugič zapiše
starejši dva pomožna glagola, enega v ednini in enega v množini tako kot deležnik (kader bo
ellias / inv te kotter boio / tam sedeli), mlajši pa zapiše en pomožni glagol v ednini, deležnik
in drugi pomožnik sta pravilno v dvojini (Inu kader bo Elias inu ta Gotej bota tam ſedela).
Tretjič oba uporabita pomožnik v ednini (bo lih / nia angel vaih inv nia / vieſt dovoll barti bo /
htomv dobromv opomi= / eniava; dega ſhe lih bo nega Angel Varih inu / nega Vieſt doſti barti
htemu doremu opominala), le starejši zapiše pomožnik dvakrat. Neujemanje se v obeh pojavi
še enkrat na istem mestu, ko pomožnik zapišeta v ednini, deležnik pa je pravilno v množini
(bo / te obreſhnavz inv / tamo oaele ſtoiezhem / ivdam rekli, bote obreſuvauz inu ſhnjem vſi
ſtojezhi Judi / rekli). V starejšem se skupno pojavijo trije stavki z dvema pomožnima
glagoloma in en z dvema prostima morfemoma se (se bo / ona takv zhiſta takv / sveta takv
brvmna se / negava vidati), v mlajšem pa se skupno pojavita dva primera ponovitve
pomožnega glagola.
6.3.3.4 Velelnik
Velelnik je v obeh redek, v starejšem se pojavi le dvakrat, v mlajšem pa štirikrat. V starejšem
imata oba končnico -eÿ (obareÿ, poſhinieÿ), pri prvem gre verjetno za delno reducirano
končnico -uj v -əj, v drugem pa za preglas a > e. V mlajšem imajo vsi glagoli v velelniku
končnico -i (obvari, ſkri, pomiſli). Pri glagolu obvarovati gre lahko za analogijo po ostalih
glagolih ali nadaljnji razvoj -əj > i.
6.3.3.5 Pogojnik
Za razliko od velelnika je pogojnik veliko bolj pogost, a skoraj brez posebnosti. V obeh je
pogoj vedno izražen z bi, tudi ko gre za dejanje v prihodnosti (kader bi / on tv kna ſtvero takv
/ bi ti iudi niemv kar / nah naſhe veliko / menie dabi ga sama= / siaſa gore vseli; ka= / der bi
on tu kena ſturiu taku biti Judi nimu kena Verjeli Veliko menje ſa / Meſsiaſa gori vſeli). Če bi
sledi vezniku da, je v starejšem dosledno pisan skupaj z veznikom, v mlajšem pisanje skupaj
sicer prevladuje, vendar se pojavi tudi nestični zapis (de bi on kai / od nega proſiu).
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6.3.3.6 Nedoločnik
Nedoločnik je bolj dosledno zapisovan v starejšem rokopisu, saj se vedno pojavi dolgi
nedoločnik na -ti (marnvati snaio) ali -či (boioti /.../ sazhelli /.../ Rezhi) in le enkrat -te (bo
/.../ morov ſtorite), kjer gre za delno reducirano končnico -tə. V mlajšem sicer prav tako
prevladuje dolgi nedoločnik na -ti (kena morem glih poſhribati) ali -či (bo /.../ perpraleno
nemo ſtrezhi), vendar se osemnajstkrat pojavi končnica -t, kjer je samoglasnik popolnoma
onemel (Al ozhmo Vedet). Le pri starejšem se v nedoločniku povedati pojavi analogija po
sedanjiški osnovi (poveti, mlajši: povedati).
6.3.3.7 Trpnik
Trpnik je v obeh pogostejši kot danes in se večinoma pojavi na istih mestih. V starejšem je na
dveh mestih uporabljen trpnik tam (ie tam / vmrieti, bo temo otrokv / tv ime dano), kjer je v
mlajšem tvornik (bi murou tam vmreti, bode nemo / Ime dau).
6.3.3.8 Zveze glagola s prislovi in samostalnikom
Za oba rokopisa so značilne zveze glagola in prislova, ki se večinoma pojavljajo na istih
mestih. Vendar je v starejšem nekaj zvez, ki jih v mlajšem ni (gor od rekov ‛odrekel’, dovE /
vihov ‛zapustil’, dove rihtov ‛oskrbel’, otov /.../ delli noter / pellati ‛želel več povedati’, ven
sgnvntati 46 ‛razumeti, razbrati’, zve neſov ‛nesel’, ie vſeu /.../ boek ‛vzeti’, priedi ſhbazati
‛prepričati’, alitingo 47 meli ‛pazili’). Na teh mestih ima mlajši samo glagol (odpovedeu,
ſapuſtiu, obrihtou, oteu /.../ ſhekaj Vezh piſsat, Vunsgruntane, neſu, vſeu, pr= / eViſhati). Oba
poznata zvezo noter pildati ‛misliti’, vendar jo starejši uporabi dvakrat, mlajši pa le enkrat;
drugič namreč uporabi glagol meniti (menjo). V mlajšem rokopisu se pojavita dve zvezi, ki ju
v starejšem ni (Noter dau ‛poročal, povedal’, zu gledou ‛gledal’; starejši: bo / gledov), zveza
gor jemati pa se pojavi v enem primeru več kot v starejšem (nabo gor jemau v Gnadi per
Bugu).
V obeh se pojavijo zveze, ki bi jih danes izrazili drugače: široka ratala ‛zanosila’, na njo
gledanje ‛ugled’, čez to ‛zato’, dobiti prebivališče ‛naseliti se’ in konec ali kraj storiti
‛končati’, vendar se v starejšem pojavijo še druge zveze (resviezhenie meva, bo /.../ boningo
mov, bo te anti=chriſt Roian gratav, ie /.../ sa= / pvſhana gratava, bo /.../ noter ſhov), ki jih v
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V tem primeru gre najverjetneje za napako pri zapisovanju, saj bi moralo pisati zgruntati.
Najverjetneje gre za napako pisca in bi moralo pisati ahtingo (iz glagola ahtati ‛paziti’). V mlajšem rokopisu
je ta del zapisan drugače, zato primerjava ni mogoča.
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mlajšem ni (koker bi bila /.../ od Buga resviezhena, bo /.../ prebivau, bo Antikriſt rojen, je /.../
ſapushena bila, bo /.../ priſhu).
V obeh se pojavijo nekatere zveze, ki so poznane še danes: v znak pasti (bo io / snak na poth
padalli; bojo ſnak padli), na znanje dati (ſe iem bo sam na / snanie dav; daſe nim boſam na
ſnanje dau) in vštric ali zraven peljati (sravn pellati; nau ſtrit pelati).
6.3.3.9 Vid
Na nekaj mestih zasledimo razliko v vidu, in sicer je starejši dvakrat uporabil nedovršnik
(Pateriarih / jacoba svoie dvanaiſt / sine ſhegnvov k donv / ie on takv sdihvov), mlajši pa
dovršnik (kir je namrezh Patriarh Jakob / Svoje Dvanaist Sÿnove Shegnou k Dannu je on
taku ſdihniu) in enkrat obratno, ko je v starejšem zapisan dovršni glagol (so /.../ perſhli) in v
mlajšem nedovršni (ſo Shli).
6.3.3.10 Ostalo
Starejši enkrat uporabi glagol škodovati (na ſhkodvavo), v mlajšem pa je na istem mestu
glagol brez medpone -ova-, torej škoditi (bi na ſhkodi= / lu).
Dvakrat se rokopisa ne ujemata v številu, in sicer je v starejšem dvakrat uporabljena ednina
(ie /.../ tamo sazhvo sgole / offarti te tvrn babl / siemenam gore pvati, Kvme bo on sazhev to /
peſem peti), v mlajšem pa množina (ſonega Sÿnovi Sazheli is gole oferti ta Turn Babl s
imenam / gori pvati, Kumai bojo sazheli to Peſsem pet), kar je bolj vsebinsko razhajanje kot
oblikoslovna posebnost.
V obeh se pojavi glagol negati, kjer gre za kalkirano nemškega glagola lassen rabo v pomenu
‛dati oziroma pustiti nekaj storiti’. V starejšem trikrat pojavi v krajši obliki (ie nav) in trikrat v
daljši (se bo /.../ negava), mlajši pa pozna le dolgo obliko (jenegau, negajo). Kratke, zlite
oblike so značilne za osrednji Rož, dolge, nezlite pa za jugovzhodno Podjuno (Zdovc 2005:
129).
6.3.4

Nepregibne besedne vrste

6.3.4.1 Prislovi
Krajevni prislov naproti je v obeh rokopisih brez predpone na- (prveti; pruti). Prislov noter je
le v starejšem enkrat skrajšan v noth, pri prislovu notri pa je pri obeh prišlo do delne redukcije
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-i (notere; notre). Le v mlajšem je prislov bliže tvorjen s poudrjalnim členkom -j (blishej,
starejši: bliſhe), le v starejšem pa se pojavi sestavljeni prislov toſsa ‛tusem’, ki je značilen za
rožansko narečje (toſsa; ſem).
V starejšem se v pomenu ‛takoj’ pojavi le prislov koj (koÿ), v mlajšem koj (kir bo on ſhe koj
en / otrok) in kei (kai te Bugue Talmuth / Gori vdarimo). Prislov zgodaj je v mlajšem tvorjen
enako kot danes (ſgudai), v starejšem je tvorjen s predlogom pri (pergodnie). Le v starejšem
se pojavi prislov pole (pollei), ki mu je dodan členek -j.
V mernostnih prislovih sta si zelo podobna: oba uporabljata prislova več in manj skupaj s
prislovom veliko (veliko vezh, veliko menie; Veliko Vezh, Veliko menje), prislova toliko in
malo pa s členom en (ante= / kai, nemave; enu telkein, eno malo). Namesto prislova nekaj je
pri obeh uporabljen zaimek nekateri (neketiere; nekatiere).
Prislova drugače in rajši se pri obeh končujeta z -i (raiſhi, dergazhi; raishi, dergazhi),
kratnostne prislove oba tvorita z -bart (vezh barti; doſti barti), kar je značilno za koroška
narečja, prislov res ima pri obeh starejšo obliko (rieſn; rieſen) in oba poznata prislov
dosehmal (doſieh mav; doſeh mau) v pomenu ‛dozdaj’. Starejši v pomenu ‛ravno, prav (tako)’
uporablja le prislov glih (kna morem / glih poſhribati), mlajši pa tudi lih (deje namLih
origenes ſtjem Prerokam oſsiam Skaſou, te kena morem glih poſhribati). Namesto predloga
nikar oba uporabljata obliko kar (kar per bvege; zhakam na tvoje Svelizhanje inu kar na
Antikriſta) in enkrat nak (nak teſte; Nak tiste). Le pri starejšem je pri prislovu prvič ponovljen
zlog -ve- (prvevezh). Prislov lažje je v starejšem tvorjen z -e (veſhe), v mlajšem pa s
poudarjalnim členom -j (Loſhei). Le mlajši zapiše zvezo prislova in predloga noter do (noter
do prihoda Antikriſta ‛prav do’) in prislov tenku, ki bi lahko pomenil ‛jasno, natančno’. Le v
starejšem se pojavi zveza gor / gviſhno (mlajši: zelu gviſhno).
6.3.4.2 Vezniki
Največ sopomenk ima pri obeh veznik zato, ki se v obeh pojavi na štiri načine: zato (satv :
Satu), zategadelj (sa tiga dello : ſatega deli), čez to (zhries tv : zheſhtu) in iz tega
uržuha/razloga (ſtaga vrſhaha : is tega Vrſhoha). Veznik kier se pojavi le v starejšem in
pomeni ‛ker’ (kna morem / glih poſhribati satv / kier chriſtiani kna / bojo od nieh vedelli) ali
‛ki’ (gartlni kier / vſti pvavaio), namesto veznika ko pa se pojavi kir (ſe iem bo sam na /
snanie dav kir ſhe / bo nemave od raſtov). V mlajšem je za vse tri veznike uporabljen kir (ga
ſhelijo kir bode Bogat ‛ker’, Te Antikriſt kir je kriſtuso ſuper ‛ki’, kir je namrezh Patriarh
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Jakob / Svoje Dvanaist Sÿnove Shegnou ‛ko’). Krajevni prislov ‛kjer’ se v obeh pojavi kot
kjer (zhier; kier) in kej (zhei, kei), le v mlajšem se pojavi tudi oblika ki.
Poleg veznika kakor se v obeh enkrat pojavi karko (kar kote pode= / rti tvrn; karkote poderti
Turn), le v starejšem se pojavi chi/che (bliſhe che sano vRo), le v mlajšem pa ko (Vezhi tal ko
/ judi) in kok (blishej kok ſa eno Vuro). V nobenem se ne pojavita današnja veznika čeprav in
zaradi. Namesto čeprav se pojavi zveza da še lih (daie ſhe lih terved / donn ſtareiſhi biv; dega
ſhe lih bo nega Angel Varih inu / nega Vieſt doſti barti htemu doremu opominala), namesto
zaradi pa zveza sa voll/sa vollo/ſavol/ſavoli ‛zavol(jo)’ (ie dallezh pekont / sa voll ta veli ka
po= / toka evfrates; je on ſhe eno malo Gluh ſavoli nega ſtaroſti).
Le v starejšem se poleg veznika vendar pojavi tudi dro (inu tv bo on dro / morov ſtorite) in
kader za izražanje pogoja (kader bi / on tv kna ſtvero), v mlajšem pa je za izražanje pogoja
enkrat uporabljen ko (Sakai ko bi oni /.../ kna vpili), enkrat pa veznik če manjka (ſatega deli,
kir on tu Ime / meu Antikriſt tok bi ſega ti kriſtiani bali). Veznik če se ne pojavi v nobenem
rokopisu.
6.3.4.3 Členki
Nikalnemu členku ne je v obeh rokopisih v približno enako primerih nikalni členek k-(kna /
bojo od nieh vedelli; ka= / der bi on tu kena ſturiu), vendar je v obeh pogostejša oblika brez
členka k- (dabi / on kei na sbollov; temu oni nizh na Verjamejo). Le v starejšem se dvakrat v
istem stavku ponovi nikalni členek (ſeda tam druia na bo / na kaker lintvorni).
6.3.4.4 Predlogi
Pri predlogih sta si rokopisa zelo podobna, velikokrat gre za dobesedno enake primere ali
samo z manjšimi razlikami (npr. sovraſhtv zhries / nas, lvbeſn / prveti tam ivdam, kvid= / enie :
Jeso zhes naſs, Lubeſsen pruti tem Judam, kvideſo). V starejšem rokopisu se pojavita dva
primera neobičajne rabe predloga (bo / pikava na pod pva- / tah, vſvoimv obreſhvanie), vendar
je v mlajšem to zapisano drugače, zato primerjava ni mogoča. V mlajšem rokopisu se na enem
mestu pojavi nenavadna raba predloga v (v Velikei modruſti govoriu), toda v odstavku, ki ga v
starejšem rokopisu ni. Na enem mestu v starejšem manjka predlog o, v mlajšem pa je namesto
tega zapisan predlog od (ſmo teſtah / vezh barti ſhliſhalli : ſmo od tih Vezh barti ſhliſhali);
podobno še na enem mestu starejšemu manjka predlog za (sa= / povedov perpravti kar / je
obreſvanie potrieba), v mlajši pa uporabi h (je h temu obreſuvanju potreba ‛kar je za
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obrezovaje potreba’). V starejšem je predlog od le enkrat uporabljen namesto predloga iz (od
ta rodo / donn toſsa pride), v mlajšem štirikrat (Odte Shlahte od katiere bo Antikriſt rojen,
odtega rodu Dann ſem pride).
6.4

Besedje

V starejšem rokopisu je namesto besede pismo uporabljena iz nemščine prevzeta šrift (sveta
ſhrift), le v enem primeru se pojavi slovenska ustreznica (stiga pisma / preroka maltachia).
Tudi glagol pisati in samostalnik pisanje se pojavita le v tuji obliki (ſhriBa; ſhri= / benie).
Drugače je v mlajšem rokopisu, kjer se vedno pojavlja beseda pismo (Sveto Piſsmo), pojavi se
le ena izjema (vni= / h ſhrifteh), za pisati pa se v polovici primerov pojavi nemška (ſhribajo) v
polovici pa slovenska beseda (popiſsati). Samostalnik pisanje se pojavi le enkrat (ſhribanje).
Starejši dvakrat zapiše nemški prislov ofentlich (ofentlih, offntlih) ‛očitno’, mlajši pa ga v
enem primeru nadomesti s slovenskim čisto ‛povsem’ (zhiſtu). Za prislov jasno starejši pod
vplivom nemščine zapiše klor, mlajši na narečni tanko (tenku). Oba poznata dvojnice pri
samostalniku čas: v starejšem se tuj in slovenski izraz pojavita vsak trikrat (zaitah, zheſh), v
mlajšem se tuj izraz pojavi dvakrat, slovenski pa enkrat (zait, zeiteh; zhaſe).
Pri besedah iz besedne družine prebivati se pri mlajšem pojavijo le slovenske besede
(prebivati, prebivau, prebivajozhemu), pri starejšem pa samo prevzete (boningo, bonov,
bonazhomv), namesto glagola misliti le starejši uporablja narečni glagol žinjati iz nemške
besede sinnen (poſhinieÿ : pomiſli). Pri besedah hudič, rod, potok in besedah iz besedne
družine pripraviti se tuje in domače dvojnice pojavijo samo v starejšem rokopisu (taifl :
hvdizh, ſtom : Rved, flvs : potak, perpra= / uleni : perai tani), mlajši pa uporablja le slovenske
izraze (Hudizho, Rod, potok, perpraulena). Poleg tega mlajši slovenske izraze uporabi še na
več mestih, kjer starejši zapiše prevzeto besedo, kar je prikazano v spodnji tabeli.
Starejši rokopis (1767)

Mlajši rokopis (1790)

augen plik ‛trenutek’ (nem. Augenblick)

tedai

fer biervng ‛zmešnjava’ (nem. Verwirrung)

Shmeshnjave

gamer ‛kladivo’ (nem. Hammer)

kladivo

gmain ‛navaden, nizek’ (nem. gemein)

niſek

gvavtno ‛močno’ (nem. Gewalt)

mozhno

pekont ‛znan’ (nem. bekannt)

ſnano

probier ‛izkušen’ (nem. probieren ‛preizkušati’)

Skuſhen
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ſhuelmaſter ‛učitelj’ (nem. Schulmeister)

Vuzhenik

zierlih ‛okrašen’ (nem. Zier ‛okras, okrasje’)

prau lepa

zvede ‛zraven’ (nem. zu dem)

ſraunu

zvider, zvidern ‛nasproten, zoper’ (nem. wider)

ſuper

Tabela 4: Prevzete in domače besede

Poleg tega se rokopisa razlikujeta v besedju še na nekaj mestih. Za oglašanje konj starejši
uporabi samostalnik hŕkanje (herkeni= / e), mlajši pa današnjo knjižno rezgetanje
(Resgetanje). Za poimenovanje zadnje svetopisemske knjige Razodetje starejši uporablja izraz
prikazni (S. johannas vsvoieh / perkaſnah), mlajši pa današnje poimenovanje (S: Joannes
Vſvojem ſkriunem reſodenju). Starejši zapiše nemško zvezo Rink mauer ‛okrogel zid’, mlajši
pa to zapiše drugače: Ta Mier okuli Meſsta, torej je nemški samostalnik Rink nadomestil s
slovenskim prislovom okoli. Starejši večkrat zapiše koroški glagol marnjati (ie tv marvvov,
marniaio, marnvati snaio), mlajši pa ga v vseh primerih nadomesti z drugimi glagoli,
najpogosteje z govoriti in enkrat s potrditi (je /.../ govoriu, poterdijo), glagol marnjati zapiše
le enkrat (marnuvati ſnajo). Poleg tega starejši uporablja tudi narečno obliko prislova naokoli
(nekvelle), mlajši pa okoli (okuli). Zanimivo je, da za besedo kozarec oba uporabljata prevzeto
besedo: starejši pehar iz nemške besede Becher, mlajši pa Glaſh iz nemške besede Glas. Le
starejši na treh mestih zapiše obliko otroče (otrozhe ‛majhen otrok’) in prislov tanter ‛tja’.
V obeh rokopisih se pojavijo tri besede z nejasnim pomenom, le da so nekoliko drugače
zapisane ali glasovno spremenjene (gantiere nie : Antiringe ‛ravnanje?’, pobie= / nie :
popianju ‛popisovanje ali pobijanje’, viſh= / ate : Viſhate ‛želeti?’), nekatere pa se pojavijo
samo v starejšem, vendar so ti deli v mlajšem napisani drugače, torej nam ni v pomoč pri
razbiranju pomena. Tak je odlomek, ki Antikrista primerja s kačo, kjer v starejšem ostaja
nepojasnjena beseda ſhmaillarie (starejši: bo on /.../ ana kazha / te ofartÿ petregarie / galvfie
ſhmaillarie / kvmſhtlarie inv vſe / ſhpizarie zhvdaſhov / guavtvania inu ie / vſah ſhvaht smiſh=
/ lena na spodobno= / ſtov; mlajši: bo on /.../ ana kazhe / Te oferti Golifia ſheshniave zupernia
vſe Spizbiberie zhudeſhou Gvauti inu / vſieh neuſmiſhleneh neſpodobnoſti). Druga je beseda
fellik oziroma felih v starejšem rokopisu; namesto prve pojavitve ima mlajši besedo pak,
namesto druge pa folku, nobena od besed pomensko ne ustreza besedi iz starejšega rokopisa.
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7

Ugotovitve

Pri zapisovanju sičnikov in šumnikov ne morem trditi, da ima kdo od piscev višjo stopnjo
stalnosti in urejenosti zapisa. Lahko pa to potrdim za zapisovanje ostalih glasov. Zapisovalec
mlajšega rokopisa se tudi bolj zaveda različnih glasov, saj fonema j in u pogosteje zapisuje s
posebnima grafemoma, vendar je pri tem zapisovanju še vedno precej nedosleden. Zagotovo
pa je to korak naprej od starejšega pisca.
Pri uporabi ločil je drugi, mlajši pisec bolj napreden, vendar tudi on še ne uporablja ločil
povsem dosledno. Velike začetnice oba postavljata povsem naključno, zato ne morem govoriti
o višji stopnji urejenosti. Pri pisanju predlogov je zadeva bolj dvoumna: lahko bi rekli, da je
starejši pisec bolj dosleden pri zapisovanju, saj enočrkovne predloge načeloma piše skupaj,
veččrkovne pa narazen, mlajši pa se tega ne drži in enočrkovna predloga v in h/k piše včasih
skupaj, včasih narazen. Druga razlaga pa je, da je drugi pisec bolj napreden, saj se je začel
zavedati, da gre za dve besedi, ki ju je treba pisati ločeno. Pri predponah je bolj napreden
mlajši pisec, saj jih načeloma piše stično, in tudi bolj dosleden, saj je izjem le malo. Lahko
zaključim, da je pri rabi ločil in pisanju predpon mlajši pisec bolj dosleden, pri predlogih ne
moremo določiti, pri velikih začetnicah pa sta oba na isti ravni.
Pri dolgem vokalizmu je največja razlika pri refleksih za ȏ, kjer ima starejši rokopis
najpogosteje diftong ve/ue, le v izglasju že monoftong -u/-v, pri mlajšem pa je že dosledno
zapisan z monoftongom u v vseh položajih. Pri refleksih za stalno dolgi ě ima starejši samo
eno izjemo, v mlajšem pa so tri dvojnice (ie, e in i). Pri mlajšem je monoftongov več, morda
pod vplivom osrednjeslovenske pisne tradicije ali bolj verjetno pod vplivom krajevnega
govora, vendar je pisec pri zapisovanju še nedosleden. Starejši ima tipično koroško
vokalizacijo novo akutiranega in cirkumflektiranega ə v e, mlajši pa ima za cirkumflektirani ə
refleks a verjetno zaradi vpliva takratnega osrednjeslovenskega (knjižnega) jezika.
V zapisu glasoslovja sta si rokopisa najbolj podobna pri kratkem vokalizmu, saj zasledimo
veliko enakih pojavov v približno enakem obsegu (npr. o-jevsko akanje, preglas, redukcija i,
zapis položajno labializiranega polglasnika v -o, izglasni -o za -u v dajalniku in mestniku
ednine samostalnikov in pridevnikov moškega spola). Razlika je pri medponi -ova-, ki je pri
starejšem reducirana v -va-, v mlajšem pa zožana v -uva-. V mlajšem rokopisu je na nekaterih
mestih (npr. besede dežela, milijon) prisotnih manj redukcij, asimilacij in e-jevskega akanja, v
starejšem pa je manj primerov izglasnega -u za -o.
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Pri soglasnikih in soglasniških sklopih zasledimo več različnih narečnih pojavov v starejšem
rokopisu kot v mlajšem in tisti pojavi, ki jih najdemo v obeh, so praviloma pogostejši v
starejšem (švapanje, rinezem, diferenciacija skupine mn > ml, redukcije, prislovi brez
poudarjalnega člena -j, narečna palatalizacija, redukcija b pred r). V enakem obsegu vsebujeta
ostanke druge praslovanske palatalizacije, prehod v v b v sklopih zv in dv, odsotnost h v
glagolu hoteti, zapisovanje protetičnih glasov v- in j- ter otrdelost palatalnega ĺ. Mlajši pisec
je bolj nedosleden pri zapisovanju členka -j pri prislovih, vendar se kaže premik k zapisovanju
po osrednjeslovenski pisni tradiciji, ter pri zapisovanju skupin črě-, žrě in palatalnega ń. Samo
pri mlajšem je ohranjen en primer prvotne skupine dl in narečna oblika števnika tretji.
Glede na povedano lahko zaključim, da ima mlajši rokopis na ravni glasoslovja manj narečnih
potez in je bliže takratni (celo sedanji) knjižni normi, kar je najbolj izrazito pri soglasnikih in
soglasniških sklopih. Vendar je tudi ta rokopis še vedno narečno obarvan, pogosto sledi
takratnemu načinu zapisovanja in je nedosleden pri zapisovanju nekaterih, takrat morda
spreminjajočih se glasov (npr. palatalnega ń).
Pri oblikoslovju sem najprej analizirala samostalnike, v čemer sta si rokopisa zelo podobna.
Pri samostalnikih moškega spola so bistvene razlike v tem, da se v mlajšem rokopisu v
dajalniku ednine samostalnik večkrat ujema s pridevnikom ali zaimkom, pojavi se manj
različnih končnic za ta sklon, prevzetim besedam na -n pa ni dodan l. Po drugi strani ima
starejši v rodilniku ednine obliko očeta, v tožilniku množine pri samostalniku sinovi pa
današnjo končnico -e (z in brez podaljšave). Pri srednjem spolu se pojavi le ena bistvena
razlika, in sicer v mestniku ednine, kjer starejši izkazuje več variantnosti končnic kot mlajši,
saj prvi zapiše štiri različne končnice (-e, -i, -o, -v), drugi pa le dve (-i, -u). Za ženski spol so
pomembne štiri oblikovne razlike: mlajši pozna več različnih končnic v mestniku in orodniku
ednine, pri starejšem pa je več različnih končnic v tožilniku ednine, dvojina pa ni ohranjena.
Pri sklanjanju samostalnikov torej oba izkazujeta visoko raven nedoslednosti in variantnosti,
zato ne morem trditi, da je kdo od njiju bliže normi.
Pri samostalniških zaimkih sta si rokopisa ponovno zelo podobna, le v rodilniku ednine je
starejši bolj sledil narečju s končnico -a in takratnemu knjižnemu jeziku s končnico -iga,
mlajši pa je s končnico -ega bliže današnji normi. Vendar se v mlajšem v mestniku ednine
trikrat pojavi analogija po dajalniku, v tožilniku množine pa enkrat končnica -ih, česar v
starejšem rokopisu ni.
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Pri pridevnikih in pridevniških zaimkih za moški in srednji spol se v večini sklonov takratne
knjižne končnice (-iga, -im, -ih) pojavijo le izjemoma. Starejši ima na teh mestih večinoma
narečne končnice z e-jevskim akanjem (-a, -am, -ah), mlajši pa je s končnicami brez akanja
bliže današnji normi (-ega, -em, -eh) kot pa takratni. V mestniku ednine ženskega spola oba
sledita svojemu narečju in tudi takratni osrednjeslovenski normi s končnico -ej, le pri mlajšem
se pojavita tudi končnici -i (enkrat) in -oj (dvakrat). Zanimivo je, da je mlajši
osrednjeslovenski normi sledil tudi obrazilom nar-, ki se pojavi največkrat, starejši pa je s tem,
ko je sledil svojemu narečju in koroški pisni tradiciji ter najpogosteje uporabil naj-, bliže
današnji kot takratni normi. Starejši sledi narečju z rabo člena te za moški spol, doslednem
tvorjenju števnikov z -red in obliko števnika prvi (prveve), bolj se mu pozna vpliv nemščine
pri tvorjenju vrstnih pridevnikov, saj jih več kot mlajši tvori z -iš, za kazalni zaimek tisti
uporablja obliko z e v osnovi. V teh pogledih je mlajši bliže takratni, včasih pa tudi sedanji
normi, saj za moški spol uporablja člen ta, števnike tvori tudi z -deset, več pridevnikov tvori s
-ski/-ški ter uporablja današnjo obliko zaimka tisti. Vsak enkrat v mestniku zapiše dajalniško
končnico z -u (vſvoimv; per enemu), le mlajši pa zapiše ločni števnik namesto glavnega in
pridevnik kraljevi brez preglasa (Kralovi) ter pri presežniku uporabi več različnih obrazil.
Kljub nekaterim pomanjkljivostim in napakam se je pisec mlajšega rokopisa bistveno
približal takratni pogosto pa tudi današnji normi.
Pri glagolih sta si rokopisa v veliko pogledih podobna (npr. tvorba prihodnjika, bota za tretjo
osebo dvojine, neujemanje glagola in osebka v številu). Pisec mlajšega rokopisa večkrat
zapiše nedoločnik brez i, v prihodnjiku se pojavijo dvojnice pomožnega glagola v ednini (bo,
bode) in množini (bojo, bodo) za tretjo osebo ter uporabi sedanjik tudi za izražanje preteklosti
in prihodnosti. Starejši večkrat uporabi medpono -ova- pri glagolih, ki je v današnjem času
nimajo (ſhegnvov), členek k dodaja tudi zanikanemu glagolu imeti (knema), enkrat zapiše
staro narečno končnico -ó za tretjo osebo množine (ſhivo) in pogosteje uporablja trpni način.
Predvsem pri različnih zvezah se mu močno pozna vpliv tuje predloge (ven sgnvntati
‛razumeti, razbrati’, bo te anti= / chriſt Roian gratav), kar je v mlajšem rokopisu že nekoliko
izboljšano.
Pri prislovih sta si rokopisa v veliko pogledih podobna (npr. oba tvorita prislov naproti brez
predpone na-, namesto prislova kateri je uporabljen zaimek nekateri, kratnostne prislove
tvorita z narečnim -bart, prislov res pa je v stari (knjižni) obliki). V starejšem je prislov noter
enkrat skrajšan v noth, pojavi se smerni prislov to ‛tu’, prislov zgodaj je tvorjen s predlogom
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pri-, prislovu pole je dodan poudarjalni členek -j, v prislovu prvič je podvojen zlog -ve-. Le
mlajši dva prislova zapiše s poudarjalnim členkom -j (blishej, Loſhei) ter za prislov kjer
uporablja tudi obliko ki. Le starejši zapiše zvezo gor gviſhno, le mlajši pa noter do. Mlajši ima
torej nekaj posebnosti manj, vendar je razlika majhna.
V pomenu veznika zato oba uporabljata štiri različne zveze: zato, zategadelj, čez to in iz tega
uržuha/razloga, namesto zaradi zvezo zavol(jo) ter namesto čeprav zvezo da še lih. Mlajši za
veznike ko, ker in ki uporablja enako obliko (kir), starejši pa za ker in ki uporablja kier, za ko
pa kir. Pri obeh se enkrat pojavi karko namesto kakor. V starejšem se v pomenu ‛kot’ pojavi
veznik chi/che in kader za izražanje pogoja, v mlajšem pa po enkrat ko in kok v pomenu ‛kot’
ter ko za izražanje pogoja. Le v starejšem se pojavi narečni veznik dro v pomenu ‛vendar’.
Tudi pri veznikih sta si rokopisa zelo podobna, nekaj več narečnih posebnosti je v starejšem
rokopisu.
Pri členkih je pri obeh pogostejša oblika brez nikalnega k-, le v mlajšem se nikalnica pojavi
dvakrat v enem stavku. Pri predlogih je edina večja razlika ta, da mlajši večkrat uporabi
predlog od namesto iz.
Pri besedju oba pisca uporabljata veliko iz nemščine prevzetih in nekaj starih slovenskih ali
narečnih besed. Nekatere prevzete besede so še danes v splošni rabi (npr. coprnica, žlahta,
žegnati, merkati), druge pa so danes neznane oziroma se ne uporabljajo več (npr. fliſik
‛marljivo’, mieri ‛zidovi’ ſhpizarie ‛vohunjenje’). Pri besedi čas oba uporabljata slovenski
(zhase; zhaſe) in nemški izraz (zait; zait), kar kaže na nedoslednost obeh piscev. Domače in
tuje dvojnice se v mlajšem rokopisu pojavijo še pri besedah pisati in očitno, v starejšem pa pri
besedah potok, hudič, rod ter besedah iz besednih družin misliti in pripraviti. V mlajšem se
vseeno pojavi veliko manj nemških (npr. za pismo uporablja že slovensko besedo (Sveto
Piſsmo), starejši pa nemško (sveto ſhrift)) in nekaj manj narečnih besed (npr. glagol marnjati
se pojavi enkrat, glagola požinjati ne uporablja) kot v starejšem, torej se je bolj približal
splošnopogovornemu jeziku.
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Zaključek

Moja prva hipoteza je bila: v mlajšem rokopisu je manj narečnih posebnosti na ravni
glasoslovja in oblikoslovja, bolj so upoštevane značilnosti (takratnega) knjižnega jezika in
pisne tradicije. Pri glasoslovju je razlika med piscema očitna, najbolj se razlikujeta na
področju soglasnikov, zato za glasoslovje prva hipoteza drži, saj je mlajši res bliže takratni
pisni tradiciji, včasih pa celo sedanjemu knjižnemu jeziku. Na področju oblikoslovja pa je
razlika med rokopisoma majhna. Mlajši je predvsem pri pridevnikih bliže današnji normi, oba
izredno redko posegata po takratnih knjižnih končnicah. Pri samostalnikih sta oba zelo
nedosledna, saj se pri obeh pojavlja veliko različnih končnic. Pri glagolu, prislovih in
veznikih je nekaj narečnih posebnosti manj v mlajšem rokopisu, pri členkih in predlogih pa v
starejšem, vendar je razlika med rokopisoma premajhna, da bi lahko zares trdila, da je kdo od
njiju bliže takratni ali zdajšnji normi. Svojo prvo hipotezo torej bi delno potrdila.
Pri drugi hipotezi me je zanimalo, ali je v mlajšem vpliv nemščine manjši. Z analizo
glagolskih zvez s prislovi in samostalniki se je pokazalo, da se je mlajši nekoliko otresel
vpliva nemščine, saj so takšne zveze pri njem redkejše in je torej vsaj na nekaterih mestih
bliže slovenskemu načinu izražanja. Oba uporabljata veliko nemških besed, nekatere med
njimi so (bile) v splošni uporabi, nekatere pa so skoraj nerazumljive, vendar je pisec mlajšega
rokopisa nekaj prevzetih besed nadomestil s slovenskimi ustreznicami (npr. prebivališče,
pismo). Svojo drugo hipotezo o manj germanizmih v mlajšem rokopisu bi torej potrdila.
Pri tretji hipotezi me je zanimal zapis z vidika stalnosti, urejenosti in razločevalnosti. Kot
problematično se pri obeh še vedno kaže zapisovanje šumnikov, enočrkovih predlogov, ločil
in velikih začetnic. Ker je mlajši na ostalih raziskanih področjih bolj napreden, čeprav še
vedno ne povsem dosleden, bi svojo tretjo hipotezo o večji urejenosti, doslednosti in
razločevalnosti zapisa v mlajšem rokopisu potrdila.
Čeprav je v mlajšem rokopisu veliko stvari izboljšanih, je še vedno tudi ta močno narečno
obarvan, v slogu pisanja pa sledi takratni pisni tradiciji, zaradi česar je privlačen za nadaljnje
skladenjske in narečne analize. Zanimiva bi bila primerjava treh piscev starejšega rokopisa,
saj so med njimi zagotovo razlike, in primerjava z nemškim originalom tako na področju
vsebine kot na področju jezika. Ta in druga podobna dela niso zanimiva samo za razne
obravnave, ampak že zaradi njihovega obstoja samega, zaradi truda in časa, ki so ga bili pisci
pripravljeni žrtvovati za danes skoraj popolnoma nepoznana besedila.
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Povzetek
V magistrskem delu sta obravnavana in primerjana dva koroška rokopisa o Antikristu in
koncu sveta. Prvi rokopis je iz leta 1767 in nosi naslov Antichrsta Shiullenie ali Lebn
Antechrista, drugi Shiulenje, regierenga inu smert Antikrista pa je iz leta 1790. Bukovniški
rokopisi o Antikristu so bili zelo priljubljeni, nastali so na podlagi nemškega besedila, ki ga je
napisal kapucinski pater Dionizij Luksemburški: Leben Antichristi oder ausführliche,
gründliche und historische Beschreibung von der zukünftigen Dingen der Welt. Oba rokopisa
vsebujeta 50 poglavij, vendar je le mlajši ohranjen v celoti, starejšemu pa je dodano besedilo
o poslednji sodbi. Starejši rokopis je najstarejši ohranjeni rokopis o Antikristu v slovenskem
jeziku, zapisali so ga trije pisci. Pisec mlajšega rokopisa je kritičen do jezika starejših
rokopisov o Antikristu in dvomi v resničnost njihove vsebine.
Pri raziskovanju so me vodile hipoteze: v mlajšem rokopisu je manj narečnih posebnosti na
ravni glasoslovja in oblikoslovja, bolj so upoštevane značilnosti (takratnega) knjižnega jezika
in pisne tradicije; v mlajšem rokopisu je vpliv nemščine manjši ter zapis v mlajšem rokopisu
je bolj dosleden in urejen, pa tudi razločevalen.
Pri zapisovanju sem ugotovila, da je zapisovanje šumnikov, enočrkovih predlogov, ločil in
velikih začetnic v obeh nedosledno, na ostalih raziskanih področjih pravopisa in črkopisa pa
je bolj dosleden pisec mlajšega rokopisa; torej je ta hipoteza potrjena. Pri obravnavi narečnih
posebnosti in vplivov (takratnega) knjižnega jezika se je izkazalo, da hipoteza drži predvsem
pri glasoslovju, saj starejši zapisuje več narečnih pojavov (npr. švapanje, dvoglasnik ve/ue,
razne asimilacije in redukcije), mlajši pa se je bolj približal takratni, včasih pa tudi sedanji
knjižni normi. Pri oblikoslovju sta oba zelo nedosledna, pojavlja se veliko različnih končnic
za različne sklone, v nekaterih pogledih je bliže normi starejši rokopis (npr. dosledna uporaba
dolgega nedoločnika), v drugih pa mlajši (npr. končnica -ega za rodilnik zaimenske
sklanjatve). Pri nepregibnih besednih vrstah sta si zelo podobna, razlike med njima so majhne
ali pa jih sploh ni. Svojo hipotezo o manj narečnih posebnostih v mlajšem rokopisu sem tako
le delno potrdila, saj velja predvsem za glasoslovje in ne toliko za oblikoslovje. Nazadnje me
je zanimal vpliv nemščine in germanizmi v obeh rokopisih. Raziskovala sem predvsem
besedje in kalkirano rabo zvez glagolov s prislovi in samostalniki ter ugotovila, da je v
mlajšem vpliv nemščine res manjši, vendar še vedno očiten.
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PRILOGA 1: Odlomek rokopisa Antichrsta Shiullenie ali Lebn Antechrista (1767)
/023r/

Ta 10. POSTAVA
od ta kraia zhei
ima anti chriſt
spozhet jnv Roian
bittÿ
Ta hiſtoria pogera
vtad kraie nati vedeti
zhei bi jmov anti chr=
iſt roian biti semv=
zh vba bilonie
babillonie ſta dvie
anaie vegiptv ta
drvga leſhi vtei dvſh=
elli senar stve inv
ſedem red mill od
jarvsallema vkati=
ere ma te antichriſt
roian bittÿ takv nas
vezhi S. hironimvs
S. auguſtinvs inu
veliko vezh anah
sveth moiſtrov Ribera
inv emanvell
dabi tei hiſtorie kei

na menglavo ozham od
te kraia tvde sa ſhriba=
ti ka kv ma svoi sazh=
etik
Kader ie te prveve Pat=
riareh noie svoiemi
sinami ven ſhov takv
so perſhli na ano
lepo semlo inu so io
iemlevali senara
tamo zhier ie prei no=
ue tv meſto spvov inv
tamo sazhvo sgole
offarti te tvrn babl
siemenam gore pvati
inv so svoie devo bres
gore gerenia na prei
gnali inv so teſti
ſtverlli sa ano niem=
ſhko millo vſsok kier
ie pa bveg na tam
delli ano na dopadli=
voſt mov ie niem to
ſhpraho takv smieſho
da kni vezh aden te
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aden te drviomv kei sa=
ſtopov al ie pogerov
odana kamen ie dobiv
liſſ al ie pogerov apno
ie dobiv pieſi al pogerov
merter ie dobiv gamer
inv takv nezh ni mo=
gvo biti inv so mogli
takv svoie devo
dove pvſtiti se ſhe seda
jem lvie fer biervng
tvie tvrn te smeſhniave
zhries neketiere liete
ramis htam sapvſh=
anam kraiam htomv
tvrni inv ie sazhev
Anv gvavtno meſto
nekvelle pvatii 12.
mill velikv inv tiste
se prave babilonia
ie nekvelle ta tvrna
spvano
te Rink mauer ie
ſtve kvafter visok inu
takv

takv ſhrok da more
ſe sdvema voſama
sravn pellati inv
kader noth pride se
more bres mvie aden
tomv drviemo vgeniti satv kier pa skves
teſte meſto ta velika
voda evfrates tazhe
ie nav te kral an ve=
lik mveſt zhries
storiti ſtve inv pet
inv dbaiſti zhrieulov
dovg inv petred
ſhrok vtam meſti
so zhvdno lepe inv
kvmſhtne rezhi vid=
eti gartlni kier
vſti pvavaio inv te
ſhvahtni kralevi
palosti
jnu teſte lopv meſto
ie per ſhieſt ſtve
liet an gavp ſtoth
zalla svata inv an
siz kaldeiariſh inv
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inu persianvſh man=
areha bv sraven ie
pa bv povhnv te hed=
obnoſti inv anv jezha
tah jserelſkah otrve=
k inv anv na pelev=
anie vkvſei na ſpo=
dobnosti zielliga svata
inv sa tiga dello ie ga
bveg nav skvs preroka
jſaia inv jeremia
pre kleti dabi na
krai sveta te anti=
chriſt kier ie chriſt=
vsov zvider dabo
tama spozhetie inv
roiſtve svoi krai
mov satv kier ie anv
malikvanie bvzalla
svata sazhetik
neketiere liete po
potvepÿ
inv tv meſto ie tv dro
samerkavo kvme ie
te prerokv imeni te
nai viſha tv meſto
pre klev je ſhe
perſhov te kralg
eirivs inv

inv ie vſeu niem te?
love siedaſh boek inv ie
ſeda tam druia na bo
na kaker lintvorni inv
ti hvdi dvhi inv ta dovia
sverina da knasmie ta
bliſhe che sano vRo
hoda sizer ie tam
vmrieti

Satv kier ie pa ta babi=
lonia potam takv sa=
pvſhana gratava ſo
ſe ti ivdi potah nekv=
elle baeſhezhe mieſtah
Resdialli inv svoie
bonenie dobilli inv
sravnta meſta ie tvde
anu siemenam neardis
inv ie dallezh pekont
sa voll ta veli ka po=
toka evfrates inv ta
ſadv doper naſezh=
noſti te semle inu sa
voll ta vellikiga kvp
ſbane ſha tah ivdov
kier maio oni tvde
tamo ano viſoko
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shumo te gabereieſh
rezhi ven sgnvntati
inv tamo so tvde te
velike bvkle tollmvth
vtam leti pet ſtve
kier ie po chriſtvsava=
m roiſtvo so blle
ſtoriane inv kar ie
vnieh diani te ſhvle
tekv boio od nieh
manth jmenvane
an flvs te modrveſti
sa voll nieh te vezhe
ſhvelle sravn te
babilonie ſtoi ta nova
bobilonia dallezh na
ſtrani pa sai ante=
kai daſe more nato
poderto babilonio
videti kar kote pode=
rti tvrn semvzh
tvde te poderti
gartl inv mieri
inv te ſhtape te ſt=
ah mierov

tv meſto ti iudi visoko
ſtemaio inv ga iem=
envieio pa gada
kiere ie na sviete
skore tv nar vezhi
da jarvsalemv
nezh nah na da tamo
ie nieh ſtomav sazh=
eti inv gore derſhenie inu tamo ma te
antichriſt spozhet
Roian inv gore sraian
bittÿ
sakai tamo ie tah
ivdov sina goga zhi?=
er ſe ti nai vezhene=
iſhi ivdovski moiſtri
snaidaio tamo soti
nai ſhtemaneſhi
vnieh ſtano kieri
nieh pateri arehv
gore ſtrieſhaio tamo
ie tvde ta liepa fier=
ſhtava ſhiſha skatiere
ti iudii bres vſazvi=
bla verviaio da ſteſte
ima niem te oblv=
bleni per dafitv niem Roian
bittÿ
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da ta nova babillonia
glih kni na tei ſtareÿ
babilonie spvano ven=
dernemave ſhena teſti
ſeſhe glih kaker pa ier=
vsallem ie tu da takv
sate pravio htvden ozhe
sbabillonie v jarvsald
Raiſhati more an dovg
zait po tah poder=
tah mierah ſtare
babillonie hoditi preÿ
da na mveſt na trofi
zhries te potak evf=
rates
jnv vtei noveÿ babillo=
nie ie mave tvrkov inv
haidov naiti vezhi
tall ko ivdov inv per
tam ſhleniam pobie=
nie ſe be li sa 4000.
mozhni kakv veliko
vezh boio seda spodr=
aieni inv teda pa
ſhe bol kader boio
antichriſta sa svoi=
ga Meſiaſa svolleli

Ta 11. POSTAVA
od te ſhtoma inu
ſhvahte tiga hvdo=
bniga antichriſta
Tv ie svetu dro vedeti
da te antichriſt bo an
Roiani iud inu da ſe bo
an ſin dafida ſhribov
kaker bi ſta Rodv iuda
biv inu tv bo on dro
morov ſtorite kader bi
on tv kna ſtvero takv
bi ti iudi niemv kar
nah naſhe veliko
menie dabi ga sama=
siaſa gore vseli satv
bo on na vſe viſh troh=
tov kakv bi mogov tam
ludem priedi ſhbazati
daie on te Reſnizhni
sin dafitov
Ta sueta ſhrift inv
bvkle svete ſhrifte
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inv ti sveti ozhiazh mar=
niaio vſo dergazhi
od te Rezhi ti sveti
ozhiazhi pravio da
nia ozhakana bo ſta
Rodv iuda temvzh
ſtiga Rodv donn.
- - - - - - - - - - - - da ti tv veſhe moreſh
sa ſtopeti ta kv koÿ
poſhinieÿ kakv oni
ſhivo vtam meſti paga=
das inv oni maio tamo
svoio fierſhtavo hiſho
inv svoiga fierſhta
kiera onÿ pateriariha
imenvio inv pravio
da ie ſta rôdv iuda od
te hiſhe da fidave inv
teſti Rved pravio da
na bo ne koli dove
vſeu do prihoda
nieh meſiasa inv si
noter pilldaio daie

ſhe do neſhni den
maio te ſtarodv
jnv daie niem glih
ori geles stim prerok=
am oſeasam skaſov
zhries tv prov pred
re ſveſhov vender
ſo oni ſhe neſhnie
den takv terdovratn=
i daſe raiſhi nagaio
martrati al pa
vmoriti kaker de dergazhi vervati
takv oſtane nieh
fierſht vtei babill=
onie inv regieraio
sami med ſebo
ſhniem pa morio
oni od teſta kraia
inv od teſta dvſh=
iel ano ueliko
ſhvmo denariov
dati temv tvrskomo
svldanv da oni teſta
fierſhta inv nieh
regieringo kvpio inv
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inv teſta fierstava ro=
dv imata mati tiga
anti chriſta priti
jnu takv klor po
nieh modrvesti ven
resvoſhio da knema
an iud na tem zvi=
blati dabi kar od
dafida te ſtom na
biv ſteſte hiſhe bo
teſta fierſhta bo ano
hzhi Roiena inv ſe
bo od mvadveſti
zopernie vezhiva ka=
der pa bo od rastva
se bo tomv laidig
taiflnv podvergva
od svna se bo pa ska=
sav kaker bi biva
sveta inu od buega
resviezhenie meva
inv si bo anu velikv
na nio gledanie sa=
ſhvſhiva sa vollo te
svetveſti per tah
judah vbabiloni

satv kier ima te pravi
meſias sane zhiste devi=
ze spozheti inv roian
biti takv bo ta firſtvht
zopernzo takv dovgo
htei Riezhi na ganiov
te lvcifer da bo lud lih
sanienO moſham ven
ſta rodv donn ſhroka
gratava kaker ſhitro
bo ona spozheva se bo
ona takv zhiſta takv
sveta takv brvmna se
negava vidati kaker bi
ona nekolli vezh na kei
tazha naſhi niava
kader boio pati iudÿ sve=
dellÿ daie nosazha takv
si boio noter pilldali da
ie ona bres pomvezhi
tah moſh spozheva inv
da takv se im ima te
oblvblani meſias na=
snanie dati inu ſhnie
se imate dovgo vnſhan
meſias Roditÿ
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Roditÿ kar pa ta nat=
ierlih ozheta an gre
teſti nia ozha bo ſta
rodv donn tv sprizhaio
sveti ozhiazhi inv
sueta ſhrift prveve=
zh vtah bvkvah geni=
sis zhireies tevme
riezh Pateriarih
jacoba svoie dvanaiſt
sine ſhegnvov k donv
ie on takv sdihvov
odanv bo ana kazha
na potv ana kazha
na ſteſdieh ona bo
pikava na pod pvatah te lvdi inv konie
da ti raitariebo io
snak na poth padalli
ogospved ies ozham
natvoie svelizhenie
zhakati
te so Pateriarih jacob
ie tv marvvov dana
satv kier ie on biv ana
kazha napoti tih

filleſteiariov kar po=
svetno an gre kar pa
dehovno beſiedo an
gre ie on stopov ta
anti chriſta da ſte
Roda donn ima on
Roian bittÿ kieri bo
on rieſn ana kazha
na svieti ana kazha
te ofartÿ petregarie
galvfie ſhmaillarie
kvmſhtlarie inv vſe
ſhpizarie zhvdaſhov
guavtvania inu ie
vſah ſhvaht smiſh=
lena na spodobno=
ſtov
sakai te sveti Pater=
iarih jacob ie tv vſe
pred sebo vido inv
ie skves dvha te
prerokvania govorv
inu ie tv dobro sposnov
da ti iudi boio ta ſhl=
enia meſias sa
chriſtvsa inv sa
pravega svelizharia
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gore vſsli ta prava=
ga Meſiasa pa boio
fellik sa vergli inv
kriſhali satv ie vpi=
v sgvaſno stimo
o gospved ies zhaka=
m na tvoie sveliz=
henie jnu kar na
anti chriſta kieri
bo ſtarodo donn
perſhov
ti bverni judÿ zhakaio ſhe veliko ſtve
liet na po koi inv na
svelizhenie inv na
odreſhenika meſiasa
jnv ſhedoſieh mav
zhries nie nizh drvia
na pride kaker rive
nadlvie bueſhtvo inv
ta ſhave od dona pa
ſhliſhio tv herkeni=
e tah koniov ta
antichriſta ſhliſhi=
o samv od nia

pa sa ſto peti knamorejo
satu kier ſo ſi slapoto
otapeni veliko menie
morio sapopaſti da nih
na svetvest od ta rodo
donn toſsa pride
kader ozhmo to skrivo
sveto ſhrift poſhiniati
takv naidamo da ſhe v
ſtaram teſtamenti se
ni nezh pridniga od ta
Rodv dann ſhliſhavo
inu so na teſti tvde
trſhe merkalli inv
alitingo meli kaker
nate drvie Rodove
satv ie te joſue kier ie
te isrelske rode vto
ſuoleno dvſhevo talov
daie ſhe lih terved
donn ſtareiſhi biv
chiti drvie ie te ſti ven=
derna ſhlenie lvs ſho
da more vsaki dove
vſeti da ſta rodo donn
ima anti chriſt
Roian bittÿ
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inu ſteſtiga ima tam
jvdam ana velika na=
ſhatveſt zve priti
inv ſtiga vrſhaha te
Evangin-48 S. johannas vsvoieh
perkaſnah te rodv
donn kni otov svetiga
imenovati daie ſhe
lih ſtadrviah Rodov
ſisazha ieh ie 10000
sveteth imlevov
takv od te roda donn
kni ana otov sata
imenovatÿ inv ga ie
ofentlih ven pvſtov
inv ſta ie dole vseti
da ſtiga ima tean
anti chriſt priti
inv veliko tavſhen=
t inu tavſhent lvdi
bo ſpet sebo od ta
svelizhenia potegn=
ov
tazhah Rezhi inu ſi
ſuete ſhriftÿ kakar

48

pravi s. Avguſtÿnvs
antichriſt imaſte
ſhvahte donn Roian
bitti kaker ie vbv=
kvah grnisis brati
s. ambroſsivs prave
antichriſt bo
perſhov ſte ſhvahte
donn
te haidniſh ſhvbi=
lle tvde takv pravio
vteſtah zaitah bo
an fierſht gore vſtov
ſta Rodv donn sie=
menam antichriſt
teſti bo ana gvava
te offarti an
moiſter te smeſhn=
iave inv ana popo=
vnoſt te hedobnoſtÿ on bo te sviet
preberno inv velizhe zahne inv
zhvdaſhe devov tv
ſe bo skves glaſnaio
sguedno inv on bo
ſhanſtuo pozoprov

Pripisano navpično ob besedilo
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Vidiſh ti moÿ chriſti=
aſki bravez kakv sv=
eta ſhrift ſtiemi
ozhiazhi inv ti S.
ozhiazhi si sueto ſhr=
iftio derſhio inu tude te haidniſh ſhvbile
tvde ſhniemi glih
od ta anti chriſta
marniaio da ima on
an iud biti jnv ſte
ſhvahte donn inv
kader bi tv seda tam
jvdam otov poveti ka=
kv oni tv mave varie=
naio inu ſe vender
ſa te nai srezhneiſh
ſhazaio

Ta 12. POSTAVA
od Roistva inu
obreſhvania inu

jmena anti chri=
ſtaua

Per tam Roiſtve chri=
ſtvsavam so vſe ve=
lizhi zhvdaſhi godi=
lli sakatiere mi dobro
viemo inu ſmo teſtah
vezh barti ſhliſhalli
dapa tvde per anti=
chriſtavam Roiſtve se
boio godilli tv ie gor
gvi ſhno satv kier bo
antichriſt vſah rezh?
ſh chriſtvsv ies vſe zvi=
der takv ſhitro chi bo
on po davatih
mieſnzah ſtezo per ſke
materi roian boio
niemi ti zhvd aſhi ta=
kv zve ſhli kakr ta
sienza te ſhvota skves
to po mvezh tega
lvciferia sa tv kier
bo on an otrok ta
ferderbenia da ſe bojo
na nieh kraiah veliko
fo vſh zhvdaſhi godili
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kai boio pa sani zhv=
daſhi ta kna morem
glih poſhribati satv
kier chriſtiani kna
bojo od nieh vedelli
inu ſhe te vezhi tall
teh judov tude kar oni
kna boio vedelli al
ie nieh meſias roian
bol kar tazheſh da
ſe iem bo sam na
snanie dav kir ſhe
bo nemave od raſtov
kaker ſhitro bo te anti=
chriſt Roian gratav
bo niemv bveg tvde
ane Anglla poſhlav
ta Angell patvde ſhi=
tro na to sapveved
boſhio se bo ſhtro vto
ſhiſho povdav inv
svoio svſhvo si skerbi=
o ferihtvatÿ sazhev

onga bo pred tiem lvci=
feriam varvov pa sa
voll nie hvde zoperski
materi bo mave samogo
pa sai zeue ne gor ga
kna bo sa pvſtov te=
mvzh svoio svſhvo ſhe
boll fliſik ferihtvov
inv kna bo od nia dovE
vihov ta zheſh da ſe
bo te antichriſt si
svoiomodrveſt io inv
ſfrai vollo temo
lvciferiv sdvſho inv
stallesam zhries da
inu se temo felih
nau offntlih sa
prava boga moliti
Kader bo oſm dni
ſtar ſe boio na vso
pergodnie te oſmi
den kobreſhvainv
perpravlallÿ vſi=
nagogi al vtei
ſhiſhi zhier bo Roia=
n
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Roian inu pred vsi=
m morta biti dva
zierlih siedaſha
al ſtova perai aden
sa kottra aden sa
ta preroka elliaſsa
jnu kader boio oni te
ſtov sa elliaſa
tanter neſlÿ boio
mozhnv vpili te
ſtovo ie sa te prerok
elliaſsa ta velika
ſhtima nieh vpitia
? ie ſtaga vrſhaha
kier ie nieh moiſter
diav daper tam obr=
ſhvanie ima elliaſſ
zvede bittÿ sakai
kader bi kartakv
gvaſnv na vpilli bi
elliaſ ven oſtov
sakai on ie ſhe te
poſhlvſhnemave
sgvbov sa voll nia
ſtaroſtÿ

jnu kaker ſhitro bota te
dva ſtova perait ſe bo te
kotter inu te obreſhua=
vz vto ſhiſho podav inu sa=
povedov perpravti kar
je obreſvanie potrieba
ſhitro boio tota perpra=
uleni neketieri mava=
di iudÿ vlapo ordingo
poſtavleni notere vtei
ſhvelÿ
te prveve bo mov vſvo iei
Rozi od dvaneſtih sviezh
ano kvpe ſtoriano bakvo
h spomienv teh dvanaiſt
iſerelſkah Rodov te
drvie pred ſebo ponaſse
an pehar Redezha
vina
te treti bomov vsvoieÿ
Rozi teſti noſh skieriem
gaboio obreſhvallÿ te
ſhtertÿ bo mev ano
sraberno skledo szhi=
ſtemi pav ou natemi
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ga derzami na povniano
inu keder boio vſo pe=
rait melli boio vlepo
oringo nekuetr ta
kottra inu obreſhvavza
ſtopieli bote obreſhva=
vz sazheu topeſam
peti kiero so ti iserel=
ski otrozi pelÿ kier
so zhries te Rediezho
muerie perſhli
Kvme bo on sazhev to
peſem peti boio te ma=
trone teſta otroka do
dvron per naſle te
kotter poide niem
prveti inu bo niem tv
otrozhe ta antichriſta
vſev inu temv obre=
ſhvavzv zve neſov inv
vtem boioti drvgi
judi sazhelli sguaſno ſtimo po nieh
navadi Rezhi habb=
i tv ie ſhegnan ie te
kieri to pride

inu teſti augen plik
bo ellias htemo anti=
chriſti noter ſhov inu
nate perai tani ſtov
dole siedov inu bo
gledov kakv boio tv
otrozhe obresvallÿ
kaker tam iudam
ſprizha te visveki
Rabinar stiga pisma
preroka maltachia
daie ellias vſelle per
nieh obreſhvanie kier
prave pollei ieſ poſh=
lem moiga Angela
pred meno da
on te poth pred
moiem oblizhiam
perpravi inu takv
ſhitro bo goſpved
ksvoimv templnv
perſhov kiera viſh=
ate inv te Angel te
saveſe kiera vi po=
gerate
jnv kader bo ellias
inv te kotter boio
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tam sedeli bo te obre=
ſhvavz tega antichri=
ſta gore Reſviv inu
obreſov inu rekov hval=
en bodi bveg naſh
goſpvod an krall teg=
a sveta kier ſi nas
stvoiem porodam pos=
vetov inu nam to sa=
veſo ta obresvania
dav kader bo te anti=
chriſt ſpet povit bo
te obreſhnavz inv
tamo oaele ſtoiezhem
ivdam rekli hvalen
bodi bueg naſh gospve=
d kral tega sveta
kier ſi ti nas ſtvoiem
roiſtuam posvetov inv
sapovedov da mi no=
ter gremo vto sa=
veſo aberhama
naſhga ozheta na

tv boio ti ivdi Rekli
glih kaker tu otrozhe
noter gre vto saveso
naſhiga ozheta Aberh=
ama takv imatvde
noter ieti vto postovo
moisasavo vte sakon
inu vd bre dielle inv
teda bo temo otrokv
tv ime dano inv ta
obreſhvania krai
ſtverov ſhniem
Keder bi pa aden otov
vedeti al bo dro tv
jme antichriſt dobiv
vſvoimv obreſhvanie
nak teſte kar sata
delo kader bi on tv
jmeme tam prevsev
bi ſe ga ti chriſtiani
bali inv nia potam
jmenv sposnalli
satv kna bo takv
ime dobiv
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dapa nia sveta ſhrift
ma veli ko kraiah anti=
chriſt imlvie tv ie ſta
vrſhaha kier bo on ſi
vſim dianim
chriſtvſu zvider anti=
chriſt ie ana gabreiſh
beſieda anti tvie zvi=
der kier pa pravezve
chriſt te kvie rezha=
no chriſtvsu zvider
al anti chriſt
al ozhmo vedeti kai
sanu ime bo anti=
chriſt prevſeu koÿ
te bvkle tolmth
gore vdaremo tamo
ſe naide od dveh
meſiaſov te prveve
maſiaſ per joſephv
kier ie biv bvern
boginv poniſhan
kierga ti ivdÿ
nezh na ahtaio te

te drvie ie meſias
per dafiti na ketiera
ti ivdi zhakaio inu
ga ſhellieio kier
bo angenlih mogozhn
kral tega s sveta satv
ie uehkv vedati dabo
on tv ime dafit mev
sizer biga ti iudÿ
gore kna vſellÿ
pa naimo imeviaio ti
ivdi nieh meſias anti=
chriſta kaker ozhio tv
samu ime dafit ie per
nih takv ſtemano
daie tah ivdov vſe=
daniah zaitah veliko
tavſhent se nagaio
dafit imenovati inv
tv ime otov vſo dro
ies motioſ delli noter
pellati pa kni tellkai
potrieba kiere bi kar
vſaki na sa ſtopov
bo tv mihne ſtano=
vitno oſtava kar ſte
ſhliſhalli paſh pred
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te ſtiem nas te dobrve=
tlive bveg obareÿ dabi
meli mi teſte doſhveti
inu teſta keÿ pozhvte=
tÿ

Ta 13. POSTAVA
od teh rezhi inv po=
zhetia antichriſtava=
h diel vniagovei ma=
dveſtÿ nia hedobno=
ſtÿ
glih kaker ti iudovſki
otrozi kaker ſhitro
ſo oſtauleni se navaio=
io inu dale nem ave
amarnvati snaio ie
vezhijo na gabreiſh
ſhpraho inv na ſhri=
benie gantiere nie
inv vſe ſhvaht kvmſhti tekvie gviſhno da
bo toe lvcifer kier bo od
nia spozhetia do
teſhlenia konzania

ſhivllenia noter vnia
ſhiſhi inu vniam ano
boningo mov se bo tvde
dobo to pofliso vta anti=
chriſta vsah tah rez=
hieh prov podvezhiti inv
gore sraditi inv nia
htei hedobnoſti napelle=
vov inv na ganiov
Satv ga bo nai preÿ
ſtiem trvzhov inv
movzhezhe serd
inv sovraſhtv zhries
nas chriſtiane inu
ano gorezho lvbeſn
prveti tam ivdam
boniem noter vliv
sraveno ta bo an tvde
veliko skerbi mov dabi
on kei na sbollov bol
kei na iedov dabi nia
szartlano mv talleſsv
kei na ſhkodvavo jnv
utam bo veliko Malio=
no hvdizhov perait
temo anti chriſt
ſtriezhi dabi kei knia
gore sraiene na men=
glavo inv zhries
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zhries tv bo te lvcifer
sam nia ſhuelmaſter
dabo on prvevezhvnia
ano tako opvſhenie
vnia tellv sa sadov kier=
a ſh ni nekoli anzhvo=
vak tazha per an am
zhvovekv vidov
on bo nia dvſho ſtako
mozhio inu kvmſh=
tio dove rihtov kaker
bion an Angel biu
inu kar an zhvova=
k on ga bo vſah ſhvah
Rezhieh takv podviſh=
ov da niemv na bo
gliſhe vſah skrvnah
sleperiah inu kvid=
enie pa dobro
vid etÿ
on bo vſvoimv ſhinie
inv sastopnoſti takv
vezhan inv probier
na vſe ſſprahe bo
vezhan kaker gabrei=
ſh alatai neſh
eſh

49

grieg=

niemſko
arabiſh

franzeſiſh
kaldeiſh

tartariſh inu vſe
ſhprahe tega sveta bo
takv prov marnvov da
boio ti ludi si noter
pildali da to kni
natier lih da more
kei ad bvega zvede
bitti49
ja tvde ta visveka
gaideſh sebilla od
ta antichriſta ta=
kv ſhriBa da bo te
lvcifer vniam ſhniem
inu skves nia
marnvov inu vegov
inu te sviet sa pell=
euo satv ga im lvia=
io vnih ſhrifti belial
tvie an hvdizh inv
anzhries maſo
hedobn zhvovak satv
kier kna bo an
gmain taifl sem=
vzh samte viſhi

skaſoniſh

Manjka odstavek, ki ga najdemo v Ms 017 na strani /021r//
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lvcifer bo vniemv bon
bonov dabo on vſo nia
modrveſt vediozhn=
oſt vſo nia hedobo inv
ſtraſhnvſt inv petre=
gario bo skves nia
denov satv kaker ie
bveg per lvdieh inu
vgnadi per bvge inu
per lvdieh takv kier
bo antichriſt vſiem
chriſtvsv zvidern bo
tvde on gore iamav
po kar per bvege tem=
vzih per teh laidek
hvdizhah50
Takv ſhitro ki bo te
antichriſt svoio
pravo saſtopnoſt
dosegov on kna bo
vezh na sviga ſtva=
rnika ſpoſnav bol na
tv odrieſhenie od hvdi=
zha veliko menie
dabi on keÿ od niga

50
51

proſov bol kei dora
ſtverov da ga ſhe bo lih
nia angel vaih inv nia
vieſt dovoll barti bo
htomv dobromv opomi=
eniava pa on sa vſotv
nezh na bo marov temv=
zh se bo tomv vniam
bonazhomv hvzhi
lvzhifeie sdvſho inv
ſtellesam svoio premi=
ſhleno doro volo ſhiv
inv mertov na vſe
vezhne zhase zhries
dav inv nia ſvi=
eſti hvapez oſtov bogv
inv vſam svatnikam
ſe bo pak zhiſto inv
gor od rekov inu na
bo vezh na nia
spomenov51
(sličica)

Manjka odstavek, ki ga najdemo v Ms 017 na strani /021v//
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PRILOGA 2: Odlomek rokopisa Shiulenje, regierenga inu smert Antikrista (1790)
/018r/

Ta 10. Kapitl
Od tega kraja kej bo Antikriſt ſpozhet inu Rojen
Ta Hiſtoria pogera tude vtem kraju Vedet ki bi imeu Antikriſt ſpozhet
inu rajen biti namrezh v babilonÿ Babilonÿ ſta pak Dvie ana je v Egipto
tadruga Leshi vtei Disheli Senar ſtu inu Sedemdeſset mil od Jerusalema
V katieri ima Antikriſt rojen biti toku nas Vuzhi Sveti Hieronimus Sveti
Augustinus inu Velků Vuzhenikou ali Vuzheneh Sveteh Moſhou koker
Tudi Ribera inu Emanuvel
Debi tei Hiſtorÿ kei kai na mankalů tude popiſsati kaku ma Svoi Sazhetik
Kader jeta patrjarh Noe Svoimi Sÿnovi Von is Barke ſhou toku ſo pershli
na ano Ljepo ſemlo inu ſojo imenuvali Senara temu kier je ta Noe tu Meſtu
ſpuvou inu ſonega Sÿnovi Sazheli is gole oferti ta Turn Babl s imenam
gori pvati inu ſo ſvoje Delo bres vſiga gore heranje naprei gnali inu ſo tiſti Turn
ſturili Sa eno Nemshko milo Viſok, kir je pa Bug natem deli eno dopadenje
imeu Je jemto Spraho taku ſhmjeshou de keni aden tega drujega Kai ſaſtopiu
al pogera aden kamenje guni muda Liesſ alje pogerau apnů je dobiu pieſsik
alje pogerau Mort je dobiu kladivo inu taku nizh ni Moglu Biti inu ſomogli
Toku Svoje Delo doupustiti toku ſe ſhe ſeda te Turn te Shmeshnjave imenuje
zhes nekatiere Liete pride en Held Semiramis is imenam inu Sazhne okuli
tega Turna eno mozhno Meſsto puvati 12 mil Veliku inu tiſte Sepravi
Babillonia
Ta Mier okuli Meſsta je ſtu klafter Viſok inu tako ſhrok daſe more Sdve=
ma Vosama nau ſtrit pelati Satu kir pa ſkustů Meſto ta Velika Voda
Eufrates tezhe jenegau te kral en Velik Muſt zhries ſtorit ſtu pet inu
dvaiſti zhiuleu dog doug inu petred ſhurok v tem Meſti ſozhudne Lope
Lepe inu kunshtne rezhi Videt en Gartel kir uLufti plavajo inu ta
Kralovi Paloſt
Inu tiste Meſtŏ je per Shiestſtu Liet en Hauptſtadt tuje narto Vezhi Meſto
zieliga Sveta bilo inu en Siedesh Kaldejerskiga inu Persianerskiga Krala
bjlo Sraunu je pa bilu pounu te Hudobnoſti inu ena jezhe teh Israelskeh
otruk inu ano napeluvanje k vſei naspodobnoſti zieliga Sveta ſatega
Deli jenegau Bug skus preroka Isaia inu Jeremia Prekleti dabi na konz
Tega Sveta Te Antikriſt kir je kriſtuso ſuper en krai meu ſa ſvoje ſpozhetje
inu roiſtvo Kir jeto Meſsto bilu eno Malikovauſko Meſtu
Kumej je te Prerok vjemeni tega v narvishega tu Meſtu prekleu je ſhie
priſhiu tekral zirus zirius inu je nim vſeu ta kralovi Siedesh inu ſe=
da tam drujega naprebiva koker Lintrerni inu ti hudi duhi inu ta
Diuja Sverina dekena ſme blishej kok ſa eno Vuro hoda ſizer bi murou
Tam vmreti
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Tam vmreti Satu kir je pa ta Babiloniga toku ſapushena bila ſo ſe ti Judi
poteh okuli Leshozhesh Mestah resdiali inu ſvoje prebivalshe dobili
inu ſraun tega Mesta je tude eno Meſto is Imenam Neardis inu je Delezh
ſnano ſavol tega Velikega Hantlanje teh Judou Satu kir majo oni tam
Eno Veliko Shumo teh Hebreish Rezhi
Vunsgruntane inu tam ſo tude te Velike Bukve Talmuth /: tuje Judousko
Sveto Piſsmo:/ v tem Leti 500 po kriſtusovem roiſtvi ſo bile ſtorjene inu kar
je v nihdianjh te Vezhi Shule Shule toku bodo od nih Meſta imenuvane
tuje En potok te Modruſti Savol nih te Vezhi Shule ſranute Babilonia
ſtoÿ ta Mala Babilonia delezh naſtrani paſai enu telkein deſe more ta
Poderta Babilonia Videt karkote poderti Turn Temuzh tudi Ta pod=
derti Gartl inu mieri inu te ſhtapne tiſteh Mierou
Tu Meſto ti Judi Viſoku ſhtimajo inu jo imenujejo Pagandaa kiere je na
Svieti ſkorei nar Vezhe da Jerusalemo nezh nah neda Tam je nih ſtoman
Sazheti inu gor derſhanje inuvtemo ma Antikriſt ſpozhet rojen inu gor ſrejenbiti
Sakai Tam je Teh Judou Sinagoga inu tam ſoti nai Vuzheneishi Judi ſe ſnaidejo,
Tam jenih narti vſhtimaneishi Stoman ali ſhlahta kieri nih patriarho go=
ri ſtreshejo inu ſhribajo, tamje tudi ta Liepa fierſhtova Hiſha ſkatjere
breſ zvibla Usi Judi Verjejo dav teſtei ima nim ta oblubleni Meſias
rojen per dauidovi Hiſhi biti Data nova Babilonja glih kani na
tei ſtarei ſpuvana vunder je ime ſhena tiſtei ſe ſhe glih koker Jeru=
ſalem je tudi toku ſatu pravjo kdur ozhe sBabilonja v Jaruſalem rai=
ſhati More en doug zait poteh poderteh mirah teſtare Babilonja
hoditi preiden on Muſt natrofi zheſta potak Eufrates
Jinu v tei novei Babilonÿ je malo Turko Lo Ali haidou ſo Vezhi tal ko
judi inu pertem ſhljednem popianju ſo bili ſa 4000 mozhni
Kokŏ Veliko Vezh bojo ſeda podrejeni inu tedai ſhe bol ko bojo Antikriſta
ſa ſvoiga Boga imeli Pred katjerem nas Bug obvari inu Luba
Diviza Maria nas pred nim ſkri
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Ta 11 Kapitl
Odte Shlahte od katiere bo Antikriſt rojen
Tu je temu Svetu ſnanu date Antikriſt bo an rojen Jud inu daſe bo an
Sÿn Davidou piſsou koker bi is rodu Juda biu, inu tu bo on murou ſtoriti ka=
der bi on tu kena ſturiu taku biti Judi nimu kena Verjeli Veliko menje ſa
Meſsiaſa gori vſeli ſatu bo on na vſe Viſhe trahtou koku bi mogu te Ludi pr=
eViſhati da je on te Reſnizhni Sÿn Davidou
To Sveto Piſsmo inu ti Sveti ozhjaki govorio vſe dergazhi od teh Rezhi ti
Sveti ozhjaki pravijo denega ozha kna bo ſtega Rodu Juda temuzh is tega Rodu
Dann: Dati tu Loſhei moresh ſaſtopiti taku kopomiſli koku Shivio vtem Meſtu
Pagadisi inu oni majo tam ſvojo Firſhtovo Hiſho inu ſvoiga Firſhta katieriga oni
Patriarha imenujejo inu pravijo deje istega Roda Juda od Davidove hiſhe
inu tiſti rud/: pravio:/ nabo nikoli dou vſeu noter do prihoda Antikriſta
nih Meſsiaſa inu menjo deſhe do daneſhniga dneva majo od tiſtega rodu
Inu deje namLih origenes ſtjem Prerokam oſsiam Skaſou inu Skus tu previſhou
Vunder ſo oni ſhe doneshni Dan taku terdovratni deſeraishi negajo Martrati
Ali vmoriti koker dergazhi Veruvati.
Taku oſtane tanih Fiſht V bBabilonÿ inu regierajo Sami med ſabo odnegapa
Murejo oni inu tudi od nih kraja inu Deſhiu eno Veliko Shumo teh denarjou datite=
mu Turskemo Sultano ali zeſsarjo da oni tega Firſhta inu nih regierengo
Kupijo inu od tega ÿsſtega Roda bi imelala Antikriſtova Mati biti . .
Inu tak tenku ponih Modruſti Vunresſloſhio de nema en Jud natjem zviblat
debita ſhlahta kar od Davidoviga rodu nabila Is tiſte Hiſhe bo ena hzhi
Rojena inu ſebo od Mladoſti zupernia Vuzhila kader pa bo od raſtla ſe bo
Temu Hudizho pod Vergla od ſvuna ſe bo pa kaſala koker bi bila Sveta inu
od Buga resviezhena inu ſi bo ano Veliko na njo Gledanje Sasluſhila ſa
Vol te Svetuſti per teh Judah Satu kir mate pravi Meſsias is ne ene zhiſte
Divize ſpozhet inu rojen biti toku bo tu ferdamano zopernizu toku dougu
htei rezhi nagainou ta Luzifer da bo senem Moſham Vun ſtega rodu Dann
Shroka gratala koker hitro bo ſpozhela ſe bo negala toku brumna toku Sveta
Videt koker bi ona nikol kai takega kaj na Miſliva
Kader bojo pati Judi Svedeli, daje ona noſezha ſi bojo noter pildali al miſlili
deje ona bres pomuzhi teh moſhou ſpozhela inu de taku ſe j?em ima ta oblubleni
Meſsias na ſnanje dati inu ſhne ſe ima ta dougu Vunſhani Meſias roditi.
Kar pa tega ozhi amtizhe tisti bo istega rodu Dann, tu ſprizhejo Sveti ozhjaki inu
Sveto Piſsmo pervezh vteh Bugueh geneſis kir je namrezh Patriarh Jakob
Svoje Dvanaist Sÿnove Shegnou k Dannu je on taku ſdihniu O Dann bo ena
kazha na patu ana kazha na ſteſjeh ona bo pikala na Poteh te Ludi inu
koine dati Raitarÿ bojo ſnak padli O Goſpud jes ozhem natvoje Svelizhanje zha=
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kati Ta Sveti Patriarh Jakop jetu goviriu od Danna ſatu kir je biu ena
kazhe napoti teh Filiſtejerjou kar tu poSvetno amtizhe kar patu Duhouno am=
tizhe
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amtizhe Je on ſaſtopiu tega Antikriſta de is tega rodu Dann on ima Rojen
biti kieri bo on rieſen ena kazhe na potu Tu je pozielem Svetu ana kazhe
Te oferti Golifia ſheshniave zupernia vſe Spizbiberie zhudeſhou Gvauti inu
vſieh neuſmiſhleneh neſpodobnoſti
Ta Sveti Pateriarh Jakob je tu vſe pred ſabo Videu inu je Skus S: Duha to pre=
rokuvanje govoriu inu je tu dobru ſpoſnau dati Judi bojo tega ſhliednega
Meſsiaſsa sa kriſtuſa inu pravega is velizharja goriuſeli tega praviga Meſsia=
sa bojo pak ſavergli inu krishali Satu je vpiu ſglasno ſtimo o Gospud jes
zhakam na tvoje Svelizhanje inu kar na Antikriſta katieribo is tega rodu
Dann priſhvu
Ti brumni Judi zhakajo ſhe dougu ſtu Liet napokej inu na odreshenika Meſsiaſsa
inu ſhe doſeh mau zheſhnje nizh drugiga napride koker rive, nadluge Buſhtva
od Danna pa ſhlishijo Tu Resgetanje teh koinou tu Antikriſta ſhlishio paſa=
ſtopiti namorejo Sato kir ſo vſi ſlepotoi otepeni, Veliko menje morjo Sapopaſti
danih na odtega rodu Dann ſem pride
Kader pa ozhmo toſkriuno S: Piſsmo pomiſlit takudnaidemo deſhi v ſtarem
Teſtamentu Se ni nizh pridnega od tega rodu Dann ſhliſhalo inu ſo na
tiſte tudi terſhe merkali koker pa na druje rodove
Satu je te Joſve, kir je te Israelske rodi vtei Isvoleni Deſheli taleu daje
Shie lih ta Rod Dann taſtareiſhi bieu gaje Vnder naſhliedne puſtiu de
more on en vſaki doli vſet da is tega Rodu Dann ima Antikriſt prit
inu is tiſtega ima tem Judam eno Velika naſveſtust zuprit inu is tega
Vrſhoha S: Joannes Vſvojem ſkriunem reſodenju ta rod Dann keni oteu Svete=
ga imenvati, deje ſhelih is teh drujeh rodou vſakeh 10000 deſet tauſhent Sve=
teh imenuvau inu ta rod Dann je zhiſtu Vun puſtiu Vun istega je doli vſeti de is
tega ma Antikriſt priti inu Veliko taushent inu taushet Ludi bo od tega Svelizha=
nja potegniu
Takeh Rezhi inu is Svetiga Piſsma, koker pravi S: Auguſtin Antikriſt ima istega
Rodu Dann rojen biti koker je vBuguah Geneſsis Brati Sveti Ambroſh pravi
Antikriſt pride is te ſhlahte Dann en terd Rihtar an zhloveshki Tiran kir bo
TeLudi ſodiu nar Vezh pak tiſte katieri v pravizhnem Potu hodjo
Te Bogabojezhi Apat Joahim tudi pravi: Antikriſt ima istega israelskega krje=
la ſpozhet inu rojen biti istega rodu Dann inu on ſebo tei Gvauti tega Hudizha
podau Te haidouſke Sibile tudi toku pravijo v tisteh zeiteh bo en Firſht gori uſtau
istega rodu Dann is Imenam Antikriſt tisti bo ena Glava te oferti en Moiſter te
Shmeshnavee inu ena popounoſt te Hudobnoſti, onbo te Sviet preberniu inu Veli
Velike zahne inu zhudeſha delou inu bo ſhenstvo pozoprou
Vidiſh ti moi kriſtianski Brauz koku S: Piſsmo ſtemi ozhiaki inu ti ozhjaki Svetem
Piſsmam derſhjo inu tudi te Haidouſke Sibille /: tuje nih Sveto Piſsmo :/ tudi ſhnje=
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mi poterdijo da ima an Jud biti iste ſhlahte Dann: inu kader bi ſeda tu tem Judam
otem povedati toku temu oni nizh na Verjamejo, inu ſe vunder ſate nar ſrezhnei=
ſhi na Semli Se ſhazajo Amen
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Ta 12 Kapitl
Od Roistva Obresuvanje inu Iimena Antikrista
Pertem roiſtvi Kriſtusovem ſo ſe Veliki zhudeſhi godili ſakatiere mi dobru
Viemo inu ſmo od tih Vezh barti ſhliſhali, deſe pa per Antikriſtovem Rojſtvi ſe bo=
do godili tuje zelu gviſhno ſatu kir bo Antikriſt vſeh rezhieh kriſtuſu ſuper
Taku hitro bo on po dvanaiſt mieſtah ſte zuperſke Matere rojen bo jo niemu ti zhu=
deſhi taku zu ſhli koker ta Sienza tega Sveta ſkus to pomuzh Luziferja Satu kir
bo on en otrok tega ferderbanjea, daſe bojo na nih krajeh Veliki zhudeſhi goDili
Kai bojo pa sa eni zhudeſhi, te kena morem glih poſhribati, ſatu ku kriſtiani
kna bojo od nih Videli inu ſhete Vezhi Tal teh Judou kar eni nabojo Vedeli alje
ſhe na Svieti bol ſhe kar taku dougu daſe nim boſam na ſnanje dau kir bo ſhe eno
malo odraſhen.
Koker hitro bo Antikriſt rojen bo Bug niemo tudi Angela ſa variha dau te An=
gel nato ſapued Boſhjo ſe bode hitro vto Hiſho podau inu ſvojo ſluſhbo Skerbjo
Sazheu, on ga bo pred tem Liziferjam Varvou paſavoL nega zuperſke Mate=
re bode malo ſamogu Paſai kna bo ga zelo ſapuſtiu, temuzh ſvojo ſlushbo ſhe
bolfliſik rihtuvau inu kna bo ga poprei ſapuſtiu: daſe bo ta Antikriſt vſoi
ſvojoi Modruſtei ſDusham, inu S Truplam temu Luziferju zhies dau inu ſe
Temu folku negau ofentlih ſa Boga modliti
Kader bo oſsem dni Star taiſe bodo ſgudai ktemo obreſuvanju perpravili vſi
negovi, v tei hishi kjer bo on rojen, inu vſim pred vſim morta bit dva prau lepa
Siedeſha, al ſtola perpraulena aden ſa Goteja te drugi sa Eliaſa Preroka inu kader
Bojo oni te Stau ſa Eliaſa noter neſli, bojo mozhnu Vpili: te Stau je sa Eliaſa ta
Velika ſhtima nihvpitja, je ſtega Vurſhoha, kir je nih Moiſter diau daper tje=
m obreſuvanju ima Elias ſraunu bit ? Sakai ko bi oni tok glaſno kna vpili bi
Elias kena priſhu kir je on ſhe eno malo Gluh ſavoli nega ſtaroſti
Inu koker hitro bota ta dva Stola perpraulena ſe bo te Gotei inu te obreſuvauz
Vto Hiſho podala inu ſapovedala: perpravit kar je h temu obreſuvanju potreba
Hitro bodo teda perpraleni katieri mladi Judi al po ordingi poſtauleni notre
V tei Shuli Te provi bo meu vun is dvanaist ſviezh ukup ſtorjeno Baklo
kſpominŏ teh 12 Israelskeh Rodou Te druji bo meu v rozi tiſti Naſh skjerem
Ga bodo obreſuvali Te tretki pred ſabo poneſe en Glaſh redezhiga Vina Ta
ſhterti bo meu ano Sreberno Skedo is zhiſte zhiſtemi kaderzami napoujeno: inu
kader bojo Vſe perpraviliuleno meli bojo vLepo ordingo okuli ſtopili inu te o=
breſuvanuz bo ſazheu Tiſto Peſsem pet kiero ſoti Israelski otrozi peli kir ſo zheſs
tu redezhe Murja Shli
Kumai bojo sazheli to Peſsem pet bojo te Matrone tega otroka k doru perneſle
Te Gotei tedai poide nim pruti inu nim bo tega otroka Antikriſta vſeu inu temu
obreſuvauzo neſu, inu teda bojo Sazheli ti Judi ſglastno ſhtimo ponih navadi
Rezhi haba, tuje ſhegnan jete katieri tu Noter pride
Inu tedei
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Inu tedai bo Elias priſhu inu nata perprauleni ſtau Sedu inu zu gledou ko bojo
Tega otroka obreſuvali, kaker tem Judam ſprizha ta viſoki Rabinar is tega
Piſsma preroka Malahia deje Elias uſele pernih obreſuvanji kir pravi: Jes poſhlem Moiga Angela pred mojem oblizhjam, da on ta pot pred mano popravi koker
hitro bo Goſpud ſvoimo templŏ priſhu kiere Viſhate inu te Angel Saneſe
kamer Vi pogerate.
Inu kader bo Elias inu ta Gotej bota tam ſedela bota obreſuvauz tega otroka
Gor reſviu inu obreſou, inu reku hulalen bodi Goſpud naſh Bug, en kral tega
Sveta kir ſi naſs ſtvojem porodam poſvetiu inu nam to ſaveſo tega obreſuvanja
dau kader bo Antikriſt ſhepovit bote obreſuvauz inu ſhnjem vſi ſtojezhi Judi
rekli hvalen bodi Bug naſh Goſpud kral tega Sveta kir ſi naſs ti ſtvojem roiſtv=
vam Poſvetiu inu ſapovedou dami noter gremo vto ſaveſo Abrahama naſhega ozh=
eta natu bojo ti Judi rekli: glih koker te otrok noter gre vto ſaveſo Abrahama
Tok matudi noter Jiti vto poſtavo Moſeseſovo vte Sakon inu teda bode nemo
Ime dau inu tega obreſuvanje en konz ſturiu kader bi pa aden oteu Vedet al bo
to Ime dobiu Antikriſt bol kar Nak tiste ime kar ſatega deli, kir on tu Ime
meu Antikriſt tok bi ſega ti kriſtiani bali inu biſe imu kena podvergli ſatu
kena bo taku ime Dobiu
Da pa S: Piſsmu nega Antikriſt imenuje je istega Vrſhoha kir bo on vſim djanju
kriſtoſu ſuper Antikriſt je ena Hebreish Beſieda Anti tuje ſuper kir pravi
kriſt toku je rezheno kriſtuſo ſuper al Antikriſt
Al ozhmo Vedet kai ſa eno Ime bo Antikriſt preuſeu kai te Bugue Talmuth
Gori vdarimo, tam ſe naide od dvojeh Meſsiaſsou pruvi je biu burn poniſhen
inu Boſhen, kierega ti Judi nizh na ahtajo, te druji: je Meſsiaſ per Davido naka=
tieriga ti Judi zhakajo inu ga ſhelijo kir bode Bogat mogozhen inu en kral
tega Sveta Satu je Lohku Skleniti debo on tu Ime Davit imeu ſizer biga ti
Judi gori kena vſeli pa naimo imenuvati te Jude nih Meſsiaſa Antikriſta
koker ozhjejo tu ſamŏ ime David jepernih taku ſhtimano deje teh Judou vſedain=
nem ſhi Veliko taushent tok imenuvaneh Jes bi oteu od tega imena ſhekaj
Vezh piſsat pak Viem dakeni potrieba kiere bi kar vſaki naſaſtopiu tok lo
tu meihene ſtanovitno oſtalo kar ſte ſhliſhali pred katierem naſs dobrutlivi
Bug obvari da bi mi meli tiſte dozhakati, dabi mi od tega kaj pozhutili
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Ta 13 Kapitl
Od teh rezhi kar bo Antikriſt sazheu vſvojei MladoSti
Glih koker ti Judouski otrozi koker hitro So odſtauleni ſe navajejo inu dale
eno malo marnuvati ſnajo je Vuzhio na hebreish Shpraho inu na ſhribanje inu
Vſe ſhleht Antiringe kunſhti toku je gvishno, da bota Lizifer kir bo od nega ſpozhet=
ja dotega Shlednega konza nega Shiulenje v nemo prebivau ſebo tudi tu pofliſou
tega Antikriſta Vſeh teh rezhieh podvuzhiti inu gori ſrediti, inu boniega htei
hudobnoſti napeluvau inu nagainou:
Satu gabo naprei ſtiem truzou inu na tihem: ſerd inu Jeso zhes naſs kriſtiane inu eno go=
rezho Lubeſsen pruti tem Judam bo on noter vliu ſraven tega boon tude eno Veliko
ſkerb imeu debi on kej na ſboleu bol kej na jedu, denigovemŏ Teleſsu bi na ſhkodi=
lu Inu vtim bo Veliko Miljonou Hudizhou perpraleno nemo ſtrezhi, debi kej per ne=
mo Per tjem gor ſrejenju kai na mankalo inu zheſhtu bo Luzifer ſam nega Vuzhenik
dabo on pruvizh vnie eno tako opushenje vnje Telu ſaſadiu katieru ſhenikol ni
en zhlovek per enemu zhloveku Videu.
On bo nega Duſho ſtako kunshtjo obrihtou al navuzhiu koker bi on en Angelz biu
inu kar en zhlovek ongabo vſih ſhleht Rezhieh taku podriſhou de nemu na bo
Glih vſih skriuneh ſlepariah inu kvideſo boga bo pa vſe dobru Videti.
Onbode vſvojeh Miſlah inu ſaſtopnoſti taku Vuzhen inu Skuſhen nauſe Shprahe
koker hebreish, Griehish, Latainish, Shklaſonish, Niemshko, Franzeſhko, Kaldeish
Tartarish vſe ſhprahe tega Sveta bode taku prau govoriu dabojo ti Ludi Miſli=
li ſhtu keni natierlih, demore kej od Buga ſraunu biti kir bo on ſhe koj en
otrok inu bo ſhje Vedeu vſe popolnema govoRit kir ſoti S: ozhjaki nega Mla=
doſt S: Piſsma ſpoſnali inu niſo Vedeli kai bi natu ſMiſlili al govorili Ta Sveti
Jeremias pravi: de niemo bote Luzifer naisrezheno hudobnoſt v niega Mladoſt
uliu, S: Anſelmus pravi od nega Mladoſti, da on bo ene take Verjete modruſti inu
Aneh dobreh podgovorou: inu bo vſe natirlih kuſht kunſht bres vſe muje Vedeu
Sveti Damaſkanus pravi: da on bo vſe Djele tega Satana imeu inu preuſeu ſatu
bo Bug to naſapopadeno hudobnoſt ne naprei ſtojezhe Vole Vie bo temu Luziferju per=
puſtiu v perſhoni v nimu prebivati kir tu ti Sveti Vuzheniki poterdio: o Ku=
menius, Kriſoſtimus, Hironimus, zirilo Rabano.
Ja tudi ta Viſoka haidouska Sibila od Antikriſta toku ſhriba: dabo Luzifer
vnim ſhim inu skusi nega govoriu: inu ta Sviet ſapelau ſatu ga imenuje vni=
h ſhrifteh Beljal tuje Hudizh, inu an zheſso maſso hudoben zhlovek Satu
kir knabo an niſek Hudizh temuzh ta Viſhi Luzifer bo v nemu prebivau de
bo on vſo nega modruſt Vedeozhnoſt, vſe nie hudobo inu ſtraſhnuſt inu golfjo
bo skus nega delou: kriſtus je gor jemau v gnadi per Bugu, inu Ludih kir bo pa
Antikriſt kriſtosu ſuper toku nabo gor jemau v Gnadi per Bugu temuzh per
Hudizheh Ta haidouſka Sibila pravi: Da Antikriſt bo hitro anoſaſtopnoſt
dobiu
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Dobiu v Velikei modruſti govoriu, deſe bojo ti Ludi zhudili on ſe bo od ſvuna Svet
kaſou, od ſnotra pa bo poun golifja inu porezhe deſo njemo tudi te zhloveshke
Miſli Vedeozhe Delih te zhloveshke miſli niſo drujemo Vedeozh koker ſamemo Bogu Bo Vunder taLuzifer skus nega Vedenje kar bo on od Ludi ſamer=
kau po nih Saderſhanju Svedeu da temu botemu Antikriſtu Noter dau
Da bo on skus tu te Jude taku oſliepiu dabojo raitali datu kna more natir=
lih bit temuzh mure kei boſhjiga v nim tezhet
Koker hitro bo Antikriſt Svojo pravo Saſtopnoſt doſegu, on kna bo Vezh na ſvoiga
ſtvar?onika ſpomeniu bol natu odreſhenje: od Hudizha Veliko menje de bi on kai
od nega proſiu bol kai dobriga ſturiu: dega ſhe lih bo nega Angel Varih inu
nega Vieſt doſti barti htemu doremu opominala: pa on ſauſe tu nizh nabo marou
Temuzh ſe bode temu vnim prebivajozhemu Luziferji isDusho nu ſteleſam zheſs
dau toku bode on ſhiu bol mertou nauſe Vezhne zhaſe ozhe ſbesto ſlushiti: inu Bogu
inu Svetnikam ſe bode zhiſto odpovedeu inu nabo Vezh nanje ſpomeniu
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PRILOGA 3: Ujemanje samostalnika s pridevniki in zaimki v dajalniku ednine
Starejši rokopis (1767)
Samostalnik

htomv / tvrni

Mlajši rokopis (1790)
tite= / mu Turskemo Sultano ali
zeſsarjo

in pridevnik
ali zaimek

temv tvrskomo / svldanv

Temu Hudizho

se ne

temo / lvciferiv

temu / obreſuvauzo

ujemata v

htemo anti= / chriſti

ſame- / mo Bogu

končnici

temo otrokv

temu vnim prebivajozhemu Luziferji

temo anti chriſt
tomv vniam / bonazhomv hvzhi /
lvzhifeie
Samostalnik

tomv laidig / taiflnv

temu Svetu

in pridevnik

temv obre= / ſhvavzv

temu Luziferju

ali zaimek

ksvoimv templnv

temu Luziferju

se ujemata v

Temu folku

končnici

ſvoimo templŏ
temu Antikriſtu
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PRILOGA 4: Primeri tvorbe prihodnjika za glagole: roditi, spočeti, gor zrediti,
dati, biti, iti in priti
Starejši rokopis (1767)
Roditi, spočeti, gor zrediti
1. ima anti chriſt / spozhet jnv Roian / bittÿ
1. bo /.../ ſtezo per ſke / materi roian
2. bi jmov anti chr= / iſt roian biti
2. bo Roia= / n
3. ma te antichriſt / roian bittÿ
3. bo ano / hzhi Roiena
4. ma te / antichriſt spozhet / Roian inv gore
sraian / bittÿ
5. ima niem /.../ Roian / bittÿ
6. ima /.../ spozheti inv roian / biti
7. se ima /.../ Roditÿ
8. ima on / Roian bittÿ
9. ſta rodo donn / ima anti chriſt / Roian
bittÿ
10. imaſte / ſhvahte donn Roian / bitti
Priti
1. imata mati tiga / anti chriſta priti
1. bo ſtarodo donn / perſhov
2. ſtiga ima tean / anti chriſt priti
2. bo / perſhov ſte ſhvahte donn
3. ima /.../ ana velika na= / ſhatveſt zve priti 3. bo goſpved /.../ perſhov
Iti
1. imatvde / noter ieti vto postovo
1. bo ellias htemo anti= / chriſti noter ſhov
Dati
1. se im ima /.../ na=snanie dati
1. ſe iem bo sam na / snanie dav
2. se bo /.../ zhries / dav
Biti
1. ima on / an iud biti
1. bo an / Roiani iud
2. bo ſta / rodv donn
3. bo ana kazha
4. bo / on rieſn ana kazha
5. bo ana gvava
6. bo /.../ zvi= / der (x 3)
7. bo on an otrok
8. boio pa sani zhv= / daſhi
9. bo /.../ kral
10. tv bo te lvcifer / sam nia ſhuelmaſter
11. kna bo an / gmain taifl
itd.
Ostalo
1. maio /.../ ven sgnvntati
2. dabi / meli mi teſte doſhveti
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

1.
2.
3.
1.
2.

1.

Mlajši rokopis (1790)
Roditi, spočeti, gor srediti
ima Antikriſt rojen biti
1. bo Antikriſt ſpozhet inu Rojen
bi imeu Antikriſt ſpozhet / inu rajen biti
2. bo Antikriſt rojen
ma Antikriſt ſpozhet rojen inu gor
3. bo ena hzhi / Rojena
ſrejenbiti
4. bo /.../ ſte zuperſke Matere rojen
ima /.../ rojen /.../ biti
5. bo Antikriſt rojen
ma /.../ ſpozhet inu rojen biti
6. kjer bo on rojen
7. bo Antikriſt ſpozhet inu Rojen
ſe ima /.../ roditi
on ima Rojen / biti
8. bo ſpozhela
ima /.../ rojen biti
ima /.../ ſpozhet inu rojen biti
Dati
ſe /.../ ima /.../ na ſnanje dati
1. daſe nim boſam na ſnanje dau
2. bo Bug niemo /.../ dau
3. daſe bo ta Antikriſt /.../ zhies dau
4. botemu Antikriſtu Noter dau
Priti
ima Antikriſt prit
1. katieribo is tega rodu / Dann priſhvu
ima /.../ zuprit
2. bo Elias priſhu
ma Antikriſt priti
3. bo Goſpud ſvoimo templŏ priſhu
Biti
bi imelala Antikriſtova Mati biti
1. bo an rojen Jud
ima an Jud biti
2. kna bo ſtega Rodu
3. bo istega rodu Dann
4. bo ena / kazha
5. bo on rieſen ena kazhe
6. bo ena Glava
7. bo on en otrok
8. bo Luzifer ſam nega Vuzhenik
9. bo on ſhe koj en otrok
10. knabo an niſek Hudizh
11. bo /.../ kriſtuſu ſuper (x 3)
12. Kai bojo pa sa eni zhudeſhi
13. bode /.../ en kral / tega Sveta
itd.
Iti
matudi noter Jiti
1. bo jo niemu ti zhu= / deſhi taku zu ſhli

132

PRILOGA 5: Zveze glagola s prislovi in samostalniki
Starejši rokopis (1767)


GORE
o bi ga sama=siaſa gore vseli ‛vzeli, spoznali’
o sizer biga ti iudÿ / gore kna vſellÿ ‛vzeli, spoznali’
o boio /.../ gore vſſlli ‛vzeli, spoznali’
o ma te / antichriſt spozhet / Roian inv gore sraian / bittÿ ‛odraščal, vzgojen’
o se bo tvde / dobo to pofliso /.../ prov podvezhiti inv / gore sraditi ‛vzgojiti’
o gore ſtrieſhaio ‛strežejo’
o bo / an fierſht gore vſtov ‛prišel, se povzpel na oblast?’
o pa sai zeue ne gor ga / kna bo sa pvſtov ‛zapustil’
o bo /.../ gore Reſviv ‛razvil’
o te bvkle tolmth / gore vdaremo ‛preberimo, vzemimo’
o bo / tvde on gore iamav ‛jemal’
o bogv / inv vſam svatnikam / ſe bo pak zhiſto inv gor od rekov ‛odrekel’
o sazhvo /.../ gore pvati ‛graditi, zidati’
o *bres / gore gerenia ‛brez prestanka’
o *ie nieh ſtomav sazh=eti inv gore derſhen-ie ‛nahajališče’
o *dabi kei knia / gore sraiene na men= / glavo ‛vzgoja’



DOLE
o more vsaki dove / vſeti ‛razumeti, razbrati’
o ie dole vseti ‛razumeti, razbrati’
o na bo ne koli dove / vſeu do prihoda ‛propadel’
o kna bo od nia dovE / vihov ‛odstopil, ga zapustil’
o bo nia dvſho /.../ dove rihtov ‛oskrbel’
o so mogli /.../ dove pvſtiti ‛(od)nehati’



NOTER
o bo ellias htemo anti=chriſti noter ſhov ‛bo v Antikrista šel’
o no=ter gremo vto sa=veſo ‛gremo’
o noter gre vto saveso ‛gre’
o imatvde / noter ieti vto postovo ‛bo šel’
o si / noter pilldaio ‛mislijo’
o boio ti ludi si noter / pildali ‛mislijo’
o boniem noter vliv ‛vlil’
o otov /.../ delli noter / pellati ‛želel več o tem povedati’



VEN
o ven / resvoſhio ‛razložijo’
o ga ie / ofentlih ven pvſtov ‛izpustil’
o maio /.../ ven sgnvntati ‛razumeti, razbrati’



ZVE ‛tja, k’
o boio / niemi ti zhvd aſhi ta=kv zve ſhli ‛dobro šli ali mu bodo pripadali52’
o bo /.../ temv obre=ſhvavzv zve neſov ‛(tja) nesel’

52

zugehen = prihajati, iti proti komu, zapirati, goditi se (zu- = k-/zraven, gehen = iti). Beseda ima v nemščini
več pomenov, goditi se še kar ustreza.
zukommen = priti h komu, priti nasproti, pripadati. Tudi fraza: es kommt mir zu = to mi pripada (SSKJ: pog.,
z dajalnikom biti določen komu, pripadati). Čudeži mu bodo torej pripadali oziroma bodo spadali k njemu.
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o ima /.../ ana velika na=ſhatveſt zve priti ‛(tja) priti’


ČEZ
o da ſe / bo te antichriſt /.../ lvciferiv sdvſho inv / stallesam zhries da ‛izročil’
o se bo /.../ lvzhifeie /.../ zhries / dav ‛izročil’



NA ZNANJE DATI
o se im ima /.../ na= / snanie dati ‛razodeti’
o ſe iem bo sam na / snanie dav ‛razodeti’



(V)ZNAK PASTI: raitariebo io / snak na poth padalli ‛v znak pasti, pasti na hrbet’



Z DRUGIMI PRISLOVI
o ie vſeu /.../ boek ‛stran vzeti’
o kakv bi mogov tam / ludem priedi ſhbazati ‛prepričati’
o da more / ſe sdvema voſama / sravn pellati ‛zraven peljati’



ZVEZE SAMOSTALNIKA in GLAGOLA
o kaker bi biva / sveta inu od buega / resviezhenie meva ‛bo razsvetljena’
o bo /.../ obreſhvania krai / ſtverov ‛bo končal, zaključil’
o bo /.../ boningo mov ‛bo prebival’
o alitingo melli ‛bodo pazili’
o si bo anu velikv / na nio gledanie sa=ſhvſhiva ‛ugled’
o ie pa bveg na tam / delli ano na dopadli= / voſt mov ‛mu ni bilo všeč’



OSTALO
o bo /.../ ſhroka / gratava ‛bo zanosila’
o bo te anti=chriſt Roian gratav ‛bo rojen’
o zhries tv bo te lvcifer / sam nia ſhuelmaſter ‛zato’

Mlajši rokopis (1790)


GOR(I)
o ſa / Meſsiaſa gori vſeli ‛vzeli, spoznali’
o Judi bojo tega ſhliednega / Meſsiaſsa sa kriſtuſa inu pravega is velizharja goriuſeli
‛vzeli, spoznali’
o biga ti / Judi gori kena vſeli ‛vzeli, spoznali’
o kriſtus je gor jemau v gnadi per Bugu ‛jemati’
o nabo gor jemau v Gnadi per Bugu temuzh per / Hudizheh ‛jemati’
o ma Antikriſt ſpozhet rojen inu gor ſrejenbiti ‛bo odraščal, bo vzgojen’
o inu gori ſrediti ‛vzgojiti’
o ſo /.../ Sazheli /.../ gori pvati ‛graditi, zidati’
o kieri nih patriarho go= / ri ſtreshejo ‛strežejo’
o bota obreſuvauz tega otroka / Gor reſviu ‛razvil’
o te Bugue Talmuth / Gori vdarimo ‛vzemimo, preberimo’
o bo en Firſht gori uſtau ‛prišel, se povzpel na oblast’
o *ſo ſvoje Delo bres vſiga gore heranje naprei gnali ‛brez prestanka’
o *Tam je nih ſtoman / Sazheti inu gor derſhanje ‛nahajališče’
o *Per tjem gor ſrejenju ‛odraščanju, vzgoji’



DOL(I)
o more /.../ doli vſet ‛razumeti, razbrati’
o Vun istega je doli vſeti ‛razumeti, razbrati’
o ſomogli /.../ doupustiti ‛pustiti, odnehati’
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o nabo nikoli dou vſeu noter do prihoda Antikriſta ‛propadel’


NOTER
o dami noter gremo vto ſaveſo Abrahama ‛gremo’
o koker te otrok noter gre vto ſaveſo Abrahama ‛gre’
o matudi noter Jiti vto poſtavo Moſeseſovo ‛gre’
o ſi bojo noter pildali al miſlili ‛mislili’
o bo on noter vliu ‛vlil’
o botemu Antikriſtu Noter dau ‛mu bo povedal, poročal, predal (informacije)’



VEN
o Vunresſloſhio ‛razložijo’
o ta rod Dann je zhiſtu Vun puſtiu ‛izpustil’



ZU ‛tja, k’
o ima tem Judam eno Velika naſveſtust zuprit ‛(tja) priti’
o bo jo niemu ti zhu=deſhi taku zu ſhli ‛dobro šli ALI mu bodo pripadali, gl. zgoraj’
o Inu tedai bo Elias priſhu inu nata perprauleni ſtau Sedu inu zu gledou ‛(tja) gledal’



ČEZ
o daſe bo ta Antikriſt /.../ temu Luziferju zhies dau ‛izročil’
o ſe bode /.../ Luziferji isDusho nu ſteleſam zheſs / dau ‛izročil’



NA ZNANJE DATI
o ſe /.../ ima /.../ na ſnanje dati ‛razodel’
o daſe nim boſam na ſnanje dau ‛razodel’



(V)ZNAK PASTI: dati Raitarÿ bojo ſnak padli ‛v znak pasti, pasti na hrbet’



ZVEZA SAMOSTALNIKA in GLAGOLA ‛namesto samo glagola’
o inu teda bode nemo / Ime dau inu tega obreſuvanje en konz ſturiu ‛končal’
o ſi bo ano Veliko na njo Gledanje Sasluſhila ‛ugled’
o kir je pa Bug natem deli eno dopadenje / imeu ‛mu je bilo všeč’53



OSTALO:
o daſe more Sdve=ma Vosama nau ſtrit pelati ‛vštric peljati’
o zheſhtu bo Luzifer ſam nega Vuzhenik ‛zato’
o bo /.../ Shroka gratala ‛zanosila’

53

Vsebinska napaka pisca, moralo bi biti zanikano: ker Bogu njihovo početje ni bilo všeč.
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PRILOGA 6: Primerjava besedja
Pri besedah, ki se večkrat ponovijo, je večinoma izpisan le prvi primer, tudi če se kasneje
pojavi v drugačni obliki (npr. v drugem sklonu ali osebi). Tabela je urejena po abecednem
redu besed, ki se pojavijo v starejšem rokopisu, na koncu so besede, ki se pojavijo le v
mlajšem.
STAREJŠI
ahtaio ‛paziti, skrbti’ (Fran: skrbeti, nem.
achten = paziti, nadzorovati)
alitingo ‛ahtinga, skrb’ (Fran: ahtati, nem.
Achtung = pozornost)
angenlih (nem. eigentlich = v resnici, prav za
prav)
augen plik ‛trenutek’ (nem. Augenblick)
bo /.../ troh= / tov ‛si bo prizadeval’ (SSKJ
nižje pog. tolažiti, upati - ne ustreza, nem.
trachten = stremeti, prizadevati si)
bonenie ‛prebivališče’ (nem. Wohnung
‛stanovanje, prebivališče’)
brvmna ‛pobožna’ (SSKJ zastar. pobožen,
srvnem. vrum ‛vrl, koristen, pobožen’)
bvkle ‛knjiga’ (SSKJ star. knjiga)
dove rihtov ‛oskrbeti’ (SSKJ: nižje pog.
skrbeti za koga, negovati, oskrbovati, etim:
nem. richten pomeni tudi ‛urediti, popraviti’)
dvron ‛duri, dveri’ (SSKJ star. vrata)
fellik ‛?’ (mogoče iz nem. fließig ‛hitro’)
fer biervng ‛zmešnjava’ (nem. Verwirrung)
ferderbenia ‛uničenje, pogubljenje’ (Fran:
ferderbanje ‛pogubljenje’, nem. Verderben)
ferihtvatÿ, ferihtvov ‛izvrševati’ (nem.
verrichten),
fier= / ſhtava ‛knezova’ (nem. Fürst ‛knez’)
fierſhta ‛knez’ (nem. Fürst)
fliſik ‛marljivo’ (nem. fleißig)
flvs ‛reka, potok’ (nem. Fluss)
frai ‛svobodno’ (nem. frei)
ga derzam ‛jedrca’
gamer ‛kladivo’ (nem. Hammer)
gantiere nie ‛ravnanje ?’ (nem. handterenga)
gartlni ‛vrtovi’ (nem. Garten)
gavp ſtoth ‛glavno mesto’ (nem. Hauptstadt)
gmain ‛navaden, nizek’ (nem gemein
‛navaden, vsakdanji, splošen’)
gore gerenia ‛nehanje’ (nem. aufhören
‛odnehati’)

MLAJŠI
ahtajo ‛paziti, skrbti’ (Fran: skrbeti nem.
achten = paziti, nadzorovati)
X
X
tedai
bo /.../ trahtou ‛si bo prizadeval’ (SSKJ nižje
pog. tolažiti, upati - ne ustreza, nem. trachten
‛stremeti, prizadevati si’)
prebivalshe
brumna ‛pobožna’ (SSKJ zastar. pobožen,
srvnem. vrum ‛vrl, koristen, pobožen’)
Bukve ‛knjiga’ (SSKJ star. knjiga)
obrihtou ‛oskrbeti’ (SSKJ: nižje pog. skrbeti
za koga, negovati, oskrbovati, etim: nem.
richten pomeni tudi ‛urediti, popraviti’)
doru ‛duri, dveri’ (SSKJ star. vrata)
X (mlajši ima na tem mestu pak)
Shmeshnjave
ferderbanjea ‛uničenje, pogubljenje’ (Fran:
ferderbanje ‛pogubljenje’, nem. Verderben)
X rihtuvau ‛izvrševati’ (nem. verrichten)
fierſhtova ‛knezova’ (nem. Fürst ‛knez’)
Firſhta ‛knez’ (nem. Fürst)
fliſik, ‛marljivo’ (nem. fleißig)
potok
X
kaderzami ‛jedrca’
kladivo
Antiringe ‛ravnanje ?’ (nem. handterenga)
Gartel ‛vrt’ (nem. Garten)
Hauptſtadt ‛glavno mesto’ (nem. Hauptstadt)
niſek
gore heranje ‛nehanje’ (nem. aufhören
‛odnehati’)
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guavtvania ‛nasilje’ (nem. Gewalt)
gvavtno ‛močno’ (nem. Gewalt)
herkeni= / e ‛rezgetanje’ (najbrž beseda
hŕkanje v pomenu ‛oglašanje konj’)
hiſtoria ‛zgodovina’ (lat. historia)
ie /.../ spvov ‛zgraditi’ (nem. bauen ‛graditi’,
zidati), tudi brez s- (pvati)
klor ‛jasno’ (nem. klar = jasen, čist)

Gvauti ‛nasilje’ (nem. Gewalt)
mozhno
Resgetanje

kottra ‛boter’ (nem. Gote)
kvafter ‛seženj’ (nem. Klafter)
kvmſhtlarie ‛goljufija, poneverba’ (SSKJ:
nižje pog. znanost, veščina, umetnost, nem.
Kunst, künstlich)
kvmſhtne ‛lepe, umetelne’ (SSKJ: nižje pog.
znanost, veščina, umetnost, nem. Kunst)
laidig ‛privlačen, lep’ (SSKJ: nižje pog.
samski), laidek
lintvorni ‛zmaj’ (Fran: lintveren ‛zmaj’, nem.
Lindwurm)
ma= / trone ‛ugledne žene’ (etim. Prevzeto
prek nem. Matrone iz lat. mātrōna
‛dostojanstvena žena, zakonska žena’)
marniaio ‛govoriti, praviti’ (SSKJ: nar.
koroško govoriti, pripovedovati)
merkalli ‛paziti, varovati’ (SSKJ: nižje pog.
paziti, varovati, nem. merken ‛paziti na kaj’)
merter ‛malta’ (nem. Mörtel)
mieri ‛zidovi’ (nem. Mauer)
na trofi ‛naleteti’ (Fran: trofiti ‛slučajno kje
dobiti, najti, naleteti’, nem. treffen)
nai ſhtemaneſhi ‛najbolj cenjen’ (SSKJ: star.
ceniti, it. stimàre ‛ceniti’)
nat= / ierlih ‛naravnega, biološkega’ (nem.
natürliche)
nekvelle ‛okoli’ (iz naokoli)
noter pilldaio ‛domišljati si’ (nem. einbilden
‛noter pildati’) (trikrat)
ofentlih ‛očitno’ (nem. öffentlich ‛javno,
očitno’)
offarti ‛napuh’ (nem. Hoffart)
ordingo ‛vrsta (red)’ (Fran: ordinga ‛red,
urejenost’, nem. Ordnung ‛red, vrsta’)
ori geles ‛izvor’ (lat. originis ‛poreklo, izvor’)
otrozhe ‛majhen otrok’ (SSKJ ekspr. otrok,
navadno droben, majhen)
palosti ‛palača’ (nem. Palast)
pav ou natemi ‛bombažnimi’ (SSKJ: star.
pavolnat)

Hiſtoria ‛zgodovina’ (lat. historia)
je /.../ ſpuvou ‛zgraditi’ (nem. bauen ‛graditi’,
zidati), tudi brez s- (pvati)
tenku ‛jasno, temeljito’ (SSKJ: tanko
‛temeljito’)
Goteja ‛boter’ (nem. Gote)
klafter ‛seženj’ (nem. Klafter)
X
kunshtne ‛lepe, umetelne’ (SSKJ: nižje pog.
znanost, veščina, umetnost, nem. Kunst)
X
Lintrerni ‛zmaj’ (Fran: lintveren ‛zmaj’, nem.
Lindwurm)
Matrone ‛ugledne žene’ (etim. Prevzeto prek
nem. Matrone iz lat. mātrōna ‛dostojanstvena
žena, zakonska žena’)
poterdijo, kasneje: marnuvati
merkali ‛paziti, varovati’ (SSKJ: nižje pog.
paziti, varovati, nem. merken ‛paziti na kaj’)
Mort ‛malta’ (nem. Mörtel)
mieri ‛zidovi’ (nem. Mauer)
natrofi ‛naleteti’ (Fran: trofiti ‛slučajno kje
dobiti, najti, naleteti’, nem. treffen)
narti vſhtimaneishi ‛najbolj cenjen’ (SSKJ:
star. ceniti, it. stimàre ‛ceniti’)
natierlih naravnega, biološkega’ (nem.
natürliche)
okuli
menjo, noter pildali, Miſli= / li (po enkrat
vsak)
zhiſtu ‛čisto, povsem’
kasneje tudi: ofentlih ‛javno, očitno’
oferti ‛napuh’ (nem. Hoffart)
ordingi ‛vrsta (red)’ (Fran: ordinga ‛red,
urejenost’, nem. Ordnung ‛red, vrsta’)
origenes ‛izvor’ (lat. originis ‛poreklo, izvor’)
otroka
Paloſt ‛palača’ (nem. Palast)
X
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pehar ‛kozarec, kelih’ (SSKJ: navadno
okrogla posoda, pletena iz slame - ne ustreza!
Narečni in starejši slovarji: kelih, kozarec,
posoda za pitje, nem. Becher: kozarec, čaša,
kupa)
pekont ‛znan’ (nem. bekannt)
perai, perait ‛pripravljen’ (nem. bereit)
perkaſnah ‛Razodetje’ (zadnja svetopisemska
knjiga z videnji apostola Janeza o koncu
sveta)
petregarie ‛goljufije’ (Fran: petregati
‛goljufati’, nem. betrügen ‛goljufati’)
pobie= / nie - mogoče ‛pobijanje’, pomensko
bi ustrezalo tudi ‛popisovanje’
podviſh= / ov ‛izuriti’ (Fran: podvižati
‛podučiti’)
pogera, ie pogerov ‛zahteva’54 (nem.
begehren ‛zahtevati, želeti’)
poſhinieÿ, poſhiniati ‛misliti’ (požinjati, nem.
sinnen)
priedi ſhbazati ‛prepričati, pregovoriti’ (nem.
schwätzen – blebetati, brbljati; šepetati)
probier ‛izkušen’ (nem. probieren ‛poskušati,
preizkušati’)
Raiſhati ‛potovati’ (SSKJ: star. potovati, nem.
Reise ‛potovanje’)
raitarie ‛konjenik, jezdec’ (SSKJ zastar.
konjenik, nem. Reiter)
regieraio ‛vladati’ (SSKJ star. vladati, nem.
regieren)
regieringo ‛vladavina’ (nem. regieren
‛vladati’)
Rink mauer ‛okrogel zid’ (nem. Ring ‛prstan,
obroč’, Mauer)
se bo/.../ pofliso ‛potruditi’ (Fran: poflisati
‛potruditi se’, nem. fleißig ‛marljiv’)
shumo ‛število, vsota, znesek’ (nem. Summe,
lat. summa)
sprizhaio ‛povedati, razodeti’ (SSKJ pričati:
zastar. govoriti, pripovedovati; izpričati: star.
utemeljiti)
stimo ‛glas’ (SSKJ nižje pog. glas, nem.
Stimme)
szartlano mv ‛razvajen’ (SSKJ pog. razvejen,

Glaſh ‛kozarec’ (SSKJ: nižje pog. kozarec,
nem. Glas ‛steklo, kozarec’)

ſnano
perpraulena
reſodenju ‛Razodetje’ (zadnja svetopisemska
knjiga z videnji apostola Janeza o koncu
sveta)
X
popianju - mogoče ‛pobijanje’, pomensko bi
ustrezalo tudi ‛popisovanje’
podriſhou ‛izuril’ (nem. Unterrichten
‛poučvait, učiti’),
pogera, je pogerau ‛zahteva’
pomiſli
pr= / eViſhati, previſhou ‛prepričati’ (Fran:
prepričati, Karničar: previžan ‛prepričan’)
Skuſhen
rai= / ſhati ‛potovati’ (SSKJ: star. potovati,
nem. Reise ‛potovanje’)
Raitarÿ ‛konjenik, jezdec’ (SSKJ zastar.
konjenik, nem. Reiter)
regierajo ‛vladati’ (SSKJ star. vladati, nem.
regieren)
regierengo ‛vladavina’ (nem. regieren
‛vladati’)
Ta Mier ‛zid’ (nem. Mauer)
okuli
ſebo /.../ pofliſou ‛potruditi’ (Fran: poflisati
‛potruditi se’, nem. fleißig ‛marljiv’)
Shumo ‛število, vsota, znesek’ (nem. Summe,
lat. summa)
ſprizhejo ‛povedati, razodeti’ (SSKJ pričati:
zastar. govoriti, pripovedovati; izpričati: star.
utemeljiti)
ſtimo ‛glas’ (SSKJ nižje pog. glas, nem.
Stimme)
X

54

pagjervati glag. nedov. ● zahtevati: leta douh katerga iest pagieruam (MET-2)
pogerovati glag. nedov. ● zahtevati: od mere pogerouati (LJU-3) – gl. tudi: pagjervati, pogervati
pogervan del. ● zahtevan: Sa pogerwane Shkodo (VGO-1)
pogervati glag. nedov. ● zahtevati: ta Spodobna prauizo od mere pogeruati (LJU-17) – gl. tudi: pagjervati,
pogerovati (Spletni vir 5)
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nem. zärteln ‛razvajati’)
ſhanſtuo ‛ženstvo, vse ženske’
ſhazaio ‛ceniti’ (Fran: šacati ‛ceniti,
spoštovati’, meniti, nem: schätzen)
ſhegnvov ‛blagoslavljati’ (Fran žegnovati;
nem. Segen = blagoslov)
ſhi niava ‛mislila’ (nem. sinnen)
ſhmaillarie ‛zmerljivke, kletvice?’ (nem.
schmälen ‛zmerjati, sramotiti’)
ſhpizarie ‛vohunjenje’ (nem. spitzeln
‛vohuniti’, Spitzel ‛ogleduh, vohun’)
ſhribov ‛pisati’ (nem. schreiben, Fran: šribar,
šribati)
ſhrift ‛pismo’ (Fran: šrifta ‛pismo’, nem.
‛Schrift’)
ſhtape ‛kupi (kamenja podrtih zidov)’ (nem.
Stapel ‛skladovnica, kup’)
ſhtoma ‛rod’ (nem. Stamm ‛deblo, rod,
pleme’)
ſhuelmaſter ‛učitelj’ (nem. Schulmeister)
ſhvahte ‛sorodstvo’ (SSKJ pog. žlahta
sorodstvo, sorodniki, etim. Prevzeto iz
stvnem. slahta, srvnem. slahte ‛pokolenje,
pleme, rod, izvor’)
ſhvota ‛telo’ (SSKJ: trup, star. telo; psl.
*životъ̏)
ſtemaio ‛cenijo’ (SSKJ: star. ceniti, it. stimàre
‛ceniti’)
ſtemano ‛priljubljeno’ (SSKJ: star. štemati
‛ceniti, imeti rad, ljubiti’, it. stimàre ‛ceniti’)
ſtom ‛rod’ (nem. Stamm = deblo, rod, pleme)
ſtomav ‛izvor’ (nem. Stamm ‛deblo, rod,
pleme’; Stammen ‛izvirati, izhajati, biti
kakega rodu’)
taiflnv ‛hudič’ (nem. Teufel)
tall ‛del’ (SSKJ nar. del, nem. Teil)
talov ‛deliti’ (SSKJ: nar. deliti, nem. teilen)
tanter ‛tja’ (Fran: t(j)a noter)
tavſhent ‛tisoč’ (SSKJ nižje pog. tisoč, nem.
Tausend)
trvzhov ‛siliti’ (Fran: trucati ‛kljubovati,
dražiti, jeziti, siliti koga’, nem. trotzen
‛kljubovati’)
tvrn ‛stolp’ (nem. Turm)
v ſtaram teſtamenti ‛stara zaveza’ (Fran: stari
testament ‛stara zaveza’, v SSKJ le novi
testament, nem. altes Testament)
vegov ‛lagati’ (lagal > vagal > vəgov
(švapanje))

ſhenstvo ‛ženstvo, vse ženske’
ſhazajo ‛ceniti’ (Fran: šacati ‛ceniti,
spoštovati, meniti’, nem: schätzen)
Shegnou ‛blagosloviti’ (SSKJ pog.
blagosloviti; nem. Segen = blagoslov)
Miſliva
X
Spizbiberie ‛vohunjenje’ (nem. spitzeln
‛vohuniti’, Spitzel ‛ogleduh, vohun’)
ſhribajo ‛pisati’ (nem. schreiben, Fran: šribar,
šribati)
Piſsmo
ſhtapne ‛kupi (kamenja podrtih zidov)’ (nem.
Stapel ‛skladovnica, kup’)
X
Vuzhenik
Shlahte ‛sorodstvo’ (SSKJ pog. žlahta
sorodstvo, sorodniki, etim. Prevzeto iz
stvnem. slahta, srvnem. slahte ‛pokolenje,
pleme, rod, izvor’)
X
ſhtimajo ‛cenijo’ (SSKJ: star. ceniti, it.
stimàre ‛ceniti’)
ſhtimano ‛priljubljeno’ (SSKJ: star. štemati
‛ceniti, imeti rad, ljubiti’, it. stimàre ‛ceniti’)
rodu, rod itd.
ſtoman ‛izvor’ (nem. Stamm ‛deblo, rod,
pleme’; Stammen ‛izvirati, izhajati, biti
kakega rodu’)
Hudizho
tal ‛del’ (SSKJ nar. del, nem. Teil)
taleu ‛deliti’ (SSKJ: nar. deliti, nem. teilen)
noter
tauſhent ‛tisoč’ (SSKJ nižje pog. tisoč, nem.
Tausend)
truzou ‛siliti’ (Fran: trucati ‛kljubovati’,
dražiti, jeziti, siliti koga, nem. trotzen
‛kljubovati’)
Turn ‛stolp’ (nem. Turm)
v ſtarem / Teſtamentu ‛stara zaveza’ (Fran:
stari testament ‛stara zaveza’, v SSKJ le novi
testament, nem. altes Testament)
X
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vgnadi ‛milost’ (SSKJ zastar. milost, nem.
Gnade)
viſh ‛način’ (etim. Prevzeto iz srvnem. vīse v
enakih pomenih, prvotno le ‛način’)
viſh= / ate ‛?’
vnſhan ‛željen’ (unšati ‛želeti’ (Karničar),
nem. Wunsch)
vrſhaha ‛vzrok’ (Fran: uržah ‛vzrok’, nem.
‛Ursache’)
vſti < v lufti ‛zrak’ (nem. Luft)
zahne ‛znamenja’ (Fran: cahen ‛znamenje’,
nem. Zeichen)
zait ‛čas’ (nem. Zeit)
zierlih ‛okrašen’ (nem. Zier ‛okras, okrasje’)
zopernie ‛čarovnije’ (SSKJ pog. čarovnija,
nem. Zauber)
zopernzo ‛čarovnica’ (SSKJ: pog. čarovnica,
nem. Zauberin)
zve ‛tja’ (nem. zu ‛k, tja, zraven’)
zvede ‛zraven’ (nem. zu dem = poleg, zraven,
ob tem)
zvi= / bla ‛dvom’ (nem. Zweifel)
zvi= / blati ‛dvomiti’ (nem. zweifeln)
zvider, zvidern ‛nasproten, zoper’ (nem.
wider)
X
(ta veli ka po= / toka evfrates inv ta doper
naſezh= / noſti te semle inu sa / voll ta
vellikiga kvp / ſbane ſha tah ivdov)
X
X
X
X
X
X
X

gnadi ‛milost’ (SSKJ zastar. milostnem.
Gnade)
Viſhe ‛način’(etim. Prevzeto iz srvnem. vīse v
enakih pomenih, prvotno le ‛način’)
Viſhate ‛?’
Vunſhani ‛željen’ (unšati ‛želeti’ (Karničar),
nem. Wunsch)
Vrſhoha ‛vzrok’ (Fran: uržah ‛vzrok’, nem.
‛Ursache’)
uLufti ‛zrak’ (nem. Luft)
zahne ‛znamenja’ (Fran: cahen ‛znamenje’,
nem. Zeichen)
zait ‛čas’ (nem. Zeit)
prau lepa
zupernia ‛čarovnije’ (SSKJ pog. čarovnija,
nem. Zauber)
zopernizu ‛čarovnica’ (SSKJ: pog. čarovnica,
nem. Zauberin)
zu ‛tja’ (nem. zu ‛k, tja, zraven’)
ſraunu
zvibla ‛dvom’ (nem. Zweifel)
zviblat ‛dvomiti’ (nem. zweifeln)
ſuper
Held ‛junak’ (nem. Held)
Hantlanje ‛trgovanje’ (nem. Handel)
(tega Velikega Hantlanje teh Judou)
Spraho ‛jezik’ (nem. Sprache)
ferdamano ‛prekleta, pogubljena’ (Fran:
obsojena, nem. Verderben ‛poguba’)
Rihtar ‛sodnik, vladar’ (SSKJ star. sodnik,
zgod. poglavar, župan, nem. Richter)
folku ‛ljudem’ (le enkrat, drugače vedno
ljudje, nem. Volk ‛narod, ljudstvo’)
perſhoni ‛osebno’ (etim. Prevzeto iz lat.
persōna ‛oseba, človek’)
ſamer= / kau ‛opaziti (SSKJ nižje pog.
opaziti, nem. merken ‛paziti, opazovati’)
raitali ‛preudarjati’ (Fran: rajtati ‛misliti’,
etim. prevzeto iz srvnem. reiten ‛pripravljati,
šteti, računati, preudarjati’)
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo, da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo ter da je
elektronska verzija identična s tiskano obliko magistrskega dela. Soglašam z objavo
magistrskega dela na spletni strani Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Eva Trivunović

Ljubljana, 20. 9. 2017
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