
Udk 811.131.1’374=163.6
Metka Furlan
inštitut za slovenski jezik Frana ramovša v ljubljani

o alaSijeVi GloSi SACNE
(jUžnoSlovanSki roManizeM *ŽAKъNъ tUdi v SlovenŠčini)

v alasijevi glosi ſacne se ohranja v množinski obliki moškega spola zabeležen zahodno-

slovenski krščanski termin *žaken (m.), gen. *-kna 'diakon', ki tako kot hrv. ž=kan (m.), gen. 
-kna, tudi žàkan, gen. -kna, predstavlja zgodnji južnoslovanski romanizem z izhodiščem v lat. 
diāconus.

in alasia's word ſacne, the masculine plural of Western Slovene Christian term *žaken (m.), 
gen. *-kna ‘deacon’ is preserved. like Croatian ž=kan (m.), gen. -kna, also žàkan, gen. -kna, it 
represents an early South-Slavic romanism originating from lat. diāconus.

Ključne besede: slovenska leksika, alasijev italijansko-slovenski slovar, romanske izpo-

sojenke v slovenščini, krščanska terminologija 

Key words: Slovene lexicon, alasia’s italian-Slovene dictionary, romance loanwords in 
Slovene, Christian terminology

1 čeprav je vatroslav oblak že leta 1891 ocenil, da je alasijev italijansko-slovenski 
slovar (1607) za slovenščino pomemben tudi v leksikalnem oziru, »kajti v njem so se 
ohranile še nekatere besede, katere so se sedaj že skoraj čisto poizgubile ...« (oblak 
1891, 96) in je več kot sto let kasneje zanj enako oznako podal tudi anton Breznik, ko 
je zapisal, da ima »Slovar ... precej znamenitih besed in je škoda, da ga je pleteršnik 
tako površno izpisal« (Breznik 1926, 116), ostaja ta drobna knjižica tudi v tem, leksi-
kalnem smislu še premalo raziskana. v slovarskem in besedilnem gradivu še vedno 
čaka na jezikoslovno obravnavo številno besedje, med njim tudi pomembna hapaks 
legomena. 

2 Med take neidentificirane leksikalne enote spada tudi alasijeva glosa ſacne, ki v 
slovarskem delu kot prva slovenska ustreznica stoji za italijansko iztočnico zago, sledi 
pa ji še druga slovenska, in sicer sluga: 

zago ſacne, sluga
nihče od številnih avtorjev, ki so do sedaj sistematično ali pa paberkovalno obrav-

navali jezikovno gradivo alasijevega slovarja, tudi oblak 1891, Breznik 1926, Šavli 
1960/1961 in legiša 1979 ne, se niso vprašali, katera slovenska beseda se skriva v 
zapisu ſacne, čeprav pot do njene identifikacije ob več možnih branjih usmerjata oba 
podatka iz samega gesla, in sicer njena italijanska ustreznica in slovenski sinonim.

2.1 v sodobni italijanščini beseda zago ni del standardne knjižne leksike, znana pa 
je v beneškem, bergamskem in breškem narečju, kjer označuje osebo, ki služi v cerkvi, 
tj. varuje in skrbi za čistočo v cerkvi (Battisti-alessio, 1274 s.).1 v tržaški italijanščini 

1 pomen je v italijanščini predstavljen s ‘servente di chiesa, sagrestano’.
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je beseda označevala cerkovnika (doria 1987, 794), v koprski italijanščini cerkovni-
ka in duhovnika hkrati (Manzini-rocchi, 187), v bizjaščini pa ministranta (domini 
1985, 545). znana pa je tudi v furlanščini, kjer zàgo označuje duhovnika, dodeljenega 
konkretni fari, pa tudi fanta, ki v cerkvi pomaga pri obredih (pirona, 1300), torej ver-
jetno ministranta. v etimološkem smislu je ta romanska beseda z leniranim velarom 
izposojenka iz srgr. diákos 'služabnik, sluga',2 ki odraža stgr. diákōn, sekundarno na-

stalo tvorbo iz prvotne dikonos ‘sluga, služabnik, strežnik, diakon’ (doria 1987, 794; 
andriōtis 1967, 77; Frisk, i, 384). 

pomeni romanskih besed in njihov izvor v stgr. diákōn 'dikonos' nakazujejo, da 
nam to alasijevo slovarsko geslo sporoča leksem iz krščanske terminologije, čeprav 
variantni pomeni it. zago ne dopuščajo bolj natančne določitve, ali ſacne označuje osebo 
v cerkveni hierarhiji z zadnjim redom pred mašniškim posvečenjem, tj. diakona, ali 
osebo, ki je cerkvi služila z opravljanjem pomožnih del pri obredu, tj. ministranta ali 
cerkovnika, ali pa celo obe. 

druga slovenska ustreznica sluga v slovarskem delu knjižice nastopa le na ome-

njenem mestu in je pri poizkusih bolj natančne identifikacije pomena malo povedna, 
ker je sém sluga/služiti lahko konstitutivni element pri vseh treh možnih leksikalnih 
pomenih, tj. 'diakon', 'ministrant' ali 'cerkovnik', kar potrjujejo tudi leksikalni pomeni 
romanskega besedja z izvorom v stgr. diákōn. leksem sluga se v alasijevi knjižici 
pojavlja še enkrat v besedni zvezi sluga božji, kjer je iz sobesedila Inu boſte postluſſale 
ta ſueta Euangelia coKer nam piſe, inu ſprichiuie ta lubeſniue canzler, inu sluga bosì 
(podčrtala M.F.) Sant N. (110b-a) možno, da je sluga božji tu isto kot božji rab ali bož-

ji zakonik v Brižinskih spomenikih in da označuje duhovnika3 kot v hrv. sluga božji. 
raba simpleksa sluga ob sluga božji lahko zato nakazuje po cerkveni hierarhiji nižjo, 
v duhovnika še neposvečeno osebo, tj. diakona.

v zapisu ſacne se zato lahko ohranja ista južnoslovanska izposojenka *žakъnъ 

iz rom. *djkonu, lat. diāconus 'cerkvenik; diakon', z izvorom v gr. dikonos ‘sluga, 
služabnik, strežnik, dijakon’ kot v hrv. ž=kan (m.), gen. -kna, tudi žàkan, gen. -kna 

'učenec bogoslužja = diakon' (Skok, iii, 670; arj; rečnik SknHj). v hrvaščini je ta 
romanizem dobro izpričan v zgodovinskih slovarjih Mikalje, della Belle, vitezovića in 
voltiggija, kjer je večinoma razložen z lat. clericus 'duhovnik, svečenik', pri vitezoviću 
pa tudi z diāconus. znan je na obalnem območju, kjer mu pomen variira med 'priprav-

nik za duhovnika, učenec bogoslužja ipd.' in 'ministrant', prim. na vrgadi žoākoãn, gen. 
žoākn= ‘pripravnik za duhovnika’(jurišić 1973), v Bejski tramuntani na Cresu źãkanj, 
gen. źãknja 'isto' (velčić 2003), v Cresu na Cresu žak§nj 'isto' (tentor 1909, 201), toda 
v pučišću na Braču žãkanj, gen. -knja 'ministrant' (čdl). 

2 z romanskim posredovanjem je ta beseda iz nelenirane rom. predloge *dźku prešla v č. žák 'diakon, 
študent' in od tod v p. żak (Machek 1968, 721). Mlajšo kulturno izposojenko iz srlat. diacus predstavljajo 
sln. diják 'srednješolski učenec', hrv. đ*k 'isto', stcsl. dijakъ. ker se sln. apelativ diják ohranja tudi v sln. 
cgn. Dijak (zSSp 1974), je verjetno, da je tudi cgn. Žak, po zSSp 1974, znan vsaj v novem mestu, Slovenj 
gradcu, Mariboru (desni breg) in gorici, enako pomensko motiviran in da se v njem ohranja v sln. že 
izgubljeni apelativ *žak 'dijak'. reducirana oblika iz sln. diják, tj. *deják, se verjetno ohranja v cgn. Dejak 
(S. torkar, ustno).

3 o sinonimiji med tema besednima zvezama v Brižinskih spomenikih legan ravnikar 2001, 55 s., z 
navedbo starejše literature. 
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ta južnoslovanski romanizem spada v tisto plast zgodnjih romanskih izposojenk, 
za katere je značilno, da

1) so brez lenizacije (npr. sln. tpn. Logátec, gen. -tca, hrv. tpn. Cavtat, južnoslov. 
*syrkъ 'sirek' (sln. sírek, gen. -rka), južnoslov. *pъrьktъ/*pъrьkátъ 'pregrada v hlevu' 
(sln. kraško párkot, gen. -a, toda hrv. prkát, gen. prkāt=);

2) imajo nenaglašeni romanski ojevski vokal prevzet še kot kratek ujevski vokal, 
tj. *ъ (npr. južnoslov. *mъžúl'ь (→ po slov. premetu *žъmúl'ь 'čaša, kozarec' (sln. pri-
morsko žmúlj, hrv. čak. žmũl, gen. žmũl=);4 

3) rom. *dź iz *dj pa je prevzet z južnoslov. *ž (južnoslov. *mъžúl'ь ← lat. mo-

diolus).
torej: 

lat. diāconus > rom. *dźkŏnŭ → južnoslov. *žkъnъ/ žakь̀nъ

2.2 alasijev zapis ſacne bi bilo v korenskem delu besede zato potrebno prebrati 
kot žakn-, kar je v skladu z ortografijo v slovarju, ker ima grafem ſ v predvokalni legi 
fonetično vrednost [ž] tudi v drugih sicer ne zelo pogostih primerih5 tako v slovarskem 
(prim. faſau 'fagiolo = fižol’; rouſa ‘roſa = roža’) kot tudi besedilnem delu knjige (prim. 
Boltiſar (106b) ‘Boltežar’; (ſuetiga) criſa (110b) ‘(svetega) križa’; (inu ſem) duſan 
(108a) ‘(in sem) dolžen’). 

pisni izglasni -e v ſacne pa kaže, da alasija leksema ni zapisal v imenovalniku 
ednine, ampak da spada primer med tiste v slovarju, ki od pričakovanega vzorca 
leksikografskega predstavljanja iztočnic odstopajo kot npr. gen. sg. ſolì ‘ſale = sol’; 
nom. pl. bodlaie ‘dolore = bolečina/bod ljaj’, luboſte ‘carezze = ljubkovanja/ljubosti’,6 

ſchiurke ’grillo = čriček’, slate ‘ſcudo = zlat’. zapis ſacne najbolj verjetno ponazarja 
imenovalnik ednine moškega spola, pri katerem namesto pričakovane oblike *ſacni 
zapis ſacne tako kot v slovarskem delu še bodlaie, ſchiurke in slate odraža narečno 
izgovorjavo nenaglašenega izglasnega sln. -i, tj. *žákni.7 

2.2.1 alasijevo gradivo v slovarskem in besedilnem delu knjižice odraža različni 
stopnji redukcije nenaglašenega izglasnega -i. v večini nedoločnikov je ta izglasni 
vokal zastopan z -Ø (npr. ſolit ‘ſalare = solíti’, ſourazit ‘odiare = sovrážiti’, erpergat 
(99a) ‘prenočiti’, prit (99b) ‘príti’) (Furlan 2007, 295 z op. 11), v drugih primerih pa z 
grafemom -e, npr. lane ‘anno paſſato = láni, prejšnje/preteklo leto’, ſnoche ‘hierſera = 
sinÕči, včeraj zvečer’, (Ieſt) boghe (greſnic) (108a) ‘(jaz,) ubÕgi (grešnik)’, (Inu oni ſo K 

4 iz mlajše rom. predloge je sln. dial. mužÕl (m.) 'kozarec' (rezija – pleteršnik), muàúl 'isto' (rezija – 
Steenwijk), hrv. mužîl (orlec na Cresu – Houtzagers; Cres na Cresu – tentor). dalje glej Bezlaj 1982, 209, 
s starejšo literaturo.

5 za zapisovanje fonema ž je v slovarju bolj pogosto uporabljen grafem z, npr. beizat ‘fuggire’, beizat 
‘ſcampare’, koza ‘pelle’, lezat ‘giacere’, zaba ‘rana, crota’.

6 primer ni povsem enak drugim omenjenim, ker v pluralu nastopa tudi italijanska iztočnica.
7 tako sln. akcentsko mesto je pred začetkom delovanja moderne vokalne redukcije v obliki pričakovano 

ne glede na to, ali je beseda spadala v akc. par. a ali B. izposojenka iz rom. *djkonu se je v jslov. vključila 
v akc. par. a *žkъnъ, kot ugotavljata Holzer 2007, 141, in Matasović 2007, 110, ali v akc. par. B *žaknъ, 
kot jasno kaže gradivo, prim. žoākoãn, gen. žoākn= (vrgada), žak§nj (Cres), ob žãkanj, gen. -knja (Brač). 
omenjena avtorja slednjega gradiva pri ugotavljanju akcentske paradigme tega hrvaškega romanizma nista 
upoštevala. enako akcentsko dvojnost, tj. akc. par. a : B, lahko torej pričakujemo tudi pri drugih zgodnjih 
romanskih izposojenkah s primerljivo vokalno strukturo *CÕ-CÖ-CÖ.
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offro) pernesle (106b) ‘(in oni so k ofro) prinésli’.8 ker je grafem e tudi v tem slovarju 
uporabljen za zapisovanje polglasnika (npr. pes ‘cane = pes’, petelinez ‘galletto = pe-

telinček’) in seveda tudi ejevskega vokala, je iz zapisov tipa ſacne (nom. pl. m.) < sln. 
*žákni samo na podlagi alasijevega gradiva težko ugotavljati, ali predstavlja izglasni 
-e v ſacne že polglasniško fonetično vrednost [-[] ali pa še redukcijski vokal ejevske 
barve, saj se na zahodnem narečnem območju nenaglašeni ijevski vokal po redukciji 
razvije tudi v vokal ejevske barve, npr. mavhinjski izglasni -m v χ)[dm 'hÔdi' (Sla), 
nadiški -m- iz nenaglašenega -i- v nósmn 'nÔsim' (ramovš 1935, 57) ipd.

redukcija nenaglašenega ijevskega vokala je na skrajnem zahodnem območju 
znana že v Starogorskem rokopisu (1492–1498), prim. yeme (i,2) 'imb', Naſemle (i,4) 
'na zémlji', reſche (i,8) 'raši', yede (iii,8) 'ida', na trettye dan (iii,8) 'na tratji dan', od 

Smerte (iii,8–9) 'od smOti', ſchewotta (iii,15) 'živóta'. čeprav je logar te redukcije fo-

netično interpretiral kot polglasniške [[] in jih pripisoval gorenjskemu narečju (logar 
1996, 349), ta fonetična interpretacija ni edina možna,9 locirati pa bi jih bilo bolje kar 
na skrajno zahodno območje, v beneškoslovensko narečno osnovo, kjer je zgodnjo 
redukcija izpričana (Furlan 2007, 304). 

3 ker se leksem *žaken, gen. *-kna v slovenščini potrjuje samo v alasijevem 
gradivu, ga je alasija gotovo slišal v devinu ali njegovi okolici. to pa pomeni, da 
beseda predstavlja zahodnoslovenski narečni krščanski termin, saj so za enak pojem 
protestantje v 16. stoletju rabili besedo podružnik, v 18. stoletju pa npr. Muršec služnik 
(legan ravnikar 2001, 105, 278). 

ob tem se je treba vprašati, ali ta alasijeva glosa morda ne predstav lja čakavizma, 
ki so ga v te kraje lahko prinesli posamezni duhovniki iz čakavske istre in dalmacije, 
ki so služili pod jurisdikcijo oglejskih patriarhov in naj bi jih v 14. stoletju pogosto 
nastavljali v župnijah vzhod ne Furlanije, ki so segale tudi na del Beneške Slovenije, 
saj vemo, da je bil med pisci černjejskega rokopisa tudi notar-duhovnik »johanes civis 
veglae«, ki je bil očitno čakavski duhovnik z otoka krka (lenček 1996, 201). 

v hrvaški toponomiji se ohranja podatek, da so bili diakoni = žakni, ki so služili v 
cerkvi, deležni beneficijev v obliki zemljišč. na to spominjata mikrotoponim Žaknji v 
Cresu (dobrović 2006, 30) in kajkavski toponim Žàkanje (Her), pri Skoku, iii, 670, 
še Žak=nja. Medtem ko je prvo ime nastalo s konverzijo občnega imena v množinski 
obliki, tj. creško žak§nj, pl. žaknj¥ → *Žaknj¥ = Žaknjí,10 je kajkavsko Žàkanje oz. 
Žak=nja kolektiv na -ьje oz. -ьja iz hrv. oksitonirane občnoimenske predloge: *žaknъ 
→ *žaknьje/žaknьja = Žàkanje/Žak=nja. v Sloveniji pa na enak pojav darovanja 

8 tovrstne redukcije pri participu na -l, ki so v besedilih knjižice pogoste, Šavli interpretira kot množinske 
oblike ženskega spola (Šavli 1960/61, 91), kar pomeni, da naj bi pri teh oblikah ne bila izkazana redukcija, 
ampak naj bi zapisi odražali feminizacijo maskulinov. Slednji pojav v zahodnem narečnem gradivu ni 
znan. Širši pogled na alasijevo gradivo kaže, da je Šavlijeva razlaga iztrgana iz konteksta drugih primerov 
z zapisom e za izvorni nenaglašeni i in zato ni sprejemljiva. 

9 enaka previdnost pri fonetični interpretaciji zapisov z e kot redukcij iz nenaglašenih vokalov i bi bila po 
mojem mnenju potrebna tudi pri drugih naših srednjeveških rokopisih, npr. v Celovškem naſſen (dalnykom) 
(i,5) ‘našim dolžnikom’ [naš[n/našen] < sln. našim.

10 S takim suprasegmentalnim fonemom predstavlja mikrotoponim dobrović 2006, 30, vendar je bolj 
ustrezno *Žaknj¥.
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lahko kaže oronim Žaknovec '1390 m visoka vzpetina v občini ilirska Bistrica'. v po-

samostaljenem pridevniku, kjer je svojilnost izražena s pripono *-ov-, bi bilo namreč 
možno prepoznati sln. apelativ *žaken, gen. *-kna. oronim pa nakazuje, da je termin 
*žaken v slovenščini nedvomno označeval diakona, kar pa seveda ne izključuje, da 
beseda ni bila uporabljana tudi za označevanje drugih oseb, ki so služile pri cerkvenih 
opravilih, npr. ministranta ali cerkovnika. 

oronim Žaknovec se pojavlja izven območja, kjer bi bilo možno, da so v slovenščino 
krščanski termin *žaken, gen. *-kna prinesli čakavci.11 to pa lahko pomeni, da alasijeva 
glosa ſacne ne predstavlja beneškoslovenskega čakavizma,12 ampak da sln. *žaken in 
hrv. ž=kan/žàkan odražata skupen južnoslovanski krščanski termin, ki so ga Slovani 
verjetno prevzeli iz oglejskega patriarhata (Skok, iii, 670). 

4 alasijeva glosa ſacne, oronim Žaknovec in verjetno tudi mtpn. Žákuno = Žákono 

= Žákno 'parcela v naselju gradno v občini Brda pri novi gorici’ so torej v slovenščini 
edini ostanki zgodnjega krščanskega termina *žakъnъ z izhodiščem v lat. diāconus iz 
gr. dikonos.
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erzetič, ustno), zato je možno, da se v imenu ohranja pridevniška oblika *žakъn-ьno s pomensko podstavo 
*’diakonovo’, v kateri je prišlo do disimilacije n : n → l : n tipa apnenica → aplenica (več primerov podaja 
ramovš 1924, 96 s.): *Žakъnьno → *Žakъlьno. v slovenskem narečnem razvoju se je predloga *Žakъlьno 

v briškem govoru fonetično pričakovano razvila v Žákuno, nenaglašeni u pa se je nadalje reduciral v ojevski 
vokal, kar je dalo Žákono, ali pa v polglasniškega, kar je dalo * Žákәno = Žakno. 

12 Med domnevne čakavizme v slovarju zaradi medpone -nu- < *-nè- tudi ni mogoče prišteti glagola 
ſmaghnut [smagnut], prim. hrv. smagnuti, smagnem ‘preminiti, umreti’ (arj). glagoli na *-nè-ti so pri nas 
znani tudi na zahodnem območju v rezijanščini (ramovš 1935, 37) in možno je, da je bil v alasijevem času 
njihov areal na zahodu širši od današnjega. 
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summary

alasia’s word ſacne in the entry zago ſacne, sluga represents a hapax legomenon in the Slo-

vene lexicon. in this word, the masculine plural of Western Slovene Christian term *žaken (m.), 
gen. *-kna ‘deacon’ is preserved. like Croatian ž=kan (m.), gen. -kna, also žàkan, gen. -kna, it 
represents an early South-Slavic romanism originating from lat. diāconus. the Slovene oronym 
Žaknovec ‘a mountain (1390 m) in the ilirska Bistrica municipality’ < *žakъn-ov-ьcь indicates 
that this term had a wider areal in the past. this name, like Cro. čak. microtoponym Žaknji (m. 
pl.) and kajk. toponym Žàkanje/Žak=nja < collective *žakn-ьje/žakn-ьja as well as probably 
the Sln. microtoponym Žákuno = Žákono = Žákno ‘a plot of land in the settlement gradno in 
the municipality Brda near nova gorica’, preserves the information that deacons (žakni) were 
among those who were awarded benefices, i.e., plots of land.
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