Fonološki opis govora Brdinj v Občini Ravne na Koroškem
Povzetek
V literaturi najdemo le tri fonološke opise za posamezne govore koroške narečne skupine in ti
opisujejo zgolj govore z območja Avstrije (Potoče/Potschach /Ivić 1981: 183–192/; Breznice
pri Št. Jakobu v Rožu/Friessnitz /Ivić 1981: 193–200; Rigler 2001: 279–286/;
Kneže/Grafenbach /Ivić 1981: 201–212/; Breznice pri Št. Jakobu v Rožu/Frießnitz).
Brdinje (najbližja točka v mreži SLA so Ravne na Koroškem /T044/) ležijo v Mežiški dolini in
spadajo v Občino Ravne na Koroškem. Po Logar-Riglerjevi Karti slovenskih narečij (1983)
njihov govor uvrščamo v koroško mežiško narečje. Novejše raziskave (primerjava s
fonološkimi opisi govorov Bistrice pri Pliberku /blizu T037/, Libelič /T041/ in Strojne /blizu
T039 in T040/) kažejo (Benko 2013), da gre tudi tu za koroško podjunsko narečje. Zato v
prispevku podajamo fonološki opis govora Brdinj, na podlagi katerega ugotavljamo, da gre za
prepletanje značilnosti govora s tistimi v govorih Bistrice pri Pliberku, Libelič in Strojne. Že
Zorkova je v glasoslovnih raziskavah koroškega mežiškega narečja (obravnavala je govore
Javorja, Črne na Koroškem, Mežice, Kotelj in Pameč) ugotovila, da posamezni govori v
koroškem mežiškem narečju v razvoju glasoslovja niso enotni (Zorko 2009: 33–49).
Ugotavljamo, da gre v govoru Brdinj za podjunsko podstavo. Mežiško narečje se loči od
podjunskega le po razvoju nosnega ę, dolgega polglasnika v a-jevski fonem in dolgega a v
široki o (v koroškem mežiškem narečju se dolgi a ne labializira v široki o).
V globinski raziskavi vokalizma je dokazano, da je temeljna osnova govora Brdinj v mežiškem
narečju podjunska, zato lahko mežiško narečje uvrščamo k podjunskemu narečju in kot
takšnega ga v tem prispevku tudi obravnavamo in prikazujemo.
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