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Úvodné slovo 
 
Vážené dámy, vážení páni! 
Dovoľte mi, aby som Vás v mene organizátorov aj vo svojom mene priví-

tal na 15. slovenskej onomastickej konferencii, ktorá je nesporne svedectvom 
systematického výskumu vlastných mien na Slovensku. Nadväzujeme ňou na 
tradície, ktorých základy siahajú k monumentálnym dielam V. Šmilauera 
Vodopis starého Slovenska a J. Stanislava Slovenský juh v stredoveku. Dneš-
ným rokovaním sa završuje 35-ročná tradícia slovenských onomastických 
konferencií. Prvá slovenská onomastická konferencia sa konala 5. – 6. de-
cembra 1967 v Bratislave. V dvoj- až trojročných intervaloch ich v Bratislave 
organizoval Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského a v Nitre najprv Pedagogická fakulta, neskôr Filozofická fakulta 
Univerzity Konštantína Filozofa. V Prešove sa onomastické konferencie kona-
li na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (neskôr Prešov-
skej univerzity), v Banskej Bystrici na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja 
Bela. Treba pripomenúť, že súčasťou onomastických podujatí boli aj semináre 
o heuristickom výskume vlastných mien, ktoré sa konali od r. 1973 v Prešove, 
Banskej Bystrici, na Domaši a v Bratislave. Takisto treba spomenúť aj teore-
ticko-didaktické semináre Onomastika a škola, ktoré sa od r. 1984 konali 
striedavo na Slovensku a v Čechách (Hradec Králové, Modra-Piesok, Ústí nad 
Labem, Prešov). Vrcholnými onomastickými podujatiami v oblasti onomasti-
ky boli dve československé onomastické konferencie: v r. 1982 v Trojanovi-
ciach a v r. 1987 v Smoleniciach. 

Tradícia slovenských onomastických konferencií sa vyznačuje aj tým, že 
príspevky zo všetkých spomenutých podujatí sú publikované v osobitných 
zborníkoch a ani 15. slovenská onomastická konferencia nebude výnimkou. 
Takže v tejto chvíli mi neostáva nič iné, ako zaželať rokovaniu príjemnú 
atmosféru a úspešný priebeh. 

 
Slavomír Ondrejovič 





15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

VLASTNÉ MENO V KOMUNIKÁCII  
(TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ) 
 
Vincent Blanár  
 
 

Problematika tejto konferencie zasahuje jednu z centrálnych otázok ono-
mastiky a je veľmi široká. V tomto príspevku budem venovať pozornosť dvom 
tematickým okruhom, ktoré sú z komunikačného hľadiska závažné a 
v ktorých sa usilujem ďalej rozvíjať myšlienky formulované súhrnne v Teórii 
vlastného mena (Blanár, 1996): 

1) status vlastného mena vo viacerom ohľade dokresľuje otázka vedenia 
o onymickom objekte; 

2) druhý okruh sa týka štruktúrovanosti onymických systémov v úradnom 
a neúradnom pomenúvaní. Pôjde nám najmä o onymické znaky a sys-
témy v interferenčných vzťahoch. 

1. (Relatívne) vedenie o onymickom objekte 

Onymická nominácia má dve stránky. Pri samom prvom pomenúvaní vy-
stupuje do popredia motivačný stimulus mena. Keď sa nové meno dostane do 
spoločenského vedomia, upevní sa vzťah medzi onymickým objektom a jeho 
názvom (hovoríme o referenčnej identifikácii). Túto druhú stránku predstavu-
je využívanie viac-menej upevneného vzťahu v spoločenskej komunikácii. 
Prvá, motivačná problematika bola doteraz predmetom rozmanitého výskumu. 
Chcem zamerať pozornosť na rozličné prípady znalosti onymického objektu; 
budem analyzovať vedenie o onymickom objekte v komunikácii. 

Vyjdeme z pojmu diskurzívna činnosť. Diskurzívna činnosť neimplikuje 
len jazykový prejav, ale aj poznávaciu činnosť a ukladanie poznatkov do ve-
domia (p. EEPhW, 1990, s. 580 – 582, Horecký, 2002, s. 82 – 83). Budeme si 
všímať túto druhú zložku diskurzívnej činnosti. 

V bežnej komunikácii sa v rozličných situáciách aktualizuje vedenie o 
onymickom objekte, keď komunikant i adresát poznajú zložky onymického 
znaku v takej miere, ktorá je dostačujúca pre danú komunikáciu. V spoločen-
skej komunikácii sa však vyskytujú viaceré typové situácie. Tzv. poznanie 
vlastného mena má totiž dosť veľké rozpätie. Analýza ďalších možných prí-
padov umožňuje hlbšie postihnúť z komunikačného hľadiska povahu onymic-
kého znaku. Vedenie o onymickom objekte sa týka denotáta, designácie 
(onymickej sémantiky) i designátora onymického znaku. 
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Tak ako v apelatívnej slovnej zásobe poznáme jazykový znak (v systéme) 
a komunikačný znak (v hovorenom alebo písanom prejave), aj v oblasti vlast-
ných mien rozoznávame onymický znak v sústave a komunikačný znak. 
Onymický komunikačný znak má svoj špecifický status. 

Jazykový a onymický znak sú abstraktné veličiny. Istú lexému môžeme 
hodnotiť ako komunikačný apelatívny znak, resp. onymický znak len vtedy, 
keď ju spájame s príslušným nositeľom mena, denotátom (v prvom prípade je 
to pomenovanie druhého objektu, v druhom prípade pomenovanie druhového 
jedinca), t. j. keď sa lexéma použije v príslušnom jazykovom alebo mimojazy-
kovom kontexte; porov. lexému s o k o l: 

sokol  (1.1.) sokol má ostrý zrak 
  (1.2.) sokolí let 
Sokol  (2.1.) Koloman Sokol; Sokolová 
 (2.2.) V galérii sú vystavené obrazy K. Sokola. 
Poznámka. Jazykový kontext môže mať rozličnú povahu. Typické prípady 

predstavuje kontext apelatívny (1), apelatívno – propriálny (2) a propriálny 
(3): 

(1)  Sokol žije v našich horách 
(2)  Poznali sme Jána Pecháňa i jeho manželku Viktóriu 
(3) Vyznamenaní žiaci v VI. B: Rudolf Adamko, Jozef Krňan, Anton 

Točík; Anna Holíková, Ružena Siarska. 
 
Propriálny kontext máva písanú podobu; obyčajne ide o menné súpisy, re-

gistre, zoznamy, lexikóny a pod. V propriálnom kontexte zisťujeme osobit-
nosti rozličných tried vlastných mien a do popredia vystupuje aj grafická 
podoba mena ako diferenciačného prostriedku v písanom prejave (výrazne sa 
to prejavuje pri úradnom osobnom pomenúvaní). 

Jazyková kompetencia a vedenie o onymickom objekte 

Od svojej útlej mladosti človek začína ukladať do pamäti jazykové poznat-
ky, ktoré umožňujú bežný styk s okolím. Do popredia sa dostáva súvzťažnosť 
denotáta a jeho pomenovania. Základná, najvšeobecnejšia slovná zásoba (po-
menovanie každodenných úkonov, činností a vecí blízkeho okolia) sa vplyvom 
endogénnych a exogénnych činiteľov postupne rozširuje, prehlbuje, neskôr 
(podľa vzdelanostného a profesijného zamerania) aj špecializuje. Ďaleko 
najbohatšia vrstva terminologických a nomenklatúrnych pomenovaní sa ne-
skôr osvojuje odborným poznávaním vedeckých pojmov, špeciálnych zariade-
ní a nástrojov. Pozorujeme tu istú podobnosť s poznávacím procesom, ktorý je 
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vlastný poznávaniu pomenovania druhových jedincov. Pri poznávaní obsahu 
vlastných mien v komunikácii hovoríme o vedení o onymickom objekte. Ide 
o súvzťažnosť onymického objektu a jeho názvu. Od samého začiatku upev-
ňovania a vývinu detskej reči vedenie o onymickom objekte postupuje u kaž-
dého jedinca individuálne. Dieťa sa učí stotožňovať osoby a iné objekty z 
najbližšieho okolia s ich menami. Takéto individuálne oboznamovanie sa s 
druhovými jedincami a ich názvami – nazdávame sa – vybočuje z rámca jazy-
kovej kompetencie. Na rozdiel od apelatívnej oblasti má tento celoživotný 
poznávací proces individuálny rozsah a hĺbku. U rozličných osôb predstavuje 
odlišujúcu sa a neuzavretú veličinu. Až neskôr vďaka školskej výchove a rastu 
vzdelanostnej úrovne tento proces vyúsťuje do poznania mnohých spoločných 
všeobecne známych onymických objektov a ich názvov. Bližšia analýza vzťa-
hu onymického objektu a jeho názvu pomôže osvetliť povahu tzv. vedenia o 
onymickom objekte v komunikácii.  

Vedenie o onymickom objekte a spoločenská komunikácia 

V spoločenskej komunikácii nejestvuje komunikačný znak bez virtuálneho 
vzťahu k onymickému objektu. Treba tu rozlišovať aspoň tieto prípady: 

a) Komunikant vie, do ktorej triedy vlastných mien patrí pomenovaný 
onymický objekt. Informačná zložka jazykového pomenovania je dostačujúca 
na realizáciu referenčného vzťahu, porov.: Zajtra cestujem do Košíc. Zovšeo-
becnenú situáciu môžeme znázorniť symbolmi: 

P / antr., top., chrémat. + ref. 
Čítanie: proprium poukazuje na triedu antroponým, toponým, chréma-

toným a prostredníctvom designátora sa uplatňuje referenčný vzťah. 
b) v kontextoch ako (1) Neviem, kde sa nachádza Karalalumpur, (2) Ne-

podarilo sa nám zistiť, aký ústav sa skrýva za skratkou SÚSCH ide v prípade 
(1) o celkom neznámy onymický objekt, v prípade (2) poznáme len triedu 
vlastných mien, do ktorej objekt patrí (chrématonymum). Situácia sa dá zná-
zorniť takto: 

P / (antr., top., chrémat.) + ref.  
Čítanie: proprium poukazuje // nepoukazuje na triedu antroponým, to-

poným, chrématoným, ale referenčný vzťah sa prostredníctvom designátora 
neuplatňuje. 

c) Stalo sa raz v meste N. Trieda onymických objektov je známa, ale refe-
renčný vzťah sa vedome nerealizuje, ostáva utajený: 

P /antr., top., chrémat.  ref. utaj. 
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Predpokladom (aj nulovej) realizácie referenčného vzťahu je poznanie, že 
ide o istý onymický objekt (teda P – spoločensky podmienená identifikácia). 
Obyčajne si však komunikant uvedomuje, že ide o príslušnú triedu onymic-
kých objektov. 

Prvý stupeň vedenia o onymickom objekte teda predstavujú tieto prípady: 
1) P /antr., top., chrémat. 
Pre komunikáciu je dostačujúce priradiť lexému do príslušnej triedy objek-

tov (to je priradenie do daného onymického podsystému), ale rekonštrukcia, 
resp. znalosť modelovej hodnoty lexémy (obsahový model) nie je z komuni-
kačného hľadiska potrebná. Možno hovoriť o neúplnom vedení o onymickom 
objekte: „len“ P, resp. P /antr., top., chrémat.  ref.  

2) Z homonymných onymických lexém komunikant poznáva príslušný 
objekt ako patriaci do jednej triedy (podsystému) vlastných mien. Napr. ná-
zvom Nitra, Dunaj, Hron sa pomenúva rieka, mesto, obchodný dom, plavidlo, 
rekreačné zariadenie, druh výrobku atď. Referenčný vzťah sa realizuje; ide 
o typ: 

P /antr., top., chrémat.  ref. 
3) Pri porovnávaní podsystémov vlastných mien v onymických kontextoch 

rekonštruujeme komponentovou analýzou modelové hodnoty príslušných tried 
onymických objektov. Ide o vedeckú analýzu onymickej designácie. V takých-
to prípadoch sa dostáva do popredia modelová platnosť vlastného mena 
a ustupuje znalosť jeho referenčného vzťahu. 

Videli sme, že úplné vedenie o onymickom objekte v komunikácii predpo-
kladá jednak znalosť triedy proprií, do ktorej skúmaný názov patrí, jednak 
realizáciu referenčného vzťahu (referenčná identifikácia). Vedenie o onymic-
kom objekte má teda v komunikácii dve zložky. Prvým stupňom jeho pozna-
nia je uvedomenie si triedy jeho onymických objektov, do ktorej pomenovacia 
lexéma patrí, druhou zložkou je realizácia referenčného vzťahu k danému 
onymickému objektu, ktorá implikuje viac menej širokú znalosť o jeho pova-
he, vlastnostiach a charakteristických znakoch. Pri vedeckej rekonštrukcii 
onymickej sémantiky (modelovej hodnoty v systéme) referenčná identifikácia 
ustupuje do úzadia.  

Referenčná identifikácia sa uskutočňuje prostredníctvom jazykového po-
menovania, ktoré je ako formálna stránka komunikačného onymického znaku 
nositeľom encyklopedickej informácie o onymickom objekte.  

Keď použijem v rozhovore istý onymický znak, hovorím obyčajne o ony-
mickom objekte, ktorého meno je obsiahnuté v mojom jazykovom vedomí. 
Znalosť jazykového pomenovania, ktoré sa viaže na daný onymický obsah, na 
vedenie o príslušnom onymickom objekte, je v spoločenskej komunikácii 
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bežný prípad, ale nie jediný. Neraz sa hovorí o druhovom jedincovi (onymic-
kom objekte), ktorého v danom okamihu neviem pomenovať, ba ani môjmu 
spoluhovoriacemu „neprichádza na um“ jeho meno. Najmä v staršom veku 
(ale nie len vtedy) častejšie nastávajú podobné situácie (porov.: „Neviem si 
spomenúť na meno toho herca, hlásateľa, spisovateľa atď., ktorého sme včera 
videli, počuli, spomínali a pod.“). Pri uvoľňovaní vzťahov medzi jazykovým 
pomenovaním a denotátom („zabúdanie“) trvalejšie stopy v ľudskej pamäti 
zanecháva denotát (onymický objekt) a ťažšie sa vybavuje jeho meno, jazyko-
vé pomenovanie. 

Uvedené pozorovania ukazujú, že možno hovoriť o relatívnom – väčšom 
i neúplnom – vedení o onymickom objekte. Je zaujímavé, že podobná neúplná 
znalosť denotátov najmä v oblasti apelatívnych termínov a nomenklatúr je 
celkom obvyklá v slovnej zásobe každého jazyka. V tomto ohľade sú vlastné 
mená blízke týmto vrstvám lexiky. Menšie medzery v poznávaní vonkajšej 
reality máme v okruhu, v rámci ktorého sa profesijne pohybujeme. Rozsah 
a šírka vedenia o onymických objektoch sú celkove individuálne a majú vý-
raznejšie spoločné presahy pri nositeľoch, ktorí sa svojou činnosťou hlbšie 
zapísali do spoločenského vedomia (napr. významné osobnosti politického, 
spoločenského, kultúrneho, vedeckého života). 

2. Onymický systém v spoločenskej komunikácii 

V posledných 3 – 4 desaťročiach sa onomastika vyformovala v osobitnú 
jazykovednú disciplínu. V mnohom ohľade sa poodhalil status vlastného 
mena, jazykového znaku sui generis, jeho systémová organizácia a zaslúžená 
pozornosť sa venuje fungovaniu vlastného mena v komunikácii. A jednako sa 
i dnes stretáme s bádateľmi, ktorí akoby tieto fakty nebrali do úvahy. Napr. 
poľský jazykovedec W. Mańczak v príspevku publikovanom v r. 2001 v zbor-
níku Toponimia i oronimia vyslovuje názor, že pre povahu vlastného mena je 
podstatný fakt, že v cca. 96 % prípadov sa vlastné meno neprekladá do iných 
jazykov (Mańczak, 2001, s. 25 – 30). Preto nebude nadbytočné na začiatku 
zhrnúť niekoľko zovšeobecňujúcich myšlienok o povahe onymie a onymické-
ho systému.  
 
2.1. Prvkami onymických podsystémov sú pomenovacie modely (obsahový, 
motivačný a slovotvorný model vytvárajú pomenovací model; porov. napr. 
Blanár, 1996, Šrámek, 1999, Pleskalová, 1992, Wenzel, 1987). Modely sú 
abstraktné veličiny, ktoré sme rekonštruovali z onymicky relevantných vlast-
ností (príznakov) jednotlivých tried vlastných mien. Onymicky relevantné 
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príznaky vymedzujeme v onymickom kontexte pri porovnávaní rozličných 
podsystémov vlastných mien jedného jazyka i viacerých jazykov. Tieto prí-
znaky majú svoju hierarchiu. Najvšeobecnejšie príznaky sú najbližšie morfo-
logickým kategoriálnym príznakom. Spoločným príznakom pomenovania 
druhových jednotlivín je [spoločensky podmienená identifikácia]. Jednotlivé 
onymické podsystémy sa odlišujú svojimi diferenčnými, špecificky onymic-
kými príznakmi; napr. toponymické podsystémy vytvára hierarchický súbor 
príznakov charakterizujúcich z istého hľadiska jednotlivé druhy zemepisných 
objektov [lokalizačný vzťah], [sídelnosť – nesídelnosť], napr. oproti antropo-
nomickým subsystémom, pre ktoré sme vyabstrahovali príznaky spoločenskej 
povahy [ rodinný vzťah, signalizovanie príbuzenského vzťahu], [dedičnosť]. 
Príznakom vyššieho rangu je [spôsob štandardizácie mena administratívno-
-právnym alebo užším spoločenským úzom]. Vzhľadom na spôsob štandardi-
zácie mena rozoznávame úradnú a neúradnú pomenovaciu sústavu. So zrete-
ľom na priehľadné motivačné vzťahy neoficiálne pomenovania sme nazvali 
živými menami. Špecificky onymické príznaky, ktoré vytvárajú onymickú 
sémantiku vlaného mena (tzv. designáciu), majú v širokom zmysle slova 
sociálnu povahu. Preto som pokladal – nie dosť odôvodnene – onomastiku vo 
svojej doktorskej rozprave „Osobné mená. K základom semiologickej onomas-
tiky“ (1946) za sociologickú disciplínu. Špecificky onymické príznaky sa 
integrovali do obsahového modelu. Ich úzka spätosť so sociálnou povahou 
onymických objektov (so spoločenským životom nositeľov mena, s ich výrob-
nou činnosťou a spôsobom života v teréne) sa výrazne prejavuje v časovej, 
areálovej a frekvenčnej dimenzii pomenovacích modelov, ktoré sú charakte-
ristické pre jednotlivé regióny i časové úseky spoločenského života daného 
etnika. 

Z komunikačného hľadiska má pre štruktúrovanie onymických (pod)systé-
mov zo synchronického, diachronického a konfrontačného hľadiska podstatný 
význam odlišovanie úradných a neúradných pomenovacích sústav. Najzloži-
tejšia je štruktúrna organizácia antroponymických podsystémov. Osobnými 
menami sa pomenúvajú milióny až stámilióny nositeľov. Prvkami antropo-
nymických (pod)systémov sú funkčné členy (krstné meno, priezvisko, indivi-
duálna charakteristika, prímeno, živé rodinné meno, meno domu a i.), ktoré 
sa odlišujú onymickou sémantikou. Majú dynamickú povahu (obmena podľa 
generácií, modifikácia i zmena onymickej sémantiky) a menlivú hierarchickú 
súvzťažnosť. Výrazne sa pri nich prejavujú rozdiely medzi neúradným pome-
núvaním, ktoré má svoju kontinuitnú historickú vývinovú líniu, a novším 
úradným pomenúvaním, ktoré je zakotvené v štátnej administratíve. 
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Na štruktúre antroponymických sústav názorne vidíme, ako sa spôsoby 
spoločenského fungovania jednotlivých funkčných členov odrážajú na ich 
obsahovej (t. j. v designácii) i formálnej stránke a ako zas od systémových 
možností závisia spôsoby ich spoločenského fungovania v komunikácii. Dob-
rým príkladom môže byť vnútorná prestavba jednomenného antroponymické-
ho systému na dvojmenný. V dávnejšej jednomennej sústave hierarchicky 
základným funkčným členom bolo krstné (rodné) meno, ktoré sa mohlo bliž-
šie určovať individuálnymi charakteristikami, poukazujúcimi na príbuznosť, 
miesto bydliska či pôvodu, príznačné vlastnosti pomenovanej osoby, jej za-
mestnanie a pod. Vzájomný vzťah funkčných členov jednomenej sústavy sa 
pozmenil, keď sa v prímene postupne začali uplatňovať ako onymicky rele-
vantné príznaky [príbuzenský vzťah k rodine ako celku] a [dedičnosť]. Nasta-
la hierarchická prestavba krstného mena (K) a prímena (p). Prímeno sa stalo 
hierarchicky základným členom pomenovacej schémy a krstné meno „pokles-
lo“ na určujúci člen: K + p  k + P. Táto funkčná prestavba mala závažné 
dôsledky napr. pre pomenúvanie rodiny a rodinných príslušníkov. Rodina a 
jej členovia sa pomenúvajú spoločným a dedičným priezviskom (napr. Koneč-
ný) a krstné mená k1, k2, k3 (Adam, Jozef, Ján) sa pri tom využívajú na odlíše-
nie jednotlivých rodinných príslušníkov. V starej jednomennej antroponymic-
kej sústave sa na vyjadrenie príbuzenských vzťahov využívali patronymické 
formy niektorého určujúceho funkčného člena (Mikuláš Hruškovic). Takéto 
pomenovacie vzťahy sa vytvorili v úradnej antroponymickej sústave, keď bola 
kategória priezviska ako stáleho a dedičného funkčného člena administratív-
no-právnym nariadením upevnená a ustálená. To bol nový moment v sústave 
osobného pomenúvania, pretože prímená a individuálna charakteristika sa 
doteraz ustaľovali len užším spoločenským úzom (chýbala administratívo-
právna štandardizácia). 

Po týchto zhrnujúcich poznámkach zameriame pozornosť na otázku stá-
losti systémových prvkov antroponymickej sústavy. Ich dynamická povaha a 
relatívna stálosť sa výraznejšie prejavuje v medzijazykových kontaktoch. 
Komplexný pohľad na onymický znak a na onymickú sústavu v konfrontácii 
ÚM : ŽM umožní hlbšie postihnúť niektoré stránky tejto otázky.  
 
 
2.2. Osobné meno a onymický systém v interferenčných vzťahoch 
 
Variantnosť designátora 

Pred úradným štandardizovaním osobného pomenúvania jazyková stránka 
osobného mena sa postupne ustaľovala v živom spoločenskom úze. V jazyko-
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vo zmiešanom prostredí, alebo keď zapisovateľ mena nebol Slovák, má va-
riantnosť mena dosť široké rozpätie; porov. Boca, 1588 – 1602: Georg // 
Gerg // Jorg // Juro // Jirík // Ďuro // Ďurďa. Miestne názvy mávajú variantné 
podoby v stredovekých listinných zápisoch, ale aj pri novších úradných úpra-
vách, napr. Boencza 1113, Bajnoczka 1773, Bojnička 1808, Bojničky 1920 
(VSO I, 1977). Variantné podoby priezvisk typu Nemec // Német neboli 
v slovensko-maďarskom prostredí výnimkou ani v nedávnej minulosti. V 
živom úze tu dožíva stav, na ktorý poukázal už O. Halaga (1970/72, s. 202); 
vo vedomí stredovekého človeka bol právne preukazný obsah mena (presnej-
šie: apelatívny význam odvodzovacieho základu), a nie jeho jazyková a pra-
vopisná forma. Problematike paralelných miestnych názvov na kontaktovom 
slovensko-maďarskom a česko-nemeckom území sa venovalo dosť pozornosti. 
Po úradnej štandardizácii priezviska základnou podobou sa stáva jeho zapísa-
ná forma, ktorá sa v inojazyčnom prostredí nemení, ale vyslovuje sa podľa 
zásad domáceho jazyka (napr. č. Heřmanský, v staršom pravopise Herzman-
ský, sa vyslovuje vo viedenskom prostredí ako Hercmansky). Osobitná situácia 
nastáva pri pomenúvaní osôb, keď sa v zmysle úradného nariadenia podoba 
mena menšinového etnika prispôsobuje hláskovej a slovotvornej stavbe mien 
štátneho jazyka. Ide o zmeny typu Petrovský  Petőfi, Okoličanský  Oko-
licsányi. Pomaďarčené priezviská sa dostali do úradných dokumentov, ba 
pôvodná slovenská forma bola často opravovaná aj na náhrobných nápisoch 
slovenských obyvateľov v Maďarsku. Porov. niekoľko autentických príkladov 
zo severného Maďarska: slov. Križan  maď. Kisteleki, Kadlec  Szom-
batfalvi, Haluška  Csengei, Hanák  Forroi („Keď dali Hanákovi pôdu, 
pomaďarčili mu meno.“ – Blanár, 1950). 

V 80. rokoch 19. storočia bola v Bulharsku tendencia prispôsobovať turec-
ké osobné mená domácemu bulharskému pomenúvaniu, napr. tur. Veliev  
bulh. Velinov, prípadne špecificky tureckú formu zameniť za „neutrálnejšiu“, 
napr. tur. Sülejman  bulh. David (Belinci, 1984). 

S prenikaním anglických, francúzskych a portugalských mien sa dodnes 
stretávame v bývalých afrických kolóniach, porov. Džon Pítr Čuku, Gamal 
Erwin Batunda Hardy. 

Variantnosť obsahovej (modelovej) stránky mena 

Pri pohľade na celý historický vývin pomenovania osôb môžeme rozšíriť 
inventár dištinktívnych onymických príznakov v porovnaní s tým, čo som bol 
určil napr. v Teórii vlastného mena (1996). Ako ďalšie príznaky sa ešte dajú 
vymedziť [platnosť od narodenia], [ obligatórnosť], [zámerná utajenosť]. 
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Ešte výraznejšie sa odrážajú špecifické komunikačné situácie v pozícii indivi-
duálneho funkčného člena K napr. v niektorých afrických menných sústavách: 
odlišuje sa funkčný člen, ktorý sa používa len v úradnom styku alebo v užšom 
rodinnom styku (porov. bližšie Blanár, 1996, s. 177). Ak vymedzujeme obsa-
hové modely z takýchto širších komunikačných hľadísk, ukazuje sa, že ony-
mické modely majú prototypovú povahu. Modelovú platnosť vytvára podstat-
ná časť onymických príznakov. 
Nedomáci pomenovací model 

V kontaktových situáciách sa stretávame s pomenovacím modelom, ktorý 
reprezentuje odlišný pomenovací princíp a je charakteristický len pre kontak-
tový jazyk B. Napr. v počtových knihách zemianskeho banského súdu na Boci 
(1588 – 1602) je zápis Janko Strečková. Manželka sa pomenúva cez rodné 
meno a priezvisko svojho manžela. Je to základný pomenovací princíp ma-
ďarskej pomenovacej sústavy. S podobnými cudzími pomenovacími modelmi 
sa niekedy stretáme v súčasnom slovenskom kontexte, napr. Ferenc Simané, 
Szlezákné Kovács Edit; maďarský pomenovací model v poslovenčenej podobe: 
Gizela Szabómihályová. 

ÚM a ŽM v interferenčných vzťahoch 

Štátna administratíva môže dať podnet na zmenu celej pomenovacej sú-
stavy menšinového etnika. To bola situácia v bývalom mnohonárodnostnom 
Sovietskom zväze. Podobne sa dostáva do kontaktu v Bulharsku pri pomenú-
vaní tureckých osôb úradná (celoštátna) trojmenná sústava s dvojmennou 
sústavou charakteristickou pre osobné pomenúvanie príslušníkov tureckého 
etnika. Základom tureckej antroponymickej sústavy sú dva nededičné funkčné 
členy, napr. I. gen. Jakub Ismail, II. gen. Bákir Jakub, III. gen. Rämzije 
Bákir. V úradnom styku Turci v Bulharsku používajú – podobne ako Bulhari 
– trojčlennú antroponymickú schému „krstné meno + antroponymikum + 
priezvisko“ (ktoré však nie je celkom pevné), napr. Achmed Mechmedov 
Achmedov. V neúradnej komunikácii ostáva základným členom pomenova-
cieho modelu individuálne krstné meno. Administratívne úpravy však neza-
siahli funkčné členy typické pre sústavu neúradných mien, a to individuálnu 
charakteristiku (nededičnú prezývku), živé rodinné meno (dedičnú prezývku) 
a meno domu. Spomenutý Achmed Mechmedov Achmedov sa v miestnom úze 
volá Achmed Karakapitana (tur. kara „čierny“); David Velinov Javašev 
(predtým Sülejman Veliev Alijev) má dom, ktorý sa stále volá Kodža Ismaľ 
(tur. koça „mocný, mohutný“; Ismaľ je meno bývalého vlastníka). V miest-
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nom styku v obci Belinci (v bulharskom Deli Ormane) sa táto osoba tureckej 
národnosti stále volá Sülejman. Hoci je úradná antroponymická sústava admi-
nistratívno-právne štandardizovaná, ustálená, živé pomenúvanie si zachováva 
kontinuitnú vývinovú líniu a umožňuje postihnúť neúradnú pomenovaciu 
sústavu. V tomto ohľade predstavujú živé mená koherentnejší systém.  

V podmienkach medzijazykových kontaktov zisťujeme typové situácie, 
ktoré umožňujú hlbšie nazrieť do niektorých stránok pomenovacích procesov 
i samotných onymických systémov. 
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15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

ZNOVU O KOMUNIKAČNÍ FUNKCI VLASTNÍCH JMEN 
 

Rudolf Šrámek 
 
 
1. V pracích, které se zabývají otázkami onomastické teorie, se vždy mluví 

také o ‚komunikačních funkcích‘ vlastních jmen (Blanár: 1996; Büky: 1976; 
Greimas: 1970; Hansack: 1990; Kalverkämper: 1997; Karpenko: 1977, 1980; 
Knappová: 1992; Kosyl: 1983; Leys: 1979; Nicolaisen: 1985; Stiegler: 1994; 
Šrámek: 1989; Wimmer: 1973 aj.). Z faktu, že se v naprosté většině mluví 
o ‚funkcích‘ (pl.) a nikoli o ‚funkci‘ (sg.), vyplývá, že na jedné straně je 
různost gramatického čísla výrazem rozdílného obsahového vymezení nebo 
obsahové specifikace pojmu ‚komunikační funkce proprií‘ a že na druhé 
straně je pořadí ‚funkcí‘ v přímém vztahu ke stupni zobecnění (abstrakce). 
Jeho nejvyšší míru pak představuje vskutku „singulárová“ ‚komunikační 
funkce‘, která na nejobecnější úrovni vyjadřuje základní a zároveň konečný 
cíl proprií – fungovat ve společenské komunikaci, tj. chovat se v ní jako jev 
jazyka a sloužit specifickým způsobem a se specifickým cílem komunikačním 
potřebám. Máme tak tedy do činění vlastně se dvěma vymezeními pojmu 
‚funkce‘; k tomuto problému se vrátíme níže. 

Komunikační funkce se obvykle popisují nebo definují na základě po-
znatků, které byly získány v zásadě dvojí cestou:  

(a) při výčtu a typologizaci funkčních vlastností proprií jako specifického 
druhu pojmenování, a pak se funkce pojmenovávají a vypočítávají ex-
pressis verbis;  

(b) při popisu úlohy proprií spojené s jejich užíváním. Pozoruhodné je, že 
studie tohoto typu obvykle ‚funkce‘ nepojmenovávají ani nedefinují, 
ale jejich existenci automaticky předpokládají a považují je za samo-
zřejmou, danou vlastnost proprií.1 

V obou způsobech nevidíme nějaký zásadní rozdíl. Oba se s různou mírou 
zobecnění dotýkají základních vlastností proprií jako lexikálního druhu, totiž 
smyslu jejich existence v lidské (společenské) komunikaci. Jedna cesta to činí 

                                                        
1 Existuje ovšem i třetí cesta, totiž jakákoli absence teoretického podloží onomastické práce, 

a tedy i zakomponování ‚funkce‘ do metodického aparátu. To je velmi často případ prací z tzv. etymo-
logické onomastiky, jejíž hlavním cílem je zaměření na geneticko-vývojové a strukturně-komparační 
souvislosti. Srov. např.. Matvejev: 1986, 59. Třebaže se v jeho studii objevují myšlenky, které jsou 
propracovávány v obecné onomastické teorii, přece jen jsou formulovány jakoby na okraj hlavního 
cíle onomastiky, kterým je podle jeho mínění „etymologizirovanije sobstevnnych nazvanij“. 
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prostřednictvím poukazu na obecné vlastnosti, druhá cesta postupuje popisem 
(definováním) konkrétních projevů této obecné vlastnosti. 

Ze samé povahy propriální sféry jazyka2 vyplývá, že na rozdíl od apelati-
vní sféry je komunikační funkce proprií vždy specifikována v tom smyslu, že 
vyplývá ze schopnosti proprií postihnout a vyjádřit v komunikaci ten druh 
vzájemného vztahu mezi pojmenovaným a pojmenováním, který vyžaduje 
vytvoření a stabilizaci speciálního, totiž propriálně sémantického obsahu. 
Tato okolnost, která patří k základním vlastnostem propriální sféry jazyka, 
vede k postupné eliminaci takových sémových struktur, které jsou vlastní 
apelativům, a tím počínají vzniklá propria „fungovat“ jako propria, protože 
mají jinak, totiž propriálně konstruován svůj obsah. Na languové úrovni tak 
apelativní přerůstá v propriální a vedle apelativní sféry se konstituuje a fungu-
je (rozvíjí) propriální sféra jazyka se svými formami i funkcemi. Uzlovým 
bodem konstrukce (struktury) této non-apelativní dimenze jazyka, toho, co V. 
Blanár (souhrnně viz v práci Blanár: 1996) nazývá „typicky onymické“, je 
kombinace dvou faktorů: propriálně pojmenovacího motivu, jímž je propriální 
sféra propojena s rovinou pojmenovaných objektů a také se sémantickými 
složkami jazyka (Cieślikowa: 1994), a faktoru propriálně nominačního, jímž 
se v propriální sféře uplatňuje nejen jazykovost názvotvorného procesu a 
mechanismu, ale také cílová referenční úloha proprií v jejich komunikačním 
užívání. 

Oba faktory tvoří nedělitelný celek, různí se však podle dvou situací, ve 
kterých se prosazují: 

(a) v aktu propriální nominace jsou oba faktory aktivní, neboť propriálně 
pojmenovací motiv predestinuje volbu lexému (přesněji: volbu jednoho 
ze sémů apelativně chápaného významu lexému) k tomu, aby byl vyu-
žit v propriálně nominačním aktu, jehož cílem je „vytvoření“ vlastního 
jména určeného k plnění referenční funkce – a ta plyne z komunikač-
ních okolností (nebo je na ně zaměřena);3 

(b) v aktu užívání výsledku propriální nominace, tedy při užívání hotové-
ho propria v komunikaci se řídícím členem v dvojici faktorů stává hle-

                                                        
2 O ní viz Šrámek: 1999: 22 – 34 (v kap. Funkční pojetí onomastiky). 
3 Zřetelně je to vidět u deapelativních proprií. U proprií depropriálního původu je tento fakt 

poněkud zastřen tím, že výchozí proprium neposkytuje k vytvoření nového propria nějaký sém (mo-
tiv) apelativní povahy, nýbrž že funduje nové jméno prostřednictvím konotace, metafory, metonymie 
ap.: ponožky zn. Sněžka jsou ‚teplé, odolné‘, neboť vydrží i turisticky namáhavý výstup na horu 
Sněžku. Prvky sémové struktury ‚sníh‘ se tak uplatňují – pokud vůbec – jen velmi vzdáleně a pouze 
druhotně. 
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disko funkční, totiž individualizační role proprií, která je základem re-
lačních vztahů propria k pojmenovanému objektu (jevu). 

Jak lze snadno poznat, obě složky se nemohou jinak realizovat než v ko-
munikačním dění společnosti. Prostřednictvím těchto složek vstupují propria 
do tzv. komunikačních řetězců (popisuje je s ohledem na propria McDemrott: 
1988). Dospíváme tak k důležité tezi: 

Fungování proprií v komunikaci je třeba chápat a interpretovat jako nepře-
tržitou řadu specificky individualizujících relačních vztahů mezi pojmenova-
ným a pojmenováním, které nesou podobu referenčního poměru propria k 
„jeho“ onymickému objektu. Specifičnost této vazby tkví v non-apelativní 
povaze tohoto poměru, jinými slovy: v propriální konstrukci sémové struktury 
propria. Lze proto také říci, že v souboru funkcí, jež se v odborné literatuře 
při charakteristice vlastních jmen jako specifického druhu pojmenování popi-
sují, právě komunikační funkce postavení zásadní, podstatné a rozhodující, 
protože postihuje smysl existence proprií vůbec. Plnění komunikační funkce 
je univerzální vlastností proprií. K shodnému závěru dospěl Hansack: 1990: 
vlastní jména nemohou existovat bez včlenění do komunikačních aktů, 
účastnit se komunikace je jejich hlavní funkcí. 

 
2. Přidržíme-li se právě formulované teze, jsme ihned postaveni před 

otázku, zda i sám atribut ‚komunikační‘ není nejednoznačný. 
Tímto problémem jsme se zabývali již dříve (souhrnně viz Šrámek: 1999) 

a formulovali jsme jistou dichotomii, která vyplývá z nutnosti odlišovat funkci 
nominační od funkce komunikační, při čemž druhá z nich byla, jak dnes vi-
díme, chápána poněkud zúženě jako ‚úloha proprií v jejich užívání‘. ‚Komu-
nikace‘ a ‚užívání‘ však není totéž. Chtěli bychom proto naše stanovisko 
zpřesnit. 

V souladu s teorií mluvních aktů, v níž se komunikace chápe v širším slo-
va smyslu jako sociální interakce (Fiske: 1992) a v užším slova smyslu jako 
jazykové jednání (Strawson: 19854) bylo by možné i v onomastické teorii 
uvažovat o trojí dimenzi komunikační funkce proprií: 

2.1 První by byla ta dimenze, která na obecné úrovni postihuje, jak jsme 
ukázali výše, smysl existence proprií, tedy její základní, bytostnou funkci, 
                                                        

4 Strawsonovy práce představují propojení pragmatické interpretace podstaty vlastních jmen 
s teoretickými interpretacemi komunikačních (mluvních) aktů; podle toho je ve vymezení ‚komuni-
kační funkce proprií‘ preferován aspekt „uzuálního užívání proprií v jazykovém jednání“. Ten ovšem 
zahrnuje i determinující složky mimojazykové povahy, a proto jsou Strawsonovy interpreace onymic-
ké problematiky orientovány také sociolingvisticky, ba dokonce i lingvistickofilozoficky (viz Straw-
son: 1974). 
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příslušející propriím jako druhu. Tato dimenze komunikační funkce má zcela 
obecný charakter, je „primární“ a patří k nezbytným a jevům univerzálním 
vlastnostem, které určují podstatu vlastních jmen. Je úzce spjata 
– s obecným propriálním příznakem, který diferencuje propria od apelativ 

a na jehož základě se konstituuje propriální sféra jazyka; 
– s kategorií ‚propriální obsah‘, který v sémantické rovině zaručuje v komu-

nikaci nejen non-apelativnost proprií, ale i jejich individualizující vztah 
k pojmenovanému objektu; 

– se schopností proprií realizovat specificky propriální referenční vztahy, 
které jsou pro užití proprií v komunikaci rozhodující (viz i Donnellan, 
1985). Jsou trojího charakteru: 
-  identifikují pojmenovaný objekt (jev) jako jednotlivinu; 
-  diferencují propriálně pojmenovaný objekt od jiných objektů téhož dru-

hu; 
-  lokalizují do typologicky stejných vztahů (‚propriálně sémantických polí, 

sítí‘): bionymických, geonymických, sociálně kulturních a sociálně eko-
nomických.5 

 
2.2 Druhá dimenze komunikační funkce proprií má příznakový charakter 

a projevuje se tím, co bychom mohli nazvat stylové (snad také: modální) pří-
znaky propriálně komunikační funkce proprií. Tato dimenze specifikuje obec-
ně propriální pojmenovací a referenční vztahy určitými příznaky, např. cito-
vosti, ironizace, deminutivizace, hypokoristikace, honorifikace prostředníc-
tvím vlastního jména ap. Příznakem těchto příznaků může být subjektivnost, 
objektivnost, ideologičnost ap. 

Podobné příznaky se prosazují i v onomastické metodologii, např. při his-
torizující interpretaci proprií, ve zdůraznění etnických nebo nacionálních 
přístupů, při standardizační činnosti ap. Velmi často se však stává, že toto 
„metodologické“ využívání funkčních příznaků je zaměňováno za příznaky 
propriálně komunikační funkce. Podstata „metodologických“ aspektů je však 
jiná; je spíše odrazem propriálně komunikační funkce na rovině interpretač-
ních postupů a nikoli jí samou. 

2.3 Třetí okruh je spjat s „jazykovým jednáním“, tj. s užíváním jmen v ja-
zyce, resp. s včleňováním proprií do jazyka, který působí jako komunikační 
médium konkrétních mluvních aktů (komunikátů). Propria se zařazují do 

                                                        
5 Tím je rovněž dáno jedno ze zdůvodnění existence tří základních subdisciplin onomastiky – bi-

onomastiky, geonomastiky a chrématonomastiky. Podrobněji jsem o tom referoval na XX. světovém 
onomastickém kongresu v Santiagu de Compostella 1999 (sborník je v tisku). 
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systémů a norem daného jazyka (dialektu) a do popředí vstupuje jejich jazy-
ková stránka. Mohli bychom mluvit o užším vymezení komunikační funkce 
proprií, která by byla vždy vázána na vlastnosti konkrétního jazyka. Zdá se 
však, že by bylo třeba problém chápat tak, že jazyková stránka propria je 
příznakem jeho základní, komunikační funkce. Ve způsobu interpretace toho-
to problému není v odborné literatuře jednoty.  

Bylo by pak třeba ovšem lišit dvě roviny: 
Problematiku plynoucí z užití proprií v jednom jazyce: protiklad spisov-

nost X nespisovnost, standardizovanost X nestandardizovanost, aspekt syn-
chronní X diachronní ap. 

Problematiku plynoucí z podílu proprií na jazykovém a kulturním kontak-
tu. V plnění komunikační funkce mohou pak různojazyčné podoby proprií 
téhož objektu být rovnocenné, nebo mohou být v pozici etnických, regionál-
ních aj. variant.  

 
3. Úvahy nad komunikační funkcí proprií dovolují toto zobecnění: 
Komunikační funkce proprií skrývá v sobě jak dimenzi obecnou (tj. být 

vlastním jménem) a druhovou (tj. být vlastním jménem určitého druhu), tak 
referenční (tj. plnění identifikační, diferencující a lokalizující úlohy) a ta 
může být různými „modálními“ příznaky modifikována: Jeník = proprium + 
antroponymum + vztah na konkrétní osobu + příznaková modifikace ‚hypo-
korističnost‘, protože osoba je lokalizována do sociálních vztahů vymezených 
známostí, důvěrností, citovostí, familiárností ap. + možná variabilita v užití 
jména (Jeníček, Jenda, Jendulka, Jeňa, Jeňulka ap.). 

 
4. Onomastická teorie věnuje onomastickým funkcím většinou pozornost 

převážně z hlediska jejich úlohy referenční (Strawson: 1985 aj.) anebo z hle-
diska důsledků, které u proprií vyvolává fungování (užívání) jmen v komuni-
kaci v rovině jejich jazykové stránky (výstavby, konstrukce, struktury). Dom-
nívám se však, že otázku komunikačních funkcí je v onomastické teorii třeba 
promýšlet znovu, a to zejména proto, že v posledních desetiletích byly do 
teoretických výzkumů onomastiky včleněny některé principy obecně lingvis-
tické a ty byly specifikovány na typicky propriální podmínky (např. funkční 
pohled, problém sémových struktur, vymezení kategorie propriálního význa-
mu ap.). Zároveň však onomastická teorie dospěla k některým vlastním teore-
tickým poznatkům (např. propriálně pojmenovací akt, propriálně pojmenovací 
model a jeho funkční členy ap.). Tím se umožňuje, aby i do problematiky 
komunikačních funkcí proprií byly na první místo začleněny postoje a po-
znatky typicky onomastické, které mají velkou míru zobecnění. Studium 
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funkcí se tak nebude opírat o jevy, které byly abstrahovány na základě komu-
nikačních funkcí popsaných v apelativní sféře jazyka. Třebaže souhrnný 
průzkum komunikačních funkcí proprií nebyl dosud v úplnosti vykonán, lze 
už nyní říci, že i jejich dosavadní dílčí analýzy podávají přesvědčivé svědectví 
nejen o propriální specifičnosti jejich povahy a strukturovanosti, ale potvrzují 
zároveň i jejich obecně lingvistický ráz Tím také podtrhují lingvistický cha-
rakter onomastiky. 
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SKŁADNIKI SUBSYSTEMÓW ONIMICZNYCH  
WE WSPÓŁCZESNEJ PRAKTYCE KOMUNIKACYJNEJ 
 
Robert Mrózek 

 
W dobie gwałtownego rozwoju technologii informatycznych i ożywionych 

dysput naukowych inspirowanych globalnymi i lokalnymi przemianami w ko-
munikacji społecznej i interkulturowej na szczególną uwagę zasługują języ-
kowe przejawy i rzeczywiste efekty procesu ścierania się dwu tendencji: ten-
dencji do zachowań skonwencjonalizowanych, powtarzalnych, rytualnych, 
które realizują ważne cele społeczne, podtrzymują i utrwalają tradycję, 
upowszechniają wartości istotne dla danej wspólnoty, wzmacniają w jej 
obrębie więzi grupowe, służąc jednocześnie osłabianiu napięć związanych ze 
stresem komunikacyjnym, oraz przeciwstawnej tendencji do zachowań kre-
atywnych, zmieniających obowiązujące normy zachowań, szczególnie nasilo-
nych w okresach przełomowych1. Od preferowanych w danej społeczności 
postaw, zbliżonych czy to do tradycjonalizmu, czy to kreacjonizmu, zależy 
sposób komunikowania się jej członków, wchodzących do różnych grup dys-
kursywnych, porozumiewających się częstokroć za pomocą różnych kodów.  

Owe grupy czy społeczności dyskursywne należy łączyć ze współcześnie 
steoretyzowanym pojęciem dyskursu w trzech zasadniczych jego wymiarach: 
formalnym, funkcjonalnym i interakcyjnym. W pierwszym „dyskurs” pojmo-
wany jest jako forma użycia języka, w drugim – jako zdarzenie komuni-
kacyjne, w którym użycie języka służy przekazywaniu różnych idei i przeko-
nań oraz wyrażaniu emocji, w trzecim zaś jako forma interakcji werbalnej w 
sytuacjach społecznych (na przykład w takich m.in. sytuacjach, jak oficjalna 
dyskusja, spotkanie towarzyskie, rozmowa telefoniczna, wizyta u specjalisty, 
lekcja w klasie szkolnej itd.).  

Zadaniem analizy dyskursu jest więc dostarczenie zintegrowanego opisu 
tych trzech wymiarów komunikacji, czyli odpowiedzi na pytania: jak dane 
użycie języka, określonych jego środków wpływa na wyobrażenia człowieka 
o świecie i na przebieg interakcji oraz odwrotnie: jak różne aspektu interakcji 
warunkują formę wypowiedzi, a także jak intencje i przekonania uczestników 
komunikacji decydują o wyborze określonych środków językowych i o dyna-
mice sytuacji komunikacyjnej. Zadaniem finalnym jest sformułowanie teorii, 

                                                        
1 Por. m.in.: Sprawozdanie z konferencji Rytualizacja w komunikacji społecznej i interkulturo-

wej, Poradnik Językowy 2001/ 10, s. 69 – 71.  
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które by wyjaśniały owe relacje między językiem, sposobami myślenia i czyn-
nikami interakcyjnymi2. Badania nad dyskursem wchodzą w obręb zaintere-
sowania wielu dyscyplin: lingwistyki, psychologii oraz nauk pozwalających 
analizować interakcję w kontekstach społecznych. 

W obrębie lingwistyki efektów tych badań nie może pomijać także ono-
mastyka, gdyż nazwy własne są integralnym, choć ograniczonym frekwencyj-
nie, składnikiem wypowiedzi mówionych i tekstów pisanych, uzależnionych 
od intencji i kompetencji nadawcy, okoliczności i różnych aspektów kontekstu 
komunikacyjnego oraz relacji intertekstualnych między różnymi dyskursami 
(„prostymi” i „złożonymi”, czyli całymi „kompleksami dyskursów”3).  

Społeczności dyskursywne w obrębie wspólnoty i mikrowspólnot komuni-
katywnych mogą uzależniać swoje zachowania rytualno-zachowawcze bądź 
kreatywne od kodu stosowanego w sytuacjach oficjalnych i w porozumiewaniu 
środowiskowym lub wewnątrzgrupowym. Współczesny uczestnik takich in-
terakcji musi więc opanować wiele kodów obowiązujących w określonych 
sytuacjach i sferach komunikacyjnych jako swoistych komponentów dwu 
dopełniających się tzw. areałów komunikacyjnych. Jeden to areał sponta-
nicznej codziennej komunikacji, który oprócz dominacji języka potocznego 
cechuje nieostrość międzyodmianowych granic językowych i symbiotyczny 
charakter niektórych odmian (np. żargonów, slangów) oraz obecność gwar 
ludowych (dialektów) wśród odmian peryferyjnych; drugi zaś to areał 
wyższych funkcji komunikacyjnych, odnoszący się do publicznego, oficjalne-
go komunikowania się z wykorzystaniem druku czy środków elektronicznych, 
ale obejmujący także publiczną i niepubliczną, oficjalną oraz półoficjalną 
komunikację interpersonalną, językowo obsługiwany przez ogólną odmianę 
kodyfikowaną, standardową (język literacki). Jednak w obu areałach komuni-
kacyjnych użycie odpowiednich środków językowych, w tym składników 
proprialnych, nie jest bezwzględnie zdeterminowane, gdyż użytkownik języka 
dysponuje określonym repertuarem możliwości i wybiera czy stosuje środki 
językowe uzależnione od jego kompetencji, kierując się także intencjami, 
interakcją z partnerami, zwyczajami środowiskowymi itd4.  

Dodatkowym czynnikiem uzależniającym użycie języka i jego elementów, 
czyli także odpowiednich nazw własnych, w konkretnym dyskursie staje się 
współcześnie coraz powszechniejsza presja globalizacyjna, wywołująca wspo-
                                                        

2 Zob. Dyskurs jako struktura i proces. Praca zbiorowa pod red. T. A. van Dijka, przełożył 
D. Grochowski, Warszawa 2001. 

3 Op. cit. 
4 Por. S. Gajda, Współczesna polska rzeczywistość komunikacyjno-językowa i jej modelowanie, 

[w:] Kultura-Język-Edukacja, t.3, red. R.Mrózek, Katowice 2000, s. 105 – 115.  
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mniane na wstępie dwustronne reakcje użytkowników języka, oparte z jednej 
strony na postawach konserwatywnych i narodowych, z drugiej zaś – na 
postawach innowacyjnych i ponadnarodowych, eliminujących wszelkie prze-
jawy izolacjonizmu.  

Gwałtowność zmian w rzeczywistości pozajęzykowej: społeczno-ekono-
miczno-kulturowej i rzeczywistości językowej wywiera wpływ także na zmia-
ny ilościowo-jakościowe w zasobie onimicznym i w obiegu komunikatywnym 
jego elementów.  

Niepurystyczne, umiarkowane przeciwstawianie się apelatywnym neolo-
gizmom leksykalnym i gramatycznym w odniesieniu do proprialnej sfery 
języka znajduje swój odpowiednik w postawach akceptujących m.in. zarówno 
tradycyjny kanon nazewniczy w postaci ustalonego w dziejowych nawarstwie-
niach zbioru toponimów (głównie ojkonimów), utrwalonego w danym kręgu 
kulturowym indeksu imion osobowych oraz subsystemowych propriów innych 
kategorii, jak i współczesne fakty nominacyjne, kontynuujące rodzime, regio-
nalne i lokalne dziedzictwo nazewnicze, pojmowane także jako zespół norm, 
prawideł komunikatywnego funkcjonowania nazw określonych kategorii, nie 
wyłączając skodyfikowanych form egzonimów.  

Postawy innowacyjno-kreatywne przejawiają się zaś nie tylko w biernej 
akceptacji różnorodnych zmian w zasobie onimicznym i kanonie normaty-
wnym, lecz także w nienormowanej, intensywnie europeizowanej i ekspan-
sywnej twórczości chrematonimicznej, częściowo w środowiskowej 
„twórczości” zoonimicznej – głównie w obrębie tzw. urbozoonimii – nie 
mówiąc oczywiście o twórczości literackiej w zakresie różnych kategorii 
nazw. Przejawiają się też owe postawy innowacyjno-kreatywne w naj-
nowszych uzupełnieniach zasobu imion o charakterze internacjonalnym oraz 
w kreowaniu wariantywnych hipokorystyków imienniczych, coraz częściej w 
niektórych wypadkach akceptowanych w oficjalnych nominacjach. Postawy te 
przejawiają się też w rezygnacji z tradycyjnych form egzonimicznych na kor-
zyść nieadaptowanych, oryginalnych nazw obcych.  

W takich okolicznościach historycznie ukształtowany i współcześnie 
uzupełniany bądź w niektórych segmentach (np. w urbanonimii) administra-
cyjnie wymieniany zasób nazw własnych danego obszaru etnicznego jako 
integralny składnik leksyki w praktyce komunikacyjnej podlega różnorodnym 
„adaptacjom dyskursywnym”, w sposób swoisty uzależnionym od kategorii 
propriów i od charakteru dyskursu na trzech poziomach kontaktu językowego: 
ogólnonarodowym, lokalnym i indywidualnym. Kontakt ten, zdeterminowany 
sytuacyjnie i okolicznościowo, różnicuje wspomniany charakter dyskursu na 
oficjalny i nieoficjalny – w różnych stopniach oficjalności i nieoficjalności. 
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Cały zespół czynników społecznych i psychicznych oraz komunikaty-
wnych decyduje więc ostatecznie o wyborze przez użytkownika języka 
właściwego kodu, a także odpowiednich nazw własnych i form nazewniczych. 
Na poziomie ogólnonarodowym w sytuacjach oficjalnych niedopuszczalne są 
bowiem na przykład nazewnicze formy wariantywne, gdyż dla tego kontaktu 
typowe są urzędowo zatwierdzone toponimy i antroponimy (imię i nazwisko). 
Na poziomie lokalnym za typową może być uznana wariantywność uzależni-
ona od kontekstu sytuacyjnego, a więc w sytuacji oficjalnej występują formy 
właściwe płaszczyźnie ogólnej (np. antroponimy imiennne Adam, Sta-
nisława), w sytuacji nieoficjalnej zaś występują formy charakterystyczne dla 
płaszczyzny indywidualnej, czyli stosowane w kontakcie bezpośrednim, jed-
nak z eliminacja form mocno nacechowanych, zarówno pozytywnie, np. 
Adasiunio, Stasiulka), jak i negatywnie (np. Adamisko, Stasica). Dla owego 
kontaktu indywidualnego typowe są natomiast nazwy wariantywne i pararelne 
(np. typu Maryla lub Marysia, Anka lub Hanka, Jacek lub Staszek dla tego 
samego obiektu) – w obrębie imion, które dodatkowo cechują rozbudowane 
formy hipokorystyczne; formy te mogą być także tworzone, choć w znacznie 
węższym zakresie, w obrębie nazwisk (np. Mrózeczek), a nawet nazw 
miejscowych (np. Warszawka). Na tym poziomie kontaktu, czyli w kontaktach 
bezpośrednich, w określonych środowiskach dochodzi także do urabiania 
nazw dodatkowych, znaczących, jak przezwiska, pseudonimy. Występuje też 
tendencja do abrewiacji nazw oficjalnych dwu– i wieloskładnikowych różnych 
kategorii. W obrębie antroponimów obejmuje ona jeden z obligatoryjnych 
składników urzędowego nazywania osób bądź też imię i nazwisko łącznie, 
eliminowane na korzyść składników fakultatywnych: przydomków o charak-
terze urzędowym i nieurzędowym, przezwisk o charakterze środowiskowym, 
czy pseudonimów, wystarczających w określonych uwarunkowaniach dyskur-
su do wyznaczenia ich nosicieli. Dystrybucja dyskursywnych wariantów na-
zewniczych uzależniona jest bowiem od właściwości konkretnego aktu komu-
nikacji, czyli od pozostających w hierarchicznym, odpowiednio zmiennym 
układzie jego składników (a więc nadawcy, odbiorcy, typu kontaktu, kodu, 
komunikatu i kontekstu). Dla każdego układu składników, wśród których 
oprócz tzw. dystrybutorów głównych są też dystrybutory dodatkowe (jak np. 
nacechowanie stylistyczne komunikatu, pisany kod przekazu), występuje nie 
jeden określony wariant nazwy, ale zespół możliwych wariantów. Dotyczy to 
przede wszystkim antroponimii, w której obrębie pojawiają się także – w 
odniesieniu do niektórych kodów – warianty systemowojęzykowe, jak polskie 
formy feminatywne typu Krupa: Krupina, Krupianka; Mrózek: Mrózkowa, 
Mrózkówna, współcześnie znacznie ograniczane na płaszczyźnie uzusu.  
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Przyjmując założenie, że pojęcie wariantu onimicznego występuje wtedy, 
gdy nazwy własne zróżnicowane formalnie czy leksykalnie odnoszą się do 
tego samego denotatu (obiektu onimicznego), w sygnalizowanych zjawiskach 
zaznaczała się – według ustaleń socjolingwistów – pewna prawidłowość: im 
mniejsza liczba użytkowników nazw, tym większa wariantywność (np. imię, 
przezwisko, przydomek w indywidualnych kontaktach – w dialogu, polilogu), 
czyli wielość wariantów językowych nazw własnych jest odwrotnie proporcjo-
nalna do liczby ich użytkowników.  

Sygnalizowane tu zjawiska onimiczne, znane z ustaleń onomastyki socjo-
lingwistycznej5, w kształtującej się współcześnie rzeczywistości komuni-
kacyjnej ulegają coraz większym wpływom subiektywizmu, przejawiającego 
się w postawach uczestników aktu komunikacji. Wyznaczniki determinanty-
wne, które dawniej decydowały o wyborze odpowiedniego wariantu nazwy, 
właściwej jej formy na poziomie mikrosytuacyjnego uzusu ( czyli kontaktu 
bezpośredniego) przenoszone są obecnie na poziomy wyższe: lokalny i ogól-
ny, w wyniku postaw innowacyjno–kreatywnych użytkowników języka. 
Przekraczające teoretyczna normę, praktyczne wprowadzanie do dyskursu 
oficjalnego na płaszczyźnie ogólnej wariantów nazewniczych kontaktu indy-
widualnego, eliminujących oficjalność na rzecz potoczności (kolokwialności), 
jest z reguły nacechowane stylistycznie, uzupełniając wybrane proprium pie-
rwiastkiem znaczącym. Ale zabieg ten służy także świadomym próbom łama-
nia tradycyjnej hierarchii funkcjonalnej składników i determinantów aktu 
komunikacyjnego, częściowo też pod wpływem zjawisk globalizacyjnych. 

Przykładową ilustrację zmian zachodzących w komunikacyjnym obiegu 
konkretnych nazw mogą stanowić użycia polskich nazwisk żeńskich na –owa 
w oficjalnym kontakcie ogólnym, w którym neutralnym wariantem w pokole-
niu średnim i młodszym jest męska postać tych nazwisk (np. pani prezes 
Gronkiewicz- Waltz, posłanka Labuda, minister Blida). Użyte w wypowiedzi 
telewizyjnej (przedwyborczej) formy nieoficjalne Labudowa, Waltzowa stają 
się formami nacechowanymi, sygnalizującymi niejako dodatkowo określoną 
intencję uczestnika dyskursu związaną z obniżeniem stopnia oficjalności i 
prestiżu. W ten sposób nazwiskowy sufiks żeński –owa zaczyna tracić swój 
systemowojęzykowy charakter elementu nienacechowanego. Na obszarze 
komunikacyjnym języka czeskiego i w mniejszym stopniu słowackiego for-
                                                        

5 Zob. W.Lubaś, Typ kontaktu językowego a wariantywność nazw własnych we współczesnej 
polszczyźnie, Prace Językoznawcze. 4. Onomastyka, red. W. Lubaś, A. Wilkoń, Katowice 1978, s. 7 – 
15, idem, Współczesne polskie nazwy osobowe w akcie mowy, Socjolingwistyka 3, 1980, s. 53 – 58; 
idem, Metoda socjolingwistyczna w badaniach onomastycznych, Makedonski Jazik XXXV, 1984, 
s. 159  – 167.  
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mant ten wycofuje się ze strukturalizowania żeńskich form nazwisk obcych 
pod wpływem tendencji globalizacyjnych (por. Bardottová: Bardot, Loreno-
vá:Loren, Dietrichová: Dietrich) 6. Do języka czeskich mediów przenikają też 
imienne formy hipokorystyczne, właściwe niższym poziomom dyskursywnego 
kontaktu7.  

Z poziomami tymi wiążą się też genetyczne zjawiska nominacyjne, 
których efektem są, po pierwsze, struktury antroponimiczne o charakterze 
przezwiskowym, tworzone w celu ośmieszania przeciwników politycznych 
(typu Andrzej Stelmachowski: nazwisko zestawione- Andrzej Laga-
Stelmachowski, dla byłego ministra edukacji wygrażającego laską nauczycie-
lom za udział w strajkach, czy typu Olszewicy, dla zwolenników 
Olszewskiego, (w wyniku kontaminacji Olszewski i bolszewicy), po drugie, 
struktury chrematonimiczne, zróżnicowane formalnie i funkcjonalnie (głów-
nie nazwy towarowo-firmowe) jako wytwory lokalno-indywidualnych proce-
sów komunikacyjnych, awansowane za pośrednictwem mediów do obiegu 
ogólnego w komunikacji perswazyjno-reklamowej. 

Nie mieszczący się w dotychczasowej normie językowo-komunikatywnej, 
dopuszczającej jednostronne przenikanie właściwości systemowych od pozio-
mu ogólnego do indywidualnego, kierunek odwrotny narusza ustaloną hierar-
chię relacji w tym trójpoziomowym układzie, dyktując czy to rozszerzenie 
normy i aktualizację polityki językowej, czy to odpowiednie działania 
edukacyjne, eliminujące zakłócenia w porozumiewaniu się uczestników 
współczesnych przemian globalizacyjnych, godząc tradycjonalizm oraz inno-
wacyjność ich postaw. Objęta tymi przemianami także proprialna sfera języka 
powinna znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w metodologii badań ono-
mastycznych. 

 
 
 
 
 
 

                                                        
6 Por. A. Skudrzykowa, Nazwiska żeńskie z przyrostkiem –owa we współczesnej polszczyźnie 

ogólnej, 12 Slovenská onomastická konferencia a 6. seminar „Onomastika a škola”, red. M. Majtán i 
F.Ruščak, Prešov 1996, s.163 – 168; L. Dvonč, Cudzie ženské priezviská v slovenčine, ibidem, s.169 
– 172; R. Šrámek, Vlastní jmiena ve sjednocující se Evrope –úkoly onomastiky a úkoly školy, [w:] 
Horyzonty edukacji językowej i literackiej, red. R.Mrózek (w druku)  

7 R. Šrámek, op.cit. 
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MIMOSYSTÉMOVÉ VZŤAHY VLASTNÉHO MENA 
 
Ján Kačala  

 
V slovenskej onomastickej teórii, tak ako ju v syntetickej podobe predsta-

vuje najmä monografia V. Blanára Teória vlastného mena z r. 1996, sa vlast-
né meno skúma v systémových vzťahoch vnútorných, t. j. v systéme vlastných 
mien, ale aj mimopropriálnych, t. j. v relácii k slovnej zásobe a ku gramatic-
kej stavbe jazyka. Podľa V. Blanára (1996, s. 11 – 12) „vlastné mená sú jazy-
kové generáliá. Vlastné meno tvorí jednu zo základných vrstiev lexiky každé-
ho jazyka. Podobne ako všeobecné mená, aj vlastné mená vyrastajú zo systé-
mu národného jazyka. Jednou zo základných charakteristických čŕt vlastných 
mien je ustavičná interakcia medzi apelatívami a vlastnými menami (porov. 
procesy onymizácie, A – P, a apelativizácie, P – A).“. V takomto prístupe k 
vlastnému menu sa zreteľne prejavujú najmä tri princípy vlastné súčasnej 
jazykovede: systémovosť, znakovosť a funkčný prístup. 

Východiskovou tézou nášho ďalšieho uvažovania, analyzovania aj zovšeo-
becňovania je, že vlastné meno predstavuje integrálnu súčasť slovnej zásoby 
daného jazyka. Túto tézu vyzdvihujeme najmä preto, že na jednej z predchá-
dzajúcich jazykovedných konferencií, konanej pred pár rokmi v Budmeri-
ciach, Ľ. Ďurovič v diskusii spochybnil, ba priam poprel, že by vlastné mená 
patrili do slovnej zásoby jazyka. Proti tomuto apriórnemu tvrdeniu sa nám tu 
žiada zdôrazniť, že vlastné mená ako špecifické jazykové znaky nemôžu pat-
riť inde ako do jazyka a v rámci systému jazyka ako osobitná skupina lexikál-
nych znakov zasa nemôžu patriť inde ako do slovnej zásoby. Na tomto systé-
movom pozadí možno uvažovať aj o vzťahoch, o jestvovaní a fungovaní 
vlastného mena mimo daného (pôvodného) jazykového systému. Takýmto 
prostredím sú iné jazyky, cudzojazyčné prostredie, v ktorom dnes vlastné 
mená jestvujú a fungujú často, ba pri súčasnom stave medzinárodnej výmeny 
informácií a postupe informatizácie spoločnosti čoraz častejšie. Mimosysté-
movými vzťahmi vlastného mena rozumieme teda jestvovanie a fungovanie 
vlastného mena mimo systému pôvodného jazyka, v ktorom vlastné meno 
vzniklo a jestvuje a funguje pri plnení svojho špecifického poslania. Ide teda o 
vlastné meno v interferenčných vzťahoch.  

Vlastné meno v mimosystémovom vzťahu je povedzme francúzske osobné 
meno Jacques Chirac v kontexte nášho slovenského jazyka alebo anglické či 
americké miestne meno New York v slovenskom jazykovom kontexte. Práve 
týmto osobitným (mimosystémovým) postavením vlastného mena, t. j. jeho 
jestvovaním a fungovaním v inom jazykovom prostredí, prípadne v inom 
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jazykovom systéme, je podmienená aj všeobecne platná zásada prispôsobova-
nia tohto vlastného mena novým podmienkam a požiadavkám a jeho poten-
ciálny postupný vstup do nového systému už v prispôsobenej, adaptovanej 
podobe. Nazdávam sa, že jazykovedci majú právo aj povinnosť upozorňovať 
na zásadu prispôsobovania vlastného mena v podmienkach inojazyčného 
prostredia, ukázať, v čom sa ktoré vlastné meno prispôsobuje domácemu 
(preberajúcemu) systému a kde sa porušuje zásada ustálenosti výslovnostnej či 
písomnej formy vlastného mena pochádzajúceho z iného jazyka alebo istej 
gramatickej vlastnosti tohto vlastného mena; jazykovedci majú právo aj po-
vinnosť dožadovať sa odbornej diskusie o nejasných otázkach vznikajúcich v 
súvise s používaním a adaptovaním vlastného mena v inojazyčnom prostredí a 
majú právo aj povinnosť poukazovať na to, že zodpovední pracovníci elektro-
nických aj tlačových médií majú v spoločenskom záujme dodržiavať platnú 
kodifikáciu, platné zásady a poučky a nenarúšať ustálené kodifikované vý-
slovnostné alebo písomné podoby vlastných mien.  

Prečo o týchto samozrejmých veciach vravíme? Máme takú skúsenosť, že 
v elektronických médiách sa od istého času dosť tvrdo vyžaduje používanie 
cudzojazyčných mien v podobe čo najvernejšej pôvodnému jazyku, t. j. v jazy-
kovej praxi sa tak popiera zásada prispôsobovania cudzojazyčných prvkov 
novým podmienkam, ktoré vznikajú v prostredí preberajúceho jazyka. Osobit-
ne dôsledne sa popieranie tejto zásady prejavuje pri menách anglického pôvo-
du. V tomto zmysle sa najmä nové vlastné mená anglického a amerického 
pôvodu vyslovujú povedzme s aspiráciou spoluhlások t, d, napr. názov Times 
(hoci nie je nový, alebo aspoň nie každému) sa začína vyslovovať ako 
/thajms/, spoluhláska r sa v takýchto menách vyslovuje ako tzv. ráčkované r, 
napr. meno Riceová sa číta ako /uaisová/, v menách zakončených na -er sa 
toto spojenie vyslovuje s neurčitým zvukom na konci, napr. Baker počujeme 
vysloviť ako /bejk/ atď.; anglické skratky sa v slovenskom kontexte čítajú v 
zhode s ich anglickou výslovnosťou, napr. US ako /jú-es/, hoci jestvuje dávno 
ustálená výslovnosť skratky USA v podobe /u-es-a/, PhD. sa číta ako /pí-ejč-
dí/, hoci vo všeobecne známej a rešpektovanej skratke PhDr. sa tie isté hlá-
sky/písmená čítajú výlučne ako /pé-há-dé-er/, dvojité w sa v skratkách mien 
alebo viacslovných názvov inštitúcií či súťaží typu WTA, TWA číta podľa 
angličtiny nezrozumiteľne ako /dabljú/ a pod. Iný príklad poskytuje skratka 
NHL (Národná hokejová liga, ktorá sa hrá v Kanade a v Spojených štátoch 
amerických a je známa aj tým, že za jednotlivé kluby hrávajú profesionálni 
hokejisti z celého hokejového sveta vrátane Slovenskej republiky). Celé desať-
ročia je známa a všeobecne rozšírená výslovnosť tejto skratky v podobe /en-
há-el/. No 18. augusta 2002 v Slovenskej televízii v relácii Góly, body, sekun-



MIMOSYSTÉMOVÉ VZŤAHY VLASTNÉHO MENA 35 

dy sa už spomínali „slovenskí hráči /en-ejč-el/“. Takýmto nezodpovedným 
postupom sa do jazyka i do vedomia jeho používateľov vnáša neistota a chaos. 
Takáto cudzojazyčná výslovnosť známej skratky prevažnej väčšine Slovákov 
neumožňuje v znení /en-ejč-el/ identifikovať všeobecne známe a ustálené 
NHL, lež iba prináša neporozumenie, ba i pohoršenie zo strany nielen športo-
vej verejnosti. Porušujú sa tak aj ustálené javy, kodifikované v platných prí-
ručkách: pri miestnom názve Dubrovník niektorí prihorliví hlásatelia prestá-
vajú rešpektovať túto zdomácnenú podobu s dlhou slabikou na konci a fun-
damentalisticky sa vracajú k pôvodnej chorvátskej podobe bez dĺžky a s tvr-
dou spoluhláskou n /dubrovnik/. Pritom, pravdaže, nevedia, že pôvodná chor-
vátska výslovnosť názvu tohto mesta sa vyznačuje ešte ďalšími (najmä supra-
segmentálnymi) znakmi, takže originálnu chorvátsku výslovnosť ešte von-
koncom nedosahujú, ba môžeme povedať, že ani nikdy nedosiahnu. 

Osobitným problémom v ostatných desaťročiach sa u nás stal názov špa-
nielskeho mesta Sevilla. V Slovníku slovenského jazyka VI z r. 1968 sa tento 
názov zachytáva v súhlase s jeho tradíciou, podmienenou názvom známej 
opery G. Rossiniho Barbier zo Sevilly, pričom sa v záhlaví hesla v zátvorke 
uvádza, že španielska výslovnosť ostatnej slabika je mäkká: /-ľa/. V sloven-
ských elektronických médiách sa najmä športoví redaktori a s nimi niektorí 
hlásatelia správ vracajú k pôvodnej španielskej výslovnosti, no neoprávnene s 
dvoma mäkkými ľ, t. j. /seviľľa/ alebo dokonca k výslovnosti s dvoma jj, t. j. 
/sevijja/, ktorá sa v príručkách španielčiny hodnotí ako nárečová. Pozoruhod-
né pri tom je to, že ustálené skloňovanie tohto názvu sa nemení, tak ako by to 
vyplývalo z mäkkého zakončenia pred koncovým -a, takže sa v hovorených 
slovenských textoch stretáme s grotesknými podobami typu /zo sevijji/, /v 
sevijje/ alebo /zo seviľľi/, /v seviľľe/. Tento príklad je priam ukážkový z toho 
hľadiska, ako oneskorená informácia, ktorú niekto prinesie do tábora športo-
vých novinárov o pôvodnej výslovnosti tohto mena v španielčine, vedie do 
slepej uličky, keďže sa vo verejných prejavoch nerešpektuje zaradenie mena 
do skloňovacej sústavy podľa zakončenia tvarotvorného základu na tvrdú 
alebo na mäkkú spoluhlásku. Podľa toho sa ukazuje, že v Slovenskej republi-
ke budeme mať svetovú raritu v podobe dvoch španielskych Sevíll: jednu 
tradičnú Sevillu, známu z názvu spomínanej opery a skloňovanú podľa typu 
žena, a novopečenú výslovnostnú /seviľľu/ či /sevijju/, skloňovanú na počudo-
vanie tiež podľa typu žena. Keď celý kultúrny národ vrátane prestížnych pou-
žívateľov spisovnej slovenčiny hovorí /zo sevily/, neviem, či je únosné tolero-
vať niekoľko športových novinárov s ich vlastnou gramatikou a s tým, ako v 
nej cvičia národ. 
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Uvedené – a viaceré ďalšie príklady, ktoré tu nechceme uvádzať –, sú vý-
sledkom jednostranného a vecne neodôvodneného lipnutia niektorých zodpo-
vedných pracovníkov elektronických médií na pôvodnej cudzojazyčnej vý-
slovnosti mien a názvov a neuváženého ignorovania spomínanej zásady pri-
spôsobovania cudzojazyčného prvku v inosystémovom prostredí; zásada, ktorá 
platí nielen v slovenčine, ale aj v iných jazykoch, vyplýva z jednoduchého 
faktu, z pragmatického poznania, že nemôžeme ovládať všetky jazyky, s kto-
rých názvami sa pri informovaní v elektronických médiách stretáme, a preto 
ich v slovenskom kontexte čítame s istým zjednodušením po slovensky, po-
mocou hlások a iných prostriedkov (vrátane suprasegmentálnych) vlastných 
nášmu jazyku. Prispôsobovanie cudzojazyčných prvkov vrátane mien a roz-
manitých názvov je imanentná, všeobecná a nevyhnutná vlastnosť preberajú-
ceho jazyka a v zásadách jazykovej kultúry sa na ňu poukazuje už oddávna a 
nielen v našom prostredí, nejde teda o akýsi slovenský výmysel. 

Sprostredkovateľom uplatnenia mimosystémových vzťahov vlastného me-
na je komunikácia v inojazyčnom prostredí. Pri takejto komunikácii sa cudzo-
jazyčný prvok ocitá v novom prostredí, obrusujú sa jeho „cudzojazyčné hrany“ 
a formujú sa spôsoby jeho prechodu do inojazyčného systémového prostredia. 
Jazyková komunikácia umožňuje tento kontakt cudzojazyčného prvku – v 
danom prípade vlastného mena – s inojazyčným prostredím, v nej sa ukazujú 
protirečenia medzi systémami dvoch kontaktových jazykov a ňou sa spro-
stredkuje nielen medzisystémový kontakt, ale aj medzisystémový prechod 
prvku. V komunikácii sa začína reálne prispôsobovanie sa inojazyčného prv-
ku novému systémovému prostrediu. Tak ako komunikácia, je aj prispôsobo-
vanie proces, ktorý môže byť jednoduchý alebo zložitejší, môže byť kratší, ale 
aj dlhší, môže byť bezkonfliktový, ale môžu ho sprevádzať aj konflikty – 
vnútrosystémové aj mimosystémové, ovplyvnené okolím jazykového systému, 
spoločenstvom, v ktorom jazykový systém preberajúceho jazyka jestvuje a 
funguje, a konkrétnou spoločenskou, politickou a kultúrnou situáciou, v ktorej 
dané spoločenstvo žije. 

Špecifickou črtou tohto procesu je to, že v jeho východiskovej a koncovej 
pozícii máme do činenia s dvoma prvkami, ktoré majú jeden spoločný deno-
tát, ale zvuková realizácia ich formy je rozdielna, daná rozdielnymi hlásko-
vými inventármi aj zákonitosťami súvzťažných jazykov, pričom nie je vylú-
čené ani to, že miera prispôsobenia sa novému jazykovému prostrediu prekro-
čí elementárnu hranicu, v rámci ktorej sa daný ustálený hláskový sklad vyslo-
vuje na základe pravidiel platných v príslušných jazykoch; za touto hranicou 
prebehne vyššia miera zdomácnenia mena v novom prostredí a táto vyššia 
miera zdomácnenia sa prejaví nielen v nahradení istej hlásky príbuznou, ako 
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sa to deje pri prispôsobovacom procese, lež aj v nahradení jednej hlásky inou 
a tým aj v odlišnej písomnej podobe daného mena. Tak v minulosti vznikli 
rozdiely typu London – Londýn, Kraków – Krakov, Stockholm – Štokholm, 
Moskva – nemecké Moskau, anglické Moscow atď. a tak sa to deje aj v súčas-
nosti. Mimosystémové vzťahy sa teda môžu stať prechodné, keď sa vlastné 
meno adaptuje a včlení sa do systému iného jazyka v zmenenej podobe ako 
integrálna, hoci periférna jednotka tohto nového systému. 

V súvise so zásadou prispôsobovania cudzojazyčného vlastného mena sys-
tému preberajúceho jazyka, ktorý, ako sa všeobecne uznáva, je pri apelatívnej 
lexike aktívny (takúto formuláciu možno nájsť už u B. Havránka v jeho sta-
tiach o spisovnom jazyku z polovice 20. storočia – pozri Havránek, 1963, s. 
343), teda v súvise s touto zásadou je dôležité pripomenúť, že tento prispôso-
bovací proces je okrem iného aj prejavom suverenity preberajúceho jazyka a 
uplatňovaním tejto zásady sa posilňuje identita tohto jazyka.  

Prispôsobovanie cudzojazyčných prvkov okrem uvedených mimosystémo-
vých (inosystémových aj spoločenských) a vnútrosystémových (vlastných 
jazykových) rozmerov nepochybne súvisí aj s fenoménom tradície vo všeobec-
nosti a tradície spisovného jazyka osobitne. Čím je tradícia spisovného jazyka 
staršia a pevnejšie zakorenená u nositeľov jazyka, tým je aj zásada prispôso-
bovania cudzojazyčných prvkov v danom jazyku pravdepodobnejšia a miera 
tohto prispôsobovania vyššia. S jazykovým kultúrnym dedičstvom iných náro-
dov či spoločenstiev každý jazyk zachádza po svojom. Najpresvedčivejšie 
svedectvo o tom podávajú rozdielne výsledky procesu prijímania a prispôso-
bovania antického kultúrneho dedičstva v jednotlivých európskych jazykoch.  
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LEXIKA OJKONYMICKÝCH SÚSTAV AKO KOMUNIKAČ-
NO-INFORMATÍVNY FENOMÉN (O CESTNÝCH KOMUNI-
KÁCIÁCH NA SLOVENSKU V RANOM STREDOVEKU) 
 
Rudolf Krajčovič 

  
1. Pod pojmom „komunikačno-informatívny fenomén“ sa v tejto štúdii ro-

zumie jav, ktorý svojimi vlastnosťami umožňuje sprostredkovať informácie 
o určitom historickom objekte, historickou sémantikou ho opísať, prípadne aj 
časovo chronologizovať. Konkrétne pôjde o historické lexikálne jednotky, 
z ktorých v dávnej minulosti boli utvorené názvy sídlisk, osád, obcí a miest 
a ktoré motivované približne rovnakými podmienkami utvorili ojkonymické 
sústavy na okolí ranostredovekých hradísk, panských dvorov, v strategických 
priestoroch, v okolí významných cestných komunikácií, v hospodársky dôleži-
tých oblastiach a podobne. Už vo viacerých štúdiách sme uvažovali o tomto 
dôležitom prameni poznávania našej dávnej minulosti, o metodickom postu-
pe, ako získať informácie, ktoré o našich dejinách vo svojom sémantickom 
obsahu skrýva lexika získaná analýzou historických názvov obcí a miest (ďa-
lej ojkonymická lexika). 

V zásade ide o teoreticko–metodické princípy genetickej toponomastiky. 
Východiskom tohto postupu je téza, že názvy osád, obcí a miest boli utvorené 
z lexikálnych jednotiek, ktoré existovali pred vznikom týchto názvov v lexike 
jazyka tvorcu názvov. Z tejto tézy vyplýva poznatok, že prameňom informácií 
o prírodných, hospodárskych a spoločenských reáliách v skutočnosti nie sú 
názvy lokalít v ich súčasnej, ba ani v historickej podobe, ale dobový význam 
a forma slov, z ktorých názvy vznikli a zostali v nich zafixované. V tejto 
súvislosti sme už viackrát uviedli, že najadekvátnejší postup, ako sa zmocniť 
informácií z tohto živého prameňa, je postup retrospektívny, čiže postup od 
súčasného alebo v histórii prvýkrát zaznamenaného ojkonyma k jeho živej 
podobe, keď spolu s orientačnou funkciou ešte svojím obsahom poukazoval na 
objekt, ktorý jeho vznik motivoval. Tento postup sa končí identifikáciou do-
bovej formy a obsahu slova, z ktorého živý názov vznikol. Po tejto identifiká-
cii môžu nasledovať verifikačné postupy, overovanie predpokladaného obsahu 
slova, ktoré v ojkonyme bolo zafixované, komparáciou s jeho paralelami 
v iných slovanských jazykoch alebo aj konfrontáciou s výsledkami iných his-
torických disciplín, najmä archeológie, historiografie, prípadne s prírodnými 
reáliami v blízkosti názvu.  
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1.1. Pokiaľ ide o komunikačný akt, ten v tomto prípade, ako sme už skôr 
uviedli, môže byť len komunikačno-informatívny, sprostredkovaný lexikál-
nymi jednotkami identifikovanými spomenutými princípmi genetickej topo-
nomastiky. No na realizáciu komunikácie tohto typu okrem ojkonymickej 
lexiky sú potrebné aj prostriedky pre komunikačno–informatívnu výpoveď, 
ktoré by spojili do textového celku zistenú lexiku v rámci ojkonymickej sústa-
vy. Táto požiadavka môže byť splnená len opisom s voľnou syntaxou či pa-
rasyntaxou, rozumie sa, rešpektovaním vedecky overenej ojkonymickej lexiky. 

1.2. V ďalšej časti štúdie sme si za východisko komunikačno-informatív-
nych výpovedí o historickom charaktere objektu, ktorý motivoval výber lexiky 
na pomenovanie dobových lokalít, zvolili ojkonymickú lexiku overenú a zdo-
kumentovanú v našich doterajších štúdiách (pozri literatúru). To nám v tejto 
štúdii umožňuje postupovať prospektívne, čiže od identifikovanej ojkonymic-
kej lexiky zdokumentovanej len symbolicky jedným alebo dvoma staršími 
záznamami skúmaného názvu ku komunikačno-informatívnej výpovedi, pres-
nejšie opisu o charaktere a význame historického objektu, ktorý motivoval 
vznik skúmanej ojkonymickej sústavy (záznamy názvov sú z Vlastivedného 
slovníka názvov obcí na Slovensku I – III, 1977 – 78, ďalej sa tento prameň 
neuvádza). 

1.3. Hlavnou témou našej komunikačno–informatívnej výpovede budú 
staršie dôležité cestné komunikácie, ich opis prostredníctvom lexiky získanej 
z analýzy ojkonomických sústav v širšom okolí týchto ciest na území juhozá-
padného Slovenska. Pre zachovanie súvislosti starších dejín juhozápadného 
Slovenska informácie o charaktere a význame, prípadne zvláštnostiach cest-
ných komunikácií budeme podávať v etapách, a to od 3. do 5. storočia, t. j. 
z čias rímsko-kvádskej epochy, ďalej od 5. do 9. storočia čiže v období po-
stupného osídľovania a budovania naddunajskej vlasti našich staroslovien-
skych predkov, a od 9. do 12. storočia v čase rozvoja ich hospodársko-
spoločenského a kultúrneho života vrátane obdobia upevňovania ich vlastných 
mocenských útvarov a budovania ich vlasti už v rámci raného Uhorska. 

2. Z čias rímsko-kvádskej epochy osobitnú pozornosť si zasluhujú cestné 
komunikácie za známym rímskym limesom, konkrétne cesta popri rieke Nitre 
od juhu na sever, cesta od Trenčína (od nápisu Laugarício) na severovýchod 
a cesta popri rieke Ipeľ tiež vedúca na severovýchod. 

2.1. Informácie o významných cestných komunikáciách, o ich osobitos-
tiach z rímsko-kvádskej epochy podávajú latinsko-rímske apelatíva iter, n. 
(gen. itineris) a itio, f. (gen. itionis) zafixované v historickej ojkonymii alebo 
v rímskych orientačno-informatívnych záznamoch pri dôležitých cestách buď 
na blízkych skalách, alebo na míľnikoch z kameňa či na stĺpoch.  
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2.1.1. Apelatívum iter je zafixované v názve dnešného mesta Nitra, v 
názve rieky Nitra a v názve lokality Nitra na strednom toku rieky Ipeľ. Ret-
rospektívny postup nám umožňuje za východisko výkladu si zvoliť podobu 
názvu mesta Nitra doloženú už v 9. storočí (Nitra 880, predtým Nitraua 826 s 
priestorovou príponou -ava). Predpokladáme, že táto jej historická podoba 
vznikla od zvyškov Kvádov prevzatého názvu Neiter (známeho z 12. storočia 
v zázname Neither-m od arabského geografa Idrisiho, SJ II. s lit.) po náleži-
tých psl. zmenách azda už v 5. storočí -ei- na -i- a koncového -ter na -tra 
(teda Neiter >Nitra) pôsobením zákona otvorenosti psl. slabiky (v praslovan-
čine každá slabika sa musela končiť na samohlásku). Kvádsko-germánska 
podoba názvu Neiter vznikla z prevzatej formy latinsko-rímskeho orientačné-
ho označenia cesty, zrejme, pôvodne na míľniku alebo stĺpe pri rímskej stani-
ci niekde v blízkosti dnešnej Nitry (novšie o stanici Kolník, 1993) v podobe 
Neui–iter zloženého z nevi–us vo význame „nové za hranicou, za limesom“ 
(proti novus „nové, nie staré“, porov. aj gréc. neios a neos s podobným rozdie-
lom vo význame) a apelatíva -iter „cesta chôdzou, pešo“. Keďže v latinčine 
apelatívum iter malo aj význam „tok, rieka“, možno z nápisu Neui-iter usú-
diť, že sa ním označovala užšia cesta (podľa rímskej miery pre jedného jaz-
dca, prípadne zoradených jazdcov v rade za sebou) popri dnešnej rieke Nitra a 
že názov rieky bol týmto faktorom motivovaný. Konečný cieľ tejto cesty osvet-
lí pohľad na mapu. Ten jednoznačne ukazuje, že táto cestná komunikácia od 
juhu smerovala do oblasti prameňov termálnej vody známych v areáli kúpeľ-
ného mesta Trenčianske Teplice s charakteristickým historickým záznamom 
Aquae Calidae z roku 1379, neskôr Thermae 1596, Teplicz 1786. Iste pokra-
čovala do areálu neďalekých Turčianskych Teplíc (Teplich 1394, Thermae 
Thurcienses 1402). Tieto súvislosti zvyšujú reálnosť nášho výkladu vzniku 
názvu mesta Nitra a rieky rovnakého názvu. 

2.1.2. Podľa nášho názoru rovnaký pôvod a vývin mal aj názov lokality 
Nitra pri strednom toku rieky Ipeľ, ktorá vznikla na starom osídlení (Nitra 
1350, dnes Nitra nad Ipľom), čiže z prevzatého kvádsko-germánskeho Neiter 
po náležitých psl. zmenách -ei- na -i- a -ter na -tra, a to z latinsko-rímskeho 
Neui-iter vo význame „nová cesta za limesom vedúca povedľa toku rieky“. 
V tomto prípade riekou bol Ipeľ, ktorého názov sa dá opäť vyložiť z latinsko-
rímskeho lexikálneho základu, a to z Hyppulius, tvar adjektíva utvorený od 
hyppe- „kôň, jazdec“ s adjektívnou príponou -ulius, čo v spojení s Neui-iter sa 
dá interpretovať „cesta za limesom pre kone“, prenesene „cesta za limesom 
pre jazdcov na koňoch“. Z adjektíva Hyppulius v staroslovanskom prostredí 
psl. zmenami zákonite vznikla psl. podoba Ipъ/ь po zániku začiatočného H- a 
náležitými zmenami krátkeho -u- na -ъ- a krátkeho -i- na -ь-, z neho opäť 
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zákonite po zmenách psl. jerov v 10. stor. Ipoľ, neskôr Ipeľ (ako lakeť z lakoť, 
to z psl. lakъtь). O tom, že okolie Ipľa rímske légie dobre poznali, svedectvo 
podáva známy záznam o pobyte cisára Marka Aurelia na dolnom Hrone a 
okrem nálezov rímskych usadlostí je to najmä archeologický nález stavby 
rímskych kúpeľov v areáli známych kúpeľov Dudince, ďalej nález rímskych 
strieborných mincí pri Vyškovciach nad Ipľom a nie menej dôležitý pre naše 
výklady objav rímskeho pohrebiska v okolí Nitry nad Ipľom (v okolí obcí Prša 
a Holiša VSO I. 427, II. 462). 

2.2. Latinsko-rímske apelatívum itio „cesta, pochod“ je skryté v známom 
nápise na skale pod hradom Trenčín v lokáli sg. Lavgaricione od nom. sg. 
Lavgaricio. Aj tento výraz v nápise je zložený, a to z adjektíva laugar a spo-
menutého apelatíva itio v tvare lok. sg. itione. Adjektívum laugar je pôvodu 
kvádsko-germánskeho a má význam „kúpeľný“, v ktorom je dobre doložený 
v starogermánskom zloženom apelatíve laugardag, čiže laugar Tag „kúpeľný 
deň, deň kúpania“ (Kluge 1967, s. 427). Opäť tu máme orientačno-
informatívny záznam pre tábor rímskej légie o ceste smerujúcej k prameňom 
termálnej vody v neďalekom areáli Trenčianskych Teplíc, o ktorých bola reč, 
pravda, s tým rozdielom, že cestnú komunikáciu ku kúpeľom bude potrebné 
vykonať pochodom v zoradených vojenských jednotkách vedených veliteľom 
(porov. itio, „cesta, pochod“). 

Naše poznatky o charaktere a význame cestných komunikácií z čias kvád-
sko-rímskej epochy získané z analýzy rímskych, resp. kvádsko-rímskych 
orientačno-informatívnych nápisov môžeme v stručnosti zhrnúť takto: V 
blízkosti Nitry na mieste predpokladaného tábora rímskej légie bola, zrejme, 
na míľniku alebo stĺpe informácia o užšej ceste pozdĺž rieky Nitry, z tábora 
rímskej légie pri Trenčíne viedla širšia cestná komunikácia pre pochod väč-
šieho oddielu rímskeho vojska a napokon pozdĺž rieky Ipeľ viedla cestná 
komunikácia upravená pre jazdu na koňoch. Zvláštnosťou, no v súlade s his-
tóriou pobytu rímskych légií na Slovensku, bolo, že tieto cestné komunikácie 
smerovali do oblastí bohatých na pramene termálnych vôd vhodných na kú-
panie. Inou zvláštnosťou bolo, že niektoré výrazy v pôvodných orientačno-
informatívnych nápisoch sa stali názvami sídlisk a miest, pravda, okrem vý-
razu Lavgaricio (Laugar-itio). Zrejme sa tak stalo pričinením Kvádov, najmä 
však prvých osadníkov, našich staroslovienskych predkov. 

3. Z obdobia 5. až 9. storočia, keď do Karpatsko-podunajskej kotliny po-
stupne prichádzali naši staroslovanskí predkovia a po ich trvalom osídlení 
tohto priestoru, historická ojkonymická lexika poskytuje údaje nielen o ich 
prítomnosti v našej krajine, ale aj o smeroch hlavných ciest, po ktorých na 
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naše územie prišli a ktoré si v tomto priestore vybudovali a používali spolu s 
inými európskymi etnikami.  

3.1. V západnej a východnej časti Slovenska na seba upozorňujú názvy 
obcí so začiatočnými ro-, lo- z psl. ort-, olt- (-t- reprezentuje akúkoľvek spo-
luhlásku) a so zachovaným psl. -dl-. Napríklad na západnom Slovensku sú 
Rozbehy (Rozbehi 1598, pri Senici), Sedlična (Sedlisna 1403, pri Trenčíne), 
na východnom Slovensku Roztoky (Roztoka 1435, pri Svidníku), Sedlice 
(Sedlicz 1330, pri Prešove). No na jeho centrálnej časti vyskytujú sa názvy 
obcí so začiatočným ra-, la- z psl. ort-, olt- a -l- z psl. -dl-. Napríklad Ráztoky 
(Raztok 1391, pri Liptovskom Mikuláši), Selce (Zelche 1303 od selo, pri 
Zvolene), Seľany (Zelen 1268, pôvod. Seľän-, pri Veľkom Krtíši) a iné. 

Ak uvážime, že výsledky psl. zmien ro-, lo-, zachované psl. -dl- (v časti 
nárečí z neho -ll-) vrátane výsledku -š- z psl. -ch‘- (napr. Češi) dodnes sa 
vyskytujú v západoslovenských i východoslovenských nárečiach (tu za pôvod-
né Češi dnes Čechi), ale najmä skutočnosť, že výsledky týchto psl. zmien 
dodnes charakterizujú západoslovanské jazyky (porov. čes. rožen, loket, šidlo, 
poľ. rożen, łokieć, szydło), kým výsledky psl. zmien ra-, la-, -l- (z psl. -dl-), 
výsledok -s- z psl. -ch‘- (dnes Česi) sa dodnes vyskytujú v stredoslovenských 
nárečiach, najmä však v južnoslovanských jazykoch (napr. v srb. je ražanj, 
lakat, šilo „šidlo“, dat. sg. muse), potom záver je jednoznačný. Západné a 
východné Slovensko bolo Slovanmi osídľované cestami smerujúcimi na juh, 
čiže zo zakarpatskej praslovanskej bázy západoslovanskej a južná centrálna 
oblasť Slovenska s postupným posunom na sever cestami od juhovýchodu, 
čiže zo zakarpatskej praslovanskej bázy juhovýchodnej, z ktorej sa neskôr po 
období sťahovania Slovanov do dnešných sídlisk vyvinuli východoslovanské a 
južnoslovanské jazyky (z hľadiska archeológie novšie T. Štefanovičová 1989, 
s. 29, 36). Pre úplnosť treba dodať, že historická ojkonymia súčasne podáva 
svedectvo aj o etnicko-jazykovom integračnom procese našich starosloven-
ských predkov už pred 10. storočím. Napríklad pre hláskový systém slovenči-
ny charakteristický konsonant -dz-, ktorý vznikol z psl. -dj- v období pred 10. 
storočím (dnes napríklad v prípadoch medza, sadza, hádzať a pod.), je dolo-
žený na západnom, strednom i východnom Slovensku (napr. Nedecza 1384, 
dnes Nededza pri Žiline, Nevvic 1113, dnes Nevidzany pri Vrábľoch, Zbugya 
1337, dnes Zbudza pri Michalovciach a iné). 

3.2. Stopy po cestných komunikáciách pred 10. storočím v naddunajskom 
priestore, ktorý obývali naši staroslovenskí predkovia, v historickej toponymii 
sa zachovali najmä v okolí strategických priestorov, priesmykov, brodov cez 
väčšie rieky, v okolí hospodársko-spoločenských, prípadne mocenských cen-
tier. 
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3.2.1. O tom, že dôležité cestné komunikácie na území našich starosloven-
ských predkov jestvovali už v 9. storočí a v období pred ním, svedectvo podá-
va početná ojkonymia pri strategických miestach so zachovanými psl. noso-
vými vokálmi ǫ, ę (v slovenčine psl. nosovky ǫ, ę zanikli v polovici 10. stor.). 
Takými svedectvami sú napríklad názvy lokalít Chlęba z apelatíva chlęba 
„údolie, priehlbina spôsobená návalom, spádom vody alebo podobne (dodnes 
v srb. a chorv. hleb „priepasť, splav“) s dokladmi Chelemba, Helenba 1138, 
dnes Chľaba (maďar. Helemba) pri strategickom ohybe Dunaja s hradom 
Vyšehrad (de Wisagrade 1221, dnes maďar. Visegrád, SJ II, 577), Malęta 
rodové meno (Molenta 1156, dnes Malanta, časť Nitry), pri veľkomoravskom 
mocenskom centre Nitre, Golęta, rodové meno (Galantha 1241, dnes Galanta 
pri strategickom brode cez rieku Váh), Kr ǫpa z apel. kr ǫpa „menšia pevnôst-
ka so strážnou posádkou“ (Crumba 1113, Kurumpa 1256, dnes Dolná Krupá), 
v okolí strategického priesmyku cez Malé Karpaty, Stǫpa z apel. stǫpa „sil-
nejšia nádoba vydlabaná z kláta na drvenie skál, tvrdších plodín, obilia a 
pod.“ (Ztumpa 1269, dnes Stupava), osada pri vstupe do areálu mestského 
podhradia a hradu Braslav‘ (Braslavespurch 907, t. j. Braslav-jьgradъ, dnes 
Bratislava) a iné. Názvy lokalít s psl. nosovými vokálmi ǫ, ę prevzali na roz-
hraní 9. – 10. storočia staromaďarské vojenské posádky, ktoré strategické 
miesta v ich okolí obsadili a strážili. 

3.2.2. Z hospodársko-spoločenských, prípadne mocenských stredísk na 
Slovensku v 8. až 10. storočí najvýraznejšia ojkonymická sústava s lexikál-
nymi základmi, ktoré poskytujú údaje o vstupe dôležitých cestných komuniká-
cií spred 10. storočia do areálu trhového mesta s hradom, sú na okolí Nitry 
rozložené takmer v pravidelnom kruhu. Pri vstupe cestnej komunikácie do 
tohto mestského a hradného areálu (extravilánu) od juhu a iste aj od juhový-
chodu (od Vyšehradu pri Ostrihome) bola zrejme mýtna alebo kontrolná pre-
kážka zvaná bránka, čiže zátarasa na oboch stranách cesty z pichľavého kro-
via alebo priekopy s okolím zvané brančie (Brencu 1156, dnes obec Branč). 
Na východe vstup cestnej komunikácie do mestského a hradného areálu Nitry 
signalizovalo v názve blízkej osady zafixované predložkové spojenie po-gran 
s významom „osada pri hranici s vchodom do areálu mesta“ (Pogran 1113, 
dnes Pohranice), na severe pri vstupe a súčasne výstupe cestnej komunikácie z 
mestského a hradného areálu smerom na sever bola prepriahacia stanica vy-
bavená stajňami s ohradenými dvormi v listine z roku 1113 priamo pomeno-
vaná stabulum equorum (CD I., 66). Stanica je dokumentovaná sústavou 
názvov lokalít na malom priestore v blízkom okolí ojkonymickou lexikou 
lovász, maďar. „koniar“ (Loaz 1264, dnes Koniarovce, predtým Lovásovce), 
somár, maďar. szamár „osol ako nosič nákladu“ (Zamard 1356, Zomorfalwa 
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1498, dnes Somorová, časť Koniaroviec) a elefant „slon ako nosič kupca iste 
z arabských krajín a jeho tovaru“ (Elefant 1113, dnes Dolné a Horné Lefan-
tovce). Napokon na juhozápade pri vstupe i výstupe cestnej komunikácie 
smerom na západ bola opäť brána pomenovaná lexikálnou jednotkou maďar-
ského pôvodu kapus vo význame „strážca pri cestnej bráne“ (Copusde 1113, 
dnes Hájske, predtým Kepežd), ktorá bola strážená vojenskou posádkou nazý-
vanou bojci, ako to naznačuje názov blízkej obce Bojci (Boych 1259, dnes 
nejestvuje). 

4. Z historických cestných komunikácií, ktoré sme v súvislosti s ich 
vstupmi i výstupmi z mestského a hradného areálu Nitry spomenuli, v ďalšej 
časti si z hľadiska komunikačno-informatívneho podrobnejšie všimneme 
cestnú komunikáciu vedúcu od Dunaja pri Komárne k Nitre cez jej mestský i 
hradný areál na sever k staroslovanskému hradisku pri Topoľčanoch, ďalej 
cestnú komunikáciu smerujúcu od Nitry na východ do banskej oblasti, napo-
kon cestné komunikácie vedúce od Nitry na západ, a to smerom na Moravu a 
smerom k Bratislavskému hradu. 

4.1. Údaje o charaktere a význame cestnej komunikácie vedúcej od brodu 
cez Dunaj pri Komárne k cestnej bráne pri Nitre, o ktorej bola reč, poskytujú 
v názvoch lokalít zafixované nasledovné lexikálne jednotky: bojci „vojenská 
strážna posádka v strategickom areáli v okolí východiska cesty pri Dunaji“ 
(Boych 1312, dnes Bajč), ďalej smerom na sever v blízkosti dvakrát tovarnici 
so starším významom „osadníci povinní starať sa o sklady tovaru, 
o nakladanie a vykladanie tovaru v službách kráľovského dvora alebo pan-
stva“, neskôr „dozor nad dovážaným tovarom, dohľad na jeho kvalitu, hodno-
tu a pod.“ (porov. v stmaďar. tárnok „dozorca kráľovskej pokladnice“, Kniez-
sa, 1955) (Tawarnyc 1113, alia villa Tawarnyc 1113, dnes nejestvujú), tlmači 
„tlmočníci i informátori v službách kráľovského dvora alebo panstva najmä 
pri styku s cudzími kupcami“ (Tulmacic 1156, dnes nejestvuje), vásár, ma-
ďar. „trh, trhovisko (v blízkosti osady pri ceste)“ (Wasarfolu 1274, dnes nejes-
tvuje), komňata „honosnejšie vybavená vykurovaná miestnosť pre hostí, pre 
cestujúcich kupcov a pod.“ (Kamnati 1252, dnes Komjatice), moňari „zhoto-
vovatelia šperkov, náhrdelníkov iste s predajom pri ceste“ (Monor 1214, dnes 
nejestvuje) a priestor na vyberanie mýta, prípadne na kontrolu cestných povo-
zov vybavený zátarasmi, zvaný brančie od bránka, o ktorom bola reč. 

Zo sémantického obsahu slov brančie, moňari, komňata, vásár „trh, trho-
visko“, tlmači, továrnici, bojci, z ktorých vznikla sústava názvov lokalít 
v okolí cestnej komunikácie vedúcej od brodu cez Dunaj pri Komárne k Nitre, 
je evidentné, že táto cestná komunikácia mala predovšetkým hospodársko-ob-
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chodný charakter. Používali ju domáci i cudzí kupci a pre obchod bola dobre 
prispôsobená. 

4.1.1. Pre túto cestnú komunikáciu bolo charakteristické aj to, že pokračo-
vala ďalej cez hradný a mestský areál Nitry, kde o jej význame podáva infor-
mácie v názvoch lokalít skrytá ojkonymická lexika: dvorec „zámožnejší hos-
podársky dvor so sídlom zemepána“, z neho dvorčane „služobníctvo na práce 
na dvorci zemepána, prípadne na jeho pozemkoch“ (Deuorchan 1248, dnes 
Dvorčany, časť Nitry), krškani (od krš „drobné skálie získané drvením“ a 
kaniti „vyzývať k činnosti podľa potreby“) „služobná osada povinná na výzvu 
panstva pripraviť drvením drobné skálie na opravu cesty a pod.“ (Keryskyn 
1248, Kuruskin 1258, dnes Horné Krškany, časť Nitry), dvakrát tremec „ho-
nosnejšia stavba obyčajne s vežou a zdobenou vysunutou pavlačou“ (príbuzné 
je rus. terem „komňata, zámok“) (Tremes 1247, dnes Chrenová, časť Nitry), 
tremec (Kisteremus 1247, dnes Malý Tormoš, časť Nitry), tento druhý názov 
podľa záznamu, že je to possessio Teremus vocata cum ecclesia Sancti Mar-
tini, quam a villa Teremus separat fossatum z roku 1326 (VSC II., 296), bol 
zrejme motivovaný chrámovou stavbou sv. Martina, ktorá od osady Tremac 
bola oddelená priekopou, grnčari „výrobcovia hlinených nádob a iných úžit-
kových predmetov z hliny“ (Grincha-r 1113, Gerencher 1344, dnes Nitrian-
ske Hrnčiarovce), ščitári „zhotovovatelia obrannej zbroje, štítov, prípadne 
osadníci povinní pripravovať materiál pre hradných štitárov na jej výrobu (v 
blízkosti osady bol bukový les, v zázname Bucouna 1113) (Scitar 1113, dnes 
Dolné Štitáre, pri Nitre), sokoli, prenes. „sokoliari, chovatelia a iste aj cvičite-
lia sokolov pre panský lov“ (Zocol 1113, dnes Sokolníky, časť obce Podhora-
ny), mechyňa (od mech „kožený i plátený mech“ s príponou mesta -yňa) 
„dielňa na spracovanie koží z ulovenej zveri použitých na výrobu kožených 
mechov, prípadne dielňa aj na výrobu mechov z pleteného plátna (slovo mech 
pôvodne malo význam „kožušina“, tak dodnes napr. v ruštine, Mch.; Mechina 
1113, dnes Mechenice, časť obce Podhorany), čaka (od čakať, prenes. sliediť 
na lovnú zver z vyvýšeného miesta“) „vyššie umiestnený lovecký posed na 
pozorovanie lovnej vysokej zveri“ (Cheka 1251, dnes Čakajovce), jáger, nem. 
Jäger „lovec, poľovník vysokej zveri“ (Egerszegh 1334, Jagerseg 1920, dnes 
Jelšovce, pri Nitre), výčap „výlov rýb technikou čápania čiže údermi po vod-
nej hladine s cieľom zahnať ryby do vodnej priehrady na odchyt“ (Wychap 
1247, Apathy 1389, dnes Výčapy-Opatovce, podľa dokladov výlov rýb sa robil 
zrejme pre kláštor), čeľaď, maď. család „rodina v službách panského dvora“ 
(Scala-d 1113, Chalad 1232, dnes Čeľadice, pri Nitre), gosté „hostia, nedo-
máci kupci, predavači“ (Guesta 1232, Guezte 1274, dnes Hosťová, pri Nitre), 
izbeg „utečenec, zbeh z vojenskej posádky alebo z panského služobníctva“ 
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(Izbeg 1269, dnes Zbehy, pri Nitre), golota „holota, bezmajetné podradné 
služobníctvo“, porov. stčes. holota „opatrovník psov, psovod“, Mch.) (uillis 
Galtum 1156, dnes Holotka, samota pri Nitre), kajsa (od kajať sa) „uzavreté 
miesto, cela na vykonávanie trestu kajaním“ (iste pre previnilých mníchov z 
blízkeho kláštora na Zobore). 

Ako vidieť, lexika, z ktorej vznikla sústava historickej ojkonymie v hrad-
nom a mestskom areáli ranostredovekej Nitry, podáva pomerne bohaté infor-
mácie o cestnej komunikácii prechádzajúcej týmto areálom, ale súčasne aj 
o živote obyvateľov v tomto ranostredovekom mestskom extraviláne. Histo-
rické významy apelatív tremec a dvorec naznačujú, že v historickom areáli 
mesta Nitry boli honosné stavby, apelatíva krškani, grnčari, ščitári, sokoli, 
mechyňa, čaka, jáger (nem. Jäger), zasa o služobníckej výrobno-hospodárskej 
a exploatačnej činnosti iste pre hradné panstvo, mestské spoločenstvo a apela-
tívum výčap aj pre cirkevnú vrchnosť, slová dvorčane a čeľaď o službách 
rodín na panských dvorcoch a apelatívum gosté o obchodných záujmoch kup-
cov a predavačov zo vzdialených krajín. Napokon sú tu informácie o trestan-
coch sústredených v táboroch pre podradné práce vyplývajúce z apelatív izbeg 
a holota (už roku 899 sa pri Nitre spomína de ergastulo civitatis, t. j. z tábora 
na nútené práce patriaceho mestu, SJ I, 340 s pram.) a údaj ojkonymickým 
apelatívom kajsa o mieste kajania sa kláštorných previnilcov. Na záver azda 
len toľko, že koncentrácia ojkonymických apelatív v extraviláne ranostredo-
vekej Nitry, ktoré svojimi dobovými významami poukazujú na výrobnú, ex-
ploatačnú a obchodnú činnosť, podáva svedectvo, že ranostredoveká Nitra s 
hradom v 10. – 11. storočí, tak ako v období pred 10. storočím nebola len 
centrom mocenským, ale aj centrom hospodársko-spoločenským a trhovým. 

4.1.2. Severný úsek spomínanej cestnej komunikácie smeruje od prepria-
hacej stanice, zvanej stabulum equorum, na severnej hranici historického 
mestského areálu Nitry do areálu slovanského hradiska pri obci Bojná neďa-
leko Topoľčian (VSN, 1978). Tento úsek má podobný ráz ako južný, t. j. 
služobnícky s výrobno-obchodným zameraním. Svedčia o tom ojkonymické 
apelatíva dvorani „vykonávajúci služobné práce pre hospodársky dvor zeme-
pána alebo priamo na jeho dvore“ (Doran 1285, úradne maďar. Farkasudvar 
z farkas „vlk, vlčí“, čo naznačuje povinnosť obyvateľov osady chytať alebo od 
panského dvora zaháňať vlkov, zdivených psov a pod., pozri nasledujúce 
heslo), psolovi, ľud. psolovci „služobníci povinní pri ceste chytať alebo od nej 
zaháňať zdivených alebo túlavých psov, svorky vlkov a pod.“ (Poscolou 1156, 
Obsolovcze 1773, dnes Obsolovce z „vo Psolovci“), ščitári „zhotovovatelia 
obrannej zbroje, štítov alebo osadníci povinní pripravovať materiál pre hrad-
ných štitárov na jej výrobu“ (Scitar 1113, Chitar 1276, dnes Horné Štitáre), 
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kovári, ľud. možno kovárci „kováči, ktorí zhotovovali kovaním železa alebo 
drahších kovov menšie úžitkové predmety, prípadne okrasné predmety“ (Ko-
arch 1280, Kouarch 1318, dnes Kovárce, pri Topoľčanoch), tesári „zhotovo-
vatelia stavebného materiálu tesaním dreva, napr. klád, zrubov a pod. alebo aj 
stavitelia drevených palisád, zrubových príbytkov, stodôl a pod.“ (Thezer 
1390, Tezar 1481, dnes Tesáre, pri Topoľčanoch), tovarnici „osadníci povinní 
starať sa o sklady tovaru, o nakladanie a vykladanie tovaru v službách kráľov-
ského dvora alebo panstva“, neskôr „dozor nad dovážaným tovarom, dohľad 
na jeho kvalitu, hodnotu a pod. (o stmaďar. tárnok pozri vyššie), (Taarnuk 
1235, Towarňik 1808, dnes Továrniky, pri Topoľčanoch), streda, možné aj 
sreda „streda, deň povoleného trhu“ (Zeredahel 1278, Streda 1773, dnes 
Nitrianska Streda, pri Topoľčanoch, obec pôvodne bola kráľovským majet-
kom, VSO II.). 

Uvedená lexika skrytá v názvoch historických lokalít presvedčivo dokazuje 
to, čo sme už skôr naznačili, že totiž severný úsek cestnej komunikácie vedú-
cej od juhu cez hradný a mestský areál ranostredovekovej Nitry do areálu 
slovanského hradiska neďaleko Topoľčian má podobný ráz ako jej južný úsek, 
čiže hospodársko-výrobný a obchodný. O hospodársko-výrobnej činnosti na 
okolí cesty svedčia ojkonymické apelatíva ščitári, kovári, tesári, o jej obchod-
nom význame apelatíva tovarnici a streda (trhový deň), o dvornom služobníc-
tve apelatíva dvorani a čeľaď. Zvláštnosťou je, že tento úsek spomínanej 
cestnej komunikácie bol chránený proti túlavým psom a vlčím svorkám, ako o 
tom svedčia ojkonymické apelatívum psolovci (psolovi) a azda aj maďar. 
úradný názov Farkasudvar ( farkas „vlk, vlčí“) susednej obce Dvorany. 

4.2. Zvláštnosťou ďalšej cestnej komunikácie vedúcej z extravilánu ra-
nostredovekej Nitry na severozápad bolo nielen to, že z teritoriálneho hľa-
diska mala väčšiu náročnosť ako predchádzajúca cestná komunikácia, ale aj 
to, že za brodom Váhu a Dudváhu sa rozvetvila, pričom horná vetva viedla k 
známemu mocenskému centru Veľkej Moravy v okolí dnešných Mikulčíc a 
druhá, dolná vetva smerovala k brodu rieky Moravy pri dnešnej obci Brodské. 
So zreteľom na túto zvláštnosť budeme ju ojkonymickou lexikou opisovať v 
troch úsekoch: úsek od prepriahacej stanice stabulum equorum k brodu cez 
Váh, potom úsek po jej rozvetvení severozápadného smeru a napokon úsek 
juhozápadného smeru. 

4.2.1. Prvý úsek tejto cestnej komunikácie mal smer, ako sme to už nazna-
čili, severozápadný a viedol do areálu dôležitého brodu cez Váh v okolí dneš-
ných Piešťan. O význame a charaktere tohto úseku podávajú informácie na-
sledujúce ojkonymické lexikálne jednotky: vásár (čít. vášár), maďar. „trh, 
trhovisko“ (Vasar, Vascard 1156, dnes Dolné a Horné Trhovište, predtým 
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Dolné a Horné Vašardice), otroci „bezprávna skupina ľudí, tu zoskupená na 
trhovisku (p. vásár) s cieľom výmeny za tovar“ (Otroc 1156, Otroky 1343, 
dnes Dolné a Horné Otrokovce), vozokani (od voz a kaniti „vyzývať, požado-
vať“, porov. sloveso v stčešt. kaniti „niekoho niečím uspokojovať“, dodnes 
známe v srb., chorv. a bulh.) „osadníci povinní poslúžiť povozmi na príkaz 
panstva“ (Wezeken 1318, Wozokany 1773, dnes Vozokany, pod Inovcom na 
východ od Piešťan), baňa „miesto, kde sa dobývali úžitkové nerasty, drahé 
kovy, prípadne štrk, piesok na stavbu alebo opravu ciest“ (Bana 1241, dnes 
Banka, pri Piešťanoch, v chotári s názvami Zlatý vrch a riečky Striebornica), 
Moravane „obyvatelia z Moravy“, pôvodne, zrejme, strážna posádka Morava-
nov pri strategickom brode cez Váh iste ešte z doby veľkomoravskej (Marvan 
1348, Morawany 1773, dnes Moravany nad Váhom, pri Piešťanoch), raten 
(ratьnъ „bojový, nepriateľský (v boji)“, (k významu porov. staroslovien. 
ratьnъjь „nepriateľský bojovník“ a v stčeš. zaratiti „vyhubiť“, Mch.), (k tomu 
p. heslo hubina), (Ratun 1240, Rathnowcze 1773, dnes Ratnovce, pri Piešťa-
noch), brod (maďar. rév „prievoz, brod“) „prechod dôležitej cestnej komuni-
kácie cez plytčinu rieky“ (Duchreuy 1348, -rév, maďar. brod, Ducibrod 1693, 
dnes Ducovo, pri Piešťanoch, o význame Duci pozri nasledujúce heslo), duka 
„správca vymedzeného územia, príp. vojvoda strážnej posádky v strategickom 
priestore“, tu ducev- zo spojenia ducev-brod, t. j. „brod cez Váh pod dozorom 
posádky vojvodu (pozri doklady)“, hubiť „ničiť“ (k tomu sloven. vyhubiť, 
záhuba, v stčešt. húbce „hubiteľ, ničiteľ“ Mch. a pod.), z neho hubina „miesto 
ničené, vyhubené (zrejme v bojoch o blízky strategický prechod cez Váh) 
(Hwbyna 1353, dnes Hubina, pri Piešťanoch), krak (pozri ďalej). 

4.2.2. Severozápadná vetva od miesta rozdvojenia cestnej komunikácie 
vedúcej z hradného a mestského areálu Nitry smerovala k areálu hradu Branč, 
ktorý zaisťoval bezpečnosť tejto cestnej vetvy pri jej prechode cez malokarpat-
ský priesmyk, a od neho k mocenskému centru Veľkej Moravy pri brehu rieky 
Moravy. Údaje o význame a charaktere tejto cestnej vetvy podáva nasledujúca 
ojkonymická lexika: krak (azda už v adj. podobe krakov) „miesto rozvetvenia 
dôležitej cestnej komunikácie“ (obyčajne po jej prechode cez brod alebo cez 
inú cestu (villa Craco 1113, Cracowan 1406, dnes Krakovany pri Piešťa-
noch), stráž „strážna hliadka (jej miesto v priestore rozvetvenej cestnej komu-
nikácie)“ (villa Spectaculi 1113, Evr 1299, Straže 1808, dnes časť Krako-
vian), streda (príp. sreda) „streda, deň povoleného trhu (pri ceste pozdĺž 
Váhu v blízkosti hradu pri Pobedime)“ (Zeredahel 1263, Streda 1773, dnes 
Horná Streda), rvišče (od rvať, vyrývať) „priestor rozrytý jamami, priekopami 
(zrejme, mýtny uzáver alebo prekážka pri vstupe do areálu hradu pri Pobedi-
me)“ (Rivvis 1113, Riuche 1263, dnes Malé a veľké Orvište pri Piešťanoch), 
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ostrov „zem obklopená močarinou alebo vodnou priekopou ako súčasť spo-
menutej mýtnej alebo cestnej závory“, k tomu porov. dokl. clausura domini 
Regis vstrov 1264, clausura ostrov 1358 v ŠmVd, s.76) (Stro 1113, Osztrow 
1349, dnes Ostrov pri Piešťanoch), pobediti „premôcť, spôsobiť biedu“ (v 
stčeš. poběditi „premôcť nepriateľa“, rus. pobeda „víťazstvo“, Mch., 73), z 
neho pobedin (tu -in prípona miesta) „miesto vojensky zničené“ (Popodyn 
1392, Pobedin 1430, dnes Pobedim, pri ňom veľkomoravské sídlisko a ohňom 
zdeštruované hradisko, čo podporuje výklad lexikálneho názvu základu, p. 
VSN 159 n), brančie (od bránka, prenes. „cestný alebo mýtny uzáver s pre-
kážkami pri dôležitej cestnej komunikácii (tu priesmyk cez Malé Karpaty)“ 
(Berench 1297, dnes Podbranč, názov podľa názvu hradu Branč, s dokl. cum 
castro lapideo Berench 1241), sobota „sobota, deň povoleného trhu“, z toho 
Sobotišče (s príponou miesta -išče) „miesto trhu, prípadne trhoviska otvore-
ného v sobotu (s dokl. Zobodycha 1241, Sobotistye 1471, dnes Sobotište, 
pôvodne mestečko s jarmočným právom, VSO III, 64), koval „kováč, zhoto-
vovateľ predmetov zo železa kovaním“, z neho kovalov, kovalovec (s prípo-
nou miesta -ov-ec) „miesto, kde pracujú kováči“ (k apelatívu porov. poľ. ko-
val „kováč“, koval v sev. moravských nárečiach a vo východnej slovenčine), 
kopec, prenes. „spevnená hromada kamenia upravená v podobe hraničného 
míľnika“, z neho názov obyvateľov blízkej osady Kopčane (Kopchan 1392, 
Kopčany 1808, dnes Kopčany), dnes hraničná obec s názvami miestnych častí 
Jamy, Parkán a Štít, ktoré svedčia, že okolie pôvodnej osady bolo strategic-
kým hraničným pásmom, navyše jedna z miestnych častí má názov Krakov, 
čo naznačuje, že cestná komunikácia sa tu ďalej vetvila, zrejme, odbočkou 
smerom na Hodonín a cestnou vetvou smerujúcou do blízkeho mocenského 
centra Veľkej Moravy pri Mikulčiciach. 

4.2.3. Druhý úsek cestnej komunikácie od jej rozvetvenia viedol juhozá-
padným smerom cez malokarpatský priesmyk zvaný Vrátne (od vráta, prenes. 
„mýtna alebo cestná závora“) do strategického okolia brodu cez rieku Moravu 
pri Brodskom. O význame a charaktere tejto cestnej vetvy informácie podáva-
jú nasledujúce ojkonymické slová: krak (pozri vyššie), grnčari „výrobcovia 
hlinených nádob a iných úžitkových predmetov z hliny“ (Kurencher 1262, 
Guerencher 1332, dnes Lančár s najstarším dokladom Lanchar 1394 z chorv. 
lončar „hrnčiar“, ktorým si prispôsobilo pôvodný domáci názov Grnčari pri-
sídlené srbské, príp. chorvátske etnikum niekedy už v 2. pol. 14. storočia), 
hradište „hrad poverený strážiť strategický priestor v okolí prechodu cesty cez 
neďaleký malokarpatský priesmyk“ (Haradicha 1262, Hradiste 1773, dnes 
Hradište pod Vrátnom, to od vráta (k významu pozri vyššie), jabloň, tu iste 
„neprechodné krovie divej jablone s tŕňmi ako ochranná zátarasa pri východe 
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cesty z priesmyku“ (v názve s príponou miesta -ica) (Jobluncha 1262, Jablo-
nicza 1773, dnes Jablonica pri Senici), koval „kováč, zhotovovateľ predmetov 
zo železa kovaním“ (k forme pozri vyššie) (Kowalow 1392, dnes Kovalov pri 
Senici), týn v spojení šaš-týn „strážna pevnôstka chránená pevnou ohradou a 
močariskom zarasteným šašinou, vysokým tŕstím“ (Saswar 1218, záznam s 
maďar. -vár „hrádok, pevnôstka“, Sassyn 1524, dnes Šaštínske Stráže, pred-
tým Šaštín, ľud. Šaščín, k zmene šť na šč porov. ľud. húščina z húština), stráž 
„strážna hliadka (pri prechode cestnej vetvy cez rieku Myjavu)“ (Wre, Eur 
1342, z maďar. őr „stráž“, Heer alias Strasse 1395, Strasa 1489, dnes časť 
obce Šaštínske Stráže, predtým Stráže nad Myjavou), čára „hraničná línia, 
užšie hraničné pásmo vyznačené priekopou alebo vysekaním lesa“ (dodnes v 
hor. luž. čara „brázda, priesek lesný“, Mch.) (Chiari 1588, Cžare 1778, dnes 
Čary), brod, z neho adj. brodské „okolie brodu (cez prechodný tok rieky Mo-
ravy)“ (Barachke 1452, Boroczke 1773, Brodsko 1808, dnes Brodské pri 
sútoku Myjavy a Moravy). 

Vcelku možno povedať, že ojkonymická lexika v okolí cestnej komuniká-
cie vedúcej z hradného a mestského areálu stredovekej Nitry na Moravu, 
rozumie sa, aj vetiev po jej rozdvojení, pomerne presvedčivo naznačuje, že 
táto komunikácia v ranom stredoveku a iste aj pred 10. storočím mala viac 
strategický ako hospodársko-spoločenský ráz. Jej strategický význam dosved-
čuje v jej blízkosti prítomnosť vojenských posádok a strážnych hliadok, ktoré 
sa najmä v strategických priestoroch starali o bezpečnosť cestnej premávky, o 
obchodné karavány, povozy alebo dozerali na vyberanie mýta a pod. O takom 
charaktere svedectvo podáva ojkonymická lexika: duka „správca územia, 
vojvoda“ (v spojení duce-brod), Moravane, raten „útočný, nepriateľský“ (v 
blízkosti sa spomínajú Sikuli, Dej.), hubina (od hubiť „ničiť“), po rozdvojení 
v severozápadnom smere stráž, rvišče, ostrov, brančie (cestná brána, čiže 
ochranná alebo mýtna závora), kopec (hraničný míľnik), v juhozápadnom 
smere hradište, týn (v spojení šaš-týn), stráž (maďar. őr „stráž“), čára „hra-
ničná línia, pásmo“. O hospodársko-služobnej činnosti v okolí tejto cestnej 
komunikácie svedčia ojkonymické slová: vozokani, grnčari, kovali, otroci, o 
trhoch a trhoviskách vásár (maďar. „trh, trhovisko“, tu trh s otrokmi), streda, 
sobota a napokon o terénnej tvárnosti cesty slová brod (maďar. rév „prievoz, 
brod“), krak „rozdvojenie na dve vetvy“. Z uvedenej ojkonymickej lexiky je 
zrejmé, že cestná komunikácia smerujúca z ranostredovakého areálu Nitry na 
Moravu skutočne mala predovšetkým strategický ráz. Okrem iného to iste 
spôsobila skutočnosť, že prechádzala viacerými brodmi a priesmykmi v hra-
ničnom širšom pásme. 
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4.3. Cestná komunikácia vedúca z hradného a mestského areálu ranostre-
dovekej Nitry na severovýchod sa od doteraz spomínaných cestných komuni-
kácií odlišuje najmä tým, že smeruje do areálu ťažby drahých kovov. To sa, 
pochopiteľne, odráža v ojkonymickej sústave v jej okolí a, pravdaže, aj v oj-
konymickej lexike. 

4.3.1. Túto cestnú komunikáciu budeme sledovať od východnej hraničnej 
brány extravilánu ranostredovekej Nitry, t. j. od miesta zvaného pogran (pozri 
3.2.2) do širšieho okolia Zlatých Moraviec. Informácie o význame a charakte-
re tohto úseku cestnej komunikácie podáva ojkonymická lexika: tesari „zho-
tovovatelia stavebného materiálu tesaním, napr. zrubov, klád a pod., ale aj 
stavitelia drevených stavieb“ (Tazzar 1075, Tessar 1209, Tesare 1773, dnes 
Tesárske Mlyňany, predtým Tesáre nad Žitavou), mlyn „zariadenie na mletie 
obilia“, z neho Mlyňane, ľud. pomenovanie obyvateľov bývajúcich v jeho 
blízkosti (Molonyan 1209, Mlinan 1773, dnes Mlyňany, časť obce Tesárske 
Mlyňany), vozokani (o pôvode slova vyššie) „osadníci povinní poslúžiť na 
príkaz panstva povozmi, príp. záprahmi (na strmších alebo močaristých úse-
koch ciest)“ (Wezeken 1209, Welke Wozokany 1773, dnes Veľké Vozokany 
pri Zlatých Moravciach), Sьlęžane (z toho ľud. Sľažane) „prisídlenci zo zná-
meho, dnes poľského Sliezska (poľ. Ślęzk)“ (Scelemsan 1156, Selezen 1323, 
Welké Slažani 1786, dnes Sľažany), Morava, ľud. Moravci „lokalita s okolím 
patriaca strážnej posádke z Moravy (pri odbočke cesty do oblasti ťažby dra-
hých kovov, prípadne južným smerom)“ (Morawa 1113, Morouth 1284, Mo-
rawcze 1773, dnes Zlaté Moravce), gosté, ľud. gostevci, príp. gosťovec „kupci 
i predavači, obyčajne nedomáci (tu iste v súvislosti s dolovaním zlata)“ (Ges-
teuge 1209, Hostowicze 1773, dnes Hosťovce pri Zlatých Moravciach), gosté 
„kupci i predavači, obyčajne nedomáci“ (Ecclesia Sancte Crusis 1332 – 1337, 
Hostye 1773, dnes Hostie, v stredoveku s mýtom, VSO I, 447), zlatno, menné 
adj. od zlato „miesto ťažby zlata (tu ryžovaním v potoku, VSO III.)“ (Zalat-
hna 1397, Zlatno 1808, dnes Zlatno), zlatníci „zhotovovatelia drahých pred-
metov zo zlata, znalci kvality zlata (spravidla z kráľovského dvora)“ (Zaltinc 
1156, pôvodne Zlatníky, dnes nejestvujú), kňažic „mladší člen kráľovskej 
rodiny (iste s úlohou dohliadať na ťažbu zlata, pretože zlatníkmi overené 
vyťažené zlato patrilo kráľovi)“ (Knesecz, Knesech 1075, Knesich 1405, dnes 
Kňažice, časť obce Žitavany pri Zlatých Moravciach), lovci „osadníci povinní 
pomáhať panstvu pri love vtáctva, lovnej, prípadne škodnej zveri“ (de Louch 
1247, dnes Lovce pri Zlatých Moravciach), kostel, ľud. z neho obyvateľské 
pomenovanie Kosteľane „osadníci bývajúci pri kostole spravidla s povinnos-
ťou starať sa o majetok fary“, opát „predstavený kláštora, správca jeho majet-
ku“ (Apathfalwa 1538, dnes Opatovce nad Žitavou, časť obce Žitavany). 
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Uvedená ojkonymická lexika potvrdzuje skutočnosť, že v areáli, do ktoré-
ho cestná komunikácia od ranostredovekej Nitry na severovýchod smerovala, 
sa ťažili drahé kovy, konkrétne zlato. Bezprostredne o tom svedčia ojkony-
mické slová zlatno, zlatníci a zrejme aj etnonymum Sьlęžane, pričom nosový 
vokál ę v tomto etnonyme naznačuje, že existencia tejto cestnej komunikácie 
siaha pred 10. storočie, pravda, ak nejde o priame prevzatie staropoľského 
znenia s nosovkou. S ťažbou zlata súvisí aj výskyt dvoch apelatív gosté, t. j. 
cudzí kupci či nedomáci trhovníci. Zvláštnosťou, no so zreteľom na ťažbu 
zlata pochopiteľnou, je to, že v tomto areáli bol prítomný člen kráľovskej 
rodiny dosvedčený charakteristickým apelatívom kňažic. Apelatíva kostel a 
opát identifikované v názvoch lokalít naznačujú, že o areál mala záujem cir-
kevná vrchnosť i kláštor. Zvyšok ojkonymických apelatív tesári, vozokani, 
lovci a mlyn svedčí, že aj v tomto hospodársky výnosnom areáli najmä pre 
mocenskú vrchnosť boli určené služobnícke osady, i keď v menšom počte. 
Osobitnú pozornosť si zasluhuje výskyt v názve lokality zafixovaného etno-
nyma Moravci (v najstaršom zázname Morava), ktoré, ako sa nazdávame, 
možno interpretovať aj ako stopu po strážnej posádke na väčšom území azda 
ešte z Veľkej Moravy, keď Svätopluk so svojím vojskom zvádzal boje o Panó-
niu (na jej území sa na strategických miestach ojkonymá typu Moravci, príp. 
Morava vyskytujú niekoľkokrát, pozri Krajčovič, 1996). 

Na záver možno konštatovať, že syntéza výsledkov našej retrospektívnej 
analýzy historickej ojkonymie v okolí ranostredovekých a stredovekých cest-
ných komunikácií na juhozápadnom Slovensku prináša cenné poznatky nielen 
o ich význame a charaktere, ale aj informácie o dobovej hospodársko-spolo-
čenskej situácii kraja, ktorým cestné komunikácie prechádzali. Pravda, každá 
zo skúmaných cestných komunikácií mala svoje osobitosti podmienené dobo-
vými faktormi, akými boli napríklad strategický ráz územia, zvláštnosti hrad-
ných a mestských areálov, trhová a výrobná činnosť, ba v kvádsko-rímskom 
období aj okolie kúpeľov a pod. 

O charaktere a funkciách cestných komunikácií v 3. až 5. storočí, t. j. v 
období rímsko-kvádskom podávajú informácie orientačné nápisy na skale 
(pozri výklad názvu Laugaricio) alebo na kamenných míľnikoch či stĺpoch 
(pozri výklad toponým Nitra a Ipeľ), u nás pri cestách smerujúcich popri 
riekach ku kúpeľným areálom, prípadne k iným strategickým miestam. Ojko-
nymická lexika na pozadí praslovanských reliktov v makroareáloch sloven-
ských nárečí poskytuje údaje o smeroch ciest, ktorými k nám prichádzali naši 
slovanskí predkovia. No najviac komunikačno-informatívnych údajov o hos-
podárskom, spoločenskom a kultúrnom živote, o výrobnej a exploatačnej 
činnosti, prípadne aj o bezpečnostných aktivitách na cestách našich slovan-
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ských predkov so sídlami nad Dunajom poskytuje ojkonymická lexika identi-
fikovaná z historických názvov lokalít v širšom okolí cestných komunikácií 
po 5. storočí s presahom do raného obdobia Uhorska. Možno sa napríklad 
dozvedieť, že o niektoré dôležité cestné komunikácie mal záujem kráľovský 
dvor, o vyberanie mýta pri nich záujem mala vrstva feudálnych vlastníkov 
zeme, o obchodné aktivity nedomáci kupci (gosté). Ďalej že v ich okolí sa 
koncentrovala výrobná a iná služobnícka činnosť (hrnčiari, kováči, tesári 
atď.) a napokon doložená je aj aktivita cirkevnej vrchnosti (kostol, opát a i.). 
Z exploatačnej činnosti je doložená najmä ťažba drahých kovov a ich spraco-
vanie (zlatníci, moňári, Sьlęžane a i.). Ako vidieť, súbor uvedenej ojkonymic-
kej lexiky možno nazvať aj komunikačno-informatívnou kronikou najstarších 
dejín Slovenska. 
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Skratky 
CD – Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I–II; Dej. – Dejiny Slovenska I–II; Mch. – 

Etymologický slovník jazyka českého; SJ – Slovenský juh v stredoveku I–II; ŠmVd – Vodopis 
starého Slovenska; VSO – Vlastivedný slovník obcí na Slovensku; VSN – Významné slovanské 
náleziská na Slovensku. 

chorv. – chorvátčina; maďar. – maďarčina; psl. – praslovančina; poľ. – poľština; sloven. – 
slovenčina; slovin. – slovinčina; srb. – srbčina; stčes. – stará čeština; stslovien. – staroslovienčina. 

 



15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

GENETICKÉ PARALELIZMY SLOVENSKEJ  
A JUŽNOSLOVANSKEJ TOPONYMIE 

 
Pavol Žigo 
 

0. Výsledky onomastických analýz ojkonymie, oronymie a hydronymie na 
dvojjazyčnom pomedzí Tirolska a Korutánska od rakúskych lingvistov sú 
svojou poznávacou hodnotou inšpiračným zdrojom ďalších porovnávacích 
výskumov vlastných mien, jazykových kontaktov a základných tendencií vo 
vývine jazykov. Historickojazykovednú charakteristiku spomenutej skupiny 
názvov možno pokladať za súčasť syntetizujúcich hodnotení rozdielnych 
areálov nielen na úrovni hláskoslovia, tvaroslovia a lexiky. Množstvo oj-
koným, oroným a hydroným z dvojjazyčného pomedzia východného Tirolska 
a Korutánska z historickojazykovedného a porovnávacieho aspektu naznačuje 
súhrn genetických paralelizmov vyskytujúcich sa v rôznom jazykovom aj 
zemepisnom prostredí. Pojem genetický paralelizmus chápeme v našom prí-
spevku ako paralelný, spoločný produkt vývinu, resp. jeden z vývinových 
procesov alebo tendencií, ktoré sa prejavili vo vývine najmenej dvoch jazykov. 
Obsah pojmu genetický paralelizmus je v porovnaní s chápaním pojmu para-
lelizmus širší preto, lebo paralelný jav sa v skúmaných jazykoch javí ako vý-
vinový fenomén (porov. R. Krajčovič, 1983, s. 25). Ojkonymia, oronymia a 
hydronymia z dvojjazyčného pomedzia východného Tirolska a Korutánska je 
pre onomastiku a historickú jazykovedu dôležitá aj z hľadiska ich genetickej 
interpretácie. Pod pojmom genetická interpretácia paralelizmov chápeme 
skúmanie paralelných javov, ktoré vedú k hlbšiemu poznaniu zákonitostí vo 
vývine jazykov. Prívlastok genetická upozorňuje na skutočnosť, že nejde len o 
hľadanie príčin a motivácie paralelizmov, ale aj o ich fungovanie, prípadne aj 
zánik. Dôležitým znakom genetickej interpretácie paralelizmov je jej typová 
ohraničenosť. Vyplýva z vymedzených javov, ktoré sa v niektorých individu-
álnych vlastnostiach zhodujú buď ako produkty vývinu, procesy, tendencie, 
alebo ako štruktúrne celky, resp. aspoň ich časti. O komplexnosti genetickej 
interpretácie paralelizmov možno hovoriť vtedy, ak sa opiera o tri charakte-
ristiky: 1. geneticko-historickú (jej podstatou je hľadanie príčin, motivácie 
vzniku, zmien, prípadného zániku paralelizmov), 2. historicko-
paradigmatickú (obsahuje údaje o mieste a vzťahoch paralelizmov v jazyko-
vom systéme alebo jeho podsystémoch) a 3. historicko-syntagmatickú charak-
teristiku (zameriava sa na fungovanie paralelizmov). V súvislosti s genetickou 
charakteristikou paralelizmov treba rešpektovať tri základné možnosti vzniku 
paralelizmov: 1. paralelizmy vznikli a jestvovali v dvoch alebo vo viacerých 
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jazykoch v tom istom čase (chronologická symetria), 2. paralelizmy vznikli a 
jestvovali v rozličných časových úsekoch (chronologická asymetria), 3. jes-
tvovali popri sebe len určitý čas (chronologická polysymetria; porov. Krajčo-
vič, 1983, s. 24). Ďalším časovým kritériom charakteristiky paralelizmov je 
obdobie ich vzniku. S ohľadom na predmet nášho príspevku sú najvhodnejším 
kritériom základné obdobia vývinu slovanských jazykov: praslovanské obdo-
bie (prehistorické paralelizmy, protoparalelizmy), historické obdobie (súvisí 
so zmenami po 10. stor., historické paralelizmy), súčasné paralelizmy (od 
konca 18. stor., resp. od kodifikácie jednotlivých slovanských jazykov).  

1. Slovanský areál nachádzajúci sa južne od dvojjazyčného prostredia Ti-
rolska a Korutánska a areál strednej slovenčiny sa v minulosti stali predme-
tom hľadania genetických paralelizmov v hláskosloví a tvarosloví. Spoločný-
mi znakmi týchto areálov je: 
 zmena skupín *ort-, *olt- pod cirkumflexovou intonáciou na rat-, lat- 
 výsledok zmeny *ch‘ > s‘ v rámci 2. praslovanskej palatalizácie 
 depalatalizácia r‘ > r 
 koncovka -ou v inštrumentáli singuláru a-kmeňov z praslovanského 

>*oj ǫ 
 odstraňovanie praslovanských alternácii k/č v datíve a lokáli a-kmeňov 
 zánik vokatívu 
 koreňové morfémy teb-, seb- v datíve a lokáli paradigmy osobných 

zámen 
 koncovka -mo v 1. osobe plurálu prézenta  
 
Výsledkom expanzívneho vplyvu strednej slovenčiny na slovinčinu, t. j. na 

areál ležiaci južne od dvojjazyčného pomedzia východného Tirolska a Koru-
tánska, sú podľa S. B. Bernštejna (1961, s. 79) ich spoločné znaky – zmeny g 
> γ>h a praslovanské zmeny dl, tl > l. Väčšina týchto zmien bola pred 10. 
stor., preto ich možno kvalifikovať ako protoparalelizmy, časť z nich sa viaže 
na historické obdobie (po 10. stor.), preto ide o historické paralelizmy. Okrem 
týchto zámych prvkov v oblasti hláskoslovia a tvaroslovia sa vzácnym prame-
ňom poznatkov genetickej charakteristiky sledovaných areálov stávajú práve 
výsledky skúmania jazykovo zmiešaného – slovansko-germánskeho – územia 
Rakúska (E. Kranzmayer, 1956 – 58; O. Kronsteiner, 1964, 1969, 1982; H. 
D. Pohl, 1997, 1999, 2000). Uvedomujeme si, že nie je ľahké rozvíjať tieto 
fundamentálne opisy proriálnej lexiky sledovaného areálu, preto s ohľadom 
na tematiku nášho príspevku chceme pripomenúť aspoň jej dva aspekty: 1. 
štruktúrnu typológiu (v rámci ktorej možno pripomenúť využiteľnosť bádateľ-
ského úsilia R. Šrámka, E. Eichlera, H. Boreka a M. Majtána a ich publikácie 
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Štruktúrne typy slovanskej ojkonymie); 2. lexikálno-sémantické hľadisko pri 
charakteristike motivačných činiteľov toponým a špecifických významových 
prvkov východiskovej apelatívnej lexiky.  

Slovenský jazykovedec S. Cambel (1902: 84 – 85) ešte na začiatku 20. 
stor. výskytom lexém grič (= sedlo) a rázputie (= rázcestie) v slovenskej topo-
nymii dokazoval nehomogénnosť praslovanského základu slovenčiny a vzťah 
jej stredoslovenského areálu s južnoslovanským jazykovým prazákladom. 
Tútu jeho tézu potvrdzujú aj geneticky paralelné toponymá z dvojjazyčného 
prostredia Korutánska a stredného Slovenska: 

 
*gričь – kopec, vŕšok, návršie, výšina (Šmilauer, 1963, s. 133, Kronstei-

ner, 1964, s. 37 – 38) 
DOr Gritsch; Gritschbühel; Gritschenberg (1341 Gritschenperg); Grit-

sch(en)höhe (1600 Gritschenperg, Pohl, 1999, s. 334) 
SOj Dolný Hričov: 1208 Rizoi, 1254 Hyrychou, 1282 Inferior Herichou 

(VSOS 1: 341)  
SOj Horný Hričov: 1208 Rizoi, 1282 Superior Herichou (VSOS 1: 444) 
SOr Hričovec, 1062 m, Hričovka, 164 m 
 
*razp ǫtьje  
NOj Wegscheide, nár. Begšajda (Pohl, 2000, s. 71) 
Sln. Razpotje (Šmilauer, 1964: 356) 
STn Rázputie (Czambel, 1902: 84 – 85); 1586 V Razputi (Krajčovič, 1974: 

281); 1756 w Rasputj (HSSJ 5:  29) 
 
V týchto prípadoch možno hovoriť o geneticko-historickej, historicko-pa-

radigmatickej charakteristike a zároveň aj o charakteristike chronologicky 
symetrických paralelizmov. Tieto charakteristiky však treba doplniť o histo-
ricko-syntagmatický aspekt, ktorý podmieňujú dve alternatívy vývinu.  

1.1. Na dvojjazyčnom pomedzí Tirolska a Korutánska sa ustálila podoba, 
v ktorej dominuje hláskoslovná motivácia pôvodnej apelatívnej podoby vý-
chodiskového jazykového prostredia a vznikli zvukovo motivované dvojice 
názvov typu grič – Gritsch : Hrič(ov). Táto podoba postupne môže nadobud-
núť chronologicky asymetrické podoby kompozita typu Gritschhübel, Grit-
schenberg, Gritschenperg, Gritsch(en)höhe, v ktorých ide o „reduplikáciu“ 
motivujúceho základu v dvoch jazykoch (pôvodná lexikálna báza jedného 
jazyka sa v preklade stáva druhou časťou geneticky heterogénneho kompozi-
ta). V súvislosti s apelatívnou sférou sa žiada poznamenať, že apelatívum grič 
sa z hľadiska slovenčiny javí ako polysymetrické. Doložené je len v ojkony-
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mách (Dolný) Hričov, (Horný) a oronyma Hričovec, v apelatívnej lexike sa 
slovo grič nevyskytuje (porov. Pančíková, 2000, s. 143). 

Ďalšie zvukovo motivované dvojice názvov v rámci sledovanej genetickej 
interpretácie individuálnych vlastností na dvojjazyčnom pomedzí východného 
Tirolska a Korutánska a Slovenska sú dôkazom typovo, lexikálnosémanticky a 
aj motivačne ohraničených a chronologicky symetrických paralelizmov.  

 
*dъbrъ – údolie (Šmilauer, 1963, s. 93, Pohl, 2000, s. 52)  
DOr Daberalm, Daberkees 
DAn Dabernigalm, Dabernig (Pohl, 1999:332) 
DOr Dobrač (Pohl, 2000: 52; kontrastné pomenovanie vrchu v blízkosti 

údolia na jazykovo zmiešanom území východného Tirolska a Korutánska, 
resp. názvy slovenských dedín ležiacich v údoliach, roklinách, výmoľoch)  

SOj Dobroč: 1363 Dobrocha (VSOS 1: 324);  
SOj Dobročná: 1332 Dobrochna (VSOS 2: 157). 
SOr Dobroč 684 m  
SOr Dobrica 320 m  
SOr Vrchdobroč 918 m  
 
V jednotlivých slovanských jazykoch má východiskové motivačné apelatí-

vum dobra / debra (dibra) význam: 
1. časť pohoria – v češtine, poľštine a ukrajinčine 
2. úžľabina – v slovinčine, slovenčine, češtine a ukrajinčine 
3. priekopa – v poľštine 
4. pohorie – v poľštine (Šmilauer, 1963, s. 93) 
 
Z hľadiska genetických paralelizmov dvojjazyčného slovansko-germán-

skeho územia východného Tirolska, Korutánska a stredného Slovenska treba 
v prípadoch Dobrač / Dobroč okrem hláskoslovných paralelizmov dobr- 
a štruktúrnych znakov zdôrazniť práve lexikálno-sémantickú stránku názvov, 
ktoré motivoval práve pôvodný apelatívny význam úžľabina, roklina, výmoľ, 
ale ani jeden z významov pohorie, časť pohoria, priekopa.1 Do tejto skupiny 
                                                        

1 O výskyte terénnych názvov obmedzených na územie východného Slovenska motivovaných po-
dobami debra, deber / diber pozri M. Majtán 1996:84. Motivačné apelatívum sa zachovalo len v 
podobách debra / deber v areáli východoslovenských nárečí (Slovník slovenských nárečí, zv. 1, s. 
299), z predspisovného obdobia slovenčiny (pred kodifikáciou A. Bernolákom r. 1787) ako apelatí-
vum toto slovo nie je zaznamenané a doložené je len ako toponymum (s. Historický slovník sloven-
ského jazyka, zv.1, s. 236): Debraď: saltus Debrei 1113 CDS I:65, 1255 pratum Debregh, populi de 
Debragh, Debregy, 1255 Debragy VSOS 1:305; Deberník – osada pri Gočaltove, Stanislav, Sloven-
ský juh, II:142). 

DHn Debrica, anal. ojkonymum Debrecín 
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treba zaradiť tie zemepisné názvy, ktoré sú motivované areálovo obmedzeným 
výskytom apelatív typu  

 
čemernica – (< čemerica smradľavá, Helleborus foetidus) 
DMč Tschemeritzen (Pohl, 2000:40)  
SMč Čemerné: 1254 Chemerna, Chemernye, (p. Vranov nad Topľou, 

VSOS 3: 284) 
SOr Čemerka, 1052 m 
 
*klanьcь – kopec, vŕšok (Šmilauer, 1963, s. 185, Majtán, 1996, s. 143, 

Pohl, 2000, s. 56) 
DOr Glanz: 1252 Glance (Pohl, 1999: 334;)  
DOr Glanzberg: ~1300 Chlaucz, 1345 in dem Glanz (Kronsteiner, 1964: 

30) 
SOj: Kolonica: 1567 Klanica (VSOS 2: 44; od 300 do 1023 m) 
STn: Klanec, Na Klanec 
SHn Klanečnica 
 
kokava – vrch, kopec; kamenistý, neúrodný, Pohl, 1994 – 95, s. 64; On-

druš, 2000, s. 52) 
DOr Gogewischwald (< kokava, kukava = waldiger Vorsprung, Pohl, 

1994 – 95: 64) 
SOj Kokava nad Rimavicou: 1481 Kokana, 1515 Kokaua (VSOS 2: 39) 
(SOj Liptovská Kokava: 1715 Kokava; VSOS 2: 164) 
k tomu aj 
SOj Kočín: 1436, 1446 Kochyn, 1786 Kocsin (VSOS 2: 37)  
SOj Kočovce: 1321 Huchk, 1396 Hochk, 1405 Kyshask, 1499 Hoczo, 1501 

Hoczko, 1522 Koczowcz (VSOS 2: 37) 
SOj Košolná: 1296 Kosfolwa, 1390 Kuslna, 1440 Goschelstorff, 1496 

Kossolyafalwa, 1498 Kosulnawez, 1773 Kossolna (< Kocholná; VSOS 2: 80) 
SOj Košice: 1230 Kassa, 1282 Kossa, 1300 Kossa, 1307 Cascha, 1324 

Casschaw, 1342 Kassa (VSOS 2: 60)  
SAn Kochol, Chochol 
SOr Kochuľa 975 m, 1021 m 
SOr Kochlačka, 408 m,  
SOr Kochlovec, 832 m,  
SOr Kochman, 500 m,  
SOr Kochol, 668 m 
SOr Chocholná, Choč, Chopok (Ondruš, 1986: 16) 
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*lędina – neobrábaná pôda (Šmilauer, 1963, s. 242; Machek, 1957, s. 255, 
Pohl, 2000, s. 56) 

DOj Ladinach, Ledinach, Ledinice (Pohl, 2000, s. 43, 44) 
STn Ledine, Lediny: 19. Jh. Ledyny 
SOj Ladzany: 1233 Lengen, 1285 Legen (VSOS 2: 132) 
SOj Ladice: 1253 Leduch (VSOS 2: 130)  
 
*m ǫtьnica / -ikъ mútna, kalná voda 
DOr Múntanitz, Muntanítz, primárne DFn (Pohl, 2000, s. 405)  
SHn Mutnik: 1867 Mutnyik patak, 1871 Mutnik, MjHO, s. 47 (ako hydro-

nymum známe v poľ.: Mętne: 1902 Menten-See Górnowicz, 1985, s. 105; 
Mętelski: 1786 Mętelski, Rymut, 1993, s. 69; Mętno: 1270 Mantey Belchne-
rowska, 1991, s. 101) 

STn Mút (KIS), Mútna (KIS), Mútne: desertam Muthna 1263 (HSSJ 2: 
351),  

Mútnik (KIS), Mútnô (KIS) 
SOj Mútnik: Mútnik (VSOS 1: 421), Mutné: 1659 Mutne (VSOS 2: 279) 
SOr Muteň, 466 m 
 
*pleš- holý, neporastený vrch, časť chotára (Šmilauer, 1963, s. 345; Pohl, 

2000, s. 53) 
DOr Plöschenberg (Pohl, 2000, s. 45) 
DOr Pleschiwetz (Pohl, 2000, s. 53)  
SOj Plešivec: 1243 Plesuck, 1317 Plesouch (VSOS 1: 395) 
SOj Pleš: 1246 Pelys (VSOS 1: 395) 
SOj Pliešovce: 1332 Plesvic, 1336 Pleseuch (VSOS 1: 397) 
SOr Pleš, 566 m, 472 m 
SOr Plešina, 1061 m  
SOr Plešiny, 183 m 
SOr Plešivá, 343 m 
 
počivalo – miesto oddychu 
DOr Potschulasattel – Na Počulah (Pohl, 2000, s. 53)  
SOj Počúvadlo: 1333 Pocholla, 1388 Pochyualla, 1504 Pochowylla, 1506 

Pochavilla (VSOS 2: 399) 
SOr Počúvadlo, 281 m 
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ponikva – strácajúci sa tok; < *nikati, *nikn ǫti = strácať sa, miznúť (Ma-
chek 1957, s. 326; Šmilauer, 1964, s. 299; Krajčovič, 1983, s. 52; srb. nicati, 
Skok, 2, s. 517; Profous, 1957, s. 432; Šrámek, 1980, s. 283)  

DMč Penk (Pohl, 2000, s. 46)  
SOj Poniky: 1287 Ponik, 1358 Panyk, quoddam potok, cuius aqua aliqu-

antum in quibusdam locis apparet, sed non semper et ubique existit, quia 
torrens labitat sub terra, et sic se celat (Šmilauer, 1932, s. 125, 471) 

SOr Ponikva, 387 m 
*pro-sěk(a) – priesek  
DOr Prossegg (Brandstein, 1928, s. 77, Pohl, 2000, s. 402) 
SOj Prosiek: 1352 Prezeky, 1353 Prozyk, 1391 Prozek, 1808 Prosýk, 1920 

Prosiek (VSOS 2: 461)  
SOr Prosečno: 1295 montis Preseg (HSSJ 4, 443); Prosečné (Majtán, s. 

135) 
 

Súčasťou genetickej interpretácie paralelizmov na dvojjazyčnom pomedzí 
východného Tirolska a Korutánska a stredného Slovenska je okrem lexikálno-
sémantického aspektu aj areálové kritérium.  

     Prosiek             pleš-

         grič                  mutn-

dobr-                *lęd-

Rázputie             *bьrdo

                        rat-, lat-

                       -dl- // -l-
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Kartografickým spracovaním historických paralelizmov na dvojjazyčnom 
pomedzí Tirolska a Korutánska a na Slovensku sa vyčleňuje výrazný stredos-
lovenský areál, ktorý je totožný s areálom výskytu protoparalelizmov a časti 
historických paralelizmov slovenčiny a slovinčiny v oblasti hláskoslovia.  

Porovnaním pramenného materiálu z dvoch areálov sa potvrdzuje typová 
ohraničenosť genetickej interpretácie paralelizmov, ktoré sú zhodné ako pro-
dukty vývinu, tendencie alebo ako časti štruktúrnych celkov. Spracovaním 
onymického materiálu na dvojjazyčnom pomedzí Tirolska a Korutánska 
a Slovenska sa potvrdzuje komplexnosť genetickej interpretácie paralelizmov 
v tom, že sa postihuje motivácia ich vzniku, údaje o mieste a vzťahoch parale-
lizmov v jazykovom systéme alebo jeho podsystémoch a sleduje sa ich fungo-
vanie v živom jazyku. V súvislosti s genetickou charakteristikou paralelizmov 
v porovnávaných oblastiach treba poznamenať, že sú chronologicky symetric-
ké, t. j. že ide o paralelizmy, ktoré vznikli a trvajú v rovnakom čase, po 10. 
stor., ale pred kodifikáciou spisovných jazykov, resp. pred štandardizáciou 
geografických názvov.  
 
 
Skratky 
 
DOr oronymá z dvojjazyčného územia Rakúska   
DFn hydronymá z dvojjazyčného územia Rakúska  
DAn  antroponymá z dvojjazyčného územia Rakúska  
DMč názvy miestnej časti z dvojjazyčného územia Rakúska  
NOj ojkonymá z dvojjazyčného územia Rakúska  
HSSJ Historický slovník slovenského jazyka 
KIS Kartothek des sprachwissenschaftliches Institutes der Slowakischen Akademie für Sprach-

wissenschaft  
MjHO Majtán, Rymut: Hydronimia dorzecza Orawy  
poľ. poľské 
SAn  slovenské antroponymá 
slk. slovenské 
sln. slovinské 
SOr slovenské oronymá 
STn slovenské terénne názvy 
SHn  slovenské hydronymá 
SOj slovenské ojkonymá 
SMč slovenský názov miestnej časti 
srb. srbsky 
SOj slovenské ojkonymá 
VSOS Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 
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15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

INOJAZYKOVÉ OSOBNÉ MENÁ V ŽURNALISTICKEJ  
KOMUNIKÁCII 
 
Vladimír Patráš 

 
„... je však dôležité, aby aj kodifikácia bola prirodzená, realis-
tická a čo najpresnejšia, aby oslovila používateľov slovenského 
jazyka. To je možné len v tom prípade, ak si budeme všímať 
skutočnú rečovú prax predovšetkým v médiách a ak kodifikáciu 
nebudeme stavať len „zhora nadol“ z pohľadu abstrahovaných 
modelov, ale budeme ju dopĺňať v kooperácii s nezaujatým em-
pirickým výskumom (to je úloha jazykovedcov).“  

(S. Ondrejovič)1 
 

Na úvod k problematike jednej osobitnej skupiny vlastných mien – charak-
teristických jazykových znakov s viac či menej priezračným identifikačno-
nominačným vektorom – a k otázkam ich pôsobenia v žurnalistickej komuni-
kačnej sfére je vhodné uviesť niekoľko širšie koncipovaných východiskových 
poznámok. 

Ani pri zamysleniach nad inojazykovými osobnými menami nie je potreb-
né osobitne a zoširoka argumentovať jednu charakteristickú okolnosť. Texty, 
ktorých poslaním je sprostredkúvať referenčnú skutočnosť početnému, bližšie 
nekonkretizovanému, relatívne homogénnemu adresátovi či príjemcovi (v 
týchto súvislostiach ho nazvime zjednodušene publikum), budujú jeden z 
hlavných pilierov svojho spoločenského poslania a komunikačno-
pragmatickej úspešnosti na výpovedne nespochybniteľnom základe vlastných 
mien. Vlastné mená v novinárskom produkte sa pričinením svojho pevného 
onomaziologického statusu komunikačne exponujú a pragmaticky zhodnocujú 
napohľad bez pevnejších väzieb voči nosiču – médiu, ktorým sa šíria informá-
cie v ich univerzálnom ponímaní. Zovšeobecnenému poznatku o vysokej in-
formačnej nosnosti vlastných mien neprotirečí ani značný stupeň štatutárnej 
diverzifikácie verejnej oznamovacej sféry.  

Propriá sú neodmysliteľnou oporou textov – príslušníkov spravodajských, 
analytických a beletristických žánrov alebo (ak chceme) spravodajstva a pub-
licistiky či už racionálneho, resp. emocionálneho typu. V žurnalistickej ko-
munikácii osobné mená dnes už nepríliš ochotne rešpektujú vývinovo ustálený 
a praxou dlhodobo overovaný žánrový domicil, v ktorom sa im ponúka komu-
nikačný priestor. V nepočetných formovo-tvarových variáciách nezriedka 

                                                        
1 ONDREJOVIČ, S.: Intonácia slovenskej vety a médiá. Slovenská reč, 67, 2002, č. 2, s. 80.  
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samopašne oscilujú na hraniciach tzv. solídnej (mienkotvornej) a bulvárnej 
žurnalistiky. Správajú sa tak bez priveľkých obáv, žeby mohli vážnejšie pod-
nietiť trvalé pripútanie mediálneho komunikátu, periodika či relácie k jedné-
mu z dvoch spomínaných druhov.  

Pri sledovaní komunikačných úloh, poslania a premien proprií v súčasnej 
masovej komunikácii neradno ponechať na periférii našej pozornosti ďalší 
zaujímavý názor: masové médiá verejnú mienku neodrážajú, ale ju skôr utvá-
rajú (McCombs – Sheldon, 1986). Z domnienky autorského tandemu totiž 
pramení o. i. nezanedbateľný socioprofesiový aspekt, spriezračňujúci sa aj 
uplatňovaním vlastných mien, ktoré sú vraj takmer v úplnom područí noviná-
rov. Niektorí mediológovia (uveďme napr. komunikačne orientovaného poli-
tológa Winfrieda Schultza z Univerzity v Erlangene) pripomínajú, že skutoč-
nosť podávaná v médiách reprezentuje predovšetkým stereotypy a predsudky 
samotných novinárov, ich profesionálne pravidlá, požiadavku dodať informá-
ciu za každú cenu a, pravdaže, mediálne ju stvárniť (porov. Jirák – Říchová, 
2000, s. 29).  

Myšlienku o zodpovednosti novinára za osud jeho výtvoru v mediálnom 
komunikačnom reťazci však treba vztiahnuť aj na jeho komunikačného part-
nera – (skupinového) adresáta, resp. príjemcu autorských úsilí. Žurnalista pri 
absolutizovaní požiadavky persuázie sa obvykle až nekriticky sústreďuje na 
známe či predpokladané potreby pravdepodobného publika. Ak autor pripra-
vuje a tvárni svoje komunikačné zámery výrazne alebo len podľa potrieb adre-
sáta, potom efektívnymi, nezriedka efektnými interaktívnymi komunikačnými 
taktikami nevyhnutne preberá zodpovednosť aj za „konzumenta“ a za formo-
vanie jeho komunikačnej kompetencie. K obzvlášť silnému mediálnemu pô-
sobeniu na adresáta dochádza práve vtedy, ak mediálny systém prináša komu-
nikujúcej spoločnosti viacero jedinečných alebo atraktívnych informácií. Sto-
tožnime sa s už naznačenou myšlienkou o informačnej opore žurnalistického 
komunikátu v propriálnej sfére. Potom je namieste úsudok: vlastné meno v 
žurnalistike je poverené napohľad síce nenápadnými, ale vskutku náročnými 
sociokomunikačnými funkciami. 

Súčasná komunikácia – zvlášť ak máme na mysli nad- či inonárodne os-
nované a šírené komunikáty – sa obvykle charakterizuje ako prejav, príp. 
dôsledok informačného zmršťovania sveta. Na procesy tzv. globalizácie ne-
môže nereagovať ani komunikácia v mediálnej oblasti a, samozrejme, ani jej 
lingvistické podložie. Napr. agentúrne spravodajstvo pri preberaní poznatkov 
z inokultúrnych prostredí musí pružne reagovať na podmienky kontaktových 
jazykov (odovzdávajúceho a preberajúceho, nezriedka aj sprostredkujúceho, 
tranzitného kódu). Komunikát sa popritom musí vysporiadať aj s faktom, 
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zhmotneným vo vlastnom mene. Na tlmočenie či preklad (pretože o nich je v 
tejto súvislosti reč) z patričného jazyka do iného a opačne sú totiž veľmi citli-
vé práve propriá. Na ich „komunikačnú vyťaženosť“ sa navrstvuje ďalšie 
vážne poslanie. Vlastné mená v žurnalistickom texte prevzatom z iného pro-
stredia popri výpovednej stránke sa v nových podmienkach uhniezďujú so 
svojím interkultúrnym potenciálom a súvislosťami. Pravdaže, do hry pritom 
obvykle vstupuje ich tvar (formálna podoba) i tvár (komunikačná hodnota a 
funkčné uplatnenie).  

Po vstupných poznámkach by bolo príliš nerozvážne, akiste neplodné a 
fakticky nemožné v žurnalistickej komunikácii nazerať na fungovanie všet-
kých druhov a skupín vlastných mien. S ohľadom na cieľ štúdie sa taktiež 
nezdá byť prínosným poukazovať na zaváhania, nedostatky či priam ignoro-
vanie zásad kultúrnej mediálnej komunikácie zo strany samotných novinárov. 
Vyložme teda karty: inšpiratívne, cez sieť niektorých interkultúrnych súvis-
lostí zamerajme pozornosť na ženské propriá, ktoré ako pomenovacie jednot-
ky sui generis prechodom cez žurnalistické prostredie vstupujú do slovenskej 
komunikácie a, prirodzene, rázne sa včleňujú do preberajúceho textovo-
jazykového vzorca.  

Zúžme teda pohľady na predsa len konkrétnejšie vymedzený súbor vlast-
ných mien, podfarbujúci východiskové poznámky práve svojím internacionál-
nym kontextom. Na vytvorenie argumentačnej základne si položme niekoľko 
praktických (pravdaže, zďaleka nie všetkých) otázok so stereotypným, ale 
funkčným prečo: 

a) Prečo aj v jedinom čísle slovenského tlačeného periodika popri podo-
bách s koncovkou –ová jestvujú dôsledne neprechýlené, pôvodné podoby žen-
ských priezvisk, ktoré pochádzajú z neslovenského prostredia?  

PRÍKLADY:  
 (súvislé texty:) „Jennifer Lopezová sa nečakane rozišla s manželom, 

tanečníkom Crisom Juddom a asi sa znovu ocitne v náručí škandalózneho 
rapera. [...] Pre Lopezovú je to už druhé stroskotané manželstvo.“ „O polnoci 
v kruhu rodiny a známych sa Julia Robertsová druhýkrát vydala...“; „V Hol-
lywoode nie je o exentrické manželstvá núdza, ale čo vyvádzajú herci Angeli-
na Jolieová (27) a Billy Bob Thorton (46), púta pozornosť aj u tých najmenej 
citlivých.“ (Plus 7 dní, 2002, č. 28);  

 (fotozábery z fragmentov audiovizuálneho produktu + sprievodné texty 
v prehľade programov:) J. Turnerová, V. Andreiová, R. Mondellová, G. 
Chaplinová, J. Seymourová, K. Dobóová; Bo Dereková, Linda Kozlowská, 
Michele Pfeifferová, Olympia Dukakisová, Mireille Darcová, Meg Ryanová, 
Annie Girardotová, Erika Eleniaková, ... (Telemagazín, 2002, č. 30);  
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 (sprievodné texty v spoločenskej rubrike pod fotozábermi tvárí prota-
gonistov:) Camilla Parker – Bowles; Giselle Bündchen – topmodelka; Sabine 
Azema – herečka; Winona Ryder – Sigourney Weawer – Meg Ryan – Julia 
Roberts... (Plus 7 dní, 2002, č. 28);  

 (upútavka na obálke:) Amanda Bearse zo seriálu Ženatý so záväzkami 
(Telemagazín, 2002, č. 30); Lisa Kudrow zo seriálu Priatelia (Telemagazín, 
2002, č. 32);  

 
b) Prečo známy a skúsený slovenský hlásateľ a komentátor športových tex-

tov počas produkovania spravodajstva na vlnách poslucháčsky úspešnej ko-
merčnej stanice pri priezviskách žien – známych zahraničných športovkýň ani 
v úplne jednoznačných prípadoch nevyužíva prechyľovanie napriek jeho ustá-
lenosti aj v tejto komunikačnej sfére?  

PRÍKLADY: 
 Venus a Serena Williams, Monika Seleš, Lindsay Daevenport (Rádio 

Twist 4. 9. 2002); 
 
c) Prečo vo vysielaní slovenskej neštátnej televíznej stanice popri grafic-

kom stvárnení cudzieho ženského priezviska na obrazovke je sluchový kanál 
diváka sprievodne zasahovaný odlišnou zvukovou podobou tej istej pomeno-
vacej jednotky? 

PRÍKLAD: 
 grafická verzia mena a priezviska na obrazovke: Klára Sárkőzy 
 synchrónna akustická realizácia: [klára šarkőziová] (Noviny TV Mar-

kíza 21. 7. 2002); 
 
d) Prečo mladý spravodajský redaktor v neštátnom slovenskom elektronic-

kom médiu číta osobné vlastné meno (priezvisko) všeobecne známych zahra-
ničných verejných činiteliek dôsledne s prechyľovacou príponou –ová, ale 
v deformovanej, nekorektnej podobe? 

PRÍKLADY: 
 Condoliesa Riceová [kondolísa rikeová; Rádio Rebeca 12. 6. 2002; 

kondolíza rísová; Rádio Expres 9. 9. 2002];  
 
e) Prečo sa v mnohých prehľadoch a rebríčkoch populárnej hudby produ-

kovaných slovenskými rozhlasovými stanicami uplatňujú vlastné i umelecké 
mená zahraničných interpretiek dôsledne bez prechyľovacej prípony, a to bez 
ohľadu na zreteľnú prítomnosť komunikačnej vlastnosti verejnosti a na 
(právny, zákonný) status média? 

PRÍKLADY: 
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 Christina Aguilera, Sarah Connor, Céline Dion, Kylie Minogue, 
Britney Spears, ... (Rádio Expres – Expres Music Show 4. 8. 2002). 

Pred pokusom o zaujatie aspoň čiastkového postoja k zdanlivo už vyrieše-
nej, ale – ako vidno aj zo stopových náhľadov do konkrétnych prejavov v 
mediálnej oblasti – dynamickej, preto stále nedoriešenej záležitosti je vhodné 
upriamiť pozornosť opäť na niekoľko všeobecnejších súvislostí. 

S problematikou (aj ženských) osobných mien sa usiluje solídne vyspora-
dúvať každý prirodzený jazyk v ktorejkoľvek etape svojho jestvovania. Tak to 
všeobecne platí aj v slovenskom úze, normatívnych ukotveniach a kodifikač-
ných počinoch. K fungovaniu cudzích ženských proprií sa pritom pristupuje 
z diachrónneho i synchrónneho hľadiska, z pozície jazykového systému i s 
ohľadom na jeho uplatňovanie v medziľudskej komunikácii. Pasívnou nezos-
táva ani kontrastívna lingvistika, výskumný priestor si nachádzajú aj interdis-
ciplinárne vedy; prehľadne o problematike pozri napr. Blanár, 1996. Výsled-
ky sústavných a hodnotných bádaní vo vzťahu k inojazykovým ženským pro-
priám sa ukotvujú v základných kodifikačných (pravopisných a ortoepických) 
dielach a stále častejšie sa overujú na autentických textoch.  

Po uznaní výskumných úspechov aj v slovenskom vedeckom prostredí a po 
nazretí do našej minizbierky príkladov, ktoré sa viažu k nastoleným otázkam, 
mohli by sme problematiku pôsobenia cudzích ženských priezvisk v slovenči-
ne vskutku považovať za vedecky nezaujímavú či prinajmenšom za marginál-
nu. Pravda, mohlo by sa tak postupovať len pri uznaní jedného predpokladu. 
V pätici sformulovaných otázok by sme nemohli nevidieť výsledok prirodze-
nej súhry kľúčových komunikačných determinantov, usporiadaných do proti-
kladových dvojíc: verejnoprávnosť vs komerčnosť média, písanosť (tlačenosť) 
vs hovorenosť (ústnosť), invariantnosť vs variantnosť. Stranou by nezostala 
implicitná protikladová dvojica, charakteristická práve pre masovokomuni-
kačnú oblasť: všeobecnosť, masovosť – špecifickosť, skupinovosť (privátnosť).  

Na tomto mieste si dovolíme poznamenať, že podobu, úlohy a miesto cu-
dzích ženských proprií v súčasnej žurnalistickej komunikácii mienime – s 
ohľadom na predsa len obmedzenejší priestor štúdie – poňať a interpretovať s 
dôrazom na sociolingvistické súvislosti. Táto poznámka je dôkazne dosť dôle-
žitá. Vo viacerých vedeckých prístupoch venovaných inojazykovým súvislos-
tiam sa totiž objavujú zmienky o interdisciplinárnych prístupoch, ale sú to 
nezriedka len stopové – deskriptívne či deklaratívne postoje. 

Ako už bolo uvedené, cudzie osobné mená a v rámci nich aj inojazykové 
ženské propriá sa dostávajú aj v súčasnosti do domáceho jazyka veľmi výhod-
ne cez tranzitný priestor verejných oznamovacích prostriedkov. Nositeľky 
ženských mien sa spoločensky, mediálne a teda aj komunikačne „zviditeľňu-
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jú“ počas vymedzeného obdobia. Zo synchrónneho pohľadu sa niektoré žen-
ské propriá v slovenskej jazykovej situácii ustaľujú bezproblémovo a pevne. 
V súčasnej komunikácii sa usádzajú natrvalo v prispôsobenej podobe s pre-
chyľovacou príponou –ová (napr. Maria Curie-Sklodowská, George Sandová, 
Annemarie Selinková, ale aj najnovšie Joanne Kathleen Rowlingová a pod.). 
Iné ženské propriá sa aktívne a frekventovane využívajú počas kratšieho časo-
vého úseku. Po uplynutí „exspiračneho obdobia“ sa zaraďujú do jazykového 
systému obvykle s variantným komunikačným u p l a t ň o v a n í m . Príklady 
sú uvedené v “odľahčujúcich“ otázkových pasážach tejto štúdie; doplňme ich aj 
o inojazykové propriá z oblasti beletrie: Danielle Steelová – Danielle Steel; 
Anne Golon – Anne Golonová a pod.  

Z hľadiska prítomnosti či neprítomnosti prechyľovacej prípony a jej funk-
čného uplatnenia je účelné prijať názor o členení (aj ženských) proprií na 
2 skupiny – stále a sezónne osobné mená (Kučera – Zeman, 1998, s. 8 – 9). Je 
zrejmé, že skupina stálych osobných mien je zvukovo a pravopisne adaptova-
ná na podmienky preberajúceho jazyka. Tento stav sa dosahuje 1. korešpon-
denciou vlastností verejnosti, ústnosti, frekventovanosti, 2. vplyvom dlhodo-
bého, častého, gramaticky unifikovaného pôsobenia v modelových komuni-
kačných situáciách a 3. zásluhou bezbariérového prechodu do písaných (tla-
čených) textov. V dorozumievaní, v ktorom do textov vstupujú pomenovania z 
uvedenej skupiny, obyčajne nevznikajú ťažkosti ani v kompletných paradig-
mách. 

Druhá skupina – sezónne osobné mená, ktoré sa v masovokomunikačných 
prostriedkoch objavia nakrátko a z komunikačného teritória autora i príjemcu 
rýchlo, dočasne či natrvalo ustúpia s pomenovanými objektmi – predsa len 
funguje ináč. Nedlhá „doba životnosti“ v tomto prípade nepodporuje predpo-
klad o priamočiarej stabilizácii onymickej jednotky v preberajúcom jazyku. 
Pomenovanie vstupuje do spoločenskej komunikácie cez tranzitný kanál kon-
krétneho verejného oznamovacieho prostriedku. Deje sa tak prostredníctvom 
najčastejšie zvukového, najvýhodnejšie audiovizuálneho média (televízia) 
s reflexom v sprievodnom tlačenom periodiku, pokiaľ jestvuje. Jazykovo-ko-
munikačné ustaľovanie ženského osobného mena potom nezávisí od podmie-
nok či požiadaviek systému preberajúceho jazyka. Ustálenie podmieňujú širšie 
„vstupné“ podmienky a predpoklady. Máme na mysli predovšetkým tieto 
okolnosti: v akej akusticko-optickej podobe, s akou primárnou sociokomuni-
kačnou hodnotou, s akou razanciou a akými ambíciami cudzie ženské pro-
prium vstúpi do finálnych sociokomunikačných podmienok. S krátkotrvajú-
cim výskytom v komunikátoch si nedlho zachováva pôvodnú zvukovú a gra-
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fickú podobu a až po čase sa prispôsobuje jazykovo-systémovým podmienkam 
preberajúceho prostredia.  

Systematické viacročné pozorovania domácej mediálnej sféry umožňujú 
vysloviť vcelku zaujímavé konštatovanie. Na to, ako sa importované ženské 
proprium „pripraví na nové služby“, rozhodujúcou mierou prvoplánovo ne-
vplýva jazykový systém, právny status verejného oznamovacieho prostriedku 
či jeho technologická príslušnosť. O podobe a využití inojazykového ženského 
propria v slovenčine rozhoduje 1. zameranie na cieľovú skupinu, paralelne 2. 
žáner a nakoniec 3. forma komunikácie. Aj táto úvaha teda nesilene, nemani-
festovane, ale zreteľne oslabuje tradovaný názor o dostredivo pôsobiacej sile 
vnútrojazykového potenciálu (jazykového systému) pri preberaní pomenovaní 
z iných jazykov. Zároveň relativizuje očakávanú účinnosť opatrení, ktoré by si 
mohli/chceli nárokovať na ovplyvňovanie živej komunikácie prostredníctvom 
administratívno-právnych regulatívov.  

Náš postreh o výraznej pragmaticko-komunikačnej účinnosti extralingvál-
nych podmienok ovplyvňujúcich putovanie inojazykového ženského propria 
do slovenskej mediálnej komunikácie možno sformulovať aj do rozvinutejších 
poznámok. Všetky preberané pomenovania svojho druhu prechádzajú s me-
diálnym komunikátom, ktorého sú súčasťou, prahom prekladu (prevzatia). Po 
prekonaní fakticky homogénnych podmienok sa usídľujú vo „svojich“ domov-
ských žánrovo-komunikačných prostrediach. V nich plnia komunikačné pove-
renia podľa týchto všeobecnejších pravidiel: 

a) ženské propriá viažuce sa na komunikačnú sféru umenia, zábavného 
priemyslu, reklamy, športu, módy a pod. sa dlhšie, resp. natrvalo udržiavajú 
v pôvodnej podobe (bez prechyľovacej prípony -ová) v špeciálnych žánroch 
určených mladším cieľovým skupinám adresátov (prehľady hudobných reb-
ríčkov, filmov, literárnej tvorby, hudobných klipov, rozličných súťaží, pro-
gramových upútaviek, komerčných textov a pod.). Zmeravenie je zreteľnejšie 
v neštátnych médiách s dominanciou zábavných žánrov vo vysielacej štruktú-
re a programovej ponuke a s akustickým (zväčša audiovizuálnym) zázemím; 

b) cudzie ženské propriá viažuce sa na „všeobecnejšie“ komunikačné sféry 
spoločenského života a praxe sa adaptujú na podmienky preberajúceho komu-
nikačného prostredia obvykle rýchlejšie ako pomenovania zo skupiny a). Po 
krátkom „oddychu“ v tranzitnom priestore o. i. priberajú prechyľovaciu prí-
ponu a vstupujú do patričnej komunikačnej sféry ako prevzaté pomenovania. 
Tento postup je príznakovejší pre komunikáty prvotne určené stredným 
a vyšším, nešpecifikovaným vekovo-generačným skupinám príjemcov, bežnej-
ší na využitie v širšom žánrovom spektre a so zreteľnejšou príslušnosťou k 
verejnoprávnym médiám; 
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c) tretia skupina proprií (s variantným využívaním prechyľovania) sa akti-
vuje predovšetkým v priestore písanej (= tlačenej) formy komunikácie. V 
periodikách – hoci aj s výraznejším informatívnym, nezriedka akontextovým 
ustrojením (prehľady programov, bulvárnejšie texty, rôzne spoločenské pikan-
térie, investigatívna žurnalistika a pod.) v súčasnosti dominujú prechýlené 
podoby, ktoré vyhovujú slovenskému flektívnemu jazykovému podložiu. 
V textoch plniacich upútavaciu alebo číru pomenovaciu funkciu (obálka, 
vlastné meno pod obrázkom pri hercoch, horoskopoch, spoločenských textoch 
a pod.) sú prezentované v pôvodine, majú hodnotu nad-/podtitulku a fungujú 
ako komunikačné pečiatky. Skupina c) sa takto každou svojou časťou štruk-
túrne blíži vždy k jednej z predchádzajúcich skupín. Táto „rozbiehavosť“ 
poukazuje na cenný fakt: slovenčina môže bez rizika nesystémovosti, neús-
trojnosti atď. variantne používať aj ženské propriá z inojazykových a inokul-
túrnych prostredí a zužitkúvať ich možnosti na osi cudzie – prevzaté – zdo-
mácnené pomenovania.  

Po tomto vymedzení už nie je príliš náročné zodpovedať si na „oddycho-
vé“ otázky, ktoré boli sformulované v úvode štúdie.  

V jadre týchto pristavení sa nenachádza pokus vytvoriť dôsledný, elegant-
ný systém s dynamickou, pevnou štruktúrou. Aj na základe úvah sa však uka-
zuje, že vlastné meno s inter- či inokultúrnym zázemím sa dostáva z odo-
vzdávajúceho do preberajúceho spoločenského, komunikačného a jazykového 
prostredia rozličnými kanálmi. Mediálne podmienky sú pritom vhodným 
prienikovým priestorom. V ňom v súhre predovšetkým komunikačných vekto-
rov vznikajú nové textové entity s osobitým charakterom, poslaním a dosahom 
na všetkých účastníkov mediálnych komunikačných aktivít.  

Záverečná dvojpoznámka si nárokuje na metodologické uchopenie.  
1. Vlastné (osobné) mená prichádzajúce do nášho sociokomunikačného 

priestoru nestačí skúmať len osihotene, so sústreďovaním pozornosti buď na 
jazykovo-systémové osobitosti, inokedy na jazykové kontakty alebo špecifiká 
mediálnej komunikácie. V bádateľských postupoch je nevyhnutné posilniť 
interdisciplinárne osnovaný výskum širších podmienok a predpokladov v ich 
súvzťažnosti.  

2. Aj pre systémovo, aj pre širšie, napr. sociokomunikačne orientovaného 
jazykovedca je osobitne príťažlivým poznanie: prirodzený jazyk so svojím 
jazykovým inventárom i komunikačným potenciálom sa vskutku nachádza pri 
zrode i cieľoch medziľudskej komunikácie, teda aj na začiatku i konci sústre-
dených vedeckých úsilí. Aj propriálna lexika popritom rovnoprávne využíva 
oba prístupy – normatívno-systémový a komunikačný – na stále realistickejšie 
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pohľady do vďačnej, dynamicky sa meniacej a vyvíjajúcej substancie priro-
dzenej slovenčiny. Takej, akou sú jej nositelia či používatelia (Dolník, 2000).  
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KOMUNIKAČNÉ ASPEKTY CUDZÍCH PROPRIÍ  
V SLOVENČINE 

 
Martin Ološtiak 

 
Cieľom tohto príspevku je v kondenzovanej podobe predstaviť základné 

okruhy problematiky cudzích proprií v slovenskom jazyku predovšetkým s 
ohľadom na ich reálne fungovanie v praxi, v komunikácii. Na príklade pars 
pro toto, pravdaže, uvedomujúc si riziko istých zjednodušení, sa budem veno-
vať najmä anglickým antroponymám a ich lexikografickému spracovaniu.  

V súvislosti s onymiou cudzieho pôvodu1 sa ako výskumne nosné ukazuje 
jej umiestnenie na perifériu periférie jazykového systému slovenčiny, a to na 
základe určenia dvoch fundamentálnych funkčných protikladov: 1. apelatí-
vum – proprium (antroponymum); 2. domáce proprium (antroponymum) – 
cudzie proprium (antroponymum);2 podrobnejšie Ološtiak (2001a). Postulo-
vanie tejto tézy pomáha objasniť mnohé sporné otázky, týkajúce sa adaptač-
ných osobitností cudzích vlastných mien najmä v porovnaní s apelatívami 
cudzieho pôvodu a propriami tzv. domáceho jazykového fondu. 

Ďalším významným teoretickým bodom je pojem/termín interlingválna 
proxemika, ktorý definujeme ako genetickú, typologickú, geografickú, histo-
ricko-politickú a sociokultúrnu vzdialenosť medzi dvomi, prípadne viacerými 
kontaktovými jazykmi. Prostredníctvom tohto pojmu sa vymedzuje základný 
hrací priestor danej koncepcie. Jednotlivé aspekty interlingválnej proxemiky 
sa, prirodzene, prejavujú s rôznou intenzitou. Napríklad vo vzťahu angličtina 
– slovenčina je v súčasnosti rozhodujúce sociokultúrne zbližovanie oboch 
jazykov a líderstvo angličtiny v novodobom procese internacionalizácie (pre-
dovšetkým v oblasti technológií v širokom zmysle slova). Nezanedbateľnú 
úlohu v procese adaptácie anglicizmov v slovenčine zohráva aj typologická 
ustrojenosť oboch jazykov. Vzájomné rozdiely „pociťuje“ najmä slovenčina v 
procese adaptácie jednotlivých jazykových jednotiek prevzatých z angličtiny. 

Notoricky známym a triviálnym faktom, ktorý treba v súvislosti s témou 
príspevku prednostne spomenúť, je to, že cudzie propriá v komunikácii spô-
sobujú nemalé problémy. Komunikačný štatút cudzieho propria je teda v 
zmysle jazykovej kompetencie slovenských komunikantov labilný. Všeobecne 

                                                        
1 Cudzie proprium chápeme ako pomenovanie onymického objektu neslovenskej proveniencie. 
2 Táto téza je v súlade aj s terminologickým pomenovaním cudzie proprium, kde aj určujúci člen 

cudzie (s ohľadom na opozíciu domáce – cudzie), aj určovaný člen proprium (opozícia apelatívum – 
proprium) sú príznakovými členmi uvedených protikladov. 
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povedané: slovenskí komunikanti vo vzťahu k cudzím propriám sa vyznačujú 
medzerovitou alebo nijakou jazykovou kompetenciou. Prirodzene, pri cudzích 
propriách je výskumne účelné, ale o to náročnejšie aj otázku jazykovej kompe-
tencie posudzovať z prípadu na prípad, pri každej lexéme jednotlivo. Toto 
konštatovanie vyzerá na prvý pohľad pochybne; veď ako možno lingvisticky 
presdvedčivo (teda v rámci istej obhájiteľnej teórie) uchopiť daný predmet 
výskumu, keď hrozí reálne riziko, že táto teória sa nám rozpadne, rozkúskuje 
práve v súvislosti s posudzovaním jednotlivých prípadov. Takúto hrozbu je 
potrebné odstrániť aplikovaním istých pojmov, prostredníctvom ktorých je 
výskumník schopný aj zdanlivo unikátne prípady (v našom prípade jednotlivé 
cudzie antropolexémy) zjednotiť. Ukazuje sa, že takýmito strešnými pojmami 
– ktoré možno (a treba) ďalej konkretizovať a precizovať – sú v rámci jazyko-
vých kontaktov interlingválnosť, intralingválnosť a extralingválnosť. Tieto 
pojmy/termíny boli použité v súvislosti s pokusom o systematickejší výklad 
faktorov3 vplývajúcich na mieru variantnosti cudzích proprií v slovenčine. 
Fenomén variantnosti (spolu so svojím pendantom – ustálenosťou) totiž tvorí 
ďalšie ohnisko rodiacej sa koncepcie. Najelementárnejším cieľom jazykovej 
komunikácie je odovzdanie istého množstva informácií v smere od autora 
k príjemcovi tak, aby správa bola pokiaľ možno bezproblémovo a jednoznačne 
dekódovaná. V tomto komunikačnom procese zohráva dôležitú úlohu variant-
nosť jazykových jednotiek ako potenciálny zdroj komunikačných šumov 
a ustálenosť ako zrejmý „potláčateľ“ týchto šumov. Pri cudzích propriách sa 
zvyšuje pravdepodobnosť variantnosti práve vzhľadom na spomínanú lakúno-
vitú jazykovú kompetenciu komunikantov. Aj z bežného pozorovania súčasnej 
jazykovej situácie (spisovnej) slovenčiny je zrejmé, že cudzie mená sú málo 
ustálenými jazykovými prvkami. Hoci túto skutočnosť netreba preceňovať, 
pravdou zostáva, že relatívne vysoká miera neustálenosti cudzích proprií 
môže mať negatívny dosah na efektívnosť komunikácie. J. Zeman (Kučera – 
Zeman, 1998, s. 6) uvádza príklad mena Wordsworth s 8 výslovnostnými 
variantmi, a ak by sme brali do úvahy aj kolísanie samohláskovej kvantity, 
týchto variantov by bolo 32. Z toho vyvodzuje: „Příjemce nemusí pochopit, že 
formy [vórtsvort] a [vertsvérs] jsou dvě zvukové varianty odpovídající téže 
grafické formě“ (op. cit.).  
                                                        

3 Nateraz sme vymedzili tieto činitele: 1. interlingválne činitele (fyzická dĺžka; fonotaktické 
ustrojenie; interlingválna proxemika; polylingválna interferencia; variantnosť vo východiskovom 
jazyku); 2. intralingválne činitele (úzus v slovenčine; charakter jednotlivých jazykových rovín 
[vplyv výslovnosti na skloňovanie; vplyv ortografie na výslovnosť a naopak]); 3. extralingválne 
činitele (frekvencia; populárnosť medzi určitou vekovou skupinou; časový faktor; ovládanie prísluš-
ného cudzieho jazyka; vedenie o denotáte); porov. aj Ološtiak, v tlači. 
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Ako ukazujú predbežné sondy, nielen bežný používateľ jazyka potrebuje 
byť v otázkach používania cudzích mien poučený. Aj v masovokomunikač-
ných prostriedkoch, kde sa upotrebúva spisovná varieta národného jazyka, sa 
cudzie mená používajú nejednotne (toto nie je hodnotiace stanovisko, iba 
konštatovanie holého faktu), napr.: [lujs figo – figu, emil heski – heskí, tkačuk 
– tkačak, ňu hempšir – ňu hempšájr], prihrávka Cafúa – nerozumel si s Ca-
fúm. Domnievame sa, že základnými príčinami variantnosti/neustálenosti sú 
systémové miesto cudzích proprií na periférii periférie, špecifickosť jednotli-
vých onymických podsystémov ako takých (onomastický a lingvisticky status 
vlastného mena: Blanár, 1976, 1996; porov. aj Kučera – Zeman, 1998; Bilá, v 
tlači) a špecifickosť vzťahu slovenčiny s daným kontaktovým jazykom. V 
takomto širokospektrálnom kontexte je potrebné posudzovať aj jednotlivé 
varianty cudzích onymických lexém. 

 
 

* * * 
 
V slovenskej jazykovednej literatúre otázka adaptácie cudzích antroponým 

v podobe publikovania vedeckej monografie či popularizačnej príručky sa 
systematicky doposiaľ neriešila. Jedinou výnimkou je kniha Karla Sekventa 
Ako používať francúzske vlastné mená v spisovnej slovenčine (2002), v ktorej 
sa po prvý raz riešia nastolené otázky, pričom dôraz sa kladie na jazykovú 
prax; porov. formuláciu na strane 7 z úvodu spomínanej publikácie: „Táto 
príručka si kladie za cieľ poskytnúť praktickú oporu všetkým používateľom 
francúzskych osobných a zemepisných mien v spisovnej slovenčine pri reali-
zácii korektnej pravopisnej a výslovnostnej podoby mien a podať návod na ich 
tvarové obmieňanie a na tvorenie slovenských slov od francúzskych zákla-
dov.“ Okrem tohto počinu boli publikované len torzovité materiály jednak na 
stránkach jazykovedných časopisov (najmä Kultúra slova, Slovenská reč a 
Jazykovedný časopis), jednak v podobe rôznych prakticky zacielených mi-
nipoučení typu jazykových okienok najmä v rozhlase, menej už v dennej tlači. 
Takýto deficit sa ešte zvýrazní, keď si uvedomíme, že široká kultúrna verej-
nosť začína čím ďalej tým viac vyvíjať tlaky na jazykovedcov, aby sa touto 
aktuálnou a akútnou problematikou zaoberali serióznejšie a komplexnejšie. U 
jazykovedcov však badať skôr opatrné vyhlásenia než konkrétne bádateľské 
výsledky – o problémoch sa vie, upozorňuje sa na ne, avšak v skutočnosti sa 
zatiaľ neriešia, resp. sa im nevenuje dostatočná pozornosť. Na konkretizáciu 
toho, že jazykovedci oné publikačné lakúny berú na vedomie, uvádzam dve 
formulácie. 
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„… na Slovensku chýba kodifikačná príručka, v ktorej by sa systematicky 
spracúvali zásady prispôsobovania cudzích vlastných mien v slovenčine podľa 
jednotlivých jazykov“ (Kačala, 1994, s. 150). 

„Vyjdenie druhého vydania príručky Čteme je správně? by mohlo a malo 
byť pre slovenskú ortoepiu a ešte konkrétnejšie pre ortoepickú komisiu Jazy-
kovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV novým popudom, aby sa touto neod-
kladnou úlohou začala zaoberať ešte s väčšou intenzitou či už v rámci prípra-
vy nových Pravidiel slovenskej výslovnosti, alebo prípravy samostatného 
slovníka výslovnosti cudzích mien pre slovenských používateľov. Spoločenská 
požiadavka tu je“ (Ondrejovič, 1997, s. 365). 

Špecifické postavenie cudzích mien v systéme preberajúceho jazyka sa od-
ráža nielen v ťažkostiach, ktoré tieto jazykové jednotky spôsobujú v každo-
dennej komunikácii, ale aj v početných dilemách, ktoré musia riešiť jazyko-
vedci, zaoberajúci sa touto problematikou. Namieste je rámcová otázka: aký 
prístup má lingvista zvoliť v snahe o čo najlepšie spracovanie cudzích mien v 
jazyku, aby výsledky jeho práce poslúžili nielen úzkemu okruhu odborníkov, 
ale aj bežným používateľom jazyka?  

Popri platnej axióme, že aj v popularizačnej obmene odborného komuni-
kátu sa musí vychádzať z pevného teoreticko-metodologického podložia da-
ného vedného odboru, treba dbať o to, aby príslušné poznatky boli predstave-
né adekvátnym (zjednodušeným, nie zjednodušujúcim) spôsobom. To zname-
ná, že ohľad sa berie predovšetkým na adresáta, ktorý nemusí disponovať a vo 
väčšine prípadov ani nedisponuje hlbšími jazykovednými poznatkami.  

V slovenskej jazykovednej obci sa už pár rokov vedie diskusia o prístu-
poch k spisovnému jazyku, k jeho kodifikácii. V našej kodifikačnej tradícii 
doposiaľ prevláda tzv. preskriptívny prístup, ktorý predpokladá postupnosť 
krokov kodifikácia  (spisovná) norma  úzus. Takýmto spôsobom sa vo 
veľkej miere prejavuje autorita kodifikačnej inštitúcie. Mnoho príkladov však 
ukazuje, že táto autorita nie je neomylná, resp. riešenia, ktoré kodifikačne 
navrhuje, sa v jazykovom vedomí (aj) prestížnych používateľov jazyka pociťu-
jú ako nie úplne primerané. Vzniká nesúlad medzi kodifikáciou, dotovanou 
reflexívno-logickým uvažovaním, a kultivovaným úzom, ktorému je vlastné 
pragmaticko-logické uvažovanie (Dolník, 1999). V tejto súvislosti však nejde 
ani tak o objektívne danú skutočnosť, že kodifikácia vždy „zaostáva“ za úzom 
a normou, ako o snahu toto zaostávanie čo najprirodzenejším spôsobom eli-
minovať. Ak bude odborník naďalej ignorovať najustálenejšie prvky kultivo-
vaného úzu poukazovaním na ich nesystémovosť (ktorá sa však z iného uhla 
ako nesystémová nemusí vôbec preukázať; Horecký, 1995), kodifikácia sa ešte 
viac vzdiali od reálnej komunikácie, čím v konečnom dôsledku utrpí len kodi-
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fikačná prestíž. Nazdávame sa, že ako vhodnejší sa ukazuje tzv. explanačný 
prístup ku kodifikácii, ktorý spája uvedenú postupnosť kodifikácia  (spisov-
ná) norma  úzus so sledom úzus  norma  kodifikácia. Explanácia zna-
mená opis a následné vysvetlenie jednotlivých jazykových javov; výrazne sa 
prezentuje snaha odpovedať na otázku prečo. Nazdávame sa, že takýmto 
spôsobom sa dajú úplnejšie charakterizovať zložité vzťahy v hracom priestore 
interpersonálnej komunikácie a zdá sa, že explanačný prístup možno plodne 
využiť aj pri analýze cudzích mien a prezentovaní dosiahnutých výskumných 
výsledkov v podobe knižnej publikácie. Lexikografické spracovanie cudzích 
proprií z príslušných jazykov by totiž do budúcnosti malo byť jednou z priorít 
slovenskej jazykovedy.  

Koncipovanie takejto príručky by sa malo opierať o dôkladný, predovšet-
kým sociolingvistický prieskum, teda zisťovanie normy „na ulici“ s ohľadom 
na relevantné situačné premenné (pozri aj Ološtiak, 2001b). Aj čiastkové 
výsledky takéhoto výskumu (Ološtiak, v tlači; excerpcia printových médií) 
poukazujú na značnú nejednotnosť v úze. Nazdávame sa, že až po vyhodnote-
ní výsledkov takto orientovaného výskumu bude možné začať s prípravou 
knižnej publikácie, ktorá by mala obsahovať základné teoretické poučenia o 
fungovaní cudzích mien, ako aj výslovnostno-gramatický slovníček (porov. 
napr. Honzáková – Honzák – Romportl, 1996; Kučera – Zeman, 1998; Sek-
vent, 2002).  

Aby mohla byť takáto príručka kladne prijatá, nemôže byť teda úplne vy-
trhnutá z komunikačnej praxe slovenčiny. Na druhej strane však jestvuje 
v jazykovom vedomí používateľov slovenčiny taká medzera, že predpokladané 
dielo bude zároveň plniť aj funkciu direktívy, korekcie, resp. inštrukcie; prí-
tomná teda bude aj preskripčná zložka. (Vhodné skĺbenie (či „zmierenie“?) 
preskripčného a deskripčno-explanačného prístupu pri riešení otázok spoje-
ných s cudzími menami by perspektívne mohlo mať aj širší dosah na sloven-
skú kodifikačnú prax ako takú.)  

Ťažisko práce by malo spočívať v praktickejšej slovníkovej časti, pripra-
venej poslúžiť aj pri príležitostnom nahliadnutí. V takomto kontexte treba 
posudzovať všetky detaily, ktoré sú pre celkové vnímanie výsledného produk-
tu nesmierne dôležité. (Spomeniem niektoré axiomatické lexikografické zása-
dy.) Mohlo by sa napríklad zdať, že stavba hesla je v slovníku akéhokoľvek 
druhu len technickou („banálnou“) záležitosťou. Nie je to tak, pretože práve 
precízne a systematicky vypracované heslo má zásadný vplyv na kvalitu slov-
níka. Používateľ totiž najviac ocení rýchlu a ľahkú možnosť vyhľadania po-
žadovanej informácie. Slovníkové heslo by teda malo byť jednoduché, pre-
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hľadné, jednoznačné a informačne dostatočne nasýtené. Uvedené diela ponú-
kajú dva základné heslové modely: 

- Takzvaný riadkový model: všetky druhy informácií sa uvádzajú v riad-
ku za sebou. Výhody: ušetrený priestor a v konečnom dôsledku možnosť za-
radenia väčšieho počtu jazykových jednotiek. Nevýhody: menšia prehľadnosť. 
Tento model je využitý napr. v knihách Honzáková – Honzák – Romportl 
(1996); Sekvent (2002, s. 71): 

Abélard, Abelarda [abelár, abelarda] 
- Takzvaný plošný model: vybraté druhy informácií sa uvádzajú v samo-

statných riadkoch. Výhody: väčšia prehľadnosť hesla. Nevýhody: veľké pries-
torové požiadavky, t. j. možnosť zaradenia menšieho počtu hesiel. Napríklad 
Kučera – Zeman (1998, s. 32): 

ABERCOMBIE, Lascelles 
anglický básník (1881 – 1938) 
[ebrkombí lesls] 
Abercombieho, Lascellese 
[ebrkombího leslse] 
 
V našej koncepcii táto otázka ešte nie je definitívne vyriešená; nateraz dá-

vame prednosť plošnému modelu:  
ANDREWS, LANCELOT (1555 – 1626) 
[lenslot, lánslot endrús] 
anglický kazateľ obdobia renesancie 
Lancelota Andrewsa [lenslota, lánslota endrúsa] 
V porovnaní so stavbou hesla u J. Kučeru a J. Zemana možno zaznamenať 

niekoľko inovácií: (1) Vo zvýšenej miere uvádzame relevantné výslovnostné 
varianty. (2) Obrátené poradie funkčných členov (t. j. priezvisko + rodné 
meno), typické pre slovníkové spracovanie, používame len v základnej, orto-
grafickej podobe N. sg. V ostatných prípadoch dávame prednosť prirodzené-
mu poradiu RM + P, ktoré kopíruje komunikačný úzus. (3) Výslovnosť v 
hranatých zátvorkách umiestňujeme do druhého riadka, čím sa podľa nášho 
názoru viac upevňuje povedomie vzťahu konkrétna grafická forma – konkrét-
na výslovnostná forma. (4) Až na treťom mieste sa nachádza stručná charak-
teristika nositeľa mena. (5) Nakoniec uvádzame grafickú a výslovnostnú po-
dobu genitívu singuláru ako synekdochického reprezentanta deklinačnej para-
digmy. Je na uváženie, či by pre úsporu miesta nebolo vhodnejšie tvary G. sg. 
uvádzať len v problematickejších prípadoch: napr. pri menách s tzv. nemým e 
(George Herbert – Georgea Herberta) alebo v prípadoch, keď sa tento tvar 
stáva pozíciou maximálnej fonologickej diferenciácie pre konsonantický pro-
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tiklad znelosť – neznelosť (Brad Pitt [bret pit] – Brada Pitta [breda pita]). 
Otázka jednoznačného vymedzenia príslušnej morfofonémy nie je v slovníko-
vom spracovaní až taká naliehavá, pretože v zhode s autormi Honzáková – 
Honzák – Romportl (1996) sa domnievame, že stačí sa spoliehať na prirodze-
né jazykové vedomie komunikantov, na základe ktorého bezproblémovo pre-
bieha aj znelostná neutralizácia. Znelostnú asimiláciu preto v zachytení vý-
slovnosti presne zaznačovať nie je potrebné: napr. Robert Burns [robert 
bárns], nie [roberd bárns]. Bežný používateľ totiž nie je na detailný fonetický 
prepis navyknutý. (6) V okrúhlych zátvorkách uvádzame fakultatívne jazyko-
vé prvky: napr. nemé e, antropoformant -ová (Stev(e)a McQueena: Stevea 
McQueena alebo Steva McQueena; Andie MacDowell(-ová): Andie MacDo-
well alebo Andie MacDowellová).  

Ďalším problematickým bodom je otázka rozsahu a obsahu slovníka. Je 
jasné, že jeden-dva edičné počiny nemôžu kompletne zaplniť existujúce me-
dzery v danej publikačnej oblasti. Môžu sa však stať návodom, ktorý na zá-
klade princípu pars pro toto ukáže nositeľom slovenčiny, ako používať cudzie 
mená v každodennej komunikácii. Toto konštatovanie platí najmä pre teore-
tickú časť. Pokiaľ ide o obsahovú stránku, vhodné by bolo, aby slovníček 
obsahoval vyselektované antropolexémy význačných onymických objektov z 
rôznych oblastí verejného života (predovšetkým literatúra a umenie vôbec, 
šoubiznis, šport, veda, politika a i.). 

 
Zhrnutie. Napriek tomu, že otázka adaptácie cudzích jazykových prvkov 

a špeciálne cudzích vlastných mien je nanajvýš aktuálna, táto oblasť výskumu 
bola slovakistikou doteraz pomerne zanedbávaná. Preto je v súčasnosti po-
trebné vybudovať pevné teoreticko-metodologické podložie, na základe ktoré-
ho bude možné vzniknuté otázky riešiť najmä s ohľadom na jazykovú prax. 
Ukazuje sa, že základnými stavebnými kameňmi v našej koncepcii sú tieto 
oblasti výskumu: umiestnenie cudzích proprií na perifériu periférie jazykové-
ho systému slovenčiny; pojem/termín interlingválnej proxemiky; otázka va-
riantnosti a ustálenosti; interlingválnosť, intralingválnosť a extralingválnosť; 
osvetlenie adaptačno-integračných mechanizmov pri jednotlivých onymických 
znakoch a lexikografické aplikovanie zistených poznatkov. 
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15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

NIEKOĽKO POZNÁMOK K ARABSKÝM PROPRIÁM 
 

Anna Galisová 
 
Arabčina je materinským jazykom pre 244 miliónov obyvateľov afrických 

a ázijských arabských krajín. Už od stredoveku sa používa ako kultúrny a 
náboženský jazyk v celom islamskom svete a hoci sa rozčlenila na množstvo 
dialektov, dodnes sa za jej klasickú, úradnú a tzv. čistú podobu pokladá jazyk 
posvätného moslimského Koránu. 

Medzi arabskými a európskymi krajinami jestvuje nemalé množstvo dife-
rencií v geografickej, socio-kultúrnej, jazykovej, náboženskej i politickej ob-
lasti, ale aj napriek tomu dochádza k ich vzájomnej medzikultúrnej komuni-
kácii, ktorá je dôležitým prostriedkom na obohacovanie vlastnej kultúry a 
predpokladom vzájomného porozumenia a rešpektovania viacerých kultúr. 

V našom príspevku by sme sa chceli zamerať na problematiku prevzatých 
arabských lexikálnych antroponymických jednotiek a ich fungovanie v komu-
nikačnom procese. Nejde nám o hĺbkovú analýzu problému, ale chceli by sme 
poukázať na niektoré problémové javy vyskytujúce sa v spoločenskej komuni-
kácii. 

V problematike jazykových kontaktov vychádzame z najjednoduchšieho 
a tradične ponímaného modelu východiskový jazyk → prijímajúci (preberajú-
ci) jazyk. Pri označení súboru všetkých kontaktových vzťahov prijímajúceho 
jazyka (slovenčiny) s príslušnými jazykmi sa opierame o termín kontaktová 
scéna. Tá implikuje v sebe jednotlivé subscény s kontaktovými situáciami. Jednot-
livé kontaktové udalosti sa v komunikácii realizujú ako lexikálne transfery 
(Ološtiak, 2002). 

Kontaktová subscéna arabčiny a slovenčiny (LAr → LS), ktorá sa stala 
predmetom nášho záujmu, obsahuje súbor všetkých kontaktových vzťahov 
medzi týmito dvomi jazykovými systémami.  

Arabské antroponymá, ako aj iné cudzie antroponymá, je potrebné vnímať na 
základe funkčných protikladov apelatívum – proprium a domáce antroponymum – 
cudzie antroponymum. Cudzie antroponymá (ďalej CA) používané v komunikácii 
majú periférnu pozíciu (periféria periférie), a preto i adaptačné a integračné me-
chanizmy pôsobia omnoho pomalšie, než napr. pri cudzích apelatívach. 

Na základe predpokladu, že jestvuje profesijná skupina, ktorej členovia 
pomerne často prichádzajú do kontaktu s arabskými antroponymami (ďalej 
AA), a to žurnalisti, sledovali sme priebežne výskyt týchto antroponým, ako aj 
problémové javy sprevádzajúce ich používanie, v tlači. Zamerali sme sa najmä 
na správy národnej agentúry TASR, vybrané periodiká a dennú tlač. 
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V opticko-vizuálnom type komunikácie sa pri AA prejavuje výrazná roz-
kolísanosť pri ich grafickom zachytení. V dvoch slovenských tlačovinách sa 
vyskytlo AA v odlišnej ortografickej podobe:  

„Hlavnými aktérmi sú superhviezda Michael Jacskson (39) a princ al 
Waleed Bin Talal (40), synovec kráľa Fahda.“ (periodikum X, bez uvedenia 
zdroja). 

„Saudský princ a miliardár Al Válid bin Talál bin Abdulazíz je pripravený 
zorganizovať koncert megahviezdy Michaela Jacksona v Luxore…“ (denná 
tlač Y, zdroj TASR). 

V prvom prípade sa v rámci kontaktovej subscény Ar  S pravdepodobne 
prejavila inkorporácia ďalšieho kontaktového vzťahu, resp. medzivzťahu pro-
stredníctvom tretieho jazyka, a to angličtiny (Ar  Ang  S). V procese tran-
sortografizácie (zmena pravopisnej stránky lexémy) AA al Válid bin Talál 
(bin Abdulazíz) nahradila angličtina arabské písmo latinkou, a to tak, aby sa, 
pravdepodobne, zachovala ortoepická podoba mena Válid. V rámci kontakto-
vej subscény Ang  S už proces transortografizácie nenastal (al Waleed). Z 
toho možno usudzovať, že periodikum X čerpalo zo zdroja s anglickým pra-
vopisným systémom. Tlačovina Y čerpala z TASR, ktoré disponuje databázou 
AA viacerých nositeľov z rôznych oblastí spoločenského života. Agentúra ako 
domáci zdroj sa, samozrejme, opiera o grafickú sústavu slovenčiny. Ťažisko 
daného problému spočíva v diferenciácii medzi jednotlivými jazykovými 
kódmi. Podobne je to i s antroponymom svetoznámeho teroristu bin Ládina, 
pretože v slovenskej tlači sa objavilo niekoľko jeho ortografických podôb: 
Usama bin Ládin, Usamá bin Ladín, Osama bin Laden. Prejavuje sa tu teda 
rozkolísanosť v ortografickej stránke onymického znaku.  

Arabská antroponymická sústava je od slovenskej značne odlišná. Kým v 
slovenčine dominuje dvojčlenná sústava s dedičným funkčným členom, v 
arabčine je dominantná dvoj- a viacčlenná antroponymická sústava. Paralelne 
s úradnou sústavou koexistuje neúradná dvojčlenná sústava, a preto je v neofi-
ciálnej komunikácii možné stretnúť sa s podobami mien ako Nagíb Mahfúz 
alebo Asad Sibai. V AA je dominantné postavenie otcovskej línie, ktoré sa 
podieľa na utváraní štruktúry onymického znaku. Platí tu záväzné pravidlo 
priraďovania rodných mien, podľa ktorého za rodným menom nositeľa antro-
ponymického znaku sa uvádza rodné meno otca, potom prípadne i starého a 
prastarého otca. Dedičný komponent, ktorý označuje rodinné alebo rodové 
zoskupenie, môže, no nemusí za rodným menom nasledovať. Príbuzenská 
línia zo strany matky sa v štruktúre AA nevyskytuje (porov. el-Seudová, 
2001). 
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S arabskou antroponymickou sústavou súvisí ďalší problémový jav vysky-
tujúci sa v procese masmediálnej komunikácie. V správach z TASR sme spo-
zorovali pomerne frekventovaný jav, a to neuvádzanie úradnej podoby AA. 
Niektoré komponenty daných antroponymických lexém sa neuvádzajú, napr. 
úradná podoba mena egyptského prezidenta znie Muhammad Husní Mubarak, 
pričom v správach sa stretávame obvykle len s pomenovaním Husní Mubarak: 
„Egyptský prezident Husní Mubarak dnes priletel do Saudskej Arábie, aby 
s lídrami krajiny rokoval o nadchádzajúcej ekonomickej konferencii, ktorá 
bude 16. – 18. novembra v Katare“ (zdroj TASR). V žurnalistickej komuni-
kačnej praxi teda často dochádza k vytvoreniu dvojčlenného antroponymické-
ho modelu, pričom motiváciou bude pravdepodobne tendencia k ekonomizácii 
prejavu (TASR produkuje najmä správy, ktoré sú publicistickým žánrom 
malého rozsahu), ale i tradičný slovenský dvojčlenný antroponymický model, 
ktorý je ustálený v jazykovom vedomí komunikantov. 

Neovládanie cudzieho jazykového kódu východiskového jazyka spôsobuje 
komunikantom pri použití CA v praxi nemalé problémy. V súvislosti s AA je 
situácia o to komplikovanejšia, že komunikanti sa často potýkajú s nemožnos-
ťou identifikovať jednotlivé funkčné členy (triedy osobných mien rovnakej 
onymickej platnosti) antroponymického modelu. Napr. v mene Saláh Ahmad 
Núr adDín je hranica medzi rodnými menami a dedičným komponentom vo 
funkcii slovenského priezviska zastretá. 

V masmediálnej komunikačnej praxi niekedy dochádza k eliminácii AA 
na základný člen antroponymického modelu. Problém vymedziť hranice me-
dzi jednotlivými funkčnými členmi, resp. nemožnosť identifikovať základný 
člen, zapríčiňuje rozkolísanosť používania príslušného AA v komunikačnej 
praxi. Prejavuje sa to napr. pri použití ľubovoľného člena antroponymického 
modelu AA: „Saudský princ a miliardár Al Válid bin Talál bin Abdula-
zíz……navrhli Találovi...“ Takouto voľbou došlo k identifikácii rodného 
mena otca ako základného člena antroponymického modelu.  

Rozdielna typologická ustrojenosť oboch kontaktových jazykov – arabčiny 
i slovenčiny – sa prejavuje v diferencii formálneho vyjadrenia gramatickej 
kategórie pádu. Slovenčina ako flektívny typ jazyka začleňuje CA, a teda aj 
AA, do svojho deklinačného systému. Toto substantívum sa na základe svojho 
zakončenia zaraďuje do príslušného deklinačného typu, resp. jeho variantu, a 
prijíma príslušné deklinačné koncovky. Deklinácia AA v žurnalistickej praxi 
sa ukazuje ako problematická len v niektorých situáciách. Pokiaľ je v antro-
ponymickom modeli zreteľná hranica medzi jednotlivými funkčnými členmi, 
resp. ak je antroponymický model dvojčlenný s dedičným funkčným členom 
(kresťania), nespôsobuje ich deklinácia komunikantom výrazné problémy, 
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napr.: „Často sa hovorí, že Saddám Husajn na jednej strane nechal verného 
Tárika Azíza „vyrásť do veľkosti“…“ (zdroj TASR). V súvislosti s deklináciou 
viacčlenných AA sa vynára otázka, ktoré členy antroponymického modelu 
skloňovať. Tento problém je v komunikačnej praxi TASR riešený priam ša-
lamúnsky, a to hneď niekoľkými spôsobmi. Niekedy žurnalisti ohýbajú len 
základný člen antroponymického modelu: „H. Mubarak sa stretne so saudsko-
arabským kráľom Fahdom…“ (Fahd bin Abd al Azíz ál Saúd), resp. vynecha-
jú všetky komponenty antroponyma okrem pozične prvého a posledného: „Po 
krátkych rokovaniach za zatvorenými dverami boli na ne prizvaní ďalší sýrski 
a egyptskí politici, medzi nimi sýrsky viceprezident Abdulchálim Chaddám 
(Abdulchálim Ibn Sajd Chaddám). Najčastejšie sa však v správach využíva 
taká štylizácia, aby meno ostalo v nominatíve: „‚V tom prípade by totiž bolo 
možné naplno obnoviť aj tradične dobré a intenzívne vzťahy mezdi Rijádom a 
Kábulom,‘ povedal minister informácií Fuád bin Abd as-Salám bin Muham-
mad Fárisí..“ Za zmienku stojí skutočnosť, že v rámci tlačovej agentúry je 
tento jav problematický nielen pre žurnalistov, ale i pre tzv. zmenárov, ktorí 
sa starajú o ortografickú, gramatickú i štylistickú stránku agentúrnych správ. 
Pomerne jednoduchým riešením pri AA s použitím všetkých komponentov 
mena sa zdá byť deklinácia prvého a posledného komponentu onymického 
znaku, napr. vyhlásenie Fahda bin Abd al-Azíz ál Saúda. V takomto prípade 
nie je potrebné, aby komunikant ovládal jazykový kód alebo vedel identifiko-
vať hranice funkčných členov, a príslušnosť k deklinačnému typu je zreteľná. 

CA, ktoré je vnímané na pozadí už spomínaných protikladov apelatívum – 
proprium a DA – CA, funguje v rámci jazykového systému slovenčiny na 
periférii periférie, čo súvisí s nižšou frekvenciou antroponymického znaku v 
komunikačnom priestore i jeho variantnosťou. Dostatočná frekvencia je však 
významným prvkom, ktorý ovplyvňuje adaptáciu formálno-jazykovej stránky 
antroponymických znakov a ich pohyb smerom k centru jazykového systému. 
V súvislosti s AA je problém ich adaptačno-integračných tendencií o to vý-
raznejší, že v porovnaní s inými CA (napr. anglickými) majú perifénejšiu 
pozíciu.  

Cieľom tohto stručného čiastkového exkurzu do danej antroponymickej 
oblasti je podnietiť úvahy o riešení načrtnutých problematických javov preja-
vujúcich sa v žurnalistickej praxi. Tieto otázky totiž dostatočne neriešia ani 
Pravidlá slovenského pravopisu či vysokoškolská učebnica morfológie. 
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15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

ŽENSKÁ PŘÍJMENÍ V ČESKÉ KOMUNIKACI 
 

Miloslava Knappová 
 
Účelem mého příspěvku je seznámit se současným právním i společen-

ským stavem užívání speciálního antroponymického subsystému, jakým jsou 
přechýlené podoby ženských příjmení, v české jazykové společnosti. Jde tedy 
o ženské podoby příjmení odvozené podle českých slovotvorných zvyklostí od 
základových mužských příjmení příponami -ová (Novák – Nováková), -á 
(Veselý – Veselá). Užívání ženských podob příjmení představím především ve 
dvou druzích komunikátů, a to (1) v úřední komunikaci, v níž se zapisují 
oficiální, úřední podoby ženských příjmení, a dále (2) v širší společenské 
oficiální komunikaci, zejména mediální, tj. ve sdělovacích prostředcích.  

V posledních letech se v české odborné i široké veřejnosti objevuje (do jis-
té míry pochopitelná) rozkolísanost v názorech na to, zda je i v současné době 
náležité již zmíněné vytváření ženských podob příjmení příponami -ová, -á. 
Tuto určitou nejistotu vyvolal dlouho očekávaný a připravovaný zákon 
o matrikách a diskuse, která mu předcházela. V ní se objevily i takové noviná-
řské názory, že „do Evropy půjdeme bez -ových“, že přechylování již není 
povinné, že záleží na vůli nositelky konkrétního příjmení apod. Jistou úlohu 
v tom hrály i hrají rovněž feministické názory, které v přechylování vidí zne-
rovnoprávnění žen s muži a jejich diskreditaci. Ukažme si, jak tuto problema-
tiku řeší legislativa ČR a jaké jsou názory lingvistů zabývajících se onomas-
tickou gramatikou.  

1.1 České legislativní aspekty užívání ženských podob příjmení  
1.1. Od 1. 7. 2001 platí v ČR zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu 

a příjmení. V paragrafu 69 se praví: „Příjmení žen se tvoří v souladu s pravid-
ly české mluvnice. Ukládá-li to mezinárodní smlouva, uvede matriční úřad na 
žádost nositelky příjmení v matričním zápisu vedle příjmení ženy podle pra-
videl české mluvnice i toto její příjmení ve formě, která pravidlům české 
mluvnice neodpovídá. Z těchto dvou forem může nositelka příjmení užívat jen 
jednu formu, kterou si zvolí při podání žádosti, a ta se uvede v matričním 
dokladu.“  

1.2 Citovaný zákon upravující zápis příjmení do veřejných listin, tj. rod-
ných aj. listů a v návaznosti na to do osobních dokladů apod. je dílem práv-
níků. Jazykovědcům – bohemistům návrh tohoto zákona k vyjádření poskyt-
nut nebyl. Zákon odkazuje na mezinárodní smlouvu, z níž vyplynula Rámco-
vá úmluva o ochraně národnostních menšin (zákon č. 96/1998 Sb.) a Zákon o 
právech příslušníků národnostních menšin (č. 273/2001 Sb.). Dodejme, že 
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uvedené možnosti volby zápisu „ve formě, která pravidlům české mluvnice 
neodpovídá“ se vztahují podle právního výkladu zákona pouze na ty občanky 
České republiky, které se hlásí k jiné než české národnosti. Znamená to k 
takové národnosti, v jejímž jazyce se nepřechyluje, tj. daný jazyk nemá spe-
ciální jazykové (slovotvorné) prostředky pro vytváření ženských podob 
příjmení (např. angličtina, němčina aj.).  

Do oficiálních dokumentů ČR se příjmení zapisují v 1. pádě, tj. v jakési 
slovníkové podobě. Při zápisu příjmení občanek ČR se na prvním místě při 
matričním zápisu uvede ženská podoba příjmení utvořená „podle české mluv-
nice“ a vedle ní je možné podle zákona uvést „příjmení ve formě, která pra-
vidlům české mluvnice neodpovídá“. Provdá-li se např. Monika Hamáčková 
za Johna Smallbrooka a přihlásí se k anglické národnosti, její matriční zápis 
bude mít podobu Smallbrooková/Smallbrook. Jestliže se občanka ČR Hana 
Kučerová přihlásí např. k finské národnosti, její zápis bude mít podobu Kuče-
rová/Kučera.  

1.3 Cizí státní občanky s cizí národností jsou do českých veřejných listin 
zapisovány pouze „podle pravidel české mluvnice“, tj. v přechýlené podobě. 
Tato rozdílnost v přístupu k přechylování občanek ČR ve srovnání s občan-
kami cizích států vyplývá z právnického zpracování a výkladu zákona, jazy-
kovým přístupem neopodstatněného, a vyvolává oprávněnou kritiku. Z jazy-
kového hlediska by bylo naopak v zájmu jednoznačné identifikace doporuči-
telné, aby podoba příjmení cizích státních příslušnic mohla být přejata pro 
matriční apod. zápis realizovaný v ČR z dokladů vydaných příslušnými orgá-
ny cizích států ve výchozí, původní podobě (Elizabeth Hanks).  

1.4 Zde je třeba zdůraznit, že jazykovědci na požádání sdělují, jak se podle 
české mluvnice konkrétní mužské příjmení skloňuje a v návaznosti na to 
přechyluje, přičemž pravomoc rozhodnout o zápisu s eventuálním uvážením 
dalších mimojazykových aspektů vždy příslušela a přísluší matrikám, tj. or-
gánům vnitřní správy. Udělování „výjimek“ je tedy záležitostí povahy legisla-
tivní, nikoli lingvistické.  

2. Užívání ženských příjmení ve společenské komunikaci  
2.1 Zákon o matrikách usměrňuje výlučně zápis příjmení do matrik a 

veřejných listin. Není tedy zákonem, který by se vztahoval na užívání příjme-
ní v běžné české jazykové, veřejné, společenské aj. komunikaci, a to psané i 
mluvené. V praxi se však často ukazuje, že zákon o matrikách je mylně vzta-
hován na jakékoliv užívání ženských příjmení, že má tedy jakousi intertexto-
vou platnost. Pokud se např. některé občanky ČR přihlásí „k jiné než české 
národnosti“ a jsou v matrice zapsány např. jako Hana Janečková/Janeček či 
Ivana Bekrová/Bekr, často se mylně domnívají, že jejich rozhodnutí je záva-
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zné pro běžnou komunikaci v češtině, která by podle nich měla např. vypadat: 
„Dostaví se paní Janeček a paní Bekr“. Pokud se snad novináři, spolupracov-
níci či sousedé takové občanky budou snažit respektovat její přání a užívat 
příjmení v podobě nepřechýlené, může to naopak působit nepřirozeně a 
směšně, vyvolávat potíže mluvnické aj. Neústrojně až komicky vyznívají např. 
sdělení typu „na letišti přivítali George Bushe s Laurou Bush“ nebo „Navráti-
lová hrála s Evert“ (rozumí se tím tenistka Evertová). Nepřechýlené podoby 
často snižují v české komunikaci snadné porozumění textu a ztrácejí tak zá-
kladní funkci vlastního jména, totiž identifikovat. Např. o sdělení zpívá A. 
Johnson se běžný čtenář domnívá, že jde o muže, a pouze znalec ví, že je to 
zpěvačka. Podobně informace jako „Drew Barrymore s Cameron Diaz vypa-
dají šťastně“ může u méně zasvěcených Čechů budit dojem, že jde o smíšený 
pár, přičemž obě jsou herečky.  

2.2 Pod vlivem zákona o matrikách a z něho plynoucí rozporuplnosti ná-
zorů jisté části české veřejnosti na vytváření ženských podob příjmení, spojo-
vaných mylně s přípravou vstupu ČR do Evropské unie, je tedy společenská 
praxe v této oblasti značně rozkolísaná. Je třeba zajímavé sledovat, jaká je v 
oblasti sdělovacích prostředků. Obvykle vychází z jazykové úrovně a bohemis-
tického povědomí vedoucích redaktorů. Např. ve veřejnoprávních sdělovacích 
prostředcích, tj. v České televizi a v Českém rozhlase se příjmení cizinek 
přechylují v souladu s českými noremními jazykovými zvyklostmi, méně už 
v televizi Nova, v soukromých rozhlasových stanicích zpravidla vůbec ne. 
Dobrou jazykovou úroveň, a to i v oblasti přechylování si zachovávají některé 
deníky (MF Dnes, Právo, Večerní Praha, Hospodářské noviny aj.), velmi 
nízkou úroveň má bulvární tisk (Blesk aj.). Osvícenější pisatelé si vhodně 
vypomáhají lingvisty doporučovaným použitím skloňovaných apelativ jako 
zpěvačka, herečka, běžkyně apod. s následným použitím nominativu jmeno-
vacího. Vítané je to zejména u neprůhledných orientálních osobních jmen 
(např. inscenace s primabalerínou Keiko Sakamoto).  

2.3 Zastánci názoru nevytvářet ženské podoby příjmení si obvykle ne-
uvědomují, že skloňování jmen obecných i vlastních patří k systémovým zá-
konitostem češtiny jako flektivního jazyka a že vyplývá ze samotného mluv-
nického, přesněji slovotvorného systému češtiny, který důsledně uplatňuje 
protiklad mezi gramatickou kategorií mužského a ženského rodu i při užívání 
příjmení, a to jakéhokoliv původu. Ženská příjmení se stejně jako mužská v 
češtině skloňují, a to právě „prostřednictvím“ přechýlených ženských podob 
příjmení. Ve větě Pamele Andersonové hrající záchranářku Parkerovou nabíd-
li slušný honorář umožňuje přípona -ová rozlišit ženské pohlaví pojmenová-
vaných osob, skloňováním příjmení vyjádřit větné vazby a zároveň tak slouží 
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k úspornému, ekonomickému vyjadřování. Češi jsou na skloňování ženských 
příjmení zvyklí a sdělení jako „projev Hillary Clintonové, svatba Caroline 
Corrové“ je pro ně v psané i mluvené podobě vnímáno jako běžné a očekáva-
né (zároveň předpokládají, že novináři se vyjadřují spisovně). Kompromisně 
bývá využíváno pouze skloňování jména, nikoli příjmení (např. projekt Fiony 
Tan). Uvádění ženských příjmení, a to i cizinek, v přechýlené podobě tedy 
bylo a zůstává v běžné české komunikaci jevem běžným, samozřejmým a v 
každodenní jazykové praxi zcela obvyklým, přirozeným a jazykově doporučo-
vaným. Nevymizelo ani z nářečí a z běžně mluveného jazyka, o nichž se zde 
nezmiňuji.  

2.4 Přitom je třeba zdůraznit, že pro oblasti společenské komunikace nee-
xistuje pro přechylování příjmení žádná právní opora, tj. nějaký jazykový 
zákon o češtině. České mluvnice (příručky) uvádějí spisovnou normu, resp. 
její kodifikaci, která sice není právně závazná, přesto je však společensky 
uznávána a respektována a představuje normu též z hlediska společenského 
(tedy sociologického, nikoli právního). Přechylování a skloňování ženských 
příjmení v běžné společenské komunikaci tudíž není záležitostí legislativních 
rozhodnutí a nelze na ně vztahovat ani zákon o matrikách.  

2.5 Závěrem lze konstatovat, že současná situace v užívání ženských po-
dob příjmení v české společnosti svědčí o tom, že prestiž češtiny a povědomí o 
jazykové správnosti některých jevů u určité části české veřejnosti upadají. 
Bývá to zdůvodňováno cestou do Evropské unie, lidskými právy apod. aspek-
ty, takže se přechylování dokonce stává nástrojem postojů prestižních, ba 
dokonce i politizujících. Děje se tak navzdory skutečnosti, že není žádný 
mezinárodně uznávaný zákon, který by vylučoval respektování jazykových 
noremních zvyklostí, lexika, gramatiky, tvoření slov atd. v systémech jednot-
livých evropských jazyků. 
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K TEÓRII SPRACOVANIA JAZYKOVEJ STRÁNKY  
ŽIVÝCH OSOBNÝCH MIEN 
 
Iveta Valentová 
 

Živé osobné mená sú neúradné antroponymá, ktoré začali vznikať v dedi-
nách a obciach, keď úradné osobné mená prestali spĺňať v rámci úzkeho de-
dinského kolektívu identifikačnú funkciu. Najväčšie úspechy vo výskume, 
spracovaní a v teórii živých mien dosiahol na Slovensku V. Blanár, ktorý 
vytvoril teóriu a metódu modelovania živých osobných mien. Sústavu živých 
mien treba chápať ako systém antroponymických modelov, v ktorých sa pre-
javujú špecifické onomastické črty. Pomenovací model môže obsahovať funk-
čné členy krstné meno, priezvisko, individuálnu charakteristiku, živé rodinné 
meno, živé meno podľa domu a apelatívny člen. Každý funkčný člen sa vy-
značuje určitými sémantickými príznakmi.  

V. Blanár a J. Matejčík vydali viaczväzkovú monografiu o živých menách 
na strednom Slovensku, z ktorej zatiaľ vyšli dva zväzky (1978, 1983). Autori 
sa v nich zamerali na designáciu, obsahovú stránku živých osobných mien 
a distribúciu obsahových modelov z vybraných stredoslovenských dedín. Po-
menovací model je však vytvorený z obsahového, motivačného a slovotvorné-
ho modelu (Blanár, 1995). Spracovaniu jazykovej stránky živých mien sa 
doteraz venovala menšia pozornosť. Pri našich novších výskumoch živých 
antropolexém z hornonitrianskej oblasti (1993 – 94) sme sa snažili vytvoriť 
pomenovací model, ktorý by zahŕňal nielen obsahovú a motivačnú stránku, 
ale čiastočne aj formálnu, jazykovú stránku.  

Pri modelovaní a spracovaní jazykovej charakteristiky sa ukázali rôzne 
možnosti označovania a konkrétnej charakteristiky jednotlivých jazykových 
javov v závislosti od uplatňovania antroponomastického alebo lingvistického 
princípu. O jazykovej výstavbe úradných priezvisk sa V. Blanár vyjadruje: 
„Morfematickú stavbu priezviska zisťujeme vtedy, keď napr. skúmame využi-
tie derivačných možností pri apelatívnych a osobných menách (kov-a-l : Kov-
a-l-č-ík – 0), ale keď skúmame jazykovú výstavbu antroponymickej sústavy 
(spôsob uplatnenia derivačných a iných slovotvorných možností daných prí-
slušným jazykových systémom), na mieste je antroponymická slovotvorná 
analýza (napr. Koval-čík, forma s binárnou štruktúrou; -čík je prvok antropo-
nymickej derivácie). Pri klasifikácii priezvisk treba ukázať, ktoré formy majú 
svoj pendant medzi apelatívami a propriami a ktoré sú istým slovotvorným 
postupom od základných foriem odvodené.“ (Blanár, 1973, s. 18).  
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V toponomastike, napr. pri tvorení chotárnych názvov, M. Majtán rieši 
tento problém takto: „Veľká väčšina chotárnych názvov vzniká z apelatívnych 
výrazov a konštrukcií bez osobitých toponymických formantov 
(topoformantov). Ide teda o tvorenie s nulovou afixáciou, o prostú 
proprializáciu (onymizáciu), resp. o toponymizáciu apelatívnych výrazov a 
konštrukcií. Takto vznikajú názvy z neodvodených i z odvodených spojení. 
Prísne vzaté, takmer všetky by bolo treba z tohto hľadiska pokladať za 
neodvodené názvy, lebo na vlastné mená sa prehodnotili, proprializovali už 
hotové útvary a konštrukcie“ (Majtán, 1973, s. 149). Ak by teda napr. z 
apelatíva ‚strnisko‘ vznikol chotárny názov Strnisko, ide takisto o nulový 
topoformant, nie topoformant -isko. Podobný názor nájdeme napr. u 
Superanskej (1969, s. 93). Ďalší morfematický rozbor vzhľadom na 
slovotvornú štruktúru východiskového slova (napr. v priezvisku Kováč ako 
funkčnom člene vyčleniť ešte príponu -áč pri nulovom antropofornante) je z 
hľadiska tvorby živých mien, z hľadiska antroponomastického irelevantné, i 
keď napr. M. Majtán ďalej tvrdí: „Ak chceme ukázať jednotlivé slovotvorné 
štruktúry chotárnych názvov, musíme názvy analyzovať ako odvodené, 
predložkové, zložené a pod., aj keď sa takýto postup môže pokladať za 
základnú metodologickú chybu, ako to striktne hodnotí S. Rospond (1957, 
s. 40), ale sám potom názvy typu Medzipotočie pokladá za prefixálno-
sufixálne a názvy typu Biele brehy a predložkové typy Za kameňom za 
zložené (tamže s. 45, 47, 49), hoci sa mohli toponymizovať a pravdepodobne 
sa toponymizovali ako hotové útvary.“ Z uvedených príkladov vyplýva, že 
názory na slovotvornú problematiku nie sú jednoznačné. 

Pri počítačovom spracovaní jazykovej stránky živých mien musia byť sta-
novené jednotné zásady určovania jazykovej analýzy, ktoré bude nutné dodr-
žiavať pri všetkých funkčných členoch bez ohľadu na to, či si zvolíme spraco-
vanie živých mien v rámci jedného pomenovacieho modelu, ktorý zahŕňa 
obsahovú, motivačnú i jazykovú stránku živých mien tak, ako sme to urobili 
na materiáli z hornonitrianskej oblasti, alebo v osobitnom jazykovom modeli, 
ako ho charakterizuje V. Blanár (1996). Ak stanovíme zásadu, že budeme 
označovať len onymicky relevantné prípony z hľadiska vytvorenia FČ, potom 
označenie slovotvorného typu V. Blanára (1996, s. 111 – 115) Jano Hliniča-
novie S-o + S-ovie (S znamená substantívum) je v poriadku, ale je irelevantné 
označenie ‚d‘ (znamená odvodené slovo) napr. v ŽM Horár Strmeň Sd + Sd, 
keďže príponami -ár a -eň sa tieto funkčné členy nevytvorili. Substantívum 
‚horár‘ sa apelativizovalo ako hotový útvar do Chz (individuálnej charakteris-
tiky podľa zamestnania) Horár, podobne aj úradné priezvisko Strmeň vzniklo 
nulovým antropoformantom ako funkčný člen priezvisko Strmeň. Ak zvolíme 
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cestu označovať odvodené tvary s odôvodnením poukázať na slovotvornú 
štruktúru slova, potom písmenom ‚d‘ by sme mali označiť všetky odvodené 
slová funkčných členov, teda aj A chlapec označiť nie ako S, ale ako Sd, 
alebo rodinné mená Kočanove, Horároje ako Sd-ove a Sd-oje, čím by sme 
síce skombinovali lingvistický a onomastický princíp, aj keď s jasnými hrani-
cami, ale počet modelov by sa znásobil. Ak by existovali napríklad živé mená 
Horároje chlapec a Horároje sin, mali by odlišné modely len preto, že apela-
tívny člen chlapec je odvodené substantívum a apelatívny člen sin nie je. 
Tento rozdiel však z onomastického hľadiska nie je podstatný. 

Pre ďalšie spracovanie jazykovej stránky živých mien preto navrhujeme 
uprednostniť alternatívu, v ktorej je prioritný práve antroponymický princíp, 
podľa ktorého označujeme v modeli len prípony, ktoré sú relevantné z hľa-
diska utvorenia konkrétneho funkčného člena tak, ako sme sa o to pokúsili aj 
pri označovaní pomenovacích modelov na materiáli z hornonitrianskej oblas-
ti: 

 
Krstné (rodné) meno (K) 
Ak zaznačenie krstného mena v pomenovacom modeli je K, znamená to, 

že krstné meno sa do živého mena dostalo nulovou príponou z úradného mena 
pomenovanej osoby, prípadne iného rodinného príslušníka (zriedkavo úradné 
meno s inou motiváciou – označenie K#), napr. Zdeno – 0, Oľga – 0, ale aj 
úradná deminutívna, prípadne hypokoristická forma má nulový antropofor-
mant, napr. Veronika – 0. Táto skupina krstných mien tvorí druhú najpočet-
nejšiu skupinu. Nafrekventovanejšie sú deminutíva a hypokoristiká odvodené 
od úradnej formy krstného mena, v ktorých už možno oddeliť z hľadiska 
antroponymickej jazykovej analýzy relevantný antropoformant, napr. u muž-
ských nositeľov -o (Jozef – Jožk-o), -ino (František – Ferin-o), -ko (Ján – Jan-
ko), zriedkavejšie -iš (Ondrej – Ondr-iš), u ženských nositeľov napr. -a (He-
lena – Hel-a), -ka (Kamila – Kamil-ka), -ička (Anna – An-ička), zriedkavo -
ina (Anastázia – Stáz-ina).  

Prechyľovacia prípona -ka, ktorá označuje vzťah k otcovi alebo manželo-
vi, je presne pri každom funkčnom člene v pomenovacom modeli vyčíslená. 
Dolný číselný index označuje, či ide o patronymický vzťah (index 1, vzťah k 
otcovi) alebo maritonymický vzťah (index 3, vzťah k manželovi). Najmenej 
frekventovaná je práve pri funkčnom člene krstné meno – manžel Nandor – 
manželka Nandor-ka, manžel Eduš – manželka Eduš-ka. 

 
Priezvisko (P) 



98 IVETA VALENTOVÁ 

Pri funkčnom člene priezvisko je najviac potrebné odlíšiť antroponymickú 
jazykovú výstavbu úradného priezviska a funkčného člena živého osobného 
mena. Ak napr. jazyková analýza úradného priezviska Králik je Král-ik, for-
ma s binárnou štruktúrou, pričom -ik je prvok antroponymickej derivácie, 
ktorý označuje patronymický vzťah, pri utvorení živého mena Stano Kráľik 
funkčný člen priezvisko vznikol z úradného priezviska nulovou antropony-
mickou deriváciou – Králik Kráľik – 0. Tento typ tvorenia funkčného 
člena priezvisko je najpočetnejší, ale sú určité rozdiely medzi ženskými a 
mužskými nositeľmi. Veľkú skupinu tvorí funkčný člen živé rodinné meno, 
ktorý vznikol z úradného priezviska pridaním antropoformantu -eje alebo 
-ých/-ych (Vladimír Guľka – Vlado Guľkeje, Jozef Lomnický – Jožo Lomňíc-
kich). U mužských nositeľov je pomer medzi typmi funkčných členov Kráľik 
a Guľkeje pomerne vyrovnaný, kým u ženských nositeľov pomenovacie mode-
ly s úradným priezviskom sú veľmi málo frekventované (napr. Anna Tomko-
vá – Anka Tomková, Viera Košová – Vierka Košová). Pre ženských nositeľov 
je typický antropoformant -ka: Viola Kohútová – Viola Kohútka (maritony-
mický vzťah), Anna Žiaková – Anka Hagarka (patronymický vzťah). Pri 
porovnaní s ostatnými funkčnými členmi vo funkčnom člene priezvisko je 
antropoformant -ka najfrekventovanejší. Navyše sa úradné priezvisko u žen-
ských nositeľov uplatnilo pri tvorbe živých rodinných mien, ktoré vznikli 
antropoformantom -eje, príp. -ých/-ych, napr. Margita Tkáčová – Gitka Tká-
čeje (najfrekventovanejší pomenovací model v triede vydatých žien),Vlasta 
Oboňová – Vlasta Vaškeje (P1, teda motivácia rodným priezviskom).  

Iné antropoformanty sú zriedkavosťou, napr. -ina: Dodok – Dodočina, 
pričom tento antropoformant má skôr expresívnu funkciu, vyjadriť negatívny, 
zosmiešňujúci vzťah k pomenovanému pre jeho nespoločenské správanie. 
Využitím prípony na pomenovanie vecí akoby pomenúvatelia chceli vyjadriť 
menejcennosť pomenovanej osoby, prípadne negatívny vzťah k tejto osobe. 

Ojedinelý je aj antropoformant -ík. I. Kotulič nazval príponu -ík „junior-
ským sufixom“, ktorým sa na východnom Slovensku v niektorých nárečiach 
tvoria živé mená dorastajúcich synov (1973, s. 49). Prípona -ík z onomastic-
kého hľadiska nemusí vždy poukazovať len na patronymický vzťah, odlíšenie 
otca od syna. Napr. z úradného priezviska Uhlár vznikol funkčný člen prie-
zvisko Uhlárik. V tomto prípade priezvisko Uhlár je jedným z najfrekvento-
vanejších a označuje aj nepríbuzné, príp. príbuzensky vzdialené rodiny. For-
málna obmena priezviska, teda aj pridanie prípony -ík, môže slúžiť ako jeden 
z možných spôsobov na diferenciáciu, pričom funkčný člen priezvisko Uhlá-
rik prechádza aj do živého mena manželky a živého rodinného mena tejto 
jednej rodiny. Nemusí sa tým vylučovať aj patronymický vzťah tejto prípony.  
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Individuálna charakteristika (Ch) 
Funkčný člen individuálna charakteristika má zo všetkých funkčných čle-

nov najrozmanitejší súbor antropoformantov. Pre jednotlivé motivácie je charakte-
ristický určitý druh antropoformantu, napr. pre individuálnu charakteristiku podľa 
pôvodu je typický antropoformant -ský, keď je individuálna charakteristika 
odvodená od miesta (najčastejšie dediny) pôvodu (Koš – Košouskí, Sučany – Su-
čianska ap.).  

Podobne ako pri priezvisku, aj pri individuálnej charakteristike prípona -ík 
nemusí mať vždy patronymický charakter. Mohla slúžiť na rozlíšenie dvoch 
ľudí s rovnakým povolaním, pričom nemuselo ísť o príbuzných, a v obidvoch 
rodinách sa prehodnotila na dedičné živé rodinné meno. Preto napr. existuje 
živé rodinné meno Krajčíreje a iná nepríbuzná rodina je Krajčírikeje. Takisto 
nemôžeme vylúčiť možnosť, že menovaný Krajčírik nebol napríklad oproti 
druhému krajčírovi s individuálnou charakteristikou Krajčír menšieho vzras-
tu, a práve nízky vzrast sa stal podnetom pre deminutívny tvar Krajčírik, 
takže prípona -ík si zachovala svoju deminutívnosť – znak malosti. Keďže 
pôvodné individuálne charakteristiky sa prehodnotili do živých rodinných 
mien a pôvodní nositelia už dávno nežijú, skutočnú motiváciu vzniku, a teda 
aj zaradenie antropoformantu -ík môžeme len predpokladať. Ak by išlo o 
patronymickú príponu, logicky otec menovaného Krajčírika by musel byť 
krajčír. V jednom prípade sú živé mená rodín motivované zamestnaním pred-
ka šuster (obuvník) pre tú istú osobu iba synonymné (Štefánia Barborková: 
Šťefka Šustr-eje i Šťefka Šustrík-eje). Novšie vzniknuté individuálne charak-
teristiky s príponou -ík, napr. Pupík (menovaný je tlstý, má veľké brucho – 
pupok), využívajú deminutívny charakter prípony -ík s expresívnym prízna-
kom, dokonca v uvedenom príklade s antonymickým charakterom. Prípady s 
jednoznačne patronymickou funkciou sú len ojedinelé, ako napr. typ otec 
Kojšo – syn Kojšík.  

Prechyľovacia prípona -ka vo funkcii antropoformantu je podobne ako pri 
krstnom mene veľmi zriedkavá. Príponu -ka ako antropoformant nemožno 
vyčleniť napr. pri Chz (individuálnej charakteristike podľa zamestnania) Poč-
tárka, pretože ide o zamestnanie pomenovanej osoby, ani pri Chv (individuál-
na charakteristika podľa vlastnosti) Somarka, pretože pomenovaná osoba to 
slovo používala, ale maritonymický charakter má napr. pri Chz (individuálna 
charakteristika podľa zamestnania) Mesiarka, kde ide o antropoformant -ka 
preto, lebo manželka sa pomenúva podľa zamestnania manžela, ktorý pracuje 
ako mäsiar. 

Antropoformanty individuálnej charakteristiky sú oproti funkčným členom 
krstné meno a priezvisko rozmanitejšie. Dôležité je poznať živú motiváciu. 
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Ak individuálna charakteristika vznikla napr. zo zamestnania pomenovanej 
osoby (napr. Učiteľ, Lesák, Kostolňík, Kováč), jednotlivé zamestnania sa 
proprializovali, a preto majú nulový AF. Prípony -teľ, -ák, -ík, -áč, ako sme 
už spomínali, z hľadiska vytvorenia funkčného člena sú irelevantné, a preto 
ich nebudeme vyčleňovať. Podobne aj pri individuálnych charakteristikách s 
inou motiváciou, napr. Ožran, Sosák, Pristáč, Šerif, Pipíška. Ak však pome-
novaná osoba „cingala“ (zvonila) v kostole, na základe čoho dostala individu-
álnu charakteristiku Cingáč, môžeme príponu -áč chápať ako antropofor-
mant. 

Antropoformant -ko v individuálnej charakteristike Išpánko neznamenal, 
že išlo o nemanželské dieťa špána, išpána, lebo to bola v minulosti hlavná 
funkcia sufixu -ko, ale išlo skôr o posmešné pomenovanie. Lexémou išpán v 
tejto lokalite neoznačovali najvyššieho kráľovského úradníka stojaceho na 
čele stolice, teda župana, ale správcu veľkostatku, čiže fungovala vo význame 
‚šafár‘. Všetci, ktorí majú vo svojom živom mene živé rodinné meno Išpáne-
je, sú príbuzní a ich predkovia pochádzajú z domu, kde kedysi býval išpán, 
správca veľkostatku. Milana Uhlára, ktorého individuálna charakteristika je 
Išpánko, volajú tak skôr posmešne, pretože jeho otec takisto pochádza z toho 
domu. Môžeme teda uvažovať aj o patronymickej funkcii. 

Pomocou antropoformantu -iš vznikla individuálna charakteristika Mesiš 
z individuálnej charakteristiky otca Mesiar. V tomto prípade prípona -iš môže 
mať aj patronymický príznak, aj keď dôležitejšia motivácia z hľadiska pome-
núvajúcich bola dať pomenovaniu hanlivý, pejoratívny, posmešný charakter 
vzhľadom na neadekvátne správanie a povahu pomenovaného. Ch Mesiš 
častosťou používania postupne začala strácať svoj expresívny charakter a viac 
sa približuje k neutrálnosti. 

Pre ženských nositeľov Ch p  (individuálnej charakteristiky podľa pôvodu) 
je typické tvorenie pomocou AF -ka od toponyma pôvodu alebo bydliska 
(Opatovce   Opatovčianka, Valaská Belá   Belianka, Kocurany – Kocú-
ranka). Sú to vlastne obyvateľské mená v ženskom rode, často iba živé podo-
by. Na pomenovanie ženských nositeľov sa používajú desubstantíva, najčas-
tejšie na antropoformanty -ská, -ovská, -ianska (Lánou ská, Sučianska). 

Antropoformant -ová môže mať patronymický charakter, napr. Anička 
Káková (z individuálnej charakteristiky otca Kak). Dosť nelogicky je vytvore-
ná Chv (individuálna charakteristika podľa vlastnosti) Džaukova od slova 
džavotať vo význame ‚veľa rozprávať‘ bez privlastňovacieho vzťahu.  

Ostatné antropoformanty, napr. -ovec (Vihňovec), -ista (Trikolorista), -ec 
(Trepec), -ek (Žvanílek), -ina (Babina, Šramotina) majú zväčša len po 1 – 2 
príklady, čo svedčí o veľkej rozmanitosti spôsobov tvorenia. Veľká časť indi-
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viduálnych charakteristík slúži ako motivácia pre rodinné mena, v ktorých 
ako antropolexémy dodnes prežívajú individuálne charakteristiky už nežijú-
cich ľudí (Vindišeje, Ordinanceje a i.). 

 
Živé rodinné meno (R) a živé meno domu (D) 
V skúmanej lokalite sa používa jednotný systém pri tvorení živých rodin-

ných mien a živých mien domov. Živé rodinné mená sa tvoria z krstných 
mien (úradnej alebo živej formy), priezvisk (takisto buď z úradnej alebo živej 
formy) alebo z individuálnych charakteristík pomocou antropoformantu -eje, 
ak je motivujúce slovo substantívum, alebo -ých/-ych, ak je motivujúce slovo 
adjektívum. Výnimky sú len ojedinelé, napr. rodinné meno vytvorené z ma-
ďarského priezviska Géczy má tvary Gécich i Gécieje. Najviac sa R tvoria z 
priezvisk, potom z Ch a najmenej z K. Vzniknuté rodinné mená sú najčastej-
šie súčasťou živého osobného mena, ale fungujú aj ako samostatné živé mená. 
Zo živých rodinných mien sa ďalej vytvárajú predložkové typy živých mien 
domov najčastejšie s predložkou do a príponou -ov, ktoré existujú ako samo-
statné živé mená domov: 

R D 
K: Gabriel – Gábriš → Gábrišeje → do Gábrišou  
Ján – Jano → Janovich → do Janovich 
P: Bartko → Bartkeje → do Bartkou 
Lomnický → Lomňíckich → do Lomňíckich 
Ch: Richtár → Richtáreje → do Richtárou 
Pajtouskí, Pajtouská → Pajtouskích → do Pajtouskích 
Meno domu, ako súčasť živého osobného mena, je v skúmanej lokalite 

zriedkavosťou. V skúmanej lokalite (dve dediny hornonitrianskej oblasti) sa 
vyskytlo len 6 živých mien s funkčným členom meno domu (napr. Enofa ot 
Šimorou , Učiteľ u Ďurčou ). 

 
Apelatívny člen (A) 
Apelatívny člen sa stal súčasťou živých osobných mien bez nejakého špe-

cifického antropoformantu a funguje v ňom ako apelatívum, aj keď živé mená 
ako celok (napr. inžiňier Kuneš, mladí Milan Kohút, Oľgi Kuceje sin, Bobo-
keje ďieu ča) sú propriá. 

Prefixy môžu byť takisto ako sufixy relevantné antropoformanty, aj keď 
prefixálne tvorenie je skôr zriedkavosťou. Vyskytuje sa len v Ch p  (individu-
álnej charakteristike podľa pôvodu), kde napr. predpony vznikajú z predlo-
žiek: býva za potokom – Zápotockí, bývala pod horou – Podhorka. Živé ro-
dinné meno Víškrapkeje je síce predponové slovo, ale je to v prvom rade ro-
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dinné meno, ktoré sa utvorilo z úradného priezviska pridaním prípony -eje, 
takže predpona vý- ako taká k jeho vytvoreniu neprispela. 

Vzácnosťou sú aj zložené slová Zemeguľa, Hluchoňemí, ktoré sa takisto 
už ako zložené onymizovali (má hlavu ako zemeguľa – Zemeguľa, je hlucho-
nemý – Hluchonemí). Ako živé meno, ktoré sa vytvorilo zložením (zrazením) 
dvoch slov, mohli by sme pokladať individuálnu charakteristiku Kristajeho 
(pomenovaný často používal nadávku Krista jeho).  

Pri modelovaní a spracovaní jazykovej charakteristiky existujú rôzne 
možnosti označovania a konkrétnej charakteristiky jednotlivých jazykových 
javov v závislosti od uplatňovania antroponomastického alebo lingvistického 
princípu. Názory na slovotvornú problematiku vlastných mien sa rôznia. Pri 
počítačovom spracovaní jazykovej stránky živých mien musia byť stanovené 
jednotné zásady určovania jazykovej analýzy, ktoré bude nutné dodržiavať pri 
všetkých funkčných členoch bez ohľadu na to, či si zvolíme spracovanie ži-
vých mien v rámci jedného pomenovacieho modelu, ktorý zahŕňa obsahovú, 
motivačnú i jazykovú stránku živých mien tak, ako sme to urobili na materiáli 
z hornonitrianskej oblasti, alebo v osobitnom jazykovom modeli, ako ho cha-
rakterizuje V. Blanár (1996). Pri označovaní pomenovacích modelov a pri 
jazykovej analýze živých mien sme uprednostnili antroponomastický princíp. 
Značenie v pomenovacom modeli pre jazykovú charakteristiku, konkrétne pre 
určovanie antropoformantov, ktoré sme zvolili pri spracúvaní materiálu z 
hornonitrianskej oblasti, umožnilo pomocou počítačového spracovania vyse-
lektovať určité skupiny antropoformantov, napr. pri funkčnom člene krstné 
meno skupinu krstných mien s nulovým antropoformantom, skupinu s hypo-
koristickými a deminutívnymi antropoformantmi (-o, -ko, -ino, -iš; -a, -ka, -
ička, -ina), skupinu s príponou -ka, ktorá označuje vzťah k otcovi alebo man-
želovi, a skupinu živých rodinných mien, ktoré vznikli z krstného mena prí-
ponami -eje, -ých/-ych (podobne aj pri iných funkčných členoch), 
a percentuálne vyjadriť ich zastúpenie. Ak by sme chceli podrobnejšie poznať 
percentuálne zastúpenie každého antropoformantu, museli by sme zaviesť 
oveľa podrobnejšie značenie, vytvoriť osobitné slovotvorné modely a slovo-
tvorné typy ako V. Blanár (1996, s. 111 – 115). 
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ŽIVÉ MENÁ V STAROTURIANSKEJ KOPANIČIARSKEJ 
OSADE TOPOLECKÁ 
 
Miroslav Kazík 

 
V tomto príspevku vychádzame zo svojej diplomovej práce Živá antropo-

nymická sústava v obciach moravsko-slovenského pomedzia. Materiál pre 
prácu sme získavali vlastným terénnym výskumom v skúmaných obciach 
a výskumom v archívoch v Brne, Bratislave a Hodoníne. Skúmanými obcami 
boli obec Nová Lhota (s jej časťami) v Českej republike a osada Topolecká, 
ktorá je kopaničiarskou osadou mesta Stará Turá. 

Systematický terénny výskum v osade Topolecká sme realizovali v r. 2000. 
Získali sme počas neho živé osobné mená, živé rodinné mená a mená do do-
mu celej osady, ktoré sme priraďovali k úradným podobám mien získaných 
z Mestského úradu v Starej Turej. V materiáli zozbieraných živých mien 
spomíname niektoré mená z minulosti. Výskum sme uskutočňovali zámerne 
volenými návštevami (pamätníci, osoby, ktoré poznajú väčšinu obyvateľov), 
náhodným výberom (ľudia, ktorí boli vonku) a návštevou pohostinstva, kde sa 
sústreďovala prevažná mužská časť obce. Informátorov sme si vyberali zo 
všetkých vekových skupín, ženy aj mužov. 

Kopanice Starej Turej boli v minulosti pre vyberanie daní rozdelené na 
časti (Alušicová, 1992): 1. Drgoňova dolina, Durcech dolina, Černochov 
Vrch; 2. Papraď, Sadloňová, U Bielčikov; 3. Pálenikov riadok, Koštialech 
dolina; 4. Jazviny, U Mikulcov; 5. Hlavina, Horná Topolecká; 6. Dolná Topo-
lecká, Dúbrava; 7. Gašová, U Búzikov, Lazy; 8. Súš, Trávniky, U Samkov. 

V súčasnosti kopaničiarske časti mesta Stará Turá Mestský úrad v Starej 
Turej delí na päť mestských častí: Černochov Vrch, Papraď, Topolecká, Súš 
a Jazviny. 

Topolecká mala v čase výskumu 131 obývaných domov a 2 neobývané. 
Počet obyvateľov bol 386. Do miestnej časti Topolecká patria aj kopanice 
Hlavina, U Gavačov, Na Dugovom, Pod Jazvinami, U Blažkov, U Kalúsov, 
Trnová, U Holov, U Vráblikov, Halušéch Járek, U Hudcov, Na Dúbrave, 
Gašová, U Búzikov (zoznam MsÚ Stará Turá). Stredná časť Topoleckej leží v 
nadmorske výške 370 metrov n. m. (severná časť omnoho vyššie); mesto Stará 
Turá má nadmorskú výšku 279 m n. m. Katastrálne územie časti Topolecká 
susedí s Českou republikou. Najkratšia vzdialenosť od hraníc s Českou repub-
likou predstavuje vzdušnou čiarou asi 3 km. Pôvodné kopaničiarske osídlenie 
sa zahustením v hlavnej časti zmenilo na prícestnú a radovú potočnú zástav-
bu, hlavná cesta zo severu smerom do mesta kopíruje potok Tŕstie. Topolecká 
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však nepredstavuje kompaktný celok. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospo-
dárstvom, chovom oviec a výrobou domáceho riadu (Alušicová, 1992). V 
súčasnosti sú obyvatelia zamestnaní prevažne v miestnom poľnohospodár-
skom družstve, v lesnom podniku a v meste Stará Turá.  

Kopaničiarskymi osadami, ktoré cieľavedome (ale aj násilne) zakladali 
majitelia feudálnych panstiev a ktorých vymedzený chotár sa rozdelil na pres-
né diely, doosídlila sa najsevernejšia časť Trenčianskej stolice, územie tvoria-
ce od 11. storočia uhorské konfínium s Poľskom, Sliezskom a Moravou 
(Beňko, 1985, s. 45). Osadník dostal všetku pôdu v jednom kuse, ktorý zabe-
ral rovnobežný pás poľnosti od jednej po druhú hranicu chotára (Beňko 1985, 
s. 40). Podobná snaha bola určite pri založení Novej Lhoty v okrese Hodonín 
(ČR) – osídliť prázdne územie medzi Moravou a uhorským Slovenskom. 
Staroturianske kopanice však pravdepodobne vznikali živelne, bez podpory 
vládnej moci. Osada Topolecká sa vyvíjala ako súčasť Starej Turej. Prvá pí-
somná zmienka o Starej Turej (názov Tur) pochádza z roku 1392. Ešte v r. 
1467 bola Turá málo zaľudnená (Alušicová, 1992), ale v r. 1617 počet rodín 
predstavoval už trojnásobok oproti r. 1568, čo je dôkazom silného prílivu 
obyvateľstva (Lehotská, 1983, s. 19). Príchod nových obyvateľov si vyžiadal 
zásah do ďalšieho chotára, pretože pôvodné územie obce nestačilo. Príchod 
tejto prvej silnej vlny kopaničiarskeho osídlenia možno predpokladať v po-
slednej štvrtine 16. storočia (Lehotská, 1983, s. 19). Kopanice sa tvorili spo-
čiatku ilegálne. Zakladali ich potulní želiari a vojenskí zbehovia, ktorí sa 
skrývali v lesoch. Klčovaním lesov vznikali kopanice, zo stromov sa stavali 
drevené domy a vyrábal sa kuchynský riad a poľnohospodárske nástroje (Alu-
šicová, 1992). V iných prameňoch (Biele/Bílé Karpaty, 1992, s. 234) sa spo-
mína, že kopanice vznikli vnútornou kolonizáciou obyvateľov obce na vzdia-
lených miestach vlastného chotára a len neskôr k nim pribudlo aj cudzie osa-
denstvo. Príčinou ich vzniku bol záujem o pôdu. Chotáre Starej Turej a Myja-
vy boli plné zbojníkov (Biele/Bílé Karpaty, 1992, s. 236), rovnako i pohranič-
né hory z moravskej strany (Horňácko, 1966, s. 24). Osemdesiate a deväťde-
siate roky 16. storočia zaznamenali príliv nového obyvateľstva najmä z južné-
ho Slovenska, ktoré utekalo pred Turkami. Kopaničiarske osídlenie sa rozšíri-
lo po celej podjavorinskej oblasti (Lehotská, 1983, s. 19). V tomto období 
vznikli i obce Turá Lúka (1580), Bukovec (1592), Brezová pod Bradlom (60. 
– 70. roky 16. stor.). Z pôvodných majerov Vrbovce a Myjava sa stali dediny 
až v 16. storočí (Varsik, 1985, s. 33). Na moravskej strane bola založená 
Nová Lhota (1598).  
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Nárečie Topoleckej ako kopaníc Starej Turej patrí do podjavorinského ná-
rečia považskej nárečovej podskupiny severnej skupiny západoslovenských 
nárečí (Štolc, 1994, s. 96).  

V izolovaných spoločenstvách bol výber priezvisk obmedzený len na urči-
tú množinu – na množinu priezvisk dediny. Neskôr teda nastala sitácia, keď 
sa v obci nachádzalo niekoľko osôb s rovnakým krstným menom a priezvis-
kom. Aby sa tieto osoby diferencovali, musela vzniknúť trojmenná pomeno-
vacia sústava, resp. pri označovaní osoby v obci sa používalo iné meno, ako 
bolo úradné. Išlo spravidla o individuálnu prezývku, ktorá sa preniesla na 
ženu, deti a stala sa živým rodinným menom alebo aj menom domu (porov. 
Blanár, 1996, s. 29, 41, 45). Prvotný motivačný príznak stratil svoju relevan-
tnosť (c. d., s. 41). 

Pri pomenúvaní jednotlivých osôb v osade Topolecká sú niektoré priezvi-
ská také frekventované, že úradné meno stráca identifikačnú funkciu. Takáto 
situácia je najmä pri priezviskách Valenta, Klimáček, Medňanský. Jednotlivé 
rodiny sa od seba líšia živými rodinnými menami. Pre priezviská je charakte-
ristické, že sa k nim viažu len určité živé rodinné mená (Medňanský: Fúzech, 
Drobenéch, Kováčech, Gašákech, Močkárech; Valenta: Gajdošéch, Zajácech 
atď.) Jednotlivci sa odlišujú aj charakterizačnou prezývkou – Kotrmelko (pre-
vrátil sa s traktorom), Toreádor (CHv), Studení primár (CHz) a pod. Ženy 
spravidla nemajú vlastné charakterizačné prezývky; označované sú menom 
manžela alebo otca. Vo veľkej miere sa v Topoleckej uplatňujú charakterizač-
né prezývky, ktoré sa tiež stávajú rodinnými menami. Charakterizačné pre-
zývky tu vznikali v horách, v pohostinstve a v miestnom poľnohospodárskom 
družstve, čiže vždy v určitej sociálnej skupine. Z týchto jednotlivých väčších 
sociálnych skupín prenikajú živé pomenovania osôb – individuálne charakte-
ristiky do pomenovacieho systému celej osady. 

V Topoleckej sa živé rodinné mená tvoria príponou -éch (napr. Gavačéch, 
Bunéch, Gašákéch, Gajdošéch, Mikéch). Zriedkavé sú mená typu Jožovích. 

 
 Singulár   Plurál 
N  Gavač-0  -éch 
G  -a (Juricu) 
D  -ovi   idem Gavačovom 
A  -a (Juricu)  -éch 
L  -ovi 
I  -om 
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Počas terénneho výskumu sme sa stretávali s menami, ktoré boli v spojení 
s tvarmi na -éch vo všetkých pádoch (Šimko Valentéch, Šimka Valentéch, 
Šimkovi Valentéch...).  

Pomenovanie rodiny v živom styku úzko súvisí s menom do domu, teda 
s vlastnícko-právnym vzťahom k majetku (Krasnovská, 1973, s. 59). Pri pýta-
ní sa na mená do domu informátori z osady Topolecká popreli existenciu 
mien do domu v ich osade. Pri uskutočňovaní výskumu sme však zistili, že 
mená do domu v osade Topolecká fungujú, no obyvatelia si v živej reči vôbec 
neuvedomujú ich existenciu. Podľa V. Blanára (1996, s. 110) mená (do) domu 
tvoria prechodnú vrstvu medzi terénnymi názvami a živými osobnými mena-
mi, pretože pomenúvajú dom, resp. hospodársku usadlosť a súčasne rodinu, 
ktorá tam býva (Krasnovská, 1975, s. 43). E. Krasnovská (1975, s. 43) vo 
východnom Gemeri rozoznáva tri typy mien do domu podľa motivácie. Po-
dobné rozdelenie možno akceptovať aj v skúmanej obci Topolecká: 

1. Meno do domu je utvorené z mena dnešného majiteľa, a to 
a) z jeho priezviska (Juríkovom, U Gregorov, U Noškov) 
alebo  
b) z jeho dedičného živého rodinného mena, napr. podľa rodného priezvi-

ska manželky alebo z individuálnej prezývky, ktorá sa aj takto môže stať 
dedičnou (U Parížanov).  

2. Meno do domu je utvorené z mena bývalého majiteľa s iným osobným 
menom, na ktorého sa dnešná generácia častejšie nepamätá (U Gavačov). 

3. Meno do domu sa vzťahuje na polohu, miesto, kde dom leží. Sem patria 
aj bližšie určenia častí dvora, príp. domu (Na Jazvinách, Na Trnovej, Na 
mline, Nat brehom Galandákem hore, V Alušéch járku, V malej Prahe). 

V Topoleckej sa pri menách do domu najčastejšie používajú predložky 
u (U Parížanov), na (Na mline), v (V Alušéch járku, V Gašovej); v datíve pl. 
sa vyskytuje bezpredložkové spojenie (idem: Jožovím, Horákovom, Gašáko-
vom, Juríkovom). V pomenovacích modeloch osôb sa v spojení s menom do 
domu vyskytuje aj predložka od (Anna Valentová ot Mikulcov). V. Blanár 
(1996, s. 94) tvrdí, že pre stredné a západné Slovensko sú príznačné plurálové 
podoby genitívneho typu, ktoré sú kolektívnym rázom privlastňovania zhodné 
so singulárovým typom charakteristickým pre východné Slovensko a pre 
strednú a hornú Oravu. V osade Topolecká sme zistili iba plurálové typy, kým 
v obci N. Lhota prevažujú plurálové, sporadicky sa však vyskytujú i singulá-
rové typy. 

 
Obsahové modely živých mien 
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Snažíme sa uviesť všetky obsahové modely v triede mužov a žien spolu so 
slovotvornými modelmi, treba však zdôrazniť, že ich uvedenie nemusí byť ani 
pri dôkladnej analýze zozbieraného materiálu vyčerpávajúce, pretože samotný 
zozbieraný materiál živých mien nikdy nie je vyčerpávajúci a do istej miery je 
relatívny (porov. Blanár – Matejčík, 1983, s. 12). Podľa V. Blanára a J. Ma-
tejčíka (c. d., s. 12) možno predpokladať, že niektorá osoba sa v špeciálnej-
ších pomenovacích podmienkach volá aj inak. Podrobne sa zaoberám len 
onomastickou analýzou živých mien, ktoré fungujú v celej obci. Niektoré 
mená sú nepriamo doložené v súboroch živých mien ostatných príslušníkov 
rodiny (c. d., s. 12 – 13). K triede slobodných detí treba povedať, že uvádza-
me modely, ktoré pre triedu mužov a žien väčšinou nie sú charakteristické. 
Deti dostávajú v obciach charakterizačnú prezývku až v určitom veku. Školo-
povinné deti dostávajú rôzne charakterizačné prezývky v škole, výskumy v 
školách sme však neuskutočňovali. Pri starších neženatých a nevydatých oso-
bách sa uplatňujú modely ako v triede mužov a žien. 

 
Antroponymické modely pri pomenúvaní mužských osôb 
 
Krstné meno  
 
Rasťo K 
SM [K] ROD.M.hypok. 
 
Viki <K> 
SM <K> ROD.M.hypok. 
Priezvisko 
Skovajsa P 
SM [P] PRIEZV. 
 –––––––– 
 
Charakterizačná prezývka 
Toreádor CHv 
SM [CHv] IND.CHAR. 
 
Papalko CHv=<K> 
SM [CHv=<K>] IND.CHAR. 
 
Botko, Skoč do pola CHv=PriezviskoSM [CHv] IND.CHAR. 
 



110 MIROSLAV KAZÍK 

Charakterizačná prezývka podľa otca 
Áčo CHv

1 
SM [CHv

1] DED.CHAR. 
 
Charakterizačná prezývka podľa starého otca 
Gombík CHz

4 
SM [CHz

4] DED.CHAR. 
 
Charakterizačná prezývka (zamestnanie) 
Poštár, Jagár, Jager CHz 
SM [CHZ] IND.CHAR. 
 
Živé rodinné meno 
Vaščanéch RM=(CHp)33 
SM [RM=(CHp)33] Ž.ROD.M.mariton. 
 
Krstné meno – živé meno (priezvisko) 
Šimun Roháčkech <K> + RMD=P 
SM [<K>] ROD.M. + [RMD=P] Ž.ROD. M.r.p. 
 ––––––  
 
Krstné meno – charakterizačná prezývka 
Daniš Babčin K + CHv 
SM [K] ROD.M.hypok. + [CHv] IND.CHAR. 
 
Krstné meno – živé rodinné meno 
Šimko Zajácéch K + RMD 
SM [K] ROD.M.hypok. + [RMD] Ž.ROD.M.r.p. 
 
Štefan Horákéch K + RMD 
SM [K] ROD.M. + [RMD] Ž.ROD.M.r.p. 
 
Apelatívum – priezvisko 
detko Vrkočéch A + RM=P 
SM [A] gener. + [RM=P] Ž.ROD.M.r.p. 
 
Apelatívum – charakterizačná prezývka 
starí Makovník A + CHv 
SM [A] gener. + [CHv] IND.CHAR. 
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Priezvisko – meno do domu (živé meno rodiny) 
Bjelčikéch Mlinár RM=P + RMD=CHp 
SM [RM=P] Ž.ROD.M. patron.r.p. + [RMD=CHp] Ž.ROD.M.M.DOMU 

r.p. 
–––––––      
Živé rodinné meno (priezvisko) – krstné meno 
Miklášech Vlado RM=P + K SM [RM=P] Ž.ROD.M.patron.r.p. + [K] 

ROD.M.hypok.  –––––– 
 
Živé rodinné meno (priezvisko) – krstné meno – prezývka 
Miklášech Vlado Tutkéch RM=P + K + RM 
SM [RM=P] Ž.ROD.M.patron.r.p. + [K] ROD.M.hypok. + [RM] 

Ž.ROD.M.patron.r.p. 
 –––––– 
 
Charakterizačná prezývka otca a (modifikované) priezvisko otca – apelatí-

vum 
Trtka Zelka sin (CHv + P)1 + A 
SM ([CHv] IND.CHAR. + [P] PRIEZV. hypok.) patron. + A príbuz. 
 –––––––  
 
Meno domu – krstné meno – živé rodinné meno (priezvisko) 
Ze zátački Šimún Valentéch CHp

2/-MD + <K> + RM=P 
SM [CHp

2/-MD] Predl.M.DOMU + [<K>] ROD.M. + [RM=P] 
Ž.ROD.M.patron.r.p 

 –––––– 
Antroponymické modely pri pomenúvaní ženských osôb 
Krstné meno 
Miluša <K> 
SM [<K>] ROD.M. 
 
Anička K 
SM [K] ROD.M.hypok. 
 
Priezvisko (rodné) 
Štrbová P1 
SM [P1] PRIEZV.patron. 
––––––– 
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Živé meno (rodné priezvisko) 
Roháčka (P=RM)1 
SM [P=RM] Ž.ROD.M. patron.r.p. 
–––––––– 
 
Živé meno (priezvisko manžela) 
Galandáčka (P=RM)3 
SM [P=RM] Ž.ROD.M.mariton.r.p. 
–––––––– 
 
Živé rodinné meno (podľa manžela) 
Gašáčka RM3=RM 
SM [RM3] Ž.ROD.M.mariton.r.p. 
 
Živé rodinné meno (po otcovi) 
Uhlíčka RM1 
SM [RM1] Ž.ROD.M.patron. 
 
Živé rodinné meno (po otcovi) 
Horákech RM1=RM 
SM [RM1] Ž.ROD.M.patron.r.p. 
 
Charakterizačná prezývka 
Židovka CHz 
SM [CHz] IND.CHAR. 
 
Mamutica, Pubertáčka CHv 
SM [CHv] IND.CHAR. 
 
Ked nebolo chlapa doma CHv 
SM [CHv] IND.CHAR. 
 
Charakterizačná prezývka matky 
Cicka (CHv)11 
SM [(CHv)11] DED.CHAR.matron. 
 
Krstné meno manžela 
Štefanova K3 
SM [K3] ROD.M.mariton. 
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Krstné meno manžela – apelatívum 
Ondrejova žena K3 + A 
SM [K3] ROD.M.mariton. + [A] príb. 
 
Krstné meno a živé rodinné meno manžela 
po Štefanovi Fúzech (K3 + RMD3) 
SM Predl.([K] ROD.M.mariton. + [RMD] Ž.ROD.M.mariton.r.p.) 
Sraléch Šimunova RMD3 + <K>3 
SM [RMD] Ž.ROD.M.mariton. + [<K>] ROD.M.mariton. 
 
Apelatívum – živé meno (priezvisko manžela) 
stará Galandáčka, teta Chudíkech A + (P=RM)3 
SM A gener. + [P=RM] Ž.ROD.M.mariton.r.p. 
 –––––––– 
 
Krstné meno – priezvisko 
Anča Sameková, Anna Sameková K + P3=RM, K + P3=RM 
SM [K] ROD.M.hypok. + [P3=RM] PRIEZV.mariton.r.p., 
 ––––––– 
[K] ROD.M. + [P3=RM] PRIEZV.mariton.r.p. 
 ––––––– 
 
Krstné meno – živé rodinné meno (priezvisko) – krstné meno manžela 
Anča Stančíkech po Štefanovi (K + (RM=P)3) + K3 
SM ([K] ROD.M.hypok. + [(RM=P)3] Ž.ROD.M.mariton.r.p.) + [K3] 

Predl.ROD.M.mariton.  ––––––––  
 
Apelatívum – živé meno rodiny (priezvisko) – meno domu (poloha) 
tetka Dúbravčíkéch za potokom A + (RM=P)3 + CHp/-MD 
SM [A] gener. + [RMD=P] Ž.ROD.M.mariton.r.p. + [CHp/-MD] 

Predl.M.DOMU 
–––––––– 
 
Antroponymické modely pri pomenúvaní slobodných detí 
 
Apelatívum (povolanie) 
Kapitán CHz 
SM [CHz] IND.CHAR. 
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Charakterizačná prezývka 
Bítlsák CHv 
SM [CHv] IND.CHAR. 
 
Dedičná charakteristika 
Vlk, Vlčák CH4 
SM [CH4] DED.CHAR. 
Masliačik CH1 
SM [CH1] DED.CHAR. 
 
Parížan, Kačičár CH1 
SM [CH1] DED.CHAR. 
 
Apelatívum – individuálna charakteristika otca 
mladí Makovník A + (CHv)1 
SM [A] príb. + [(CHv)1] IND.CHAR.patron. 
 
Apelatívum – krstné meno – živé rodinné meno (priezvisko) 
malí Janko Stachéch A + K + RMD=P 
SM [A] gener.príb. + [K] ROD.M.hypok. + [RMD=P] Ž.ROD.M.patron. 

r.p. 
 –––––– 
 
Apelatívum – krstné meno – priezvisko 
mladí Jožo Gavač A + K + P 
SM [A] gener. + [K] ROD.M.hypok. + [P] PRIEZV.  
–––––––– 
Apelatívum – apelatívum – živé rodinné meno starej matky 
vnuk babki Juríkéch A + A + RM44 
SM [A] príb. + [A] príb. + [RM44] Ž.ROD.M. 
 
Analýzou zozbieraného materiálu živých mien sme dospeli k záveru, že 

v osade Topolecká prevládajú individuálne charakterizačné prezývky, sčasti 
i dedičné charakter. prezývky, ktoré prechádzajú na synov a vnukov. Ženy sa 
pomenúvajú zväčša podľa manžela, vyskytujú sa však aj individuálne prezýv-
ky (i podľa vlastností). Staré živé rodinné mená sa prestávajú používať. Nie-
ktoré individuálne prezývky sa prenášajú z rodičov na deti, ale nestávajú sa 
ešte dedičnými živými rodinnými menami. Pre pomenúvanie v Topoleckej je 
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dôležité spomenúť, že k už dávnejšie fungujúcim individuálnym charakteris-
tikám sa neskôr pridávajú ďalšie a vzniká tak dvojslovná prezývka (Gento, 
Inteligent → Inteligent Gento; Pigo, Poštár → Potplukovník Pigo). Prezývka 
syna, ktorá je motivovaná prezývkou otca, môže byť antonymom k otcovej 
prezývke (otec Makovník, syn Orechoví dubák). V osade Topolecká je pestrá 
živá pomenovacia sústava založená na individuálnych charakteristikách (naj-
častejšie podľa vlastností – duševných, telesných, ďalej podľa povolania, ale i 
rôzne ďalšie motivácie). K prezývkam sa často viažu rozličné komické prí-
hody. Živá pomenovacia sústava kopaničiarskej osady Topolecká sa vyznačuje 
jednočlennými a dvojčlennými modelmi (možno nájsť i trojčlenné). Viac ako 
trojčlenné modely sa v Topoleckej nenachádzajú (hoci v N. Lhote sú). 

Vo svojom príspevku sme chceli upozorniť na výrazné fakty, ktoré posky-
tuje analýza živej antroponymickej sústavy kopaničiarskej osady Topolecká, 
časti mesta Stará Turá. Podobne ako sa nárečia vyvíjajú smerom k spisovným 
jazykom a nárečové zvláštnosti miznú, aj tradičný spôsob pomenúvania miz-
ne. Dedičné rodinné mená sa vytrácajú a význam nadobúdajú individuálne 
prezývky. 
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15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH FUNKČNÝCH ČLENOV  
V ŽIVÝCH OSOBNÝCH MENÁCH V NOVEJ BANI 
  
Anita Holá 

 
Cieľom nášho príspevku je poukázať na fungovanie a existenciu živých 

osobných mien v meste Nová Baňa v súčasnosti a porovnať tento stav so ži-
vými menami existujúcimi v tejto oblasti pred 30 – 35 rokmi. Pri porovnávaní 
sme vychádzali zo súboru živých mien, ktoré boli zozbierané pri výskumeV. 
Blanára a J. Matejčíka na strednom Slovensku v 70. rokoch minulého storo-
čia. 

V príspevku sa zameriavame na najzaujímavejšiu oblasť mesta. Púta nie-
len tzv. štálovým usporiadaním domov, ale aj rôznorodosťou osobného pome-
núvania. Pokúsime sa charakterizovať živé pomenúvanie a všimnúť si jednot-
livé funkčné členy, ktoré sa na pomenúvaní zúčastňujú.  

Predmetom antroponomastického výskumu sú vlastné podstatné mená. 
Teoretickými východiskami k výskumu boli poznatky získané z práce V. Bla-
nára – J. Matejčíka Živé osobné mená na strednom Slovensku, ako aj z práce 
V. Blanára Teória vlastného mena. Myšlienky z nich sa viackrát vyskytujú v 
úvode príspevku. 

Pri výskume osobných mien je nutné osobitne analyzovať spôsob pomenú-
vania v oficiálnej sfére a v neoficiálnych komunikačných sférach. Úradné 
mená poskytujú neúradnému pomenúvaniu početné antroponymické základy. 
Živé mená predstavujú antroponymickú sústavu udržiavajúcu kontinuitu so 
starším historickým vývinom. Pomáhajú tak rekonštruovať starší stav a vývin 
pomenovacej sústavy, sú aj svedectvom produktívnych spôsobov pomenúva-
nia. Viažu sa na istú spoločenskú situáciu a isté areály používania. Pri identi-
fikácii v reči sa realizuje vzťah medzi osobným menom a pomenovanou oso-
bou na základe jej individuálnych vlastností, ktoré fungujú ako jedinečné 
príznaky. V designácii osobného mena sa odrážajú rozličné stránky pomeno-
vacích okolností. Keď chceme pomenovať osobu ako istého člena pokrvného 
príbuzenstva, v oficiálnej komunikačnej sfére použijeme spojenie rodného 
mena s priezviskom. V oblasti neúradného pomenúvania je situácia omnoho 
rozmanitejšia, pretože živé mená sa opierajú o užší spoločenský úzus a vyras-
tajú z rozličných komunikačných potrieb.  

Designáciu osobných mien konštituujú antroponymické sémantické prí-
znaky, relevantné v sústave úradných a živých osobných mien. Prejavujú sa 
ako pomenovacie motívy, napr.: individuálna charakteristika má podobu 
mena označujúceho telesné alebo duševné vlastnosti, zamestnanie, pôvod 
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denotátu atď. Príbuzenský vzťah k pomenovanej osobe sa môže vyjadriť výbe-
rom pomenovacieho základu z hotového súboru mien, napr.: osobu pomenú-
vajú podľa mena otca, matky, starých rodičov, manžela, manželky. Pre antro-
ponymickú sústavu je príznačné, že jedna osoba sa môže pomenúvať viacerý-
mi menami, pričom v jednej komunikačnej situácii sa obyčajne používa jedno 
meno.  

Dve základné sústavy osobných mien: sústava úradných a sústava živých 
mien, sa odlišujú počtom a štruktúrou menných typov. Živé mená nadväzujú 
na starú jednomennú sústavu, začali sa formovať v 18. st., po období reforiem 
Jozefa II. a utvorení pojmu úradné meno. Kodifikovaním dvojmennej sústavy 
sa umožnilo odlišovať členov pokrvného príbuzenstva navzájom a v pomere 
k nepríbuzným osobám. Kodifikáciou dvojmennej sústavy sa neodstránilo 
vnútorné napätie medzi neustále sa rozširujúcimi pomenovacími potrebami. 
Úradná pomenovacia sústava neposkytovala dosť možností na riešenie vnú-
torných protikladov, ale riešenie sa našlo v sústave živých osobných mien.  

Úradné mená poskytujú neúradnému pomenúvaniu iba časť pomenovacie-
ho inventára. Rodné meno sa používa v podobe, ktorá zodpovedá spoločenskej 
situácii a postoju hovoriaceho k denotátu. Priezvisko má obyčajne podobu 
živého rodinného mena. Denotát sa však často pomenúva pomocou individu-
álnych vlastností: telesných, duševných, podľa zamestnania, podľa bývalého 
alebo terajšieho majiteľa domu (pozemku), podľa mena obľúbených domácich 
zvierat atď. Živé rodinné meno sa dedí (deti), prípadne prijíma na základe 
rôznych podnetov, rodinných alebo miestnych zvyklostí od otca, matky, sta-
rých rodičov, svokra, svokry, syna, brata... Pomenovacie postupy sa môžu 
navzájom kombinovať. Podstatný rozdiel medzi živým a úradným pomenova-
ním spočíva v tom, že pri neúradnom pomenúvaní jedna osoba máva niekoľko 
živých mien. Živé mená nie sú právne záväzné a dedia sa alebo prijímajú iba 
potenciálne, podľa zásad platných v oblasti úradného pomenúvania. Znalosť 
a existencia živých mien tvoria súčasť miestnej sociálnej vrstvy. Zaradenie 
nového obyvateľa do miestneho kolektívu sa prejavuje utvorením neúradných 
mien primeraných rozličným komunikačným situáciám. 

Živé mená tvoria neuzavretý súbor antroponým a sú neustále sa rozširujú-
cou zložkou pomenúvania. Sústava živých mien tvorí systém antroponymic-
kých modelov, ktoré sa skladajú z obsahového, motivačného a slovotvorného 
modelu. V takomto modeli vystupujú nasledujúce funkčné členy (FČ) – krstné 
(rodné) meno (K), priezvisko (P), individuálna charakteristika (CH), živé 
rodinné meno (RM), živé meno podľa domu (MD), apelatívny vetný člen (A) 
– každý so svojimi sémantickými príznakmi (Blanár – Matejčík, 1978). Ako 
vzorku sme si vybrali roztrúsené osídlenie v okolí mesta Nová Baňa – Štále. 
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Toto pomenovanie pre roztrúsené (laznícke) osídlenie hospodárskych usadlos-
tí (pôvod hľadáme v nemeckom substantíve r Stall – maštaľ, chliev) v kopco-
vitom teréne nadobudlo v meste platnosť mikrotoponyma z pôvodného štál → 
Štále. V priebehu vyhodnocovania výsledkov výskumu sme vychádzali z 
vlastných zistení, ktoré sme porovnávali s predchádzajúcim výskumom V. 
Blanára a J. Matejčíka. V rámci tejto oblasti sme z celkového počtu obyvateľ-
stva mesta žijúceho v tejto časti spracovali ŽM 388 obyvateľov. Oproti pred-
chádzajúcemu výskumu (skúmaných bolo 550 obyvateľov) došlo k poklesu 
počtu obyvateľstva, čo zároveň priamoúmerne vplývalo na zníženie počtu ŽM. 
Situácia nastala presťahovaním sa väčšej časti obyvateľstva, hlavne mladšej 
generácie, do blízkeho mesta a pôvodné obydlia využívajú len na chvíle oddy-
chu počas víkendov, prípadne ich predali novým majiteľom. V tomto druhom 
prípade ide o ľudí pochádzajúcich z iných miest (napr. často z Bratislavy, 
Nitry), pri ktorých sme vznik ŽM zatiaľ nezaznamenali. Je však možné, že 
„nestihli“ ešte vzniknúť. Začínajú sa však objavovať spojenia, ktoré naznaču-
jú vznikajúci akt propriálnej nominácie, o konkrétnom novom ŽM však ne-
možno hovoriť, napr.: predchádzajúci (zomretý) majiteľ domu Karol Hollý 
mal ŽM Karol Králikov, súčasný majiteľ pochádzajúci z Bratislavy sa v ko-
munikácii spomína ako mešťan z Králikovho domu. Je možné, že na istom 
stupni spoločenskej komunikácie toto spojenie zanikne (napr. ak sa nový 
obyvateľ spriatelí s pôvodným obyvateľstvom ulice), alebo dôjde k jeho pro-
prializácii a vznikne z neho ŽM s prípadnou modifikáciou. To práve pouka-
zuje na neustálu tvorbu ŽM. 

Jednotlivé funkčné členy sme charakterizovali hlavne na základe ich ob-
sahovej hodnoty pomocou antroponymických sémantických príznakov. Postu-
povali sme podľa charakteristiky V. Blanára (Blanár – Matejčík, 1978, s. 27, 
schéma č. 1).  
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Graf č.1 – Percentuálne vyjadrenie počtu ŽM, ktoré obsahujú jednotlivé FČ  

z celkového počtu ŽM 
Najfrekventovanejším FČ je K. Druhým v poradí je FČ RM, na treťom 

mieste je FČ MD s veľmi malým odstupom od RM. V menšom počte sú za-
stúpené FČ s A a Ch. FČ P je zastúpený v najmenšom počte, táto skutočnosť 
je spôsobená tvorbou ŽM s výrazným zastúpením AL RM a MD. Ich časté 
využívanie súvisí s roztrúseným osídlením v tejto oblasti, kde nositeľov rov-
nakých priezvisk odlišujú podľa obydlia na istom štále. V tejto oblasti je v 
bežnej komunikácii typické časté používanie apelatív pri oslovovaní (ťetka, 
stríc, ďouča, chlapčok...), často aj bez ostatných propriálnych FČ, čo má za 
dôsledok pomerne vysokú účasť FČ A v PM.  

 
Krstné (rodné) meno (K) 
Krstné meno sa v PM vyskytuje často v hypokoristickej podobe, ktorá sú-

visí s jeho expresívnym príznakom [+ konotatívnosť] a používaním v [užšom 
spoločenskom úze]. Je to jeden z najpoužívanejších FČ. V našom prípade sa 
nachádza v 87,3 % ŽM. 

Môže sa vyskytovať samostatne (v jednočlenných PM), častejšie sa nachá-
dza vo viacčlenných PM. Samostatne sa vyskytuje hlavne v ŽM, ktoré sa 
používajú v užšom okruhu používateľov, v širšom okruhu stráca identifikačnú 
hodnotu. Tá môže byť platná len v prípade použitia netypickej podoby bežné-
ho mena, napr. Mišinko, Zdénka, Vilinko, Stevko... V mnohých prípadoch sa 
však K nachádza v spojení s inými FČ, najčastejšie s RM (Jano Kajlovskí), 
MD (Anča Zadniacka), Ch (Tóno Kapusňiak). 

V jednotlivých ŽM sa najčastejšie nachádza len jedno K. V niektorých ŽM 
tvorených trojčlenným PM sa môže K vyskytovať dvakrát, príp. viackrát. Ide 
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hlavne o prípady, keď je ŽM motivované celým ŽM inej (príbuznej) osoby, 
a to hlavne v triede V (Lojzovho Žňavova Anka). Pri vyhodnotení sme K ako 
FČ rozdelili do niekoľkých skupín: 

K – bez iného označenia ide o úradnú podobu krstného mena, ako je zapí-
sané v matrike. Pri charakterizovaní jednotlivých K sme pri mužských 
krstných menách (v triede Ž a S) zistili hlavne tvary zakončené na spoluhlá-
sku (Martin, Peter, Karol, Marián, Milan, Klement...). Všetky ženské K (v 
triede V a S) boli zakončené na samohlásku -a (Zita, Anna, Irena, Helena...). 
Tieto K majú podoby zhodné so zoznamom úradných podôb krstných (rod-
ných) mien (Majtán – Považaj, 1993). 

K – sme označovali hypokoristické a deminutívne tvary K. Takéto mužské 
hypok. tvary K boli zakončené najčastejšie na -o (Jano, Emilo, Tóno, Miro, 
Lojzo...), príp. -ino (Domino). Niekoľko K je zakončených na spoluhlásku, 
napr. Bernát (Bernard). Mužské demin. tvary sú najčastejšie zakončené na -
ko (Miško, Lacko, Janko, Jožko...), príp. -inko (Mišinko). Pri ženských hypok. 
tvaroch sú K zakončené na -a (Zuza, Jozefa, Mara, Róza...) alebo na -ina 
(Štefina), -iša (Mariša). Tvary ženských deminutív majú zakončenie na -ka 
(Anka, Marka, Helenka, Filka, Ilonka...), príp. -ička (Anička), -itka (Margit-
ka). 

<K> – označuje nepravidelnú zmenu, inojazyčnú podobu, nárečovú alebo 
nespisovnú podobu. V rámci všetkých K sme ich však zaznamenali len veľmi 
málo 1,59 %. Išlo napr. o tieto K: Stevko (Stefan), Olga (Oľga) – s tvrdou 
výslovnosťou t; Zdénka (Zdena) – s predĺženou samohláskou v základe mena, 
Kalman (Koloman) – inojazyčný tvar – maď. 

K# – používame, ak sa K ako FČ ŽM nezhoduje s úradným rodným me-
nom Alfréd (Ladislav). Takéto pomenovanie je však skôr ojedinelé, o čom 
svedčí aj jeho minimálne zastúpenie v celkovej skupine FČ K. Táto situácia 
často vznikala pri výbere tzv. módnych mien, ktoré nezodpovedali napr. cir-
kevným požiadavkám na krstné meno, preto rodičia museli módne meno 
nahradiť iným. I keď v tejto časti mesta sa to práve nevyskytuje, existujú však 
situácie, že používatelia takéhoto mena často ani nevedia o oficiálnom mene, 
ktoré má nositeľ zapísané v matrike. 
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Graf č.2 – Percentuálne vyjadrenie počtu ŽM s FČ K 

 

Príbuzenské pomenovacie motívy krstného (rodného) mena 

Príbuzenské pomenovacie motívy sa označujú dolným indexom priamo pri 
FČ alebo pri opisných ŽM za zátvorkou. V rámci jednotlivých tried sme si 
všímali hlavne príbuzenské pomenovacie motívy od otca (1), matky (11), 
manžela (3) – v triede V, manželky (33) – v triede Ž. Ostatné časti tvoria K s 
inými indexmi a K bez indexu. Najväčšie zastúpenie vo všetkých troch trie-
dach majú FČ K bez indexu, ide teda o K motivované úradnou podobou rod-
ného mena pomenovaného. V opisných ŽM sa vyskytujú motivácie menom 
manželky, manžela, príp. v menšom počte starým otcom, svokrom atď. V 
prípade triedy S vystupuje o niečo viac do popredia motivovanosť menom 
otca, čo poukazuje na stále postavenie otca ako hlavy súčasnej slovenskej 
rodiny. 

 
Priezvisko (P) 
Priezvisko, ako jeden z členov úradnej pomenovacej sústavy, tvorí v na-

šom prípade len 7,14 % celkového počtu ŽM využívajúcich jeho FČ. V po-
rovnaní s inými výskumami predpokladáme, že daný jav je spôsobený na úkor 
výrazného využitia FČ RM a MD, ktoré v prípade lazníckeho osídlenia v 
skúmanej oblasti poskytujú lepšie možnosti identifikácie (obidva sa nachádza-
jú približne v 75 % ŽM našej oblasti). V práci V. Blanára a J. Matejčíka 
(1978) je P charakterizované znakmi ustálenie [administratívno-právnym 
úzom] a súčasne [užším spoločenským úzom], ktoré je spoločné s K. Okrem 
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toho sa P v sústave ŽM vyznačuje príznakom [- konotatívnosť]. Pri porovná-
vaní výsledkov a záverov, ku ktorým dospeli V. Blanár a J. Matejčík, môžeme 
potvrdiť, že pre túto oblasť je naozaj príznačný nedostatok využitia FČ P 
v ŽM. Tak ako aj my, aj predchádzajúci bádatelia zistili, že na túto skutoč-
nosť má vplyv roztrúsené laznícke osídlenie, ale aj vysoká frekvencia tých 
istých priezvisk. Vo viacerých prípadoch sa P vyskytuje v spojení s iným FČ, 
hlavne s RM, ku ktorým sa pre presnejšiu identifikáciu najčastejšie pripája K: 
Trnkov Marián, Kálman Polc. 

V rámci jednotlivých skupín môžeme v našej práci vydeliť nasledujúce ty-
py FČ P: 

P – bez ďalšieho označenia je motivované úradným P nositeľa alebo jeho 
rodinného príslušníka. Z morfol. hľadiska ide hlavne o tvary v nom.: Palajov 
Karol, Trnkova Anka; v opisných ŽM môžu mať tvar genit.: Markin Pala-
jovej sin. V našom prípade sa najčastejšie používa s prechyľovacími prípona-
mi pre jednotlivé triedy, keďže býva často spojené s RM, príp., MD používa 
práve prípony typické pre tieto FČ: -ov , -ova, -ovo. 

<P> – nepravidelná zmena priezviska, nárečová alebo nespisovná podoba, 
v našom prípade je skoro zanedbateľná, podobne ako P – neúradná forma 
priezviska, končiaca na sufixy -ovie, -oje, -oviech, -ých/-ych, -ch, -ka, -ička, 
-uľa, -aňa. Nepravidelná zmena nastala pri ženskom ŽM Ivinka (Anna Ivíno-
vá), Koprňická Zita (Kopernická). Neúradná forma sa vyskytla v prípade FČ 
P: Marka Búrička (Mária Búryová). 
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Graf č.3 – Percentuálne vyjadrenie počtu ŽM s FČ P 
 
Príbuzenské pomenovacie motívy priezviska 
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Príbuzenské pomenovacie motívy sa v rámci FČ P v jednotlivých triedach 
Ž, V, S vyskytujú v menšom počte. Kým v triede Ž je motivácia P otca výraz-
ná pri 11,11 % ŽM, v triede V 8,33 % ŽM , v triede S predstavuje 0 %. Toto 
zistenie znovu potvrdzuje väčší význam používania FČ RM ako P. Pomerne 
vysoké zastúpenie má však motivácia v triede V od P manžela – až 66,67 % 
ŽM. Tu vidieť hlavný vplyv našej úradnej pomenovacej sústavy, kde manžel-
ka prijíma pri sobáši priezvisko manžela.  

 
Individuálna charakteristika (Ch) 
Individuálna charakteristika predstavuje nededičný člen. Je ustálená užším 

spoločenským úzom. Pre Ch môže tento úzus tvoriť celá dedina, v našom 
prípade celá oblasť, v niektorých prípadoch ide o starú Ch, ktorá je známa pre 
široký okruh používateľov. Pri výskume sme zistili, že v niektorých prípadoch 
môže ísť o dedičnú Ch, hlavne vo vzťahu k blízkym príbuzným osobám. 
Napr.: Mária Tužinská má ŽM Čadúch, PM je Chv, vznikla od vonkajšej 
vlastnosti – mala tmavú pleť. Jej dcéra Mária Tužinská ml. túto Ch automa-
ticky zdedila a jej platnosť sa rozšírila na celú oblasť. Na odlíšenie matky od 
dcéry, keďže majú rovnaké úradné mená, sa použil apelatívny člen (A) – 
mladý, ktorý sa však nezhoduje s prirodzeným rodom pomenovanej osoby 
ženského pohlavia (ŽM: mladí Čadúch, PM: A-Chv

11). V tomto prípade sa 
vyskytuje popri jednom špecifiku [+ dedičnosť] aj druhé, a to nezhoda s priro-
dzeným rodom. Takáto jazyková forma sa vyskytuje aj v niektorých ďalších 
prípadoch, napr. ŽM: Chlp Šmídelov – PM: Chv+MD, ktorou pomenúvajú tiež 
osobu ženského pohlavia Jozefínu Šipikalovú. 

V Ch sa uplatňujú aj hodnotiace postoje pomenúvateľov, napr. expresív-
nosť + konotatívnosť: Emil Búry – Gorila (mohutný postavou, chodí prihrbe-
ný, je zarastený), spoločenská príznakovosť + spoločenské zaradenie: Helena 
Polcová – Profesorka (pôsobila na SOU ako majsterka – krajčírka, ale dala sa 
oslovovať titulom, ktorý jej nepatril), Jozef Holý – Umelec (snaží sa maľovať 
obrazy ako maliar samouk) atď. 

Ch je samostatný FČ, ale jeho AL sa môže využiť v RM alebo MD. Keď 
k AL Ch pridáme -ov, -ova, vznikne RM (Šmídel → Šmídelov, Šmídelova), 
s predložkou do, u, od a príponou -ov vznikne MD (Škriablik → do / u 
Škriablikov). 

Ch a jej AL v RM a MD sa často prenáša aj na iných členov rodiny, zvy-
čajne z mužských na ženské, v ojedinelých prípadoch opačne. Vtedy sa pri Ch 
označuje dolný číselný index poukazujúci na rodinného príslušníka, od ktoré-
ho Ch pochádza: Ján Ivin – Blcháč, PM: Chv

11 (matkine ŽM – Blcháčka, PM: 
Chv – mali doma veľa bĺch) alebo Filoména Muchová – Filka Zvoničkova, 
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PM: K+<Ch>p
3. Najčastejším slovným druhom, ktorým sa Ch motivovala, 

bolo všeobecné substantívum profesorka → Profesorka, horár →  Holál, 
mäsiar →  Mesiar. Motiváciou bolo aj vlastné meno, napr. z dejín Ján Nálep-
ka, často sa vyskytli aj zvieracie substantíva (Koza, Gorila, Vrana,...), motí-
vom mohla byť aj príslušnosť k národu či krajine (Polka, Štefan Polkin). V 
niektorých AL sa vyskytli aj adjektíva (Mladí, Čierna, Horní, Dolní) ako Chv. 
V Chp sa adjektívum často tvorí od toponyma – chotárneho názvu Kajlovka 
→  Jano Kajlovskí, Pažiť →  Emilo Pažitnícki... 

Z hľadiska neutrality + expresivity sa medzi ŽM vyskytli lichotivé ŽM 
(Umelec), posmešné (Hrošiak, Metla, Maslo), hanlivé (Tchorica, Chlp) až 
vulgárne (Pičík). 

Horným indexom nad Ch, ktorý je vždy z malých písmen, označujeme 
druh motivácie: v (fyzické alebo duševné vlastnosti), z (trvalé alebo dočasné 
zamestnanie),  p (pôvod alebo bydlisko), m (bývalý alebo terajší majiteľ, ak 
nie je totožný s nositeľom mena, sused), dz (obľúbené domáce zviera), n (ne-
jasná, dvojznačná motivácia). 

Na základe uvedených možností označovania motivácie individuálnej cha-
rakteristiky sme zistili, že až 61,64 % z celkového počtu Ch má FČ CHv, 
väčšiu časť tvoria aj CH motivované z a p , naopak motivovanosť m, dz, príp. 
n sú zastúpené vo veľmi malom počte. 
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Graf č. 4 – Frekvencia obsahových motivácií Ch pre celé Štále 

 
Príbuzenské pomenovacie motívy individuálnej charakteristiky 
 



126 ANITA HOLÁ 

Individuálna charakteristika predstavuje individuálny, nededičný člen. V 
niektorých prípadoch však môže ísť o dedičnú Ch, hlavne vo vzťahu k blíz-
kym príbuzným osobám. Táto skutočnosť sa vo FČ Ch označuje dolným čí-
selným indexom. 

V triede Ž sa popri 89,19 % Ch bez príbuzenského motívu vyskytuje 5,41 
% Ch s príbuzenským motívom manželky, ten býva v FČ Ch označený inde-
xom 33. Napr. v prípade ŽM Štefan Polkin (K+Chp

33) ide o motiváciu Chp 
manželky, ktorá je citeľná aj z tvaru ŽM, od ŽM manželky Polka. Menšie 
zastúpenie majú tvary motivované otcom, príp. iné indexy, napr. ŽM: Obe-
sencov Jano PM: Chv

1/ MD +K, ŽM: Mičurinov zaťko PM: Chv
5/ MD +A. V 

triede V je príbuzenská motivácia individuálnej charakteristiky silnejšia. 
Popri 60,71 % FČ Ch bez indexu sa tu vyskytuje až 32,14 % FČ Ch motivo-
vaných manželom, s indexom 3 a 7,14 % FČ Ch motivovaných otcom. V 
triede S sa výrazne prejavila motivácia príbuzenským motívom otca (25 %), 
ale aj matky (12,5 %). 

 
Živé rodinné meno (RM) 
RM funguje ako samostatné ŽM, ktoré pomenúva rodinu ako celok, ale 

môže byť aj súčasťou živého osobného mena. Slúži na identifikáciu jednotli-
vých rodín v rámci lazníckeho osídlenia.  

V triede Ž je najvyššia frekvencia FČ RM bez indexu. V predchádzajúcich 
kapitolách sme už spomenuli, že FČ, pri ktorom sa neoznačuje dolný číselný 
index, predstavuje motiváciu príznakom rodiny ako celku, zdedený po muž-
skej línii, ktorý sa neoznačuje. Je to jedna zo základných charakteristík RM. 
Vysokú frekvenciu FČ RM sme zistili pri pomenovacom motíve otca (1), 
matky (11) ale aj manželky (33), ktorá je zrejme v hierarchii rodiny dominan-
tnejšia, príp. môže ísť o prisťahovaného muža do rodiny ženy alebo tejto 
oblasti.  

V triede V vystupuje do popredia FČ RM s príbuzenskou motiváciou man-
žela (3), predstavujúci viac ako polovicu ženských ŽM (52,24 %), istú úlohu 
tu ešte zohrávajú aj pomenovacie motívy otca, ale zrejme vzhľadom na to, že 
žena po svadbe prijíma priezvisko manžela, dochádza podobne aj pri tvorbe 
jej ŽM k prijatiu manželovho pomenovacieho príznaku. O zostávajúcom prí-
znaku otca možno hovoriť v prípade, ak sa žena po svadbe nesťahuje zo svoj-
ho pôvodného bydliska (domu, štálu) k manželovi, ale manžel k nej. Nezried-
ka potom nastane opačný prípad, ktorému sme sa venovali vyššie, tzn. manžel 
prijíma pomenovací motív manželky alebo jej rodiny. 

V triede S sa vyskytujú RM s príznakom rodiny ako celku (57,58 %), ale 
vysokú frekvenciu má FČ RM s príznakom otca (1) – 31,82 %. Tvorenie ŽM 
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pomenovacím motívom matky nie je až také výrazné. Na tvorbu ŽM majú 
vplyv hospodárske a sociálne pomery rodiny, motivácia ŽM triedy S pomeno-
vacím motívom otca môže byť spôsobená aj istým silnejším postavením otca, 
ako matky. (Príkl.: Oblasť je známa ešte aj dnes drevorubačstvom a prácami 
v lese, s využitím hospodárskych zvierat – hlavne koní alebo lesnej techniky. 
Muž – otec má teda v takomto prípade dominantnejšie postavenie vo vnímaní 
rodiny okolím ako žena – matka, preto je motivácia otcovským pomenovacím 
príznakom silnejšia.) 

 
Meno domu (MD) 
MD funguje podobne ako RM. Ide o dedičné ŽM, ktorým sa pomenúva 

dom, gazdovstvo s jeho obyvateľmi. MD je prechodným typom mena medzi 
antroponymom a toponymom. Ide o určenie bývania v dome, dedine, ale 
hlavne o určenie polohy domu. Vyskytuje sa s predložkami do, u, od. Pokiaľ 
stojí samostatne, má v podstate platnosť toponyma. V našom výskume však 
býva najčastejšie spojené s FČ RM. 

Mená domu dedia obyvatelia domu bez ohľadu na ich priezviská, platí to 
dokonca aj pre tzv. víkendových majiteľov domu – rekreantov, ktorí automa-
ticky nadobúdajú (bez ohľadu na to, či s tým súhlasia alebo nie) pôvodné 
meno domu. V skúmanej oblasti ide vlastne o pomenovanie konkrétnej usad-
losti, lazu, štálu. Obidva pomenovacie typy RM aj MD sa vzájomne dopĺňajú, 
čoho dôkazom je aj ich vysoká frekvencia v jednotlivých ŽM. RM predstavuje 
75,4 % a MD 75 % FČ. Aj na základe toho môžeme zistiť, že sa vyskytujú 
v jednotlivých ŽM spoločne. 

Apelatívny člen (A)   
Apelatívny člen je súčasťou ŽM. Na Štáloch sú súčasťou 21,43 % ŽM. 

Vyskytujú sa v troch základných významových skupinách: 
1. ak vyjadruje príbuzenský vzťah pomenovanej osoby (dcéra, syn, otec, 

mama, žena, muž), tvorí samostatný FČ, k ostatným členom sa pripája 
znamienkom + ; 

2. ak vyjadruje vekové a generačné zaradenie (starý, mladý, starší, mlad-
ší); 

3. ak vyjadruje oslovenie staršej osoby (ujo, tetka, pán, pani) a titul (inži-
nier, doktor). 

V druhom a treťom prípade tvorí A s vlastným menom pomenovaciu jed-
notku, ale nepredstavuje osobitný FČ, preto sa k svojmu FČ pripája spojovní-
kom. 
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Frekvenčná distribúcia pomenovacích modelov 

Pomenovacie modely, ktoré sme počas výskumu vytvorili, zachytávajú ob-
sahovú, motivačnú a jazykovú stránku živých mien. Na 388 skúmaných osôb 
pripadá 504 ŽM, potom priemerná frekvenčná distribúcia ŽM je 1,29. Na 504 
ŽM pripadne 181 PM, potom fk = 2,78.(Ž = 2,74, V = 2,75, S = 2,93) – fk = 
frekvenčný kvocient. Prvé tri najfrekventovanejšie modely vyprodukujú 43,64 
% živých mien. PM s frekvenciou 1 sa pohybujú okolo 20 – 30 %, ostatné PM 
tvoria + 30 % ŽM. V priebehu modelovania sme vytvorili podľa charakteru 
PM ŽM, ktoré sa skladali z jedného (14,36 %), dvoch (62,43 %), troch (22,65 
%) a štyroch (0,55 %) FČ. Najpočetnejšiu skupinu tvoria dvojčlenné PM, 
ktoré nahrádzajú v členitosti úradnú pomenovaciu sústavu. Jednočlenné PM 
sú najčastejšie tvorené FČ K a Ch, dvojčlenné kombináciou FČ K, Ch, RM, 
MD, príp. A. 

Porovnanie výsledkov s výskumom V. Blanára a J. Matejčíka 

Pri porovnávaní výsledkov nášho výskumu (V2) s predchádzajúcim (V1) 
sme zistili tieto údaje: 

1. Počet skúmaných osôb: V1: 550, V2: 388. Úbytok obyvateľstva súvisí 
so spomínaným sťahovaním sa hlavne mladšej generácie priamo do mesta 
Nová Baňa. V oblasti zostáva len staršie obyvateľstvo. 

2. Počet ŽM: V1: 902 (Ž: 286 – 32 %, V: 314 – 35 %, S: 302 – 33 %) 
V2: 504 (Ž: 236 – 46%, V: 171 – 34 %, S: 97 – 20 %) 

Frekvenčný kvocient: V1: 1,65 ; V2: 1,29 
Počet PM: V1: 187 (Ž: 58 – 27 s frekv. 1, V: 67 – 36 s frekv. 1, S: 62 – 29 

s frekv. 1) 
V2: 181 (Ž: 86 – 58 s frekv. 1, V: 62 – 45 s frekv. 1, S: 33 – 17 s frekv. 1) 
Distribúcia PM – pomer počtu ŽM a PM: 
V1: 4,86 (Ž: 4,93, V: 4,69, S: 4,86) 
V2: 2,78 (Ž: 2,74, V: 2,75, S: 2,93) 
Členitosť PM: V1: 2,19 (Ž: 2,02, V: 2,11, S: 2,45) 
V2: 2,09 (Ž: 2,05, V: 2,06, S: 2,24) 
Využitie FČ: 
K: V1: 84,8 % ,V2: 87,3 % 
P: V1: 13 % , V2: 7,14 %  
Ch: V1: 13,6 %,V2: 14,48 % 
RM = MD: V1:71,4 % V2: 75,2 % 
A: V1: nevyhodnotené, V2: 21,43 % 
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Pri súhrnnom porovnaní výsledkov obidvoch výskumov možno konštato-
vať, že bola dokázaná jedna zo základných vlastností živých osobných mien 
ato, že sú neustále sa vyvíjajúcou vrstvou lexiky jazyka. Z hľadiska počtu ŽM 
došlo v našom výskume k ich poklesu, čo sa však neodrazilo na využití jed-
notlivých FČ, kde výsledky V2 sú približne zhodné s V1. Výraznejší pokles 
môžeme sledovať pri distribúcii PM. Členitosť však tiež zostáva dosť podob-
ná. 

Už teraz však môžeme povedať, že nie vo všetkých častiach mesta dochá-
dza k takému spôsobu živého pomenovania, ako je to na Štáloch. Priamo 
v centre mesta a v priľahlých sídliskách živé pomenúvanie klesá, keďže sa 
sem prisťahovalo množstvo obyvateľov z okolitých miest a vplyvom istej 
„anonymnosti“ sídlisk tu k živému pomenúvaniu dochádza len vo veľmi ma-
lom množstve. Na druhej strane živé pomenúvanie neustále existuje v tých 
častiach mesta, kde žije pôvodné obyvateľstvo bývajúce hlavne v rodinných 
domoch, ale isté možnosti pomenúvania ŽM sa vyskytujú aj na jednom star-
šom sídlisku, ktorého obyvatelia tu žijú približne 20 – 25 rokov a v podstate 
sa skoro všetci poznajú.  

Výskum živého pomenúvania nás oslovil natoľko, že sme sa rozhodli po-
kračovať v podobnom výskume v komunite Slovákov žijúcich v Maďarsku, 
v okolí vrchu Piliš (neďaleko Budapešti). Napriek sťaženým podmienkam na 
rozvoj jazyka sme zistili, že príslušníci tejto komunity sa neprispôsobili životu 
v maďarskom jazykovom prostredí natoľko, že by prestali používať rôzne 
formy slovenského živého osobného pomenúvania. Aj keď na druhej strane 
musíme konštatovať, že takéto pomenúvanie funguje najmä u najstaršej gene-
rácie 60- a viacročných, s výrazným využitím FČ Ch, hlavne v jedno- a dvojč-
lenných modeloch. Vyhodnotenie tohto výskumu je však predmetom inej 
práce. Zostáva nám len veriť, že snaha o zachovanie pôvodného materinského 
jazyka bude silnejšia ako vplyv tamojšieho maďarského prostredia. 
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ANTROPONYMÁ V TEXTOCH ADMINISTRATÍVNO-
-PRÁVNEHO CHARAKTERU V MLADŠOM  
PREDSPISOVNOM OBDOBÍ 

 
Miriam Gigerová 

 
V nasledujúcom príspevku sa mienime zaoberať skúmaním pomenovacej 

sústavy osôb (antroponymami) vyexcerpovanými z korpusu (33) administra-
tívno-právnych dokumentov 16. – 18. stor. administratívno-právneho charak-
teru deponovaných v štátnom archíve v Trnave. Časové rozpätie písomností je 
od roku 1535 do r. 1795. Ide o „inquisitiones“ a „acta juridica“ (súdnu agen-
du, právnu korešpondenciu). Obsahom súdnej agendy je autentický zápis 
vypočúvania svedkov a obžalovaných v rôznych kauzách. V právnej koreš-
pondencii nachádzame žiadosti osôb zasielané vrchnosti o ich omilostenie 
alebo listy predstaviteľov obcí zasielané vyššej inštitúcii o posúdenie rôznych 
káuz, o posúdenie veľkosti chotárnych území, o zbavenie krivého obvinenia 
osôb. Z hľadiska jazykového charakteru textov ide o slovaciká s výskytom 
ucelených častí v latinčine (predovšetkým úvodné a záverečné formuly a oje-
dinele nepriama výpoveď osôb) a v maďarčine (len v jednom prípade, ide o 
zosumarizovanie predchádzajúceho zápisu v slovenčine) a jednotlivých lexi-
kálnych jednotiek v latinčine, češtine, v nemčine a v maďarčine.  

V úvode by sme chceli uviesť niekoľko základných termínov nevyhnut-
ných na získanie ucelenejšieho pohľadu na danú problematiku. 

Vo vývoji pomenovania osôb boli dôležitými viaceré historické medzníky. 
Prijíma sa názor, že spôsob pomenovania osôb tak, ako ho poznáme dnes, sa 
ustaľoval v 17. a v 18. storočí a neskôr, za vlády Jozefa II., sa prijal i úradne 
(koniec 18. stor.). Nemenej dôležité boli i rozhodnutia Tridentského koncilu 
(1545 – 1563) o používaní mien (p. Majtán, 1994, s. 30). Historický vývin pome-
novaní osôb môžeme sledovať i na konkrétnych textoch, najmä ak máme 
k dispozícii dokumenty, ktoré presahujú časovo jedno storočie. V našom ex-
kurze do danej problematiky sa nemienime venovať vymenúvaním spôsobov 
pomenovávaní osôb od najstarších čias, teda obdobím Veľkej Moravy. Zame-
riame sa na obdobie nazvané v slovenskej historickej jazykovede ako mladšie 
predspisovné obdobie.  

Vychádzajúc z existujúcej slovenskej terminológie venujúcej sa vývinu 
pomenovávaní osôb v starších obdobiach, vznikajú určité problémy so zarade-
ním daného pomenovania. Pozrime sa na problematiku konkrétnejšie. Termín 
prímeno je podľa Majtána buď a) v jednomennej sústave: doplňujúci člen 
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osobného mena, ktorý vznikol z prezývky alebo iného typu mena podľa vlast-
nosti, zamestnania, pôvodu a pod. ([Ján] Čierny, Kolárik, Mesiarkin, Júran...) 

b) v dvojmennej sústave: obyčajne neúradný člen osobného mena dopĺňa-
júci priezvisko v spoločenstve viacerých rodín s rovnakým priezviskom ([Ko-
lárik] Krátky, Dolný, Z vŕšku, Ančin...); (čes. příjmí; p. Majtán, 1995, s. 26). 

Pojem prezývka je u daného autora istým spôsobom ustálené, obyčajne ex-
presívne pomenovanie osoby podľa nejakej charakteristickej vlastnosti alebo 
okolnosti (Táraj, Dupko, Kanec...); (čes. přezdívka; pozri c. m). 

Priezvisko je charakterizované ako základný člen osobného mena v dvoj-
mennej sústave; čes. příjmení; p. Majtán, 1995, s. 26. 

V praktickej časti sa vyskytli niektoré terminologické problémy s označo-
vaním tzv. priezvisk. V rôznych jazykovedných štúdiách, ktoré sa zaoberajú 
rovnakou problematikou, t. j. pomenovávaním osôb v predspisovnom období, 
sa používajú termíny prímeno a priezvisko nekonzekventne. Raz je to isté 
pomenovanie osoby hodnotené ako prímeno a inokedy ako priezvisko. Preto 
sme sa rozhodli hodnotiť dvojmenné pomenovania osôb ako rodné meno a 
priezvisko. Nemôžeme totiž zistiť, či sa jednotlivé pomenovania hodnotené 
ako priezviská dedili alebo nie, pretože naše texty sú diachrónneho charakte-
ru; zachytávajú pomenovanie konkrétnej osoby raz alebo aj viackrát vzhľa-
dom na jej činnosť (kriminalitu). Napríklad v type pomenovania osoby Rus-
nak Yanko z s/Pukancze; Rusnak Yanko nemôžeme s istotou rozhodnúť, či 
pomenovanie Rusnák funguje ako dopĺňajúci člen, teda označenie etnickej 
príslušnosti, alebo ako priezvisko. 

Ako sme už povedali, najstarším typom pomenovania osôb je označenie 
jedným menom, krstným menom, ku ktorému sa ako dopĺňajúci člen pridáva-
lo viacero danú osobu identifikujúcich označení, ktoré mohli predstavovať a) 
spoločenské postavenie alebo zaradenie osoby, jeho zamestnanie, b) postave-
nie v rodine alebo príbuzenské zaradenie spolu s menom osoby (osôb) príbu-
zensky spätej, c) rodovú alebo etnickú príslušnosť, d) názov miesta aktuálne-
ho bydliska danej osoby alebo sídla rodu, e) duševné alebo telesné danosti 
osoby. V našich dokumentoch sa daný typ pomenovania osôb vyskytuje vo 
zvýšenej miere v 16. stor., ale nachádzame ho v menšom počte aj neskôr. 
Príklad: 16. stor.: pana Thomasse z Zawad, spoluobywatele miesta Skalicze; 
Thomass; zialoba pana Thomkowa; proti zialobie panie Thomkowey; pan 
Thomek; Kacza s Prosczyowa; Kacza; der Kacža von Prostiowa; 
na/Trachowyczowy syni z Patowe wsy na/Zygmunda a/na Alberta; Lukass, czo 
se vczyl rzemesla masarzskeho; Chromeho syn Yanka w/Patowe wsy; Tomas-
sek z Zwolena; Tomass [zo] Zwolena; Demiter, vmy niemeczky, vhersky, 
w/byle zupiczy, ma bradu nedluhu; Wondreg z/Modrdofa; Mihal z/Piechowa; 
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(towaryss) z/Krupeg gmenem Petr; doyka Alena z Buru; 17. stor.: pastyr pak, 
nebohy Mychal; Zakarias, Keberlynowy syn; nebosstik Gabriss; relicta Mad-
la; Jano, pacholek Sicorow; 18. stor.: matrony a obiwatelkiny kostollanske 
giducze z Trnawy, gedna gmenem Dorothea, manzelka Gury Bellanskeho a 
druha Marina, manzelka Stephana Hulky, obywatelu kostollanskich; (od 
človeka) menem Iancsiho, obiwatel modrdofsky, osemdesat rokow stary; ne-
boheho stareho Ondrassa Czigána ženu menem Ancsu (poslal); Theresa, 
Kopcsany Ianosa manzelka; Rosalia, mog otecz sa wolal Michal Fajtak 
w Ralbochu biwal, Michala Boholics, obiwatela Haszprunskeho manželka. 

V našich textoch sa vo veľkej miere stretávame s typom pomenovania 
osôb, napr. Tomassek z Zwolena. Je tu otázne, či ide o rodné mená alebo o 
priezviská. Prikláňame sa k názoru, že ide o rodné mená, pretože tie sa na 
pomenovanie osôb používali už v najstarších časoch spolu s označením rodo-
vej príslušnosti alebo aktuálneho bydliska osoby. Pritom nevylučujeme mož-
nosť, že práve z daných rodných mien sa neskôr vyvinuli priezviská. Ak sa 
bližšie pozrieme na zdrobneniny daných rodných mien, musíme uvažovať o 
ich funkcii. Podľa Beneša bývajú zdrobnelinami označovaní menší alebo 
mladší ľudia ako ich menovci, alebo je týmto spôsobom vyjadrený generačný 
rozdiel medzi nositeľmi rovnakého mena, napr. medzi otcom a synom. Prí-
padne sa zdrobneným tvarom mena vyjadroval vzťah závislosti od niekoho s 
rovnakým menom (priezviskom) alebo človek, ktorý bol chudobnejší (p. Be-
neš, 1962, s. 108). Príklady na priezviská vo forme zdrobnenín: Petrasek, 
Cikanek Lacek; Mikolassek, Waniek Morawek; Polacek. 

Zaujímavá je skupina pomenovaní osôb, v ktorej pomenovanie osoby po-
zostáva z krstného mena, ku ktorému sa pridáva meno (priezvisko) otca, da-
nej osoby v nominatíve singuláru maskulín osobného privlastňovacieho prí-
davného mena so sufixom -ov a podstatné meno syn, napr.: Zakarias, Keber-
lynowy syn; Slegmowi syny; za synem Kralikowy[m] (aj Zyd, syn Kralika 
Zyda z Holycze). 

Dvojmenná pomenovacia sústava sa v Rakúsko-uhorskej monarchii za-
viedla v roku 1780. O existencii ustálenej dvojmennej sústavy (krstné meno 
a priezvisko) už pred týmto rokom svedčia rôzne archívne dokumenty, z kto-
rých môžeme vidieť ako, lepšie povedané, z akých bližších určení alebo dopĺ-
ňajúcich členov priezviská vznikali. Pre lepšiu prehľadnosť si vytvoríme 
skupiny priezvisk podľa významu slov, z ktorých vznikli: A: z proprií; B: z 
apelatív. 

 
A: z proprií: 
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1. priezviská z krstných mien (mužských), napr.: Ssymonowych Gurkowy; 
Yanem Yaczkowiczem; Misso Sstephanowich z/Newssowy; Ondrey Wawro-
wich; z Petrassowym Yurku; Waczula Bartalowich; w Doyči Tomass Jozeff; 
z Doyča z Yankowich Matthussem; v Ffilipka Yakubowich; Ambrozowich 
Yuro; Petrasek; s Passkowim Pawlem z/Ribek; Staniss Gregorowicž; Iwan 
Dussanic; Girik Woitkowic; Girik Balažowicz z s/Krupeg; Kalma[n] Augus-
tin; Juro Janakowicz; Myhal Benedikowicz; Daniel Kubyssowicz; Nicolaus 
Peterka; Andrass Danyssowycz; Jan Gasparowjch; Šteffanus Bartowycz; Jano 
Mategowych; Georgius Dussanicz; Laurentius Gecz; Gasparow Joannes; 
Michael Ssimkowicz; Martinus Cristoffovicz; Paulus Palowicz; Geor[gius] 
Gurikowicz; Matthias Ondregkowych; Georgius Vojcsech; Stephanus Lukac-
sowics; Josephus Ondrus companator. 

2. priezviská z toponým (choroným), napr.: pan Michal Kapolnay; pana Ffe-
rencze Nyary; Kuklowsky; Gura Teplansky; Pawel Bohuslawiczky; Papy Fferencz, 
vrzednik ze Smolinecz; Maczko Nywnyczkeg; Felfedi Gasspar; pan Žiči Andrass; 
Georgius Banaj; Mikluss Ssipkowzky; Petrus Pissky; Georgius Bogdanowskeho; 
Andreas Brezowsky; Matey Zawasky; Juro Czachtycky; Buczany Andrass; Ni-
colaus Brestowanski; Alzbetta Stephanowska; Johan[is] Szilvay; Catharina Ra-
kowiczka; Kelecsény Anicžka; Arway Pal; od pana Maitiniho; Turoczy. 

3. priezviská z etnoným, napr.: na Maczka Polaka; Rusnak Yanko z s/Pu-
kancze; Rusnak Yanko; Yanko Czessko; Juro Bassnyak; Georgii Bosnyak; 
Juro Bosnyak; z Wytkem Charwate[m]; Caspar Zlezak; Peter Wlach; Jacobus 
Olah; Martin Polak; Cikanek Lacek bil towariss (Reznyho); Slezak Martyn; 
Waniek Morawek ze Bzencze; Johannes Slowak; Jano Polaček; z/Modrdorffa 
Georgius Chorwat; Geor[gius] Racz; Georgius Morway; Georgius Totth. 

 
B: z apelatív: 
1. Početnou skupinou boli priezviská motivované názvom zamestnania, 

napr.: Mykulass Masarz; Gura Mlynarz; Petr Platenik; Michal Tkadliczo-
wich; Yano Pastyř; Johannes Kowacz; Jacobus Takac; Ondreg Ssnaydr; Juro 
Drabik; Joannis Hudczowyech; Waczlaw Miller; Ioannis Czimermon; Fabian 
Kuchar; Martin Kaplan; Martin Zeman; Ssimon Meister; Danjel Gazda; 
Myhal Deak; Matiass Krayczy; Kowařik; Ondreg Hofer; Michal Kadlecz; 
Adam Sswecz; Petrus Masar; Barbora Pekarka. 

2. Viaceré priezviská vznikli podľa výrazných fyzických a psychických 
vlastností, napr.: Gurka Konczyty; Yan Papalek; Yan Krchniawy; Maczko 
Chudeg; Gano Krzywovsty; Johanes Kulhan; Matey Sywak; Helena Kucžer-
ka; Andrass Galbawy; Martin Chluba; Stephanus Tyasky; Andreas Hupko; 
Maczko Mladeg; Wogtko Slepey; Skarohlid. 
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3. Podľa prírodných reálií (pomenovanie častí (ľudského) tela, zvierat, 
rastlín, porastov) vznikli viaceré pomenovania osôb, napr.: Yakub Osyka; 
Loboda; Maczko Ptaczek; Myklož Bučkowicz; Jano Wlkowicz; Guro Czapko-
wicz; Jano Sztehlik; Michael Vrabecz; Georgius Vrabell; Martinus Czibula; 
Andreas Liska; Gabryel Czerwyk; Anna Zelynka; Andreas Brezovicz; Marti-
nus Palecz; Hubacz; pan Drozdik. 

4. Priezviská podľa vecí: Kossilka; Cymbal; Kosa Matigass; Martinus Ko-
ssik.  Ak sa ešte raz pozrieme na priezviská, ktoré vznikli z toponým (cho-
roným) a porovnáme ich s príkladmi uvádzanými už v skupine jednomenných 
pomenovaní osôb, môžeme predpokladať ich vývoj v tom, že kým v staršom 
období sa ku krstnému menu pripojilo predložkové spojenie genitívu miestne-
ho názvu s predložkou z, von, ktoré znamenalo miesto, odkiaľ rodovo osoba 
pochádzala, alebo miesto aktuálneho bydliska, napr.: Mihal z/Piechowa; der 
Kacža von Prostiowa; v ďalšej vývinovej etape sa namiesto predložky v rov-
nakej funkcii používa forma vzťahového prídavného mena so sufixom -ský, -
cký, napr.: Nicolaus Brestowanski; Juro Czachtycky, porovnaj Doruľa, 1968, 
s. 245, Doruľa, 1993, s. 72. Môžeme predpokladať, že práve takéto priezviská 
sa stávali neskôr dedičnými. Predložkové spojenie genitívu miestneho názvu 
s predložkou z, ex, de po krstnom mene a priezvisku sa tiež používa pre lepšiu 
identifikáciu osoby, napr. Matiass Krayczy z Beleusse; Anna Drabowyech ex 
Tuchina; comitis et g[ene]ralis Iosephi Eszterhazy de Galantha. Okrem uve-
dených predložkových spojení sa v našom archívnom materiáli nachádzajú 
i predložkové spojenia s predložkami v, na, od, pričom celé spojenia vyjadru-
jú: „w, na Hornej Krupej narodený, bývajúci“, napr.: Fila[č] w Horney Kru-
pey; Filacz na Horney Krupe; predložkové spojenie s predložkou od vyjadruje 
nepresné označenie miesta, odkiaľ osoba rodovo pochádza, kde býva, je to 
vyjadrenie smeru, napr.: Ratisko Rybnikarz od Trenczina. 

Hoci na príkladoch vidíme, že pomenovanie osôb krstným menom a prie-
zviskom sa už prakticky využíva, rozkolísanosť daného typu pomenovaní je 
v jednotlivých prípadoch veľká, môžeme uviesť príklady, keď sa jedna osoba 
pomenuje v rámci daného dokladu viacerými spôsobmi, napr.: 1. Gura Sskoda 
Morawecz; Gura Sskoda; Gira Sskoda; 2. Fferenczyk s Pukancze; Fferenczik 
Maly, s Pukancze Polak; Fferenczik Polak s Pukancze; 3. Ratisko Rybnikarz; 
Ratisko Rybnikarz od Trenczina; 4. Rusnak Yanko z s/Pukancze; Rusnak 
Yanko; 5. Matiass Krayczy z Beleusse, ten gest zak y Niemecz y Uher; Ma-
tiass Krayczy z/Belusse, vmy latine, gest zak y Niemecz y Vher; 6. Juro 
Bassnyak; Georgii Bosnyak; Juro Bosnyak; 7. Maczko Chudeg z Nywnycze; 
Maczko Chudy; Maczko Nywnyczkeg; 8. Kywanu/Martim(!);s Kiwnowim 
Martinem; 9. Pibowic Yan; Kristow Pibowic Yan; 10. Ondreg Hofer s Chino-
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rian; Ondreg s/Chinorian; Ondreg Hofer; 11. Jano Kowacz; Kowacžek. Z 
analýzy našich dokumentov je badateľné, že spomínaná rozkolísanosť je naj-
väčšia v 16. stor. a najmenšia (takmer žiadna) v 18. stor. 

Pri skúmaní pomenovávaní ženských osôb sme v prípadoch, keď sa ženy 
identifikovali na základe vzťahu k mužským osobám, teda k manželom, t. j. 
k rodným menám a priezviskám, prípadne k iným bližším určeniam muž-
ských osôb, uvažovali o dopĺňajúcich členoch k rodnému menu ženskej osoby. 
V praxi to znamená, že sa k ženskému rodnému menu pripojilo rodné meno 
a priezvisko manžela v ich základnej podobe, prípadne sa pripojil názov sídla 
rodu alebo aktuálneho bydliska manžela, prípadne zamestnania manžela, 
napr.: Catharina, vxor Nicolai Nowansky; Dorothea, Martini Habala vxor; 
Anna, vxor Mathiass Moncman; pocztyweg matrony gmenem Judithy, man-
želky Matthia Rizlyaka, obywatele osady Nowich Lehotek; Dorothea, manzel-
ka Gury Bellanskeho; Marissa, Potessil Gyurgiy, towarissa tesarszkeho man-
želka; Theresia, Kopcsany Ianosa, majstra cžižmarskeho, obiwatela frajsstac-
zkeho manželka. 

Ďalším z možných modelov bolo pomenovanie žien pomocou prechýlenej 
podoby mena alebo priezviska muža (manžela alebo otca) pridaním sufixu -ka 
alebo -ová (-ova), napr.: pany Czoborowa; Ferenczka; Barbora Pekarka; 
stara Prstkowa; Syladicžka; Kateryna, Ondrey Moncmanowa manželka; Ja-
kub Masarowa manželka; Barbora, Jakubowa manželka, Jakub Masarowa 
manželka, gmenem Barbora; poctiwa zena a manželka Yakub Masarowa, 
Yakubowa manželka; Katussa Martonka; Anna Buchalka; od gedneg matere 
a od gedneho otca byla Zuzana, Zakariasa Keberlinowa; Anna Bernardiczo-
wa; Sicorowa manželka; Anna Kosstialka; Monayka; Eva Hrabkova; Anna 
Leginka; Katussa Polakowa (aj Katussa Polak); Fajtačka. Sufix -ka je podnes 
v bežnej reči produktívny, nie však ako úradná podoba (por. Doruľa, 1968, 
s. 253 – 254. 

V skúmaných písomnostiach sme sa stretli s prípadmi, keď priezvisko 
manželov nebolo totožné, napr.: A: Gak se wolass? B: Karabkowa Marissa. 
A: A gak se wola twuy muss? B: Yano Dudon; Maria Horvath, Kowacs Ma-
tiasa manselka; Beta Fajtak, Iana Orawecz manzelka, ze Sarffie; Marina 
Budowszky, Polak Iana, obiwatela a kowača bahonskeho manželka. Posledne 
menovaná osoba sa v texte pomenováva aj ako Marina Budowszky, ako aj 
Marina Polak. V prípade pomenovania ženskej osoby ako Catharina Burdan 
a na inom mieste v texte Catherina Burdan, Imra Korics wdowa z Bahona 
mohla byť odlišnosť priezviska ženskej osoby od priezviska manžela spôsobe-
ná faktom, že ide o vdovu. Teda pomenovanie žien podľa priezvisk manželov 
je zrejme vo väčšine prípadov podľa žijúcich manželov. 
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Osobitým zápisom ženského pomenovania je pani Racz Palka. Ide o po-
menovanie podľa priezviska a krstného mena manžela, pričom sa sufixom -ka 
neprechyľuje priezvisko (to zostáva v základnom tvare), ale krstné meno 
manžela. Ide o typ pomenovania importovaný z maďarskej pomenovacej pra-
xe, keď sa vydatá žena pomenúva celým manželovým menom, pričom sa k 
mužskému krstnému menu pridáva morféma -né.  

Menej produktívne pomenovávanie ženských osôb je pomenovanie podľa 
mužského priezviska s pridaním koncovky ženského rodu: -á, napr. Kon-
czitha (od Gura Konczytj); Alzbetta Stephanowska; pany Podhoranskeg; 
Catharina Rakowyczka; priezviská vyjadrujúce vzťah k rodine ako celku, 
napr. Katerina Halgassowych; Anna Drabowyech ex Tuchina a neprechýlené 
priezviská Kelecsény Anna; Iuditha Simor. 

Pomenovanie ženskej osoby iným spôsobom, o ktorom sme doteraz neho-
vorili, je pomenovanie nadávkou, t. j. apelatívnym expresívnym (vulgárnym) 
pomenovaním a krstným menom, napr v zápise geho kurwa Marussa, pričom 
práve nadávka nebola motivovaná povolaním, ale spôsobom partnerského 
(nemanželského) života, teda daná žena bola družka, nie manželka nejakého 
muža. Krstné meno je v patričnej podobe. 

 
Pomenovania príslušníkov etnických skupín: 
Pri menách takých etnických skupín, ako sú Židia a Rómovia, sa v krát-

kosti môžeme pristaviť a prípadne porovnať spôsob pomenovania osôb. Podo-
týkam, že mená oboch etnických skupín sa vyskytujú len v jednom texte. 
Pozoruhodné pri pomenovaní Židov je, že ani jedna osoba danej skupiny ne-
má v texte rodné meno, čo môže byť spôsobené nezvyklosťou židovských 
mien, možno istou náročnosťou (pri výslovnosti), alebo aj vzťahom pisára k 
tejto v tom čase skôr náboženskej skupine. Konkrétne ide o tri osoby: 1. Zyd, 
syn Kralika Zyda z Holycze; za synem Kralikowy[m] – etnická/náboženská 
príslušnosť; dopĺňajúci člen: príbuzenské zaradenie osoby, t. j. syn s prie-
zviskom osoby príbuzensky spätej, priezvisko „Kralik“, pochádzajúce buď z 
apelatíva králik, t. j. zviera, domáci cicavec (p. Beneš, 1962, s. 189 – 190), 
alebo z apelatíva králik, deminutívna podoba apelatíva kráľ, 1. pomenovanie 
vládcu, kráľ menšej krajiny, 2. kráľovský úradník, miestodržiteľ (p. Beneš, 
1962, s. 214, HSSJ II, 1992, s. 127); dopĺňajúci člen: etnická/náboženská 
príslušnosť otca; dopĺňajúci člen: miesto rodovej príslušnosti alebo aktuálne-
ho bydliska danej osoby, toponymum: obec Holíč, býv. Nitrianska stolica 
(Majtán, 1972, s. 137, Majtán, 1998, 93). Pretože sa na označenie osoby ne-
používa ani rodné meno a ani priezvisko, môžeme povedať, že základným 
identifikačným členom je tu práve etnická/náboženská príslušnosť osoby. V 
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druhom prípade je základným identifikačným členom príbuzenské zaradenie 
osoby, ku ktorému sa bezprostredne pripája priezvisko osoby príbuzensky 
spätej; 2. Zyd druhy, zety Zyda Kralika; zety Kraliku; psanych Zydu, zetie 
Kralikowe[ho] z Hollycze; pposlu panie Czoborowy[mu]; zabiti Zyda, pana 
Czoborowe[ho] posla; Zyd; Zid – etnická/náboženská príslušnosť, Žid; dopĺ-
ňajúci člen: príbuzenské zaradenie osoby, t. j. zať; dopĺňajúci člen: etnic-
ká/náboženská príslušnosť osoby príbuzensky spätej, t. j. Žid; dopĺňajúci 
člen: priezvisko osoby príbuzensky spätej, priezvisko „Kralik“, pochádzajúce 
buď z apelatíva králik, t. j. zviera, domáci cicavec (p. Beneš, 1962, s. 189 – 
190), alebo z apelatíva králik, deminutívna podoba apelatíva kráľ, 1. pomeno-
vanie vládcu, kráľ menšej krajiny, 2. kráľovský úradník, miestodržiteľ (p. 
Beneš, 1962, s. 214, HSSJ II, 1992, s. 127); dopĺňajúci člen: miesto rodovej 
príslušnosti, alebo aktuálneho bydliska danej osoby, toponymum: obec Holíč, 
býv. Nitrianska stolica (Majtán, 1972, s. 137, Majtán, 1998, s. 93); (dopĺňa-
júci člen: povolanie, poslanie, t. j. posol); dopĺňajúci člen: sociálne postave-
nie, t. j. pán a priezvisko osoby sociálne nadradenej, zrejme ide o významný 
šľachtický rod Coborovcov, ktorý vlastnil holíčske panstvo (p. Matula – Vo-
zár, 1987, s. 383), v texte z r. 1535 sa uvádza, že „psal gest pan Czobor pany 
swey na Holicz“; s priezviskom zrejme súvisí i historický názov obce 
Coborfalva – Močidľany v býv. Nitrianskej stolici, po roku 1957 tvorí súčasť 
obce Popudinské Močidľany (p. Majtán, 1972, s. 275, Majtán, 1998, s. 233); 
na základe historických dokladov o rode Czobor na území dnešného Sloven-
ska môžeme takmer úplne vylúčiť že ide o priezvisko Csobor, Cseber (moti-
vované maď. slovom cseber, csöbör, csobor, t. j. slov. džber) aj keď historic-
ké zápisy uvedeného priezviska pripúšťajú grafickú formu Czeber, alebo Cze-
obeor, roky 1582 a 1599 (p. Kázmér, 1993, s. 223). Pretože sa na označenie 
osoby nepoužíva ani rodné meno a ani priezvisko, môžeme povedať, že zá-
kladným identifikačným členom je tu práve etnická/náboženská príslušnosť 
osoby; 3. Zid Kralik, otecz zeny teho Zyda; Zyd Kralik – dopĺňajúci člen: 
etnická/náboženská príslušnosť, Žid; priezvisko „Kralik“, pochádzajúce buď 
z apelatíva králik, t. j. zviera, domáci cicavec, (p. Beneš, 1962, s. 189 – 190), 
alebo z apelatíva králik, deminutívna podoba apelatíva kráľ, 1. pomenovanie 
vládcu, kráľ menšej krajiny, 2. kráľovský úradník, miestodržiteľ (p. Beneš, 
1962, s. 214, HSSJ II, 1992, s. 127); dopĺňajúci člen: príbuzenské zaradenie 
osoby, t. j. otec ženy toho Žida.; Kralik. 

Ako kontrast k predchádzajúcim príkladom pôsobí pomenovanie Rómov 
v archívnom materiáli, teda Cikanek Lacek bil towariss (Reznyho); Maczko 
Czigán; Ondrass Czigán. Vidíme, že ako priezvisko pôsobí etnonymum Ci-
gán, t. j Róm, ku ktorému sa pridáva bežné rodné meno Lacek; Maczko; On-
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drass a pre lepšiu identifikáciu osoby ďalší dopĺňajúci člen, t. j. povolanie 
(niečí) tovariš. 

Priezviská pochádzajúce z cudzích jazykov, neboli náhodnou záležitosťou, 
vo viacerých prípadoch môžeme z kontextu určiť, z akej spoločenskej vrstvy 
dané osoby pochádzali, napr. nositelia maďarských priezvisk sú vo veľkej 
miere buď šľachtici, alebo významnejší mešťania (často sa pred krstným 
menom alebo priezviskom nachádza označenie pán/pani (o významoch dané-
ho termínu p. Fiedlerová a kol., 1977, s. 53 – 64 a Fiedlerová a kol., 1982, s. 
218 – 221): pan Michal Kapolnay; pana Fferencze Nyary; pany Czoborowa; 
Myhal Deak; Papy Fferencz, vrzednik ze Smolinecz; pani Racz Palka; Poth 
Pal; Ssimun Mester (priezvisko zapísané aj v nemčine ako Ssimon Meister); 
Pasto Isstwan; Martinus Nimet. Priezviská z nemčiny (príp. z latinčiny) patri-
li remeselníkom, obchodníkom a mešťanom, napr.: Honz Sneider; Gregor 
Frait; Ondreg Hofer s Chinorian; Dorothea, vxor Mathia[s] Waygl; Sewerin 
Fandl; pan Biber; Georgius Schraiber, mercator Posoniensis; Maria Czi-
mermon; (Nicolaus Sartor (lat. krajčír); Thobias Lanio (nominatív je Lanius). 
Priezviská z češtiny Gura Mlynarz; k/Mychalowy Kulhawemu; Maczka Ptac-
zka; Kowařík; Yan Pastyř; Worisek; Marina, manzelka Stephana Hulky a 
jediné južnoslovanské priezvisko Geor[gius] Draganicz patria skôr mešťa-
nom alebo poddaným. Do tejto skupiny zaraďujeme aj slovenské priezviská. 
Podľa kontextu môžeme povedať, že obžalovaní boli prevažne nositelia slo-
venských a českých priezvisk. 

Bežnou pisárskou praxou v skúmaných storočiach bolo písanie krstných 
mien (mužských a ženských) nielen v domácom jazyku, ale aj v latinčine, 
maďarčine, češtine, nemčine, napr.: Adamus – Adam, Andreas – Andrass – 
Ondreg – Wondreg, Benedict[us], Elias, Emerykus, Fileus, Fferencz, Gas-
spar, Georgius – Gura – Gira – Girik, Gregor, Christoffor[u]s, Istok, Jakub – 
Jacobus – Jakab, Yan – Joannes – Johannes – Honz – Janoss, Jozeff – Iose-
phus, Laurentius, Martin – Marczyn – Martinus, Matieg – Matthias, Michal – 
Michaelis – Myhal, Mykulass – Nicolaus – Mykloss, Pawel – Paulus – Pal, 
Peter – Petr – Petrus, Šteffanus – Stephanus – Stephan – Isstwan, Waczlaw, 
Zakarias. 

 
Škála ženských krstných mien nie je taká veľká ako pri mužských, čo je 

spôsobené aj menšou účasťou v súdnych sporoch, ktoré su väčšinou v doku-
mentoch východiskovou situáciou. Ide väčšinou o domáce mená, latinské 
alebo polatinčené mená Alzbetta, Anna, Barbora, Dorothea, Ewa, Helena, 
Illona, Iuditha, Kacza – Katussa – Katerina – Catharina, Maria – Marissa, 
Marta, Theresia, Zuzana. 
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V textoch sa vyskytujú pre nás z hľadiska motivácie problematické prie-

zviská, z ktorých treba spomenúť napr. priezvisko Sstehikius (Martinus 
Sstehikius); Sskrachowycz, Trachowycz, Paparusska, Leuinus, Krokva, 
Slegm(a), Kissterth, Laknycz, Moncman, Czrlik, Keberlyn, Hawiza, Kuga, 
Rabsso, Spachlowa, Csafik, Kywanu. 
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15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

ZO SLOVENSKEJ ETNONYMIE  
SLOVÁ UHOR A MAĎAR V STARŠEJ SLOVENČINE 
 
Milan Majtán 

 
Vychádzajúc z údajov Historického slovníka slovenského jazyka (Zv. 2, 

1992, s. 244), sme V. Múcskovi, ktorý pripravil na vydanie Kroniku anonym-
ného notára kráľa Bela Gesta Hungarorum (Činy Maďarov), poskytli infor-
máciu, že v slovenčine sa do začiatku 19. stor. nepoužívalo na označenie 
príslušníka maďarského etnika pomenovanie Maďar, ale Uher/Uhor 
(Múcska, 2000, s. 32). V historickej literatúre sa uvádza, že dvojica slov Uhor 
– Maďar sa uviedla až v polovici 19. stor. (Ratkoš, 1969, s. 31). Úlohou tohto 
referátu je uvedené údaje doplniť a spresniť. 

V mnohonárodnostnom a mnohojazykovom prostredí stredovekého Uhor-
ska sa obidve etnonymá, Uhor i Maďar, používali. V latinských textoch sa 
používali podoby Ungarus, Ungaria, od začiatku 12. stor. Hungarus, Hunga-
ria. Možno odôvodnene predpokladať, že v najstaršej slovenčine sa používali 
iba podoby Uhrin, Uher, Uhor. Najstaršie zápisy osobného mena Ugrinus 
[= Uhrín] sú z konca 12. a zo začiatku 13. stor. (1197, 1201 Ugrinus Jaurien-
sis episcopus, 1204, 1230 Ugrinus archiepiscopus Strigoniensis, 1212 Hugri-
nus quondam archiepiscopus (Strigoniensis), 1255 Mortunus et Vgrinus frater 
eius de villa Curth a pod.), hoci tu nejakú slovenskú či slovanskú etnickú 
príslušnosť zapisovateľov možno podľa podoby mena iba predpokladať. 

Názov Uhorsko (Hungaria) sa v stredoveku používal na pomenovanie 
štátneho, ale aj etnického maďarského územia, ako svedčia príklady z listiny 
svätobeňadického kláštora z r. 1075 a spišské listiny zo 14. stor., ktoré uvie-
dol historik P. Ratkoš (1969, s. 14 – 15). 

O používaní mena Uhor svedčia aj doklady z najstaršej toponymie (po-
drobnejšie o nich Varsik, 1984, s. 162 – 166). 

Tekovská obec (Veľké) Uherce sa zapisuje r. 1274 ako Vgrich (*Uhrice), 
r. 1293 ako Vgrouch (*Uhrovce), r. 1352 sa už spomínajú Veľké Uherce 
(Nogugrouch) i Malé Uherce (Kysugrouch). Slovenská podoba názvu je za-
chytená z r. 1611 v podobe z Welikych Vhrjec a potom z r. 1773 Welke Uher-
cze, Male Uhercze. 

Osada s názvom Uherce existovala aj na území býv. Prešporskej stolice. 
Z r. 1256 pochádza zápis jej názvu Mogorod (Magyarád) v maďarskej podo-
be, r. 1808 sa uvádza už ako prédium Uherce vel Potočky, po maďarsky Ma-
gyarad vel Magyarka (Varsik, 1984, s. 165). Patrila do obce Dolná Krupá. V 
štatistickom lexikóne obcí z r. 1936 sa spomína iba majer Potôčky. 
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Trenčianska obec Uhrovec je doložená od polovice 13. stor. v pomaďarče-
nej podobe, r. 1258 Ugroug, 1295 Wgrog, 1389 Whrouiche, 1481 Wgrod, 
1525 Wgrocz a pod., r. 1773 Uhrowcze, 1808 Uhrowec, Uhrowce. Hrad 
Uhrovec je známy od r. 1295 (castrum Vgrog a pod.), uhrovský kaštieľ od r. 
1525 (castellum seu fortalicium Wgrocz). Novohradská obec Uhorské je zná-
ma iba od prvej polovice 15. stor., z r. 1435 (Uhurska) a 1454 (Uhorska). 

Všetky uvedené (aj historické) doklady majú pôvod v slovenskej podobe 
etnonyma Uhor/Uher. 

Zato obec Uhorská Ves v Liptove má najstaršie doklady v maďarskej jazy-
kovej podobe (1230 Mogiorfalu, 1239 a 1285 Mogorfalu, 1283 Mogyorfolu, 
1357 Magyerfalu); slovenská podoba musela od začiatku existovať, hoci ju 
poznáme iba zo 16. stor. (niže Uherskeg Wsy). 

Podobne najzápadnejšia slovenská obec Záhorská Ves, v ktorej sa v polo-
vici 16. stor. usadili aj chorvátski kolonisti, má najstarší zápis z r. 1557 Ma-
gyarffalw. Jej slovenská podoba (Uherska wesz) je známa iba z r. 1773 a 
Uhorskou Vsou (nem. Ungeraden, Unger Eyden) sa nazývala až do r. 1948. 

Najstarším známym zápisom toponyma utvoreného z etnonyma Maďar je 
zápis názvu dunajského ostrova pri Bratislave (územie dnešnej Petržalky) 
z r. 1225 ako Mogorsciget „ostrov Maďarov“, ktorý sa neskôr zapisoval v ne-
meckej podobe, r. 1439 Ungerau „Uhorská niva“, 1509 Hungerau, 1654 insu-
la Engerau, 1674 pagus Engerau a pod. Ide o dnešnú časť mesta na druhom 
brehu Dunaja, ktorá sa v súčasnosti nazýva Petržalka. 

Osada Malinovec, ktorá je súčasťou obce Santovka, sa do r. 1948 nazývala 
Maďarovce (po maďarsky Magyarád) a jej historické doklady sú od polovice 
13. stor. (1245 Mogorod, 1276 Magarad). Slovenský názov Maďarovce sa 
používal od 18. stor. (1773 Magyarowce, 1808 Maďarowce). 

Z uvedených dokladov vidno, že z etnonyma Uhor sa v starej slovenčine 
utvoril rad osadných názvov. Niekoľko názvov vzniklo však aj z etnonyma 
Maďar, išlo však väčšinou iste o lokality s pôvodným maďarským obyvateľ-
stvom a o názvy aj jazykovo maďarské. 

Z etnonyma Meder vznikli názvy obcí Veľký Meder (1268 Meger, 1379 
Megyer, 1471 Naghmegyer), Palárikovo (do 1948 Slovenský Meder: 1248 
Meger, 1808 Tót-Megyer – po tureckom spustošení kolonizovali obec sloven-
skí a moravskí osadníci), Čalovec (do 1948 Mederč: 1268 Megerch, 1384 
Megyerch). 

Malý Mager (č. o. Nový Život: 1298 Marchamagyar) a Rastice (do 1948 
Veľký Mager, č. o. Zlaté Klasy: 1239 Mogor, 1281 Magari, 1310 Magar, 
1311 Mogeri, 1352 Nogmagyar). 
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Že starí Maďari od svojho príchodu do Karpatskej kotliny r. 895 používali 
vlastné etnonymum, vieme z úvodu Anonymovej kroniky Gesta Hungarorum, 
kde sa píše o ľude, ktorý sa v jazyku cudzincov nazýva Hungari (Hungarii) 
a vo svojom vlastnom jazyku Maďari (Mogerii). V edičných poznámkach 
prekladateľ textu do súčasnej slovenčiny V. Múcska, ktorý pripravil Činy 
Maďarov na vydanie, vysvetlil aj termín Hetumoger (Hétmagyar = Sedem 
Maďarov a či „sedem a Maďar“), v ktorom sa podľa starého tureckého spôso-
bu pomenúvania kmeňových zväzov, keď sa k počtu kmeňov, ktoré ho tvorili, 
pridával ešte názov vodcovského kmeňa (Múcska, 2000, s. 120). Vodcovským 
kmeňom v maďarskom kmeňovom zväze bol kmeň Moger/Megyer/Maďar. 
Možno tu pripomenúť, že mená siedmich staromaďarských kmeňov (Nyék, 
Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi) sa takto v Anonymovom 
diele nespomínajú, ale sú známe aj zo slovenskej toponymie. 

„Cudzie“ a „vlastné“ pomenovania starých Maďarov podľa Anonyma po-
znali aj neskorší autori. Slovenskí historici S. Timon (1733) a J. Papánek 
(1780) vo svojich po latinsky písaných dielach uviedli stredoveké Aventínove 
správy, v ktorých spomína Uhrov – Maďarov (Ugros, sua lingua Magaros). 
A. F. Kollár v nedatovanom po nemecky napísanom liste spred r. 1783 napí-
sal, že bol Uhrom, ale nie Maďarom, lež Slovákom (Ich war wohl ein Unger, 
aber kein madjarischer, sondern ein slawischer – Vyvíjalová, 1982, s. 106, 
pozn. 218). 

Keď Jozef II. zaviedol r. 1784 ako úradnú reč v Uhorsku nemčinu, vyvola-
lo to prudký odpor Maďarov a osvietenské uhorské vlastenectvo sa zmenilo na 
maďarizáciu. Prvé maďarizačné zákony r. 1792 zaviedli maďarčinu do škôl 
ako povinný vyučovací predmet a potom v štyridsiatych rokoch 19. stor. sa 
maďarčina stala na všetkých školách vyučovacou rečou a úradným jazykom. 
V nemaďarských národoch a jazykoch Uhorska sa vtedy začal výrazne preja-
vovať rozdiel medzi pojmami „Uhor“ a „Maďar“. R. 1810 vyšiel po latinsky 
spisok, v ktorom neznámy autor polemizuje s oficiálnym stotožňovaním po-
jmov Uhor (Ungar) a Maďar a že uhorská reč je reč maďarská a len ona je 
národná a vlastenecká (Mišianik, 1974, s. 349). 

V liste J. Dobrovskému z 10.januára 1811 písanom po nemecky spomína 
B. Tablic rázne napredujúcich Maďarov (mit starken Schritten zueilenden 
Magyaren), maďarský, ale ešte aj uhorský jazyk (die magyarische Sprache; 
die ungrische Sprache – za informáciu o liste uloženom v Literárnom archíve 
Národného múzea v Prahe vďačím kolegyni PhDr. J. Matúšovej). V starších 
svojich prácach Tablic písal o Uhroch a o „uherském jazyku“, v článku O 
literních swazcích Slowákůw s Čechy a Morawany w nynější i někdejší době, 
ktorý Tablic napísal niekedy v r. 1822 – 29, ktorý vyšiel desať rokov po Tab-
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licovej smrti v Časopise českého museum (1842) a ktorý J. Kollár zaradil ako 
šiesty príspevok do Hlasov proti štúrovskej slovenčine (1846), sa spomínajú 
Maďaři. 

V starej slovenčine sa prakticky až do konca 18. stor. používalo na ozna-
čenie príslušníka uhorského štátu i príslušníka maďarského etnika iba slová 
utvorené zo základu Uhor, teda Uhor/Uher/Uhrin, Uhrinka/Uherka, Uhry, 
uhorský/uherský/uharský, uherčík, uherčina ap. Doklady možno uvádzať od 
začiatku 15. stor., napr. 1416 Laczko Vhrzynowicz; 1451 67 zlatich w zlate 
vhorsskey vahy; 1509 40 zlatych minczu vhersku; 1544 nieyaky Vher; 1607 z 
wyssnych Uher; 1656 tedy ma mistr 50 vherčjku, genž pul zlateho činj, za 
pokutu položiti; 1731 vhersku rečz, vherskim yazikom; 1752 z uharszkoho 
jaziku; 1786 w uherčine malo na slowensko zaraža; 1786 gehož matka Uhryn-
ka (Uherka) byla, národ uherský, howory uhersky, rusnacky, olasky a pod. 

V 19. stor. sa na označenie príslušníka maďarského etnika postupne zača-
lo používať aj pomenovanie Maďar. Najstaršie doklady sú však už z konca 
18. stor. 

Slovo Maďar (Maďiar) ako etnonymum sa podľa našich vedomostí v slo-
venskom texte prvý raz vyskytuje vo štvrtom zväzku Dúvernej zmluvy J. Fán-
dlyho z r. 1790, keď tam spomína „hunskú“ históriu starých Maďarov: V 
uherskéj histórie najmúdrejší, mnohovelební pán Štefan Katona takto nám 
volakedi v trnavskéj škole vikládal: Že áziatskích (ináč scithiánskích, hun-
niánskích) Tatarov, to jest starodávních Maďiarov, pohanskích Uhrov, Be-
lamber král áziatskí, z áziátskéj Tartárie prevédol do Europi, aš do krajni 
moldavskéj a sedmohradskéj r. 270. Po obidlení tehoto národu v tíchto kraj-
nách za 90 rokov naspátek do Ázie zavédol ho Atilla (Juraj Fándly – výber z 
diela. Ed. J. Tibenský. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1954, s. 195). 

Druhý zápis slova Maďar (zapísaného maďarskou grafikou ako Magyar) 
máme vo veršoch Jána Mrázika zo skladby Kratičké hystorycké wypsánj 
o sbjránj, prjbezých a prjpadnostěch weselých y smutných slawné stolicy 
Turčanské insurgensů. Wydané leta Páně 1799 w Prjbowcách (ALU MS, 
sign. 530): Gazdiná prigda vkrutně se smala, Až se za brucho od rechtu lapa-
la. Ostatnjm ked to tež prisslo do vssu, Smali se, řjkagjc: Magyar, na mau 
dussu! 

J. Ribay v rukopisnom slovensko-nemeckom Idioticone (1808 – 09) uvie-
dol iba heslá Uhry, Uherský a Uherčina. V česko-nemecko-latinskom slovní-
ku Juraja Palkoviča (1820 – 21) sa spracúva popri heslách Uher (sl. Uhor), 
Uherka, Uherčina (sl. Uhorčina), Uherský, Uhry a odkazových heslách a 
slovakizmoch Uhryn, Uhrynka aj heslo Maďar s nemeckými ekvivalentmi 
Madjar, Unger a s latinskými Madjarus, Hungarus. V Bernolákovom Slovári 
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(1825 – 27), hoci vyšiel o päť rokov neskôr, nájdeme iba heslá Uher, Uherka, 
Uhrinka, Uherčina, Uhrinčina, Uherskí, Uhri a popri nich aj augmentatívny 
výraz Uhrisko. Bernolákov Slovár uvádza iba slovo maďarka so synonymným 
výrazom sadzar [= sadenica] a s maďarskými ekvivalentmi magyarka, elö 
gyökeres plántálás, plántálni való tsemete. Ribayov Idioticon ani Bernolákov 
Slovár slovo Maďar a jeho odvodeniny nepoznajú. Z etnografov predovšet-
kým J. Čaplovič už r. 1820 v článku Ethnographische Miscelen von Ungarn 
vysvetľoval rozdiel medzi pojmami Uhor (všetky národy bývajúce v Uhorsku) 
a Maďar (treba rozlišovať Maďarov, ktorí sa aj sami takto volajú – Urbanco-
vá, 1970, s. 136). 

J. Kollár r. 1821 napísal a vo švajčiarskom periodiku anonymne vydal spis 
proti pomaďarčovaniu Etwas über die Magyarisirung der Slawen in Ungarn 
[Niečo o pomaďarčovaní Slovanov v Uhorsku]. Hneď o rok (r. 1822) vyšiel 
Hankov preklad do češtiny s názvom Něco o pomaďařování Slovanů v 
Uhřích. Kollár používal slovo Maďar aj v korešpondencii, napr. r. 1828 v 
liste F. Palackému (vlastenectví Maďarů) i vo výkladoch k Slávy dcere (Ma-
ďar, zmaďariti, maďarčině). 

U P. J. Šafárika v diele Slovanské starožitnosti z r. 1837 možno čítať: 
Maďarowé doma Maďaři [slowau], u Slowanůw Uhřj a ďalej: přitaženj 
Uhrůw, před wpádem Maďarůw, do přibytj Uhrůw, Swatopluk obkljčiw Ma-
ďary a pod. 

Z dvadsiatych, tridsiatych a štyridsiatych rokov 19. stor. zo spisov i z ko-
rešpondencie možno uviesť dostatočné množstvo dokladov na používanie slov 
Maďar, maďarský, Maďary, Maďaria, pomaďarčiť, zmaďarčiť, zmaďarova-
nie, premaďarčenie, maďarizmus, maďarománia, maďarizácia, maďarizova-
nie, maďarizant, Pseudomaďar [= Maďarón], pseudomaďarizmus, pseudo-
maďarstvo a pod., najviac dokladov je z nemecky písaných spisov proti ma-
ďarizácii (od Jána Kollára, Pavla Senického, Juraja Rohonyiho, Samuela 
Hoiča, Ľudovíta Martina Šuhajdu, Jána Chalupku, Jána Pavla Tomáška, Jána 
Čaploviča, Jozefa Melczera, Ľudovíta Štúra a Michala Miloslava Hodžu), ako 
ich uvádza v slovenskom preklade J. Ormis v antológii nazvanej O reč a 
národ (Ormis, 1973). V obrane Benjamína Pravoslava Červenáka, ktorá vyšla 
s názvom Zrcadlo Slovenska r. 1844 (dva roky po autorovej smrti), sa týchto 
výrazov v (česko)slovenskom kontexte vyskytuje najviac. J. Čaplovič Pseudo-
maďarov definoval takto: „Pseudomaďari sú zakuklení Slovania a Nemci, 
ktorí sa vydávajú za Maďarov. Sú tedy úskoci, prozelyti, renegáti! (tamže, s. 
396). 
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V Štúrových Slovenských národných novinách sa popri slovách Maďar, 
maďarskí, maďarčina objavujú aj panmaďar (ako pansláv), Maďaroman, 
maďaromania, maďarizácia, maďarizant. 

Spomína sa tam pritom aj autor jediného štúrovského slovensko-
maďarského a maďarsko slovenského slovníka Š. Jančovič takto: Sarvasskí 
kňaz Š. J., predtím vichírení maďarizant (ačpráve šťastní pastjer velkjeho 
slovenskjeho ovčinca), drží velkú zásobu slovenskích kňíh, školskích i kostol-
ních a horlivo ich k predaju ponúka, čo bi sotva bolo, kebi svoju cirkev a 
svojich rodákou ňemilovau. – Pracuje tento pán na slovňíku maďarsko-slo-
venskom (1846, s. 429). 

V spomenutom slovensko-maďarskom slovníku Š. Jančoviča z r. 1848 sa 
uvádzajú už rovnako slová Maďar, Maďarka, maďarčina, maďarskí, maďar-
ski a osadný názov Maďarouce (s maďarským ekvivalentom Magyarád) ako 
aj slová Uhor, Uhrinka, uhorskí, Uhorsko (s ekvivalentom Magyarország) 
a osadný názov Uhorská Ves (Magyarfalva). 

V Hurbanových Slovenských pohľadoch sa od r. 1851 objavujú aj termíny 
maďarstvo, pseudomaďar, maďarón, maďarónsky, maďarónstvo. 

Zo štúrovského obdobia však už máme množstvo dokladov na to, že sa 
slová utvorené zo základu Maďar používali na vyjadrenie etnickej príslušnosti 
a slová utvorené zo základu Uhor takmer dôsledne na vyjadrenie štátnej prí-
slušnosti; na vyjadrenie pôvodného významu (etnickej príslušnosti) väčšinou 
iba popri novších slovách utvorených zo základu Maďar na vysvetlenie. Prí-
klady: 1846 Maďari teda, ktorích národi slovenskje Uhrami zovú, vrazili do 
zemí dunajskích a vivrátili Velikú Moravu; 1846 spolumešťaňja naší v Uhor-
skej krajiňe, Maďari, tím nás pomíliť chcú v našom živoťe národnom; 1846 
Ňič ňje je snadňejšjeho, ako hlaďeť na sňem uhorskí a z počatích rečí v ma-
ďarskom jaziku držaních viňjesť sa na šprihaňja na slovenskích otcov; 1847 
Či je to tedi pravda, že v našej vlasťi, to jest v Uhorskej krajňe, žjadnej inej 
národnosťi biť ňemuože, ňesmje, len uhorská, to jest maďarská? To je pravda 
ako v koši voda; 1848 Maďari čili Uhria; 1860 Ale uhorská reč, maďarská, 
uhorčina či maďarčina, ktorou hovoria Uhria či Maďari v Uhorskej a Sed-
mohradskej; 1864 neznajú, že uhorčinu, tak ako sedmohradčinu lebo rakúšti-
nu nemožno prednášať, bo takej reči niet; 1865 Nemec v Uhrách bývajúci je v 
politickom smysle Uhor; 1867 aby v školách bola uherčina a pod. 

Zo starších slovníkov možno tu spomenúť ešte Slovník slovenskej, maďar-
skej a nemeckej reči od J. Loosa (1871), v ktorom sa uvádzajú slová Maďar, 
maďarský a maďarčina, ale aj Uhor, uhorský, Uhorsko, uhorčina. V posled-
ných desaťročiach 19. stor. sa významy slov Uhor a Maďar definitívne odlíši-
li a v súčasnej slovenčine sa slová Uhor, Uhry, Uhorsko, uhorský používajú 
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iba ako historizmy súvisiace s existenciou štátneho útvaru do r. 1918. Naopak 
slová Maďar, Maďarsko, maďarský a celá bohatá čeľaď odvodených slov sa 
spájajú s etnicitou novodobého maďarského národa a existenciou maďarského 
štátneho útvaru po r. 1918. 

Vzťah medzi lexémami Uhor, Uhorsko, uhorský a Maďar, Maďarsko, 
maďarský v staršej slovenčine možno veľmi schematicky a v tabuľke zaznačiť 
takto: 

V predobrodenskom období sa v slovenčine používali iba slová utvorené 
z etnonyma Uhor, a to aj vo významoch vychádzajúcich z označenia štátneho 
útvaru, aj vo významoch označujúcich etnicitu maďarského národa. 

V obrodenskom období sa od konca 18. stor. začalo v slovenčine používať 
aj etnonymum Maďar a od neho odvodené slová vo významoch vychádzajú-
cich z etnicity maďarského národa, etnonymum Uhor v tomto význame po-
stupne ustupovalo a od polovice 19. stor. označovalo najčastejšie už iba slová 
označujúce súvislosti so štátnym útvarom (Uhorsko). 

Po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie r. 1918 a v súčasnej slovenčine 
patrí etnonymum Uhor a jeho odvodeniny medzi historizmy. 

 
do konca 18. stor.  
etnikum + štátny útvar 
 
Uhry, Uhorská, Uhorsko 
Uhor  
uhorský  
uhorčina 

 

od konca 18. stor.  
štátny útvar  
 
Uhry, Uhorská, Uhorsko 
Uhor  
uhorský  
uhorčina  

 
etnikum  
 
 
Maďar  
maďarský  
maďarčina 

po r. 1918  
štátny útvar  
 
Uhry, Uhorská, Uhorsko 
Uhor  
uhorský  
(historizmus)  

 
etnikum + štátny útvar  
 
Maďarsko  
Maďar 
maďarský 
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Slová Maďar, maďarský sa v slovenčine používajú od konca 18. stor. 

V češtine je situácia podobná. Ako uvádza M. Opělová (1990, s. 30), v ruštine 
sa slovo maďar (мадяр) objavuje tiež od začiatku 19. storočia. Spisovná po-
ľština má iba slovo Węgier (<Węgъrъ). 
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15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

DER STRUKTURTYP ZWEIGLIEDRIGER SLAWISCHER 
VOLLNAME + SUFFIX -ICI UND -OVICI IM ATLAS ALTSOR-
BISCHER ORTSNAMENTYPEN1 (SOA, TYP NR. 359: -ICI UND 
TYP NR. 360: -OVICI)  
 
Inge Bily 

1 Einleitung 

Nach Heft 1 des Atlasses altsorbischer Ortsnamentypen (Atlas Ortsna-
mentypen 2000), das neben Einleitung und Literaturverzeichnis das Untersu-
chungsgebiet auf einer Übersichtskarte darstellt, wird die Arbeitsstelle Deut-
sch--Slawische Namenforschung an der Sächsischen Akademie der Wissen-
schaften zu Leipzig demnächst das zweite Heft (Atlas Ortsnamentypen 2002) 
vorlegen. Die Hefte 3/4 (Atlas Ortsnamentypen 2003) und 5 (Atlas Ortsna-
mentypen 2004) befinden sich in Bearbeitung.  

Das zweite Heft wendet sich ausschließlich deanthroponymischen Bildun-
gen, genauer denen mit einem zweigliedrigen slawischen Vollnamen (z. B. 
*Dobromir, *Gostirad, *Radogost usw.) als Ableitungsbasis zu und gewährt 
neben der Aufhellung der morphematischen Grundstruktur der behandelten 
Ortsnamen gleichzeitig einen Überblick über das Repertoire der im Untersu-
chungsgebiet zwischen Saale/Elbe im Westen und Bober/Queis im Osten zur 
Ortsnamenbildung verwendeten zweigliedrigen altsorbischen Vollnamen2, 
wobei eine Reihe slawischer Vollnamen rekonstruiert werden können, die für 
das Altsorbische – und teilweise sogar darüber hinaus – bisher ausschließlich 
in Ortsnamen nachgewiesen sind (Bily 1998; Debus 2000, 13; Müller 2000; 
Tiefenbach, Löffler 2000). 

Von den im zweiten Heft behandelten fünf Strukturtypen (Strukturtypen 
1988) der aus einem slawischen Vollnamen abgeleiteten Ortsnamen des al-
tsorbischen Untersuchungsgebietes stehen die mit dem Suffix -(ov)ici gebilde-
ten Patronymika mit 62 Ortsnamen hinsichtlich der Frequenz nach den Pos-
sessiva auf -j- (95 ON) an zweiter Stelle. Darauf folgen slawisch-deutsche 
Mischnamen (Typ Bogomiłsdorf, 42 ON), Possessiva auf -in- (5 ON) und 
Possessiva auf -ov- (2 ON). 
                                                        

1 Vgl. auch Bily 1996b. 
2 Atlas Ortsnamentypen 2002: Statistik: 1 Alphabetisches Verzeichnis der zweigliedrigen sla-

wischen Vollnamen in Ortsnamen (mit Angabe der Verbindbarkeit der Vollnamen mit ortsnamen-
bildenden Suffixen und deutschem Grundwort). 
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2 Der Strukturtyp Zweigliedriger slawischer Vollname + Suffix -ici und 
-ovici 

(SOA, Typ Nr. 359: -ici und Typ Nr. 360: -ovici)3  
 
Die Bearbeitung eines jeden Strukturtyps beginnt mit der vollständigen 

Liste der zu diesem Typ belegten Ortsnamen, wobei die rekonstruierte altsor-
bische Grundform als Stichwort fungiert und damit gleichzeitig die Basis der 
alphabetischen Ordnung des Materials bildet, vgl. das nachfolgende Muster 
und die Erklärung zu den Markierungen der einzelnen Zeilen der Materia-
laufstellung.  

 
Muster aus dem Strukturtyp Zweigliedriger slawischer Vollname + Suffix 

-ici und -ovici: 
¥*Bol‘eborici  
1283 (PN de) Bolberitz 
 [E3] 3. Bolbritz w. Bautzen, oso. Bolborcy (DS 28, 35; DS 19, 207; DS 

31, 58; Eichler Slaw. ON 1, 52f.; Sächs. ONB 1, 92) 
¢*Bol‘ebor 
 
Die Markierung der einzelnen Zeilen eines Namenartikels dient u. a. dem 

späteren Erstellen von Registern, vgl.: 
– ¥: 1. Zeile: [aso. rekonstruierte Grundform]    

          
 * Bol‘eborici 

– : 2. Zeile: [ältester historischer Beleg]    
          
    1283 (PN de) Bolberitz 

– : 3. Zeile:  
a) [Angabe zur Lage des entsprechenden Ortes auf der Karte] 

     [E3] 
b) [laufende Nr. innerhalb des Strukturtyps, die dann zusammen mit ei-

nem Symbol auf der Karte erscheint] 3. 
c) [heutige amtliche Namenform]     

           
      Bolbritz 

                                                        
3 Zur Materialaufstellung sowie zur vollständigen Bearbeitung dieses Strukturtyps vgl. Atlas 

Ortsnamentypen 2002, Strukturtyp Zweigliedriger slawischer Vollname + Suffix -ici und -ovici. 
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d) [Lokalisierung]       
           
  w. Bautzen 

e) [oso., nso., poln. Namenform]     
           
       oso. Bolborcy 

f) [Quellen der Bearbeitung, Literatur]     
           
   (DS 28, 35; DS 19, 207; DS 31, 58; Eichler Slaw. ON 1, 52f.; Sächs. 
ONB 1, 92) 

– ¢: 4. Zeile: [anthroponymische Ableitungsbasis des Ortsnamens] 
  aso. VN *Bol‘ebor 

 
in den deappellativischen Strukturtypen entsprechend: 
– £: 4. Zeile: [appellativische Ableitungsbasis des Ortsnamens] 
 
Der sich an die Materialdarbietung4 anschließende Kommentar enthält die 

Analyse und namenkundlich-sprachvergleichende Beschreibung des jeweili-
gen Strukturtyps. Er bereitet das Material zur weiteren Nutzung durch Na-
menforscher wie auch durch Vertreter benachbarter Wissensgebiete auf und 
gliedert sich in Angaben zu folgenden Schwerpunkten: 

 
1 Ableitungsbasen der Ortsnamen, 
d. h. es wird ein Verzeichnis der zweigliedrigen slawischen Vollnamen, 

die als Ableitungsbasen aus den Ortsnamen dieses Strukturtyps rekonstruiert 
werden, gegeben. Auf eine Kennzeichnung der Vollnamen als rekonstruierte 
Formen mit Sternchen (*) wird dabei verzichtet. 

Eine erste Liste (1.1) stellt das Material alphabetisch nach Erstgliedern 
der Vollnamen zusammen und gibt auch die Frequenz des jeweiligen Vollna-
mens in den Ortsnamen dieses Typs an, s. u. 

 
Bolebor (1) 
Borisłav (1) 
Bosłav (2) 
Chotěrad (1) 
Časłav (2) 
Dobrodan (1) 

                                                        
4 Ebd. 
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Dobromir (1) 
Domamił (1) 
Domasłav (2) 
Drogobud (1) 
Drogomił (1) 
Gorěmir (1) 
Gorěsłav (1) 
Gostirad (1) 
Hostimir (1) 
Ľubogost (1) 
Ľutobor (1) 
Małodar (1) 
Metisłav (1) 
Nab-d (Nabed, Nabud o. ä.) (1) 
Našibor (1) 
Nebud, -bod (1) 
Nich(o)t (1) 
Nidabud (1) 
Nikrad (1) 
Nimir (1) 
Ninochor (1) 
Nipor (2) 
Niprod (1) 
Nerad (1) 
Nisuł (1) 
Niubud (1) 
Ne(u)sad (1) 
Pomił (1) 
Pomir (1) 
Premił (2) 
Premysł (2) 
Pribysłav (1) 
Privit (1) 
Radomir (2) 
Ratibor (1) 
Rosłav (1) 
Sby-, Zbysłav (1) 
Słavomir (1) 
Smił (1) 
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Smir (1) 
Snovid (1) 
Svet-, Světomir (1) 
Te-, Těchobud (1) 
Te-, Těmir (1) 
Ubysłav (1) 
Utěš (3) 
Volimir (1) 
Eine zweite Liste (1.2) erfaßt das Material alphabetisch nach Zweitglie-

dern der Vollnamen. Auch hier wird die Frequenz des jeweiligen Zweitgliedes 
des Vollnamens in den Ortsnamen dieses Typs angegeben, s. u. 

 
-bed/-bud (1) 
Nab-d (Nabed, Nabud o. ä.) (1) 
 
-bor (4) 
Bolebor (1) 
Ľutobor (1) 
Našibor (1) 
Ratibor (1) 
 
-bud (5) 
Drogobud (1) 
Nebud, -bod (1) 
Nidabud (1) 
Niubud (1) 
Te-, Těchobud (1) 
 
-dan (1) 
Dobrodan (1) 
 
-dar (1) 
Małodar (1) 
 
-gost (1) 
Ľubogost (1) 
 
-chor (1) 
Ninochor (1) 
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-ch(o)t (1) 
Nich(o)t (1) 
-krad (1) 
Nikrad (1) 
 
-mił (6) 
Domamił (1) 
Drogomił (1) 
Pomił (1) 
Premił (2) 
Smił (1) 
 
-mir5 (12) 
Dobromir (1) 
Gorěmir (1) 
Hostimir (1) 
Nimir (1) 
Pomir (1) 
Radomir (2) 
Słavomir (1) 
Smir (1) 
Svet-, Světomir (1) 
Te-, Těmir (1) 
Volimir (1) 
 
-mysł (2) 
Premysł (2) 
 
-por (2) 
Nipor (2) 
 
-prod (1) 
Niprod (1) 
 
-rad (3) 

                                                        
5 Zum Zweitglied -mir und seiner Entwicklung vgl. zusammenfassend Schlimpert 1978, besonders 

S. 327f. mit weiterer Literatur, außerdem Schlimpert DS 32, S. 260, Anm. 95 sowie Müller 2000, S. 
119, Anm. 12. 
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Chotěrad (1) 
Gostirad (1) 
Nerad (1) 
-słav (13) 
Borisłav (1) 
Bosłav (2) 
Časłav (2) 
Domasłav (2) 
Gorěsłav (1) 
Metisłav (1) 
Pribysłav (1) 
Rosłav (1) 
Sby-, Zbysłav (1) 
Ubysłav (1) 
 
-suł (1) 
Nisuł (1) 
 
-(u)sad (1) 
Ne(u)sad (1) 
 
-těš (3) 
Utěš (3) 
 
-vid (1) 
Snovid (1) 
 
-vit (1) 
Privit (1) 
 
Als Punkt 2 des Kommentars folgen Aussagen zur Verbindbarkeit von Ab-

leitungsbasis und Ortsnamensuffix, wobei die Verbindbarkeit der Zweitglieder 
slawischer Vollnamen mit dem ortsnamenbildenden Suffix -(ov)ici in einer 
Übersicht dargestellt wird, die gleichzeitig auch Auskunft über das Vor-
kommen des jeweiligen Zweitgliedes in den aus Ortsnamen rekonstruierten 
Vollnamen des altsorbischen Gebietes insgesamt gibt, vgl.:  
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Zweitglieder:    im Strukturtyp Vollna-
me + -(ov)ici   insgesamt in Vollnamen in aso. Ortsna-
men 

(nach der Frequenz  
im Strukturtyp) 
-słav  13  29 
-mir   12  27 
-mił  6  14 
-bud  5  19 
-bor   4  14 
-rad   3  16 
-těš   3  4 
-mysł  2  16 
-por   2  2 
-bed/-bud  1  1 
-chor  1  2 
-ch(o)t  1  1 
-dan  1  1 
-dar   1  1 
-gost  1  19 
-krad  1  1 
-prod  1  1 
-suł  1  3 
-(u)sad  1  1 
-vid   1  5 
-vit   1  1 
 
Die zusammenfassende Untersuchung des Strukturtyps auf der Grundlage 

monographischer Bearbeitungen des gesamten altsorbischen Gebietes in regi-
onalen Ortsnamenbüchern kann u. a. frühere Aussagen zur Verbindung der 
Vollnamen mit dem Suffix -ici bzw. -ovici, die sich aufgrund des damaligen 
Standes der Bearbeitung nur auf einen Teil des Materials stützen konnten, 
präzisieren bzw. korrigieren.6 Hierzu sind besonders auch die analytischen 
                                                        

6 Im Vergleich zu den -ovici-Namen findet sich somit etwa die doppelte Anzahl von -ici-Bildungen 
mit einem altsorbischen Vollnamen als Ableitungsbasis, vgl. dagegen in früheren Arbeiten noch den 
Hinweis auf ”die seltene Verbindung eines aso. VN mit dem Suffix -ovici, meist werden VN nur mit -
ici erweitert …” (Eichler, Walther DS 28, 63: unter †Drogobudowitz). Auf 26 Vollnamen mit dem 
Suffix -ici gegenüber 2 Vollnamen mit dem Suffix -ovici verweist auch Körner 1974, besonders S. 
110. 
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Karten der 8 häufigsten Zweitglieder der slawischen Vollnamen zu verglei-
chen.7  

Als weitere Teile des Kommentars schließen sich an: 
 
3 Alter der historischen Belege  
Der älteste Beleg stammt aus dem Jahre 951 zu 37. †Nisaditz. Bei den 

übrigen Ortsnamen dieses Strukturtyps liegen die Erstbelege im 12. und 13. 
Jh., teilweise auch später. 

 
4 Frequenz des Strukturtyps 
62 Ortsnamen:  
 davon: 43 -ici-Bildungen und 19 -ovici-Bildungen, 
außerdem: 9 Ortsnamen mit einem suffigierten zweigliedrigen slawischen 

Vollnamen als Ableitungsbasis:  
 davon: 4 -ici-Bildungen und 5 -ovici-Bildungen, 
11 strukturell nicht ganz sicher diesem Strukturtyp zuzuordnende 

Ortsnamen. 
 
5 Eindeutschung der Ortsnamen des Strukturtyps 
Zur urkundlichen Überlieferung des -(ov)ici-Suffixes im altsorbischen Ge-

biet und seiner Graphie in den historischen Belegen ist besonders Körner (DS 
31, 50–51) zu vergleichen.  

Heute treten uns die Ortsnamen dieses Strukturtyps als Namen mit dem 
Endelement -(w)itz8 entgegen, in einigen Fällen begegnen aber auch -itzsch 
und -witzsch9. Zu vergleichen ist außerdem ein Beispiel auf -schütz, s. den ON 
4. Borschütz; vgl. außerdem den ON 15. Löbstedt, dessen heutiger Name 
keinen Hinweis mehr auf die ursprüngliche aso. Grf. *Ľubogostici gibt. Te-
ilweise geht heutiges -witz auf -ovici bzw. -avici – letzteres bei Vollnamen 

                                                        
7 Vgl. Atlas Ortsnamentypen 2002, Kartenteil, Analytische Karten der 8 häufigsten Zweitglieder 

der slawischen Vollnamen: Analytische Karte 1: Zweitglied -słav, Analytische Karte 2: Zweitglied -
mir, Analytische Karte 3: Zweitglied -bud, Analytische Karte 4: Zweitglied -gost, Analytische Karte 
5: Zweitglied -mysł, Analytische Karte 6: Zweitglied -rad, Analytische Karte 7: Zweitglied -bor, 
Analytische Karte 8: Zweitglied -mił 

8 Zur Integration slawischer (altsorbischer) Ortsnamen ins Deutsche ist u. a. zu vergleichen: Atlas 
Ortsnamentypen 2000, 16–21: 1.3 Namen im Sprachkontakt und 1.3.1 Zur Integration slawischer 
Ortsnamen ins Deutsche (slawisch-deutsche Kontinuität) mit ausführlicher Literatur in den entspre-
chenden Anmerkungen; außerdem Hengst 1978; Hengst 1989; Hengst 1998. 

9 Zu den -itzsch-Namen (”Verzischung”) vgl. Fleischer 1959. 
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mit dem Zweitglied -słav, vgl. die aso. Grf. *Domasłavici im ON 10. 
Domselwitz – zurück.  

Bei einem Vergleich der historischen Belege der Ortsnamen sind beson-
ders im Zweitglied der Vollnamen z. T. Verkürzungen zu beobachten, vgl. z. 
B. 1. Postwitz, Klein- (< aso. *Bosłavici); 45. Preititz (< aso. *Privitici); 5. 
Zaschwitz (< aso. *Časłavici) usw.  

Auf die Konkurrenz der -ici- und -ica- sowie auch der -ovici- und -ovica-
Suffixe kann an dieser Stelle lediglich verwiesen werden, ebenso auf die Tat-
sache, daß nicht alle heutigen Ortsnamenformen auf -itz, -witz o. ä. slawischer 
Herkunft sind. 

Der Erstbeleg 1040 Niwolkesthorp des ON 9. Liebertwolkwitz (vgl. die 
ältesten historischen Belege: 1040 Niwolkesthorp, 1262 Newolkuitz; aso. Grf. 
*Nivołkovici, mit dem VN *Nivołk als Ableitungsbasis) dokumentiert den 
Versuch einer Eindeutschung des Namens. Ähnlich verhält es sich beim ON 
48. Rottewitz: (1074) F. 12. Jh. Rothiboresdorf, 1079 Rokeborthorf, 1280 
Rodboritz; aso. Grf. *Ratiborici, mit dem VN *Ratibor als Ableitungsbasis. 

 
Es folgt im Kommentar der Punkt 6 Weitere Informationen: 
Als sogen. unsichere Namen, die nicht in die Bearbeitung, Auswertung 

und Kartierung aufgenommen werden können, da die altsorbischen Grun-
dformen dieser Ortsnamen nicht sicher zu rekonstruieren sind, gelten einige 
der Ne-/Ni-Namen (Strukturtypen 1988, Nr. 434–439), z. B. Ortsnamen wie 
Nöbeditz und Nösselwitz, vgl.: Nöbeditz n. Stößen, s. Weißenfels: 1266 (PN 
de) Nabdicz (Eichler Slaw. ON 3, 24f.), aso. Grf. *Nab-dici, evtl. auch 
*Ne(u)budici o. ä. und Nösselwitz zu Zschernitz, w. Delitzsch: 1404 Neusel-
licz (Eichler Slaw. ON 3, 26f.), aso. Grf. *Novosedlici, evtl. auch aso. 
*Nesułovici, zum aso. PN *Ne-suł. 

 
Punkt 7 des Kommentars enthält die Beschreibung des Areals und den 

Kommentar zur Karte:  
Unter den Ortsnamen des altsorbischen Gebietes, die als Ableitungsbasis 

einen zweigliedrigen slawischen Vollnamen enthalten, sind 62 patronymische 
-ici- bzw. -ovici-Namen, außerdem 9 Bildungen mit einem suffigierten zwei-
gliedrigen slawischen Vollnamen, vgl. z. B. den VN *Nidałk bzw. *Nidaľk 
(im ON 65. Nelkanitz, aso. Grf. *Nidałkovici bzw. *Nidaľkovici) oder auch 
den VN *Nimirk bzw. *Nimifk (im ON 68. †Nimmeritz, aso. Grf. 
*Nimirkovici bzw. *Nimifkovici).  

Die -ici-Namen sind gegenüber denen mit dem -ovici-Suffix in der Mehr-
heit: vgl. 43 Namen mit dem Suffix -ici und 19 Namen mit dem Suffix -ovici, 
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d. h. im Vergleich zu den -ovici-Namen findet sich etwa die doppelte Anzahl 
von -ici-Bildungen mit einem slawischen Vollnamen als Ableitungsbasis.  

S. Körner10 rekonstruiert aus dem zur damaligen Zeit (Körner DS 31, 
erschienen 1972) zur Verfügung stehenden und ausgewerteten Material der 
-(ov)ici-Bildungen auch slawische Vollnamen und stellt ihre Verbreitung im 
altsorbischen Gebiet kartographisch dar. Er unterscheidet dabei 3 Typen: 
echte Vollnamen: ”Dieser Typ ist vorwiegend im Westflügel vertreten 
(24mal) mit Arealen in den Landschaften Daleminzi sowie Neletizi. Im 
Ostflügel erscheint dieser Typ 4mal in der Oberlausitz, während er in der 
Niederlausitz fehlt (vgl. Karte 7).”, unechte Vollnamen: ”Dieser Typ begeg-
net sowohl im Westflügel (3mal) als auch im Ostflügel (Oberlausitz 3mal), 
fehlt jedoch in der Niederlausitz (vgl. Karte 7).” und Ne-/Ni-Namen: ”Dieser 
Typ kommt hauptsächlich im Westflügel vor mit Arealen in den Landschaf-
ten Daleminzi, Siusili und Chutizi, in geringerer Zahl im Ostflügel, und zwar 
in der Oberlausitz, während er in der Niederlausitz fehlt (vgl. Karte 8).” ”Die 
Verbindung von Vollname + -ici (bzw. -ovici), Typ Domasłavici, ist für den 
Westflügel charakteristisch.”11, stellen E. Eichler, J. Schultheis und H. 
Walther fest.  

 
Nach der Auswertung aller Ortsnamen des Strukturtyps Zweigliedriger 

slawischer Vollname + Suffix -ici und -ovici des gesamten altsorbischen Ge-
bietes zeigt Typkarte 2 die Verbreitung, s. u.  

Markante Areale treten hervor: 
– an der Saale zwischen Camburg und Orlamünde sowie zwei Nachweise 

an der Orla (Nr. 29, Nr. 53), 
– im Gebiet der Mündung der Weißen Elster in die Saale,  
– im Gebiet um Altenburg mit Fortsetzung nach Osten zur Pleiße sowie 

nach Nordwesten zur Weißen Elster,  
– an der Mulde nahe Wurzen und Bad Düben (Nr. 54, Nr. 70, Nr. 16),  
– dem Lauf der Elbe folgend zwischen Dommitzsch und Meißen sowie 

zwischen Radebeul und der Grenze zu Böhmen,  
– ein größeres Areal entlang der Mulde und der Freiberger Mulde über das 

Gebiet um Lommatzsch bis zur Elbe,  
– im Gebiet um Bautzen zwischen Schwarzer Elster und Schwarzem 

Schöps. 

                                                        
10 Körner DS 31, 45f.; vgl. auch ebd. Karte 7 (Patronymische Ortsnamen); außerdem Eichler 

1964, Karte 3, S. 40/41 (Verbreitung der altsorb. Patronymica von Typ Domasłavici). 
11 Eichler, Schultheis, Walther 1967, 696. 
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Aus der Verbreitung der Ortsnamen läßt sich kein Hinweis auf die 

Bildung unterschiedlicher Areale von -ovici und -ici ableiten. 
 
Weder bei gleichen anthroponymischen Ableitungsbasen der Ortsnamen – 

wir fassen echte und unechte Vollnamen, Partizipialnamen und Ne-/Ni-
Namen zusammen – noch bei Namen mit völlig identischen altsorbischen 
rekonstruierten Grundformen, d. h. gleiche Ableitungsbasis + gleiches 
ortsnamenbildendes Suffix / gleiches deutsches Grundwort, ist eine unmittel-
bare Nachbarschaft oder Nähe der betreffenden Orte zu beobachten. 

Die zusammenfassende Betrachtung aller Ortsnamen, die als Able-
itungsbasis einen zweigliedrigen slawischen Vollnamen enthalten (d. h. Vol-
lname + -j-; + -(ov)ici; + -in-; + -ov-; + deutsches Grundwort), läßt eine Ver-
breitung besonders zwischen Saale und Elbe bis zur Schwarzen Elster und um 
Bautzen erkennen.12 Insgesamt weniger dicht ist die Verbreitung in der Nie-
derlausitz (Müller 1997). Die Gebiete des späteren Landesausbaus im südli-
chen Sachsen (Erzgebirge mit Erzgebirgsvorland und Elstergebirge) enthalten 
keine Hinweise auf Ortsnamenbildung mit einem slawischen Vollnamen, s. 
besonders auch die synthetische Karte und den dazugehörigen Kommentar 
(Atlas Ortsnamentypen 2002, Textteil, Kartenteil). 

Zu den Zusammenhängen zwischen Belegen von Personennamen (darun-
ter auch zweigliedrige slawische Vollnamen) und ihrem Vorkommen als 
Ableitungsbasen von Ortsnamen sind besonders die Arbeiten W. Wenzels 
(Wenzel 2000) zu vergleichen.  

 
Punkt 8 des Kommentars beschreibt den Strukturtyp im (west)slawischen 

Vergleich: 
Der Vergleich zum Altpolabischen13 zeigt eine deutliche Konzentration 

der -(ov)ici-Bildungen im Nordosten des altpolabischen Sprachgebietes, 
besonders auf der Insel Rügen (Fischer, Witkowski 1967, S. 676f., Karte S. 
690, Tabelle S. 693), bei Fehlen des Typs in den nordwestlichen Teilen dieses 
Gebietes (Schmitz Ostholstein; Schmitz Plön; Schmitz Lübeck; Schmitz 
Wendland) und in den Regionen, die sich im Süden dem altsorbischen 
Sprachgebiet nähern. Dies gilt im altpolabischen Gebiet ebenfalls für die 

                                                        
12 Vgl. Walther 1989. 
13 Zu vergleichen sind die Arbeiten R. Trautmanns (I–III; MH), weiterhin die Bände des Branden-

burgischen Namenbuches (BNB 1–12) und die Ortsnamenbücher von A. Schmitz (Lübeck; Ostholste-
in; Plön; Wendland) sowie zusammenfassend Wulf 2000. 
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Verbindung von Kurz- und Zunamen mit dem -(ov)ici-Suffix (Fischer, Wit-
kowski 1967), zu den Kurznamen als Ableitungsbasen von Patronymika ist 
auch den Atlas altsorbischer Ortsnamentypen, Heft 3/4 (Atlas Ortsnamenty-
pen 2003) zu vergleichen, außerdem Körner (DS 31, 9). Die Untersuchungen 
von A. Schmitz (Lübeck; Ostholstein; Plön; besonders Wendland, 256) bele-
gen lediglich im Kreis Lüchow-Dannenberg 2 sichere Beispiele für die Ver-
bindung von Vollnamen mit dem Suffix -ici.  

Von besonderem Interesse ist im Osten der Anschluß an Arbeiten S. Ro-
sponds14 sowie an Untersuchungen K. Rymuts (Rymut 1973), letztere mit Be-
zügen zum übrigen westslawischen Material, vgl. dort außerdem die auf die 
Materialauswertung folgenden zusammenfassenden Übersichten (Rymut 
1973, besonders 132ff., 140ff.), die im altsorbischen und altpolabischen Mate-
rial ein Überwiegen der -ici-Bildungen gegenüber den -ovici-Namen beschre-
iben, was durch unsere Untersuchungen bestätigt wird.  

Eine größere Anzahl von -ici- gegenüber den -ovici-Namen stellt K. Ry-
mut (Rymut 1973) auch für Böhmen15 und Mähren fest, wogegen das Verhä-
ltnis von -ici und -ovici unter polnischen Ortsnamen umgekehrt ist, d. h. die -
ovici-Namen sind gegenüber denen mit dem -ici-Suffix in der Mehrzahl.  

Der Anteil zweigliedriger slawischer Vollnamen an der Bildung von Pat-
ronymika auf -(ov)ici liegt im Polnischen, Polabischen und Tschechischen 
zwischen 9% und 10%, im Altsorbischen bei knapp 5% (Rymut 1973, 147). 
Damit sind die Patronymika auf -(ov)ici, die einen slawischen Kurznamen als 
Ableitungsbasis enthalten, deutlich in der Überzahl (Körner DS 31, 8), vgl. 
dazu auch den Slawischen Onomastischen Atlas (SOA) (Strukturtypen 1988, 
Nr. 361–369), außerdem den Atlas altsorbischer Ortsnamentypen, Heft 3/4 
(Atlas Ortsnamentypen 2003).  

Zu den südslawischen Untersuchungsgebieten mit einer Übersicht der 
Ortsnamen dieses Strukturtyps, die aus einem zweigliedrigen Vollnamen 
abgeleitet sind, sowie den Karten zu Verbreitung und Produktivität der 
Bildungen ist S. Rospond16 zu vergleichen. 

 

                                                        
14 Rospond 1964, vgl. ebd. die beiden Karten: ON auf -ice des 12.–13. Jh. und ON auf -ice des 14. 

und der folgenden Jahrhunderte. 
15 Zu den Namen in Böhmen vgl. besonders auch: Profous, Bd. 5, 556–558: alphabetisches Ver-

zeichnis der Vollnamen, die in den Ortsnamen Böhmens belegt sind, mit Angabe des jeweiligen 
Ortsnamen sowie des ortsnamenbildenden Suffixes; ebd. 558ff. auch zu den Erst- und Zweitgliedern 
der Vollnamen in Ortsnamen. 

16 Rospond 1938, 7–12: Übersicht der Ortsnamen; Karten II, III zu Verbreitung und Produktivität 
der Bildungen. 
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Als Punkt 9 des Kommentars folgen Vergleichsnamen, vorwiegend aus 
dem Altpolabischen, Polnischen, Tschechischen und Russischen. Auch hier 
zeigt sich der unterschiedliche Stand der Materialbearbeitung der einzelnen 
Untersuchungsgebiete. Und Punkt 10 enthält eine Auswahl an Literatur, die 
untergliedert wird in 10.1 Literatur zum altsorbischen Untersuchungsgebiet 
und 10.2 Literatur zu anderen slawischen Untersuchungsgebieten. 

 
Mit seinen ortsnamentypologischen Karten schafft der Atlas altsorbischer 

Ortsnamentypen die Voraussetzungen für eine direkte Vergleichbarkeit der 
Bearbeitung der Strukturtypen des altsorbischen Gebietes mit den größtenteils 
noch zu schaffenden Karten desselben Strukturtyps der übrigen slawischen 
Sprachgebiete, auch unter Berücksichtigung der Bearbeitungen und Beson-
derheiten des jeweiligen anderen Namensystems. Der Nutzer kann zwischen 
einem Zugang über das Material (Typbearbeitungen und verschiedene Regis-
ter) oder über die Karten wählen.  

 
Strukturtypübergreifende Vergleiche deanthroponymischer Bildungen un-

tereinander, wie z. B. der Strukturtypen von Voll- und Kurznamen + -j-; + 
-(ov)ici; + -ov-; + -in- sowie der Voll- und Kurznamen + – deutsches Grund-
wort u. ä. werden erst möglich, wenn die entsprechenden Strukturtypen, zwi-
schen denen der Vergleich geführt werden soll, vollständig bearbeitet vorlie-
gen, und zwar nach den Kriterien, die sich bei der Auswertung des Materials 
bewährt haben. Dies gilt analog z. B. für einen Vergleich aller Possessiva (d. 
h. Ortsnamen mit -j-, -ov- und -in-Suffix) sowie auch generell für eine vergle-
ichende Einbeziehung entsprechender suffigierter deappellativischer Bildun-
gen in die Untersuchungen.  
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Abkürzungen 
 
Anm. Anmerkung(en) 
aso. altsorbisch 
bzw. beziehungsweise 
d. h. das heißt 
ff. folgende 
Grf. Grundform 
Jh. Jahrhundert 
n. nördlich 
nso. niedersorbisch 
o. ä. oder ähnlich 
ON Ortsname 
oso. obersorbisch 

poln. polnisch 
s. südlich 
s. siehe 
S. Seite 
u. a. unter anderem 
u. ä. und ähnlich 
usw. und so weiter 
vgl. vergleiche 
VN Vollname 
w. westlich 
z. B. zum Beispiel 
z. T. zum Teil 
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15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

NÁZVY DOLÍN NA SLOVENSKU 
 
Matej Považaj 

 
Osobitnú skupinu oroným – terénnych názvov – tvoria vlastné mená dolín. 

Slovo dolina sa vo všeobecných výkladových slovníkoch vykladá ako „po-
zdĺžny úsek zemského povrchu medzi kopcami (s vodným tokom), údolie“ 
(porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 1997), „kraj ležiaci medzi horami, 
údolie“ (porov. Slovník slovenského jazyka, 1. zv., 1959). V Malej encyklo-
pédii Slovenska (1993) sa dolina vysvetľuje ako „vhĺbená forma reliéfu pre-
tiahnutého tvaru, ktorá vzniká prevažne eróznou činnosťou vodného toku“, v 
encyklopedickom časopise Pyramída (č. 25 z júla 1973, roč. III) ako „pozdĺž-
na, na jednu stranu otvorená zníženina, obmedzená dvoma paralelnými k sebe 
sklonenými svahmi“, v Encyklopédii Zeme (1983) sa vykladá ako „pozdĺžna 
zníženina na povrchu pevniny, výsledok riečnej činnosti“, v Slovníku geode-
tickej a kartografickej terminológie (1977) ako „vhĺbený terénny tvar vytvore-
ný činnosťou vody, ľadovcov a pod.“. Najpresnejšie sa dolina definuje v Me-
dzinárodnom slovníku geografických termínov používaných na všeobecnoge-
ografických mapách, ktorý vyšiel v češtine v rámci Geografických názvoslov-
ných zoznamov OSN – ČSFR (1991) a v ktorom sa uvádzajú definície v češti-
ne a k českým termínom slovenské, bulharské, maďarské, nemecké, poľské a 
ruské ekvivalenty. V tomto slovníku sa dolina definuje ako „pozdĺžna, na 
jednu stranu otvorená zníženina ohraničená dvoma pomerne blízkymi para-
lelnými a k sebe sklonenými svahmi, ktorej dno má spád k otvorenej strane a 
zvyčajne ňou preteká vodný tok“. (Iba ako zaujímavosť môžeme spomenúť 
ekvivalenty slova dolina v slovanských jazykoch, ktoré sa uvádzajú v tomto 
slovníku: bulh. dolina, čes. údolí, poľ. dolina, rus. dolina.) 

Pravda, hoci v citovaných slovníkoch sa pri výklade slova dolina uvádza aj 
slovo údolie, treba doplniť, že slovo údolie má aj ďalší význam, a to „krajina 
pozdĺž rieky v hornatom kraji“, napr. údolie Váhu, údolie Hornádu (porov. 
KSSJ, 1997). Slovo údolie sa ako geografický termín v slovenčine neuplatňuje 
(porov. citované encyklopedické diela a terminologické slovníky) a ani ako 
druhové označenie geografického objektu na Slovensku sa v súčasnosti nevy-
užíva (porov. Toponymický návod pre vydavateľov kartografických a iných 
diel, 1999), a ak sa v minulosti zriedkavo vyskytovalo v názvoch dolín na 
Slovensku, pri štandardizácii geografických názvov vykonanej v sedemdesia-
tych a osemdesiatych rokoch minulého storočia sa nahradilo slovom dolina 
(porov. napríklad Chrenová dolina, predtým Chrenové údolie v Revúckej 
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vrchovine či Medvedia dolina predtým Medvedie údolie v Malých Karpa-
toch). 

Materiálovým prameňom skúmania názvov dolín na Slovensku sa nám 
stal súpis názvov dolín publikovaný v publikácii Názvy vrchov a dolín Sloven-
skej socialistickej republiky (1987), ktorú pre potreby Slovenského úradu 
geodézie a kartografie aj ostatných používateľov spracovala Názvoslovná 
komisia pri SÚGK v spolupráci s Geografickým ústavom SAV. Citovaná 
publikácia obsahuje spolu 569 rozličných názvov dolín, ktoré sa uvádzajú na 
základnej mape ČSSR 1 : 50 000. Niektoré z názvov sa vyskytujú aj opakova-
ne, keďže sa rovnaký názov využíval v rozličných geomorfologických jednot-
kách. Niektoré názvy sa vyskytujú dva razy, napr. Belianska dolina v Malej 
Fatre a vo Veľkej Fatre, Kľačianska dolina v Malej Fatre a v Nízkych Tat-
rách, Košariská v Bielych Karpatoch a v Kysuckých Beskydách, Krivá dolina 
v Malých Karpatoch a vo Východoslovenskej rovine, Mackova dolina vo 
Ftáčniku a vo Veľkej Fatre, Martinova dolina vo Veľkej Fatre a v Revúckej 
vrchovine, Predná dolina v Oravskej vrchovine a v Čiernej hore v Sloven-
skom rudohorí, Teplá dolina vo Veľkej Fatre a v Ostrôžkach v Slovenskom 
stredohorí, Vápenná dolina v Čergove a vo Veľkej Fatre atď., niektoré názvy 
tri razy, napr. Blatná dolina v Podtatranskej brázde, v Podunajskej pahorkati-
ne a v Cerovskej vrchovine, Kamenistá dolina vo Veporských vrchoch, v 
Západných Tatrách a v Cerovej vrchovine atď. Najfrekventovanejšie názvy sú 
Veľká dolina (v publikácii sa vyskytuje 7 ráz), Suchá dolina (vyskytuje sa 11 
ráz) a Hlboká dolina (vyskytuje sa dokonca až 16 ráz). 

Z 569 názvov uvedených v publikácii je 165 jednoslovných názvov, 390 
dvojslovných názvov (z toho 5 predložkových, 4 s predložkou pod: Pod Poľa-
nou, Pod Rozsypkom, Pod úplazom, Pod záhradkami, 1 s predložkou za: Za 
Nehovým), 13 trojslovných (z toho 1 predložkový s predložkou za: Za Dlhým 
grúňom) a 1 štvorslovný: Dolina Kežmarskej Bielej vody. 

V uvedenej publikácii sme našli 319 názvov dolín so slovom dolina ako 
druhovým označením, pričom v 313 prípadoch išlo o dvojslovné (306 ná-
zvov), resp. trojslovné názvy (7 názvov) so zhodným adjektívnym prívlastkom 
a 6 názvov s nezhodným genitívnym prívlastkom (1 dvojslovný názov Dolina 
obrov, 4 trojslovné názvy typu Dolina Zeleného plesa, 1 štvorslovný názov 
Dolina Kežmarskej Bielej vody). Apelatívum dolina samostatne, bez prívlast-
ku funguje aj ako názov doliny (Dolina), a to v 6 prípadoch. 

Ako druhové označenie okrem slova dolina fungujú aj ďalšie slová. Sú to 
jednak slová súvisiace so slovom dolina, ako je zdrobnenina dolinka (Košiar-
ska dolinka), nárečové slovo dolka (Capkova dolka, Dlhá dolka), ktoré sa 
v Slovníku slovenských nárečí 1 (1994; ďalej SSN) vysvetľuje ako „veľmi 
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mierna dolinka“ a dokladá zo Studenca v Levočskom okrese, a slovo dol (Hl-
boký dol), ktoré nájdeme v Historickom slovníku slovenského jazyka 1 (1991; 
ďalej HSSJ) vo význame „dolina“ doložené v jednotnom čísle zo 16. aj 18. st. 
(v súčasnej spisovnej slovenčine sa zachovalo iba v tvare množného čísla vo 
frazeologizmoch sľubovať hory-doly, za horami za dolami, po horách po 
dolách). So slovom dolina významovo súvisí aj nárečové slovo debra (Hlboká 
debra, Paľova debra), ktoré SSN vykladá ako „roklina, priehlbina“ a lokali-
zuje do Gemera a na východné Slovensko. Významovo blízke sú aj druhové 
označenia jama (Dlhá jama, Jedľová jama), závoz (Maškov závoz), žľab (Ja-
vorový žľab, Magurský žľab, Spálený žľab, Suchý žľab), tiesňava (Manínska 
tiesňava). V názvoch dolín sa vyskytujú aj druhové označenia vodných tokov 
a vodných plôch, a to slová voda, močiar, rybník, potok, ba aj plurálová podo-
ba studienky (Čierna voda, Čierny močiar, Malý rybník, Suchý potok, Veľké 
studienky). Slovo jarok, resp. jarky (Červený jarok, Janovské jarky) možno 
interpretovať aj ako druhové označenie terénneho útvaru (priehlbiny), aj ako 
druhové označenie vodného objektu (vodného toku). Ďalšie apelatíva vyskytu-
júce sa v názvoch dolín: chrbát (Kozí chrbát), grúň (Stredný grúň), stráň, 
resp. stráne (Hradná stráň, Kamenné stráne), skala (Tesná skala), cesta (Ka-
menná cesta), hranica (Stará hranica), vráta (Kamenné vráta), mlyn (Revúc-
ky mlyn), kruh (Olšovský kruh). 

Zhodný adjektívny prívlastok pri názvoch dolín s druhovým označením 
dolina býva vyjadrený vzťahovým adjektívom utvoreným od názvu rastliny, 
napr. Bazová dolina, Buková dolina, Čerešňová dolina, Drieňová dolina, 
Chrenová dolina, Javorová dolina, Kôprová dolina (podľa mrkvovitej rastli-
ny kôprovníček bezobalový, porov. Bohuš, 1996), Lipová dolina, Promincľo-
vá dolina (promincľa je podľa Slovníka slovenského jazyka, 3, 1963, hovoro-
vé pomenovanie mäty piepornej), Rakytová dolina, vzťahovým adjektívom od 
názvu objektu, napr. Banská dolina, Hradná dolina, Mlynská dolina, vzťaho-
vým adjektívom od názvu veci, napr. Kamenná dolina, Krištáľová dolina, 
Skalná dolina, Vápenná dolina, vzťahovým adjektívom od názvu osoby, napr. 
Uhliarska dolina, Zemianska dolina, Žobrácka dolina, vzťahovým adjektívom 
utvoreným od iného vlastného mena (takýchto názvov je najviacej, niekoľko 
desiatok), pričom motivujúcim vlastným menom môže byť názov obce, napr. 
Bacúšska dolina, Batizovská dolina, Belujská dolina, Bobrovecká dolina, 
Bystričianska dolina, Demänovská dolina, Hiadeľská dolina, Iľanovská doli-
na, Kocišská dolina, Krivoklátska dolina, Ľubochnianska dolina, Mengusov-
ská dolina, Neporadzská dolina, Plešivská dolina, Rožňavská dolina, Slivnic-
ká dolina, Turčocká dolina, Vajkovská dolina, Velická dolina (od názvu Veľ-
ká, v súčasnosti miestnej časti Popradu), Zádielska dolina, názov vrchu, resp. 
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vrchov, napr. Priesilská dolina, Roháčska dolina, názov vodného toku, napr. 
Belianska dolina, Starovodská dolina, vlastnostným prídavným menom vy-
jadrujúcim farbu (motivácia názvu môže byť ovplyvnená iným geografickým 
objektom nachádzajúcim sa v doline alebo v jej blízkosti), napr. Biela dolina, 
Čierna dolina, Hrdzavá dolina, Zelená dolina, Zlatá dolina, resp. inú 
vlastnosť, napr. Dlhá dolina, Driečna dolina, Hlboká dolina, Hluchá dolina, 
Hrubá dolina, Chytrá dolina, Krátka dolina, Krivá dolina, Malá dolina, 
Mokrá dolina, Pustá dolina, Smutná dolina, Stará dolina, Stratená dolina, 
Studená dolina (motivácia názvu je podľa hydronyma Studený potok), Suchá 
dolina, Široká dolina, Teplá dolina, Tichá dolina (motivácia názvu doliny v 
Tatrách je podľa hydronyma Tichý potok, porov. Bohuš, 1996), Tmavá dolina, 
Úzka dolina, Veľká dolina, polohu, napr. Krajná dolina, Predná dolina, Pro-
stredná dolina, Stredná dolina, Zadná dolina, živočíšnym prídavným menom, 
napr. Havrania dolina, Jastrabia dolina, Jelenia dolina, Kačacia dolina, 
Kobylia dolina, Kozia dolina, Lastovičia dolina, Medvedia dolina, Pavúčia 
dolina, Sokolia dolina, Vlčia dolina, Vrania dolina. 

Druhú najpočetnejšiu skupinu názvov dolín s druhovým označením dolina 
tvoria názvy, v ktorých v prívlastkovej pozícii je privlastňovacie prídavné 
meno utvorené z osobného apelatíva, napr. Bírešova dolina (bíreš „sluha na 
panskom majetku, želiar; porov SSJ 1, 1959), Kováčova dolina, z osobného 
mena, či už z krstného mena, napr. Beňova dolina, Francova dolina, Gábo-
rova dolina, Jurášova dolina, Kubova dolina, Martinova dolina, Melicherova 
dolina, Pavlova dolina, Petrova dolina, z priezviska, resp. prímena, napr. 
Baksova dolina, Borzikova dolina, Bozokházyho dolina, Buntova dolina, 
Čičkova dolina, Diakova dolina, Dončova dolina, Garajova dolina, Hodia-
nova dolina, Jenčíkova dolina, Klieškova dolina, Kobyho dolina, Kohútova 
dolina, Krškova dolina, Kukurišova dolina, Lachova dolina, Machova dolina, 
Malinkova dolina, Mikošova dolina, Račkova dolina, Saksova dolina, Signe-
rova dolina, Štofova dolina. Pri niektorých názvoch dolín bez bližšieho po-
znania reálie ťažko možno povedať, že názov vznikol z krstného mena alebo 
z priezviska, lebo hranica medzi týmito dvoma antroponymami je neostrá. 
Niektoré z uvedených názvov sú v pravom zmysle slova dedikačné, t. j. názvy 
utvorené na pamiatku istej osoby. 

Ešte niekoľko slov o jednoslovných názvov dolín. Sú medzi nimi substan-
tívne názvy typu Borišovec, Brezovec, Diaľava, Dúbie, Dúbrava, Husárka, 
Koleso, Krivuľa, Ráztoky, Záruby, ale početnú skupinu jednoslovných názvov 
tvoria substantivizované podoby, ktoré vznikli z adjektívneho prívlastku dvoj-
slovných názvov, napr. Blatná, Čierne, Havránková, Krížne, Lipová, Smreko-
vá, Suchá, Široká. 
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Tento príspevok je iba čiastkovým pohľadom, takpovediac začiatočnou 
sondou, do problematiky názvov dolín. Chceli sme ním ukázať, aké bohatstvo 
sa skrýva v tejto časti našich oroným. Až dôkladný rozbor zozbieraného mate-
riálu nám dá celkový obraz o pomenúvaní našich dolín. 
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GEOGRAFICKÉ NÁZVOSLOVIE V HRANIČNÝCH DOKU-
MENTÁRNYCH DIELACH 

 
Dušan Fičor 

 

Úvod 

Geografické názvoslovie spájame predovšetkým s kartografickými dielami, 
ale treba pripomenúť, že sa často vyskytuje aj vo verejných a úradných doku-
mentoch buď prostredníctvom kartografických diel, alebo vo forme špeciál-
nych zoznamov. 

Jedným z takýchto úradných dokumentov je hraničné dokumentárne dielo 
(HDD), ktoré má tú osobitnosť, že je vždy súčasťou medzinárodnej zmluvy 
dvoch susediacich štátov. Slovenská republika má vzhľadom na počet suse-
diacich štátov 5 HDD, ktoré boli vyhotovené v rôznom historickom období v 
nadväznosti na uzatváranie medzištátnych zmlúv, počínajúc vznikom Českos-
lovenskej republiky v r. 1918 až po vznik samostatnej Slovenskej republiky 
v r.1993.  

Opis problému 

HDD podľa zákona Národnej rady SR č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych 
hraníc je súbor máp a dokumentov o vytýčení, vyznačení, zameraní a popise 
priebehu štátnych hraníc Obsah a forma HDD je určená príslušnou medziná-
rodnou zmluvou, ktorej je neoddeliteľnou súčasťou. Z uvedeného vyplýva, že 
geografické názvy sa vyskytujú v hraničných mapách, v opise priebehu štátnej 
hranice a v prípade, ak existujú, tak v zozname spoločných hraničných vod-
ných tokov. Ide teda o názvy objektov, ktoré ležia priamo na štátnej hranici 
(napr. pohoria, vrchy, vodné toky, vodné plochy), pretínajú ju (najmä vodné 
toky) alebo ležia v jej bezprostrednej blízkosti a dotýkajú sa jej (napr. polesia, 
hony). Vzhľadom na to, že v hraničných mapách sa zobrazuje len územie 
v šírke 50 m po oboch stranách štátnej hranice, predmetom nášho záujmu 
nebudú evidentne veľkoplošné geografické objekty, ale také, ktoré sú vo vy-
medzenom rozsahu zobraziteľné. 

Geografické objekty na štátnej hranici si zasluhujú pozornosť najmä 
z dvoch dôvodov: 

1. Sú to objekty, ktoré presahujú suverenitu jedného štátu. Štandardizáciou 
tejto kategórie geografických názvov sa zaoberajú aj konferencie Organizácie 
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spojených národov (OSN) o štandardizácii geografického názvoslovia a prijali 
niekoľko rezolúcií. 

2. Často ide o malé vodné toky, ktoré nemajú názvy alebo sa ich nepodari-
lo zistiť. Vzhľadom na potrebu presne vymedziť a opísať priebeh štátnej hra-
nice v HDD sa uvádzajú ako bezmenný tok. Ide teda o problém bezmennosti 
objektu a o posúdenie potreby a naliehavosti riešenia tohto problému. 

Aké riešenie ponúkajú rezolúcie OSN? 
Už prvá konferencia OSN o štandardizácii geografického názvoslovia v 

roku 1967 v rezolúcii č. 8 uznala, že v záujme medzinárodnej štandardizácie 
je výhodnejšie pre objekty, ktoré sú spoločné dvom alebo viacerým štátom 
alebo prekračujú ich hranice, zaviesť podľa možnosti spoločný názov alebo 
spoločné používanie. Odporúča, aby sa názvoslovné autority zainteresovaných 
štátov pokúsili dosiahnuť dohodu o týchto rozporných názvoch. 

Druhá konferencia OSN v roku 1972 rezolúciou č. 25 odporúča naďalej 
krajinám dosiahnuť dohodu o určení jedného názvu pre spoločný objekt. Ďalej 
odporúča krajinám, ktoré majú rôzne úradné jazyky a nedohodnú sa na spo-
ločnej podobe názvu, aby najmä v medzinárodnej kartografii akceptovali 
podoby názvov všetkých zúčastnených jazykov. Zároveň upozorňuje na to, že 
uprednostňovanie jednej z podôb na úkor ostatných by bolo porušením princí-
pov štandardizácie. 

Tretia konferencia OSN v roku 1977 rezolúciou č. 20 spresnila rezolúciu 
z predchádzajúcej konferencie v tom zmysle, aby sa v prípade, ak krajiny 
nedospejú k dohode, stalo všeobecným pravidlom, že bude akceptovaný názov 
každej dotknutej krajiny. 

Piata konferencia OSN v roku 1987 zvážila, že by bolo užitočné poznať 
a porovnať praktické skúsenosti, ktoré získali susedné krajiny pri štandardi-
zácii názvov geografických objektov presahujúcich ich spoločné hranice. 
Preto prijala rezolúciu č. 25, ktorou odporúča členským štátom, aby systema-
ticky informovali ďalšie konferencie OSN o dosiahnutých výsledkoch, a vyzý-
va tie názvoslovné autority, ktoré to ešte neurobili, aby vytvorili s príslušnými 
názvoslovnými autoritami susedných štátov spoločné alebo vzájomne súvisia-
ce programy na zber a úpravu názvov objektov, ktoré presahujú ich spoločné 
hranice.  

 
Z prehľadu prijatých rezolúcií je zrejmé, že poskytujú dostatočne široký 

priestor aj na riešenie bezmenných hraničných vodných tokov. 
 
Aký je súčasný stav v názvosloví hraničných vodných tokov? 
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Podľa zákona o správe štátnych hraníc za hraničný vodný tok sa považu-
je taký vodný tok, ktorého stredom koryta alebo jeho hlavného ramena (ne-
splavný) alebo strednicou plavebnej dráhy (splavný) prebieha štátna hranicu. 

Slovenská republika má s každým susediacim štátom niekoľko hraničných 
vodných tokov; na ilustráciu uveďme aspoň tie najvýznamnejšie: 

-  s Českou republikou: Morava (v slovenčine aj v češtine), 
-  s Poľskou republikou: Poprad, Dunajec (v slovenčine aj v poľštine), 
-  s Ukrajinou: Tisa, Uh, Latorica (v slovenčine), Tisa, Už, Latorycja (v ukra-

jinčine), 
-  s Maďarskou republikou: Tisa, Slaná, Ipeľ, Dunaj (v slovenčine), Tisza, 

Sajó, Ipoly, Duna (v maďarčine),  
-  s Rakúskou republikou : Dunaj, Morava (v slovenčine), Donau, March 

(v nemčine). 
 
Dalo by sa vyhlásiť, že všetky uvedené názvy spoločných hraničných tokov 

vyhovujú rezolúciám OSN. Mohla by sa nimi dokonca deklarovať miera vzá-
jomnej blízkosti úradných jazykov, keďže slovenská a česká podoba názvu sú 
zhodné, rovnako medzi slovenskými a poľskými podobami nie sú žiadne 
rozdiely. Ukrajinské podoby sa líšia od slovenských prepisom, maďarské 
a rakúske podoby sa už významne odlišujú od slovenských podôb, ale spoloč-
ný pôvod názvov je evidentný. Zrejme rezolúcie konferencií OSN mali na 
pamäti takéto prípady ako Dunaj – Duna – Donau, Uh – Už, Tisa – Tisza, 
Ipeľ – Ipoly, Morava – March, kde odlišnosť úradných jazykov susedných 
štátov je natoľko rozdielna, že by neumožnila prijať jednotnú podobu názvu 
spoločného objektu bez následných komplikácií pri jeho používaní. Na druhej 
strane sú existujúce podoby rovnocenné, čo HDD rešpektujú. 

Venujme však pozornosť ďalšej, početnejšej skupine menších hraničných 
potokov. Na demonštráciu postačí opis situácie na slovensko-poľskej a sloven-
sko-českej štátnej hranici.  

Na slovensko-poľskej štátnej hranici sa v poradí od východu na západ vy-
skytuje týchto 21 hraničných potokov:  

slovenský názov:  poľský názov: 
Beskyd  Beskid 
Smrečný potok Smereczek 
Kurčín  Kurczyński Potok 
Faltinovský potok  Faltynowski Potok 
Starovinský potok  Starowiński Potok 
Záhorský potok  Zagórski Potok 
Zubrovský potok  Zubrowski Potok 
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Pekliansky potok  Piekielny Potok 
Soliskový potok  Soliskowy Potok  
Suchý potok  Suchy Potok 
Javorinka  Jaworzynka 
Biela voda  Bialka 
Rybí potok  Rybi Potok 
Jelešňa  Jelešnia 
Surdický potok  Surdycki Potok 
Chyžník  Chyźny 
Kriváň  Krywań Bliźsy 
Hraničný Kriváň  Krywań Graniczny 
Pasekový potok  Pasiekowy Potok 
Latonka  Latonka 
bezmenný potok  bezimienny potok 
 

Na slovensko-českej štátnej hranici sa v poradí od severu na juh až po rieku 
Moravu vyskytuje týchto 27 hraničných potokov: 

slovenský názov:  český názov: 
bezmenný potok  bezejmenný potok 
Gorilov potok  bezejmenný potok 
Lemešná  Lemešná 
Dešnianka  Dešňanka 
Lysky  Lysky 
3 bezmenné potoky  3 bezejmenné potoky  
Tovarský potok  Zápechová 
Krištienka  Křištěnka 
Vlárka  Vlárka 
Malý potôčik  bezejmenný potok 
3 bezmenné potoky  3 bezejmenné potoky 
Liešňanský potok  Žitkovský potok 
bezmenný potok  bezejmenný potok 
Predpolomský potok bezejmenný potok 
Majlový potok bezejmenný potok 
Klanečnica  Klanečnice 
Hraničný potok  Hraniční potok 
2 bezmenné potoky  2 bezejmenné potoky 
bezmenný potok  Jarkovec 
Sudomerický potok  Sudoměřický potok 
Skalický potok  Skalický potok 
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Radejovka  Radějovka 
Porovnaním názvov hraničných vodných tokov zisťujeme niekoľko stup-

ňov zhody/nezhody, ktoré by sa mohli vyjadriť takto: 
-  na slovensko-poľskej hranici z celkového počtu 23 hraničných vodných 

tokov 
 3  názvy majú zhodnú podobu v oboch jazykoch, 
 13 názvov sa odlišuje len pravopisom, 
 6  názvov sa odlišuje prekladom, resp. počtom slov 
 1  potok je bezmenný na oboch stranách. 
-  na slovensko-českej hranici z celkového počtu 28 hraničných vodných tokov 
 5  názvov má zhodnú podobu v oboch jazykoch,  
 5  názvov sa odlišuje pravopisom,  
 1  názov sa odlišuje prekladom, 
 2  názvy sú odlišné vecne, 
 5  potokov je bezmenných jednostranne (1 na slovenskej strane, 4 na 

českej strane), 
 10  potokov je bezmenných obojstranne. 

 
Z uvedeného je zrejme, že v lepšom – temer ideálnom stave je slovensko-

-poľská hranica, čo sa dá vysvetliť tým, že v osemdesiatych rokoch minulého 
storočia bola zo strany vtedajšej československo-poľskej hraničnej komisie 
vyvinutá iniciatíva na zosúladenie názvov hraničných vodných tokov v rámci 
aktualizácie HDD. Súčinnosť s názvoslovnými komisiami názvoslovných 
autorít priniesla svoje ovocie. 

Situácia na slovensko-českej hranici je evidentne horšia napriek tomu, že 
nové HDD vzniklo až po osamostatnení Slovenskej republiky v rokoch 1993 – 
1994 s využitím modernej meracej a zobrazovacej techniky. Vysoká kvalita 
geodetického a kartografického spracovania HDD je zbytočne znehodnotená 
nedoriešeným názvoslovím. Ospravedlnením môže byť azda krátkosť času, 
ktorý mala k dispozícii rozhraničovacia komisia na bezproblémove určenie 
priebehu novej štátnej hranice. Možno ospravedlniť aj to, že pri aktualizácii 
HDD v rokoch 1999 – 2001 sa názvoslovnej problematike opätovne neveno-
vala dostatočná pozornosť? V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že na štátnej 
hranici je podstatne viac bezmenných tokov, ako sú vyššie uvedené. Nie sú to 
hraničné toky, ale sú to toky, ktoré túto hranicu pretínajú. Uvedené sú všetky 
v dokumente „Popis štátnej hranice“, ktorý je súčasťou HDD obdobne – bez-
menný potok – ako v Zozname hraničných vodných tokov. 

Ako riešiť bezmennosť hraničných potokov a aký to má význam? 
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Ak vnímame malý hraničný potok rovnako ako iný malý potok vo vnútro-
zemí, potom sa zdá v porovnaní s veľkými tokmi z hľadiska hydrologickej 
hierarchie úplne bezvýznamný. Na Slovensku je určite ešte veľké množstvo 
potokov a kanálov, ktoré aj keď sú znázornené v podrobných katastrálnych 
mapách, nemajú určené názvy. Geografický objekt ako taký existuje však aj 
bez názvu. Potreba pomenovať ho vzniká, až keď sa stane predmetom záujmu 
a pri komunikácii sa musí odlíšiť od iných objektov. 

V takejto situácii sú všetky hraničné toky bez ohľadu na ich veľkosť, pre-
tože určitá spoločnosť (v danom prípade hraničná komisia zložená z kvalifi-
kovaných a kompetentných zástupcov dvoch zainteresovaných štátov) sa do-
hodla, že práve týmto „bezvýznamným“ potokom bude prebiehať spoločná 
štátna hranica. V tom momente význam malého potoku sa dostal na úroveň 
ostatných tokov. Z tohto pohľadu potom existencia bezmenných tokov vyvolá-
va dojem nedokončenej práce. Aj keď priebeh štátnej hranice je exaktne defi-
novaný presnými súradnicami hraničných znakov osadených na oboch bre-
hoch každého hraničného toku, predsa len vo verbálnej komunikácii je opis 
hranice názvom potoka „ľudskejší“ aj predstaviteľnejší. Skutočná príčina 
tohto stavu sa dnes nedá jednoznačne charakterizovať a bola by to len zbytoč-
ná strata energie, ktorú treba vynaložiť skôr na jeho nápravu. 

 
Navrhovaný postup odstránenia problému bezmennosti: 
1. Príslušná hraničná komisia v dostatočnom predstihu pred najbližšou ak-

tualizáciou HDD by mala rozhodnúť o riešení problému a vyzvať názvoslovné 
autority príslušných štátov k súčinnosti. 

2. Názvoslovné autority spolu s hraničnou komisiou by mali vypracovať 
zásady na štandardizáciu názvov hraničných tokov, v ktorých by sa určili 
subjekty zodpovedné za prvotné zistenie stavu (katastrálne mapy, dopyt u 
obyvateľov obcí) a kompetencie ďalších orgánov (názvoslovný zbor, názvos-
lovná komisia, hraničná komisia a úrad; obdobne na strane druhého štátu). 

3. Zásady by mali riešiť aj konkrétny postup výberu a posúdenia názvu. 
Napr. zistia sa názvy, ale budú odlišné, ktorý uprednostniť? Ten, kde potok 
pramení, alebo názov pri ústí? Ak sa zistí názov len na jednej strane, akú 
bude mať podobu v druhom jazyku? Ak sa názov nezistí ani v mape, ani v 
teréne, ktorá strana a podľa akých zásad určí prednostne názov? 

 
Záver 
Výsledky dlhoročnej plodnej štandardizačnej činnosti v oblasti geografic-

kého názvoslovia sú úctyhodné, čo prezentoval aj Milan Majtán v Kultúre 
slova, ročník 34 – 2000, č. 5 v článku Tridsať rokov štandardizácie geogra-
fických názvov v rezorte geodézie a kartografie. Napriek tomu sú ešte oblasti, 
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do ktorých tento proces nezasiahol, hlavne z toho dôvodu, že tam nemal re-
zort geodézie, kartografie a katastra dostatočný vplyv. 

Týmto príspevkom som sa snažil poukázať na to, že problematika štan-
dardizácie geografických názvov v HDD je riešiteľná. V minulosti sa neusku-
točnila nie z odborných dôvodov, preto treba len dostatok vôle u kompetent-
ných inštitúcií, aby sa načrtnutý problém vo vhodnom čase profesionálne 
vyriešil.  

 
Ďalšie názvy geografických objektov na slovensko-poľskej hranici: 
 
Starovinský potok  Potok Starovinski 
Hrúbky  Hrubki  hon 
Čelo  Czolo  vrch 
Ďurkovec  Dziurkowiec  vrch 
Ripy  Rypi Wierch  vrch 
Strop  Stryb  vrch 
Černiny  Czerniny  hon 
 
Ďalšie názvy geografických objektov na slovensko-českej hranici 
 
Doroťanka (Klokočov) Doroťanka (Bílá) hon 
Bobok (Vysoká nad Kysucou)  Bobek (Bílá)  vrch 
Trojačka (Makov)  Trojačka (Veľké Karlovice)  vrch 
Stolečný (Horná Mariková) Stolečný (N.Hrozenkov, Karolinka)

 vrch 
Kohútka (Lazy pod Makytou)  Kohútka (N.Hrozenkov)  vrch 
Planá hora (Lysá pod Makytou)  Planá húra (Valašská Senice)  hon 
Hlboké (Drietoma)  Hluboček (Vyškovec)  hon  
Seče (Vršatské Podhradie)  Horní seče (Brumov)  hon 
 Dolní seče (Brumov) 
Kostolnica (Skalica)  Mlýnky (Strážnice)             vodná ná-

drž  
Veľká strana (Holíč)  Velká strana (Hodonín)  hon 
 





15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

K PROMĚNĚ POMÍSTNÍCH JMEN V NEOFICIÁLNÍ  
KOMUNIKACI 
 
Jitka Malenínská 

 
Úřední jména používaná v komunikačních sférách důležitých z hlediska 

státněpolitické organizace a administrativy mají svou standardizovanou podo-
bu; podobu vlastních jmen v neoficiálním styku určuje nekodifikovaný spole-
čenský úzus.1 

Ve své komplexnosti nezastupitelný materiál umožňující studium této 
problematiky představuje Generální katalog pomístních jmen z území Čech 
zachycující téměř půl milionu dokladů excerpovaných ze soupisů pomístních 
jmen vyhotovených v letech 1963 – 1980 4000 dobrovolnými místními spo-
lupracovníky.2 

V hydronymii jsou proměny jmen velmi zřetelné. Už A. Sedláček v roce 
1920 zaznamenal, že zvláště delší potoky nebo říčky měly v minulosti (a v 
lidovém úzu někdy dosud) několik názvů a že také svá jména měnily.3 

Tuto problematiku lze dobře ilustrovat na příkladu hydronyma Nežárka. 
V hydrologické literatuře4 se uvádí, že řeka Nežárka vzniká soutokem Kame-
nice a Žirovnice v Jarošově, ústí zprava do Lužnice ve Veselí nad Lužnicí. 

V práci F. Teplého o dějinách českého rybníkářství5 z roku 1937 se uvádí, 
že ve starých dobách se Nežárce říkalo také Včelnice (1384), podle řady kní-
žecích včelnic (včelních zahrad). F. Teplý konstatuje, že při pojmenování této 
řeky se setkáváme patrně s ojedinělým zjevem tohoto kraje. Podle jeho zjištění 
„z místních listin a dosavadního obyčeje vyplývá, že obyvatelé dole na toku 
nazývají řeku k nim přicházející obecně podle místa ležícího nad nimi.“6 Ve 
výše uvedené práci zachytil tento historik, že Kamenice, která je jednou ze 
zdrojnic Nežárky, se jmenovala pod Kamenicí nad Lipou až ke Žďáru Bradlo 
(Prádlo), Bradelský potok (podle vrchu Bradlo), ve Žďáře Kamenička, v Jaro-
šově Včelnická voda (podle osady Včelnice). Druhou zdrojnicí je Žirovnice. 

                                                        
1 Viz V. Blanár, Teória vlastného mena, Status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komu-

nikácii, Bratislava 1996, s. 208. 
2 Viz Archiv úseku onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR, Praha. 
3 Viz A. Sedláček, Snůška starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy, 

Praha 1920, s. 6.  
4 Viz Zeměpisný lexikon ČSR, Vodní toky a nádrže (V. Vlček, ed.), Praha 1984, s. 191. 
5 Viz F. Teplý, Příspěvky k dějinám českého rybnikářství, Praha 1937, s. 103. 
6 Viz F. Teplý, o. c. v pozn. 5; též V. Šmilauer, Úvod do toponomastiky, 2. vydání, Praha 1966, 

s. 169. 
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Spojená řeka se jmenovala v Kruplově Jarošovská řeka (podle Jarošova nad 
Nežárkou), v Radouňce podle práva rybolovu Městská, Farářská, Panská 
řeka, v Jindřichově Hradci v listinách z různých dob Rodvinovská řeka (podle 
osady Rodvinova), Kruplovská řeka, Kanclovská řeka (podle zaniklého dvora 
Kanclova), Paseka, Pasecká řeka (podle jména části města nad hradem), 
Jezuitská a Děkanská řeka podle práva rybolovu. Od Žďáru až ke Stráži nad 
Nežárkou se jmenovala Hradecká řeka nebo voda, od Stráže k Hamru Velhar-
tická řeka, dříve také Šimanovská řeka (podle dvorce a mlýna Šimanova) 
nebo Nedbecká řeka (podle Nedvězí). Vedle toho se souhrnně jmenuje Nežár-
ka.  

Naším záměrem bylo zjistit, jakým způsobem byly hydrologické objekty 
Nežárka a její zdrojnice Kamenice a Žirovnice zachyceny v soupisech pomíst-
ních jmen z obcí ležících na jejich březích. Jak už bylo výše řečeno, vyhoto-
veny byly tyto soupisy z území Čech v letech 1963 – 1980. 

V odborné hydrologické literatuře7 se uvádí, že řeka Kamenice pramení 
0,5 km sz. od Těmic, ústí zprava (zdrojnice) do Nežárky v Jarošově. 

V soupisech pomístních jmen pro lokality situované při této řece, kupř. 
Kamenice nad Lipou, Žďár, Nová Včelnice, je tento tok vesměs označován 
jako Kamenička, s vysvětlením, že řeka dostala své jméno podle místa svého 
pramene, tj. Kamenice nad Lipou. Lidový výklad však skutečnosti neodpo-
vídá, i když tento slovotvorný postup je v pomístních jménech hojně zastou-
pen – v hydronymii kupř. Berounka: přípona -ka označovala její příslušnost k 
městu, tj. „berounská řeka“, podobně např. Želivka, Mnichovka. – Jméno 
města Kamenice nad Lipou vzniklo přejetím staršího jména říčky; je odvoze-
no zpodstatňující příponou -ice (z -ica) z přídavného jména kamenná (tj. 
‚voda tekoucí v kamenitém, skalnatém korytě‘).8 

Analogicky je druhá ze zdrojnic Nežárky – Žirovnice v soupisech pomí-
stních jmen uváděna obvykle v podobě Žirovnička, též Žirovnický potok s 
vysvětlením, že se tak nazývá podle místa pramene, tedy městečka Žirovnice. 
V Zeměpisném lexikonu ČSR, dílu věnovaném vodním tokům a nádržím9, se 
uvádí, že tento tok pramení 1 km s. od obce Pelec. Prvotní je podle J. Svobo-
dy10 jméno potoka, po němž dostalo jméno město Žirovnice. Hydronymum 
vyvozuje z adjektiva *žirovná, odvozeného z apelativa žir ‚pastviny‘. 

                                                        
7 Viz Zeměpisný lexikon ČSR ..., o. c. v pozn. 4, s. 132. 
8 Viz I. Lutterer – R. Šrámek, Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Havlíčkův 

Brod 1997, s. 120. 
9 Viz Zeměpisný lexikon ČSR ..., o. c. v pozn. 4, s. 315. 
10 Viz A. Profous – J. Svoboda, Místní jména v Čechách IV, Praha 1957, s. 848 – 849.  
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Soutokem Kamenice a Žirovnice v Jarošově vzniká Nežárka, ústí zprava 
do Lužnice.11 Spojená řeka Nežárka bývá v soupisech nejčastěji zachycena v 
této podobě. Výjimku tvoří doklad z Kamenice nad Lipou, v němž se zmiňuje 
řeka „Nežárky (pl.) čili Nažárka“. Je přijímán názor, že řeka Nežárka získala 
své jméno kolem roku 1500 podle stejnojmenného jindřichohradeckého 
předměstí (jehož jméno se vyvinulo ze spojení Na Žďárku, v nářečí Najžárku 
– Najžárka – Nejžárka – Nežárka).12  

Říčnímu úseku Nežárky v Rodvínově se říká U Štefalovýho mostu. Byl zde 
dřevěný most přes řeku, který byl zničen velkou vodou. Most patřil ke stavení, 
kde se říkalo U Štefalů.  

Z dokladů, které se podařilo ze soupisů pomístních jmen shromáždit, vy-
plývá, že někdejší pestrost v pojmenování výše jmenovaných toků (event. 
jejich úseků) se do značné míry vytratila. 

Ve Smrčinách na německém území pramení řeka Ohře, která se vlévá do 
Labe u Litoměřic. Jméno řeky je původu keltského, nebo dokonce již předkelt-
ského. Objevuje se v historických pramenech od 9. století (805 Agara). Od 
poloviny 12. století je v listinách zapisována jako Egre nebo Oegre (1165), 
Ogre (1186) nebo Ogra (v Kosmově kronice). Z podoby Ogre se vyvinul če-
ský název Ohře. „Základem jména je ide. kořen *Aga, *Agira nebo Agara 
(srov. latinské sloveso ago ‚ženu‘ a staroind. ajiráh ‚hbitý, bystrý‘): znamena-
lo tedy ‚rychle se ženoucí, bystrá řeka‘.“13  

V soupisu pomístních jmen pro Trávčice na Litoměřicku se uvádí Stará 
Voharka, část starého řečiště Ohře pod Terezínem. Polnosti, kterým se říká 
K Voharce, U Voharky, Při Voharce jsou doloženy v soupisech z Brňan 
a Mlékojed na Litoměřicku. Tuto podobu (též Ohara, Ohárka) v materiálech 
úřední povahy sice nenalezneme, ale v běžné komunikaci na Lounsku a Lito-
měřicku je rozšířena, jak se uvádí v internetovém článku z roku 2000 o histo-
rii řeky Ohře, jehož autorem je státní podnik Povodí Ohře.14 Pokud budeme 
pátrat po jejím staří, zjistíme, že již v berní rule (Žatecký kraj) se střídají 
názvy Egra i Voharka a zhruba o sto let později, r. 1756, je v rakovnických 
pamětech zapsáno, že nepřítel (tj. Prusové) rozbil své ležení „za Oharkou 
proti Budyni“.15 Dokladů přibývá teprve v 19. století, v Jungmannově Slovní-
ku16 se uvádí: „Ohře, e. f., řeka w Čechách, ginak Oharka, Eger (Fluß), Oe-
                                                        

11 Viz Zeměpisný lexikon ..., o. c. v pozn. 4, s. 191. 
12 Viz I. Lutterer – R. Šrámek, o. c. v pozn. 8, s. 185. 
13 Viz I. Lutterer – R. Šrámek, o. c. v pozn. 8, s. 192. 
14 Viz Historie Ohře, www.poh.cz/Ohrevhistorii.htm 
15 Viz J. Beneš, Oharka, Zpravodaj Místopisné komise 8, 1967, s. 7. 
16 Viz J. Jungmann, Slovník česko-německý II, Praha 1836, s. 899. 
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gra.“ J. Beneš se zamýšlel nad tím, zda názvy Ohře a Oharka spolu etymolo-
gicky souvisí. Domníval se, že lidová podoba je rovněž velmi starobylá, i když 
není písemně doložena. Považoval za pravděpodobné, že jejím základem je 
podoba Agara (805).17 – Název Oharka se v Čechách objevuje ještě na třech 
jiných tocích. V těchto případech souvisí patrně s psl. základem -gar : gorěti18 
ve spojitosti se žďářením. Potok Oharka v Hodkovicích na Liberecku pramení 
na svazích vrchu Žďár. 

Příklad zajímavého komunikačního úzu nacházíme i v oronymii. Nad Li-
toměřicemi se nachází lesnatá vyvýšenina, která se v kartografických prame-
nech a literatuře uvádí pod jmény Mostka, též Mostná hora, litoměřičtí obyva-
telé však užívají obvykle Mastná hora. 

Prvotní pojmenování Mostná Hora je spojeno se skutečností, že zdejší 
stromy poskytly dřevo na stavbu prvního litoměřického mostu přes Labe roku 
1452.19 O sto let později, k roku 1569, je doložen název Mostka Hora20, 
v zápise z roku 1603 je uvedena Mostská hora.21 V německé vlastivědné lite-
ratuře z 19. století nacházíme podobu Mastna hora.22 Mezi zněmčilé názvy 
poznané řadí toponymum Mastná hora u Pokratic A. Sedláček.23 Toto kurióz-
ní pojmenování vzniklo bezpochyby při přejetí českého jména do němčiny, 
přičemž výchozí etymon byl zcela zastřen. Jak uvádí H. Fabini, v této oblasti 
se v německém nářečí vyskytoval někdy namísto o vokál a.24 (S tímto jevem 
se setkáváme i u dalších českých oronym přejatých do němčiny, kupř. Hora > 
Harre Berg). V turistickém průvodci Českým středohořím z poloviny 80. let 
se k tomuto orografickému objektu uvádí: „Mostka (též Mostná, nesp. i Mast-
ná hora)...“.25  

V lidovém úzu bývá velmi často orografický nebo hydrologický objekt 
místními obyvateli označován pouhým apelativem – hora, vrch, kopec, potok, 
strouha, řeka apod. bez bližšího určení. 

V některých případech působí přítomnost apelativního pojmenování ob-
jektů v komunikační funkci pomístního jména rušivě. Proto se jména typu 

                                                        
17 Viz J. Beneš, o. c. v pozn. 15, s. 8. 
18 Viz V. Šmilauer, Příručka slovanské toponomastiky, Praha 1970, s. 64. 
19 Viz České středohoří, Turistický průvodce ČSSR, sv. 23, Praha 1985, s. 213. 
20 Viz T. Welser, Die Flurnamen des Gerichtsbezirkes Leitmeritz, Dissertation, Prag 1939.  
21 Viz O. Kotyza, J. Smetana a Jindřich Tomas s kolektivem autorů, Litoměřice 1997, s. 44. 
22 Viz J. Haudek, Heimatkunde des politischen Bezirkes Leitmeritz, Leitmeritz 1887, s. 112. 
23 Viz A. Sedláček, o. c. v pozn. 3, s. 70. 
24 Viz H. Fabini, Die Mundart des Aussiger Bezirkes. In: Heimatkunde des Bezirkes Aussig, Teil 

2, Aussig 1929, s. 222. 
25 Viz České středohoří, o. c. v pozn. 19, s. 213. 
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Pole k Voharce, Louka u řeky, Řeka u Štefalovýho mostu, Rybník za řekou v 
komunikaci obvykle upravují vynecháním přímého pojmenování objektu a 
jméno funguje jako předložkové (> K Voharce, U řeky, U Štefalovýho mostu, 
Za řekou). Dochází tu k přesunu hlavního pojmenovacího vztahu (vázaného 
na substantiva pole, louka, řeka) na vztah vedlejší, kdy jméno funguje jako 
předložkové.26 V předložkových názvech vystupuje velmi výrazně do popředí 
lokační funkce.27 

Těmto relačním názvům odpovídá určitý soubor relačních objektů. Mnoho 
pomístních jmen je motivačně vztaženo k těm relačním objektům, které v 
lokálním společenském, ekonomickém nebo komunikačním systému tvoří 
jakousi základní, obecně známou orientační síť. 

Početnou skupinu tvoří rovněž pomístní jména, která přetrvávají i po zá-
niku původního objektu. Název je zachován v označení objektu na jeho místě 
nově vzniklého. V pomístních jménech tak bývá nezřídka uchováno svědectví 
o dřívějších poměrech hospodářských, sociálních, kulturních. 

                                                        
26 Srov. R. Šrámek, Úvod do obecné onomastiky, Brno 1999, s. 17. 
27 Viz M. Majtán, Z problematiky predložkových zemepisných názvov, Jazykovedný časopis 

XXII, 1971, s. 41. 
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K PŘEDLOŽKÁM V A NA V POMÍSTNÍCH JMÉNECH  
V ČECHÁCH 
 
Libuše Olivová-Nezbedová 

 
Pomístní jména lze třídit podle různých kritérií. Jedním z kritérií je třídění 

pomístních jmen na pojmenování přímá a pojmenování nepřímá. U Vladimíra 
Šmilauera čteme: „Jména mohou být přímá (primární): Židova strouha jakož-
to označení strouhy, a nepřímá (sekundární): Za Židovou strouhou jakožto 
označení pole.1“ Podle Milana Majtána „Priame názvy pomenúvajú bezpro-
stredne samotný objekt. Základnou podobou týchto názvov je tvar v nominatí-
ve...2“. „Nepriame názvy pomenúvajú objekt pomocou iného objektu alebo 
podľa nejakej okolnosti súvisiacej so vznikom názvu. Za nepriame názvy sa 
vo všeobecnosti pokladajú predložkové konštrukcie vo funkcii názvov, pred-
ložkové názvy3.“ V souvislosti s tím, čím se chci dále zabývat, cituji z práce 
M. Majtána ještě následující pasáž: „Predložkové názvy nemožno v žiadnom 
prípade pokladať iba za dubletné, resp. paralelné k nominatívnym názvom. 
Zdanlivo za paralelné, s nominatívnymi názvami synonymné možno pokladať 
niektoré predložkové názvy s predložkami na a v (napr. Roveň a Na rovni 
alebo V rovni), ale aj tu ide spravidla o názvy rozličných objektov (Roveň 
názov fyziografického objektu, Na rovni, V rovni názov hospodársky využíva-
ného objektu, poľa, lúky a pod.)4“. 

Výše uvedená konstatování o přímých a nepřímých pojmenováních si do-
volím poněkud šířeji rozvést. 

Přímá pomístní jména pojmenovávají příslušný objekt podle něčeho, co je 
tomuto objektu vlastní, co nějak souvisí buď a) s přírodními poměry tohoto 
objektu nebo b) s kulturními poměry tohoto objektu.5 Přírodní poměry se 
odrážejí v přímých pomístních jménech daných objektům podle jejich vlast-

                                                        
 1 V. Šmilauer, Úvod do toponomastiky, Praha 1963, s. 9. – Jiné pojetí přímých a nepřímých ná-

zvů publikoval v r. 1999 R. Šrámek v práci Úvod do obecné onomastiky, Brno 1999, s. 17. 
 2 Viz M. Majtán, Štruktúrne typy slovenských chotárnych názvov. In: IV. slovenská onomastic-

ká konferencia, Bratislava 1973, s. 150. 
 3 M. Majtán, o. c. v pozn. 2, s. 154. Obdobně M. Majtán, Chotárne názvy vetného typu, Sloven-

ská reč 37, 1972, s. 140. 
 4 Viz M. Majtán, o. c. v pozn. 2, s. 155. Obdobně M. Majtán, Z problematiky predložkových 

zemepisných názvov, Jazykovedný časopis XXII, 1971, s. 47. 
 5 Viz L. Olivová-Nezbedová, Slovník pomístních jmen v Čechách a jeho zpracování za pomoci 

počítače. In: L. Olivová-Nezbedová – J. Malenínská, Slovník pomístních jmen v Čechách, Úvodní 
svazek, Praha 2000, s. 29. 
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ností, např. podle jejich polohy (pole Na krajním), jejich vzdálenosti (V Ame-
rice), velikosti (Malá Goldmonka), podle jejich rychlosti (Bystřice), tvaru (Na 
dlouhým, Špičák), podle jejich barvy (Bílá skála, Červenice), stáří (Stará 
hemžská cesta), podle složení půdy (Šutrák), podle charakteru terénu (Kamýk, 
Bradlo), podle vyskytujícího se rostlinstva (Rákosák) či zvířectva (Račkovec). 
Kulturní poměry se odrážejí v přímých pomístních jménech daných podle 
souvislostí s člověkem, a to s jeho poměry majetkovými a právními (Na pan-
ským, Na obecnici, Na Fikejzce), s jeho prací a s jeho výtvory (Na bělisku, 
kopec Pyramida), s jeho duchovním životem a historií (Smrtelná cesta). 

Nepřímá pomístní jména pojmenovávají objekt podle jeho polohy ve vzta-
hu k objektu jinému, přičemž tento jiný objekt je pojmenován buď apelativem 
nebo vlastním jménem. Poloha pojmenovávaného objektu vzhledem k objektu 
jinému je vyjádřena předložkami vyjadřujícími prostorové vztahy, jde o polo-
hu pojmenovávaného objektu před, za, pod, nad jiným objektem, u, vedle 
jiného objektu, k, proti jinému objektu nebo mezi jinými objekty, v nebo na 
jiném objektu, výjimečně též po jiném objektu (pastvina zvaná Po řečišti). 

Z pomístního jména Za papírnou je posluchači zřejmé, že se takto pojme-
novaný objekt nachází za budovou papírny, že pole U Zběhlíkova rybníčka 
leží poblíž příslušného rybníčku, že pole Nad cihelnou je položeno výše než 
cihelna. 

Při výše uvedené charakteristice přímých pomístních jmen jsem mezi 
přímými pomístními jmény uvedla i několik názvů s předložkami v a na. Na 
základě čeho se tak stalo? To se pokusím dále zdůvodnit. 

Jak vyplynulo z výzkumu pomístních jmen v Čechách, mají mezi předlož-
kovými pomístními jmény zvláštní postavení pomístní jména s předložkami v 
a na. Některá z těchto pomístních jmen nejsou totiž pojmenováními ne-
přímými, ale pojmenováními přímými6.  

Pro předložku na uvádí Slovník spisovného jazyka českého větší počet vý-
znamů, v pomístních jménech se na předložku na vztahuje význam „ve spoj. 
se jménem (zř. příslovcem)... vyjadřuje místo, zejm. na povrchu n. vyvýšené... 
jako polohu, umístění (na ot. kde? s 6. p.)7“; rovněž pro předložku v je 
v tomto slovníku uvedeno více významů, na pomístní jména se vztahuje vý-

                                                        
 6 Viz L. Olivová-Nezbedová, Předmluva. In: L. Olivová-Nezbedová – J. Matúšová, Index lexi-

kálních jednotek pomístních jmen v Čechách, Praha 1991, s. 6. – L. Olivová-Nezbedová, Pomístní 
jména v Čechách, jejich obecná charakteristika a jejich význam pro vědní obory. In: L. Olivová-
Nezbedová – M. Knappová – J. Malenínská – J. Matúšová, Pomístní jména v Čechách, Praha 1995, 
s. 27.  

 7 Slovník spisovného jazyka českého, II, Praha 1964, s. 1. 
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znam „ve spoj. se jménem... označuje polohu, umístění uvnitř... nějak ohrani-
čeného prostoru n. něj. prostoru vůbec8“. 

U pomístních jmen v předložkových pádech s předložkami v a na je na 
základě dokladů pomístních jmen z území Čech možno vyčlenit čtyři typy 
názvů. 

1) Předložkami v a na je v pomístním jménu vyjádřena poloha objektu 
v prostoru nebo u prostoru jiného existujícího objektu pojmenovaného apelati-
vem nebo vlastním jménem. Např. na kopci zvaném Chlum jsou pozemky 
zvané Na Chlumu, na kopci zvaném Babka se nalézají pozemky zvané Na 
Babce, pozemkům na vyvýšenině jménem Šibený vrch se říká Na Šibenym 
vrchu, pozemky na skalnaté vyvýšenině mají název Na skalách, pozemky, 
jimiž vede klus neboli trativod vybudovaný z kamenného materiálu, se jme-
nují Na klusu, V klusu, u silnice zvané Oujezdská leží pozemky Na Oujezdský. 
Nový objekt je pojmenován předložkovým názvem, jehož základní součástí je 
název původního dosud existujícího objektu. Tento nově pojmenovávaný 
objekt se rozprostírá a) velmi často na části původního objektu, b) na celém 
původním objektu, c) u původního objektu, podle něhož je pojmenován. Gra-

ficky to lze znázornit takto (  původní existující objekt,  nově vzniklý 
objekt): 

a)  Chlum  Na Chlumu  

 
 

b)  klus    Na klusu, V klusu 
 

                                                        
 8 Slovník spisovného jazyka českého, IV, Praha 1971, s. 1. 
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c)  Oujezdská    Na Oujezdský 
 

2) Předložkami v a na je v pomístním jménu vyjádřena poloha objektu 
v prostoru jiného už však neexistujícího objektu pojmenovaného apelativem 
nebo vlastním jménem. Jde o názvy pozemků a) na místech, kde kdysi stávaly 
vsi, které zanikly, b) na místech rybníků, které byly vysušeny, c) na místech 
lesů, které byly vykáceny. Na místě zaniklých vsí Všestary, Jindřichova Lho-
ta, Zábdiší jsou pozemky V Šestařích, Na Lhotách, Na Zábisku. Na místě 
vysušených rybníků Žampach, Nálezek, Račkovec jsou les V Žampachu, pole a 
louky Na Nálezníku, Na Nálezníkách, V Nálezniku, pole V Račkouci. Pozem-
kům na místě lesa Divina se říká Na Divině. 

Název objektu zaniklého se stává hlavní součástí nově vzniklého předlož-
kového názvu. V případě pozemků ve vysušených rybnících je rozloha objektu 
nově vzniklého v místě objektu zaniklého velmi často totožná s rozlohou 
objektu zaniklého, tedy graficky: 

 

 zaniklý rybník  nově vzniklý objekt v místě zaniklého rybníku 
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Může dojít i k iradiaci názvu, nový předložkový název se rozšíří i na ob-

jekty ležící mimo původní pojmenovaný objekt, to se může stát u názvů po-
zemků ležících na místě zaniklé vsi. Graficky: 

 zaniklá ves  nově vzniklý objekt v místě zaniklé vsi (iradiace ná-
zvu)  

 

 
 
Proč jsou pozemky na místě zaniklých vsí, vysušených rybníků a vykáce-

ných lesů pojmenovány předložkovým názvem s předložkou v nebo s předlož-
kou na, nelze nijak stanovit. Lze to přirovnat k obdobné situaci u jmen míst-
ních, kdy Rostislav Vermouzek na závěr výzkumu o výskytu předložek v a na 
ve spojení s místními jmény na Tišnovsku konstatoval: „Domnívám se, že 
u všech sídlišť jde o místní úzus a důvody pro něj se nedají nalézt9“. 

3) Jeden a týž objekt má doložen název nepředložkový a současně i název 
předložkový s předložkou v nebo na, přičemž předložkou v nebo na není vy-
jádřen žádný prostorový vztah k objektu jinému. Na katastru města Chocně je 
rozlehlý pozemek využívaný více hospodáři. Pozemek leží na svahu, vznikl 
vymýcením lesa, jeho jednotlivé díly byly ručně zkopávané. Majitelé používají 
pro tyto díly názvů Kopaniny, Kopanina, Kopajna, Na kopaninách, Na kopaj-
nách, Na kopajnech. Domnívám se, že tento typ předložkového pojmenování 
                                                        

 9 R. Vermouzek, Do a na u místních jmen na Tišnovsku, Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpra-
vodaj Místopisné komise ČSAV), XXXII-XXXIII, 1991 – 1992, s. 201. 
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vznikl v důsledku komunikace. Pro tento typ názvů je i historický doklad 
s předložkou v zaznamenaný Augustem Sedláčkem ve Snůšce starých jmen. 
R. 1373 se u Chmelné nacházely lesy zvané Vinná větší a menší, roku 1600 se 
v hájemství chmelenském uvádí vrch ve Vinném10. 

4) Jeden a týž objekt je pojmenován pouze předložkovým názvem s před-
ložkou v nebo na, přičemž předložkou v nebo na není vyjádřen žádný prosto-
rový vztah k jinému objektu. Název bezpředložkový lze k takovýmto pomíst-
ním jménům potencionálně velmi snadno vytvořit nebo lépe řečeno je poten-
cionálně možný. Např. místo předložkových pomístních jmen Na dlouhých, 
V hladomřích, V Americe, Na panským, Na obecním, Na Klicperce, Na zá-
dušním lze použít bezpředložková pomístní jména Dlouhý, Hladomře, Ameri-
ka, Panský, Obecní, Klicperka, Zádušní. Předložkové názvy s předložkami v a 
na nebyly v těchto případech dány podle nějakého jiného objektu, nemůže 
tedy jít o pojmenování nepřímá. Podle mého mínění jde o pojmenování přímá. 
Těmito názvy je vyjádřeno něco, co je vlastní příslušným objektům. U názvů 
tohoto typu je rozhodující sémantika lexikálních jednotek, z nichž jsou tato 
pomístní jména tvořena. Předložkové názvy s předložkami v a na jsou varian-
tami – možno říci variantami vzniklými z potřeby dorozumění, z potřeby 
komunikace. 

Zcela jednoznačně jde o přímá pojmenování u názvů s předložkami v a na 
při vyjádření majetnického vztahu – Na Matouškovým, Na panským. Záměna 
názvu předložkového s bezpředložkovým je zcela běžná. Stejně tomu tak je 
při vyjádření tvaru pozemku Dlouhý, Na dlouhých, Široký, Na širokých. 

K tomu, aby bylo možno jednoznačně určit, zda v případě názvů s před-
ložkami v a na jde o pojmenování přímé či nepřímé, je třeba znát místní reá-
lie, místní situaci, a to s výjimkou názvů daných podle majetnického vztahu. 
Je totiž třeba vědět, že např. pole Na Babce bylo pojmenováno podle kopce 
Babka, na němž leží. 

Vycházíme-li z toho, že nepřímá pojmenování jsou pojmenování daná ob-
jektu podle jeho umístění v prostoru vzhledem k objektu jinému, potom přípa-
dy uvedené sub 1) a 2) jsou nepřímá pomístní jména, případy uvedené sub 3) 
a 4) přímá pomístní jména. 

Začátkem 80. let 20. století jsem při zpracovávání předběžných heslových 
statí pro Slovník pomístních jmen v Čechách narazila na problematiku názvů 
s předložkami v a na. Tehdy se v dokladové části heslové stati uváděly v 
prvním oddílu doklady přímé, tedy nominativní, ve druhém oddílu doklady 

                                                        
 10 Viz A. Sedláček, Snůška starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy, 

Praha 1920, s. 148. 
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nepřímé, tedy předložkové. Bylo však zřejmé, že některá předložková pomíst-
ní jména s předložkami v a na jsou přímými pojmenováními. Dotázala jsem 
se tehdy písemně prof. Vladimíra Šmilauera, jak toto dilema vyřešit. Písemná 
odpověď zněla: netřídit doklady na přímé a nepřímé, ale na bezpředložkové 
a předložkové. A tak se tomu děje při zpracovávání Slovníku pomístních jmen 
v Čechách dodnes. 

 
Závěry: 
1) Předložková pomístní jména s předložkami v a na jsou v některých pří-

padech pojmenováními nepřímými, v některých případech pojmenováními 
přímými. 

2) Předložková pomístní jména s předložkami v a na jsou pojmenováními 
nepřímými tehdy, pojmenovávají-li objekt podle jiného buď dosud existujícího 
nebo již zaniklého objektu, v jehož prostoru nebo u jehož prostoru se nachá-
zejí (pozemky Na Chlumu leží na kopci zvaném Chlum, pozemky V Račkouci 
leží v místech vysušeného rybníka Račkovec, pozemky Na Oujezdskej leží u 
silnice zvané Oujezdská). 

3) Předložková pomístní jména s předložkami v a na jsou pojmenováními 
přímými tehdy, pojmenovávají-li objekt bez vyjádření prostorového vztahu 
k jinému dosud existujícímu nebo zaniklému objektu, pojmenovávají-li objekt 
podle něčeho, co přímo souvisí s přírodními nebo kulturními poměry tohoto 
objektu (Na kopanině, V Americe, Na Matouškovým, Na panským). 

4) K jednoznačnému určení, zda v případě předložkových pomístních 
jmen s předložkami v a na jde o pojmenování přímé nebo o pojmenování 
nepřímé, je třeba znát konkrétní místní situaci, pojmenovací situaci v té které 
jednotlivé obci či osadě, tj. znát celou pojmenovací soustavu jednotlivé obce či 
osady. 





15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

KOMUNIKAČNÍ ASPEKTY PŘI ZMĚNÁCH VLASTNÍCH 
JMEN PO R. 1945 V ČESKÉ REPUBLICE 
 
Jana Matúšová  

 
1. Vývoj vlastních jmen na území dnešní České republiky a zvláště v jejích 

pohraničních oblastech byl po staletí determinován komunikační situací, v níž 
sehrály významnou roli česko-německé jazykové kontakty. Komunikační 
faktory se v podmínkách koareálové česko-německé jazykové komunikace 
podílely na vzájemné integraci vlastních jmen ve smyslu jejich přejetí a ná-
sledné adaptace v přejímajícím jazyce1. V důsledku tohoto vývoje fungovaly 
na území České republiky v rámci českého a německého (sub)systému vlast-
ních jmen i subsystémy jmen přejatých z kontaktového jazyka2. 

2. Do relativně přirozeného vývoje dvoujazyčného propriálního systému 
zasahovaly od konce 30. let 20. století politické události, které v r. 1945 vyús-
tily v odsun německého obyvatelstva z poválečného Československa. Jeho 
důsledkem bylo přerušení koareálové česko-německé komunikace a z toho 
plynoucí změny celého propriálního systému. 

Změna jazykové situace výrazně ovlivnila komunikační prostředí a za-
sáhla – i když různým způsobem – všechny druhy jmen, z nichž se podrobněji 
zaměřím na příjmení, místní a pomístní jména. 

2.1 Jazyková stránka příjmení se od konce 30. let 20. století stávala politi-
kem a se změnami politické situace ve 30. a 40. letech probíhaly (zřejmě 
různě intenzivní) vlny změn příjmení. J. Beneš3 upozorňuje na počešťování 
německých příjmení v období před druhou světovou válkou u Čechů, kteří 
vnímali změnu příjmení jako formu protestu proti německému fašistickému 
režimu, a u Židů, kteří ve změně příjmení (např. Kohn > Kotek, Löwit > 
Lukeš) spatřovali únik před možností persekuce ze strany německého fašismu. 
V následujícím období protektorátu Čechy a Morava byli naopak čeští a mo-
ravští Němci vyzýváni ke změně svých českých příjmení.  

2.2 Po r. 1945 došlo s odsunem německého obyvatelstva především k vý-
razné redukci nositelů německých příjmení v Čechách a systém příjmení 

                                                        
1 K přejímání toponym srov. např. sborník Sprachkontakt im Wortschatz – Dargestellt an Eigen-

namen, Leipzig 1984. 
2 Srov. J. Matúšová, Poznámky k systémovým vztahům v anoikonymii jazykově smíšených ob-

lastí, Slovo a slovesnost 55/1994, s. 287–294. 
3 J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, 1. svazek, Ústí nad Labem 1998, s. 78–79. J. Beneš vy-

chází z informací v denním tisku. 
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v nově osídlených pohraničních oblastech se výrazně přiblížil situaci v če-
ském vnitrozemí (M. Knappová uvádí podle výzkumů na Labskoústecku po-
řadí nejčastějších příjmení v letech 1987/88: Novák, Svoboda, Novotný, Čer-
ný, Dvořák atd. 4). 

Zároveň od r. 1945 probíhala kampaň za počeštění německých příjmení 
u Čechů. Podnětem k této akci se stal projev prezidenta Edvarda Beneše v 
Praze v květnu 19455 a tzv. táborský projev v červnu 19456, v nichž vyzval k 
odgermanizování všech složek života. Akci organizovaly osvětové rady7 a stát 
projevil svůj zájem na počešťování příjmení ve formě vydávání nových práv-
ních podkladů pro změny a snižování administrativních poplatků za úřední 
výkon8. 

V poválečné atmosféře představovala tato kampaň jistě silný politický 
a ideologický tlak na nositele německých příjmení. Určité procento Čechů se 
v této době svých německých příjmení vzdávalo – někteří z důvodů vlastenec-
kých, jiní prý i z důvodů profesních (lékaři, právníci) a jiní jistě i ve snaze o 
osobní prospěch9. Jak však naznačují dokumenty ve Státním ústředním archi-
vu, většina nositelů německých příjmení, zřejmě zvláště mimo velkoměsta, 
nepociťovala potřebu počešťovat svá příjmení, naopak požadavek, aby svá 
příjmení změnili, vnímali jako určitý způsob politického nátlaku, jako nepří-
jemný zásah do své osobní identity a rodinné tradice (v městě Javorník si asi z 
50 rodin s německým příjmením nechalo příjmení změnit „sotva 5“ 10). 

Nelze pochybovat, že na zachování německých příjmení u Čechů působily 
vedle uvedených psychologických faktorů (rodinná tradice…) i faktory komu-
nikační. Změna příjmení je v podstatě vždy v rozporu s požadavky komunika-
ce v poměrně úzkém komunikačním okruhu pojmenované osoby – v rodině, 

                                                        
4 M. Knappová, Naše a cizí příjmení v současné češtině, Liberec 2002, s. 203–204. 
5 Podle dopisu okresního osvětového inspektora ve Frývaldově ministerstvu vnitra z 2. 9. 1946. – 

Státní ústřední archiv v Praze (dále SÚA), fond Úřadu předsednictva vlády (dále ÚPV) – běžná 
spisovna 1945–1959, karton 981. 

6 Viz pozn. 5 a srov. J. Beneš, pozn. 3, s. 79. 
7 Viz pozn. 5. 
8 Zákon 165/1945 Sb. z 11. prosince 1945 o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména 

(stanoví kolkový poplatek za změnu příjmení na 5,- Kčs z každého archu; za povolení změny se podle 
zákona nevybírala dávka za úřední úkony); Zákon 165/1947 Sb. ze dne 12. září 1947, kterým se 
prodlužuje platnost poplatkových a dávkových úlev při změně jména (prodlužuje platnost zákona z r. 
1945 až do konce r. 1949). 

9 Srov. J. Beneš, pozn. 3, s. 80.  
10 Opis zprávy Místní rady osvětové v Javorníku Okresní radě osvětové ve Frývaldově z 30. 8. 

1946. SÚA, fond ÚPV – běžná spisovna 1945–1959, karton 981. 
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vesnici, domě, čtvrti… (a samozřejmě i v oficiálním styku11). V zájmu komu-
nikace je stabilita vztahu příjmení a jím identifikované osoby a změny působí 
rušivě a znesnadňují dorozumívání. Jazyková stránka příjmení je přitom pro 
komunikaci v podstatě irelevantní.  

3. Zatímco změny příjmení byly/jsou záležitostí individuálního rozhodnutí 
a ve vztahu ke komunikaci v rámci určitého omezeného komunikačního 
okruhu (i pro oficiální styk) jsou poměrně nežádoucí, stává se jazyková úpra-
va místních jmen se změnami politické a národnostní situace ve státě v pod-
statě záležitostí státní administrativy, neboť místní jména fungují v nepomě-
rně širším komunikačním okruhu než příjmení. Neslouží k identifikaci objek-
tu (tj. obce) jen v rámci obce samotné či menšího regionu, ale i v komunikaci 
v rámci celého státu (někdy ovšem i na úrovni mezinárodní), musí „vyhovovat 
potřebám správním, dopravním, poštovním a orientačním“12 a tomu musí 
odpovídat i jejich jazyková stránka.  

Administrativní úpravy v souboru místních jmen na území dnešní České 
republiky byly prováděny již v době Rakouska-Uherska a lze vysledovat, že 
v podstatě vždy směřovaly k usnadnění celostátní komunikace v jazyce národ-
nosti stojící v čele státu.  

V období před vznikem samostatného Československa v r. 1918 se pro ofi-
ciální komunikaci v rámci habsburské monarchie vytvářely paralelní německé 
(poněmčené) podoby českých místních jmen. Česká jména se přizpůsobovala 
(poměrně nedůsledně) ortograficky, foneticky, slovotvorně a někdy i séman-
ticky němčině, využívalo se i (částečného) překladu (např. Říčany – Řičan, 
Újezd – Aujezd, Březí – Březy, Velké Babice – Gross-Babitz, Herinky – 
Häring, Kaliště – Kalischt, Popovičky – Popowiček, Jílové – Eule13). Se 
vznikem samostatného Československa se při standardizaci, jejíž výsledky 
byly uveřejněny „ve statistických lexikonech obcí v Čechách r. 1923 a na 
Moravě a ve Slezsku r. 1924“14, tvořily podle V. Letošníka (srov. pozn. 14) 
naopak české formy místních jmen pro obce s českými menšinami, které če-
ská jména neměly15. Postup tohoto počešťování byl, jak lze soudit podle roz-

                                                        
11 V širším oficiálním kontextu slouží příjmení především k účelům evidence a identifikace osob 

při úředním jednání. 
12 P. Burdová, Změny názvů obcí a osad v západních Čechách po roce 1945, I. část – Bývalý Pl-

zeňský kraj, in: Minulostí západočeského kraje VIII, s. 202. 
13 Orts-Repertorium für das Königreich Böhmen, Prag 1913. 
14 V. Letošník, Odněmčení našeho místního názvosloví, Archivní věstník, roč. II, 1947, č. 1, s. 2. 
15 Podle statistických lexikonů se však zdá, že byly zaváděny české názvy i pro některé obce bez 

českých menšin, např. obec Odeř – Edersgrün měla podle Statistického lexikonu obcí v Čechách 
(Praha 1923) pouze německé obyvatelstvo. 
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boru menšího vzorku forem místních jmen, rovněž poměrně mechanický. 
Využívalo se úplného i částečného překladu, v různé míře doslovného, nebo 
přizpůsobování německých jmen češtině na různých jazykových rovinách 
(Langgrün – Grün Dlouhý, Satteles – Sedlečko, Funkstein – Funkštejn, Gfell 
– Kfely, Friedrichswald – Bedřichov, Kunnersdorf – Kunratice16 atd.). Pro 
obce bez českých menšin nebo s menšinami zanedbatelnými se však české 
jméno nevytvářelo a u obcí s menší než dvacetiprocentní německou menšinou 
se naopak rušily německé formy místních jména (jako oficiální)17. Za druhé 
světové války fašistický německý režim zavedl naopak německá jména pro 
všechny české obce (např. Poděbrady – Podiebrad, Nechanice – Nechanitz, 
Jílové – Eule, Kouřim – Gurim, Kojetín – Kojetein, Sedlčany – Seltschan 
atd.).18 Tyto německé/poněmčené formy vycházely evidentně z německých 
podob místních jmen, uváděných v lexikonech z doby Rakouska-Uherska. 
Germanizace výchozích českých forem však byla důslednější zvláště v odstra-
ňování české diakritiky a ve větším přizpůsobení psané formy výslovnosti 
jmen v němčině (např. Říčany: 1913 Řičan – 1941 Ritschan, Uhříněves: 1913 
Auřinowes – 1941 Aurschinewes, Čestlice: 1913 Česlitz sic! – 1941 Tsches-
tlitz, Horní Měcholupy: 1913 Ober-Měcholup – 1941 Ober-Miecholup, Popo-
vičky: 1913 Popowiček – 1941 Klein-Popowitz; beze změny např. 1913, 1941 
Kladno19 atd.). 

Po r. 1945 byla německá místní jména na území České republiky (Českoslo-
venska) rozhodnutím ministerstva vnitra z 18. května 1945 zrušena, a to jak jména 
zavedená za druhé světové války, tak i jména stará20. Právě jazyková stránka 
německých místních jmen – na rozdíl od příjmení – se stala v nově vznikající 
jednojazyčné komunikační situaci překážkou užívání jména, neboť s odsunem 
německých uživatelů ztratily německé formy jmen své opodstatnění v komunikaci 
– ovšem mimo formy vžité u českého obyvatelstva a v češtině plně adaptované jako 
Nymburk, Karlštejn, Šluknov, Rožmitál pod Třemšínem, Rabštejn nad Střelou ap. 

                                                        
16 Viz pozn. 13 a Statistický lexikon obcí v Čechách, Praha 1923 (české a německé formy, pokud 

existují, se uvádějí v obou těchto lexikonech paralelně). 
17 Viz V. Letošník, pozn. 14., s. 1–2. V podmínkách přítomnosti obou národností v obcích lze 

však v neoficiální (německé) komunikaci před rokem 1938 předpokládat i užívání vžitých podob 
německých.  

18 Die Gemeinden des Reichsgaues Sudetenland. Ausführliche amtliche Ergebnisse der Volks-, 
Berufs- und Betriebszählung vom 17. Mai 1939. Nach dem Gebietsstand vom 1. Juli 1941, War-
nsdorf 1941, mapa. 

19 Viz pozn 13; Mitteilungen des statistischen Zentralamtes, Reihe D, Die Einwohnerzahl der Su-
detenländer 1896–1940, Band I–V, Prag 1941. 

20 V. Letošník, pozn. 14, s. 2.  
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Nejzávažnějším úkolem standardizace, která probíhala od r. 1945, byla náhra-
da jmen obcí, které české jméno buď vůbec neměly nebo měly jméno (po 
úpravě ve 20. letech) jen „vnějšně počeštěné“ (jen v Čechách těchto jmen bylo 
555)21. Vzhledem ke komunikačnímu dosahu místních jmen nemohlo být 
přejmenování ponecháno na vůli jednotlivce nebo skupiny obyvatel obce, ale 
stalo se záležitostí státních institucí, které si naštěstí byly vědomy hodnoty 
místních jmen jako historických památek a vynaložily na objektivní průběh 
akce značné úsilí. Celá akce probíhala pod vedením ministerstva vnitra ve 
spolupráci s národními výbory, tzv. okresními osvětovými radami a dalšími 
institucemi, především s ministerstvem dopravy, pošt, státním úřadem statis-
tickým, zeměměřickým úřadem a archivy země České a Moravskoslezské. Po 
odborné stránce posuzoval návrhy jmen A. Profous, jednatel Místopisné ko-
mise a odborný filologický poradce ministerstva vnitra, a jméno schvalovala 
Místopisná komise České akademie věd a umění22. 

Jak ukazují články popisující průběh standardizace místních jmen po 
r. 194523, zdá se, že nejslabším článkem přejmenovacího procesu bylo často 
nové obyvatelstvo obcí. Na rozdíl od příjmení, která jsou bezprostředně spjata 
s každým jednotlivcem, nebylo jméno obce pro komunikaci nových osídlenců 
ve dříve německých obcích viditelně prvořadým problémem a spolupráce 
s nimi se jevila někdy jako problematická. Navíc pojmenovací schopnosti 
obyvatelstva i v případě jeho značné aktivity v procesu přejmenování nebyly 
dostatečné, návrhy jmen byly „různorodé a nesly často stopy doby… Navrho-
vatelé, většinou noví osídlenci, neměli zpravidla podrobnější znalosti o histo-
rii míst ani jména a návrhy názvů byly nahodilé, často neodůvodněné…“ 24. 

Přejmenování obcí po r. 1945 se tedy stalo především záležitostí institucí, 
které zajistily jeho úspěšný průběh, a tím vytvořily předpoklady pro jednoja-
zyčnou komunikaci v rámci státu, v regionech i v samotných obcích. 

4. Za zmínku jistě stojí i problém jmen výrobků, které vycházely z němec-
kých místních jmen na území České republiky a byly jako obchodní značky 
důležité v mezinárodní obchodní komunikaci (např. jména piv Pilsen, Pilsner 
Urquell, Altvater). Používání takových jmen muselo být po r. 1945 respekto-

                                                        
21 V. Šmilauer, Úvod do toponomastiky, Praha 1963, s. 172–173; srov. též V. Letošník , pozn. 14, 

s. 2–3. 
22 Srov. V. Letošník, pozn. 14, s. 2–3 a 6. 
23 P. Burdová, pozn. 12, s. 209; V. Letošník, pozn. 14, s. 5–6.  
24 P. Burdová, pozn 12, s. 209 uvádí, že „velitelé vojenských výcvikových táborů navrhovali ná-

zvy většinou z vojenské terminologie“. V SÚA jsou dochovány podklady pro přejmenování obcí, které 
vznikly z individuální iniciativy. Byly však v podstatě nepoužitelné, neboť nerespektovaly historický 
vývoj jmen, zákonitosti jejich tvoření atd. a byly plné chyb a omylů.  
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váno s ohledem na obtížnost jejich české grafické a fonetické formy pro mezi-
národní komunikaci (Plzeň, Plzeňský Prazdroj, Praděd) a na velké hospodá-
řské ztráty, které by bývalo způsobilo jejich zrušení25. 

5. Pomístní jména fungují v mluvené komunikaci v rámci obcí (mají ome-
zený komunikační rádius) a po jazykové stránce vycházejí z „lidového jazyka“ 
– z nářečí26. Jde tedy o vrstvu jmen, která je v podstatě nejméně ovlivňována 
standardizačními zásahy a politickými změnami. V podmínkách jazykových 
kontaktů (tzv. koareálové komunikace) jsou přejímána z kontaktového jazyka 
v podobě mluvené – slyšené a zachovávají některé výrazné rysy mluveného 
jazyka, např. něm. nářečí na území Čech (Štoahýbl = Steinhübel – na Česko-
budějovicku)27. 

Ačkoli po r. 1945 většina německých pomístních jmen na území České re-
publiky s odsunem jejich německých uživatelů zanikla, fungují dodnes v češ-
tině pomístní jména německého původu přejatá do češtiny v období vzájem-
ných jazykových kontaktů. Nejvíce německých pomístních jmen je zachováno 
v oblastech, kde byla komunikace českého a německého obyvatelstva nejin-
tenzivnější, tzn. kde bylo německé a české obyvatelstvo početně vyrovnané28. 
Jednotlivá jména se zachovala i tehdy, když měla orientační význam pro větší 
komunikační okruh uživatelů – jde o jména objektů důležitých pro orientaci, 
zvl. o jména kopců29.  

Vývoj pomístních jmen je tedy bezprostředně závislý na komunikačních 
podmínkách a je nejbližší přirozeným procesům přejímání a zachování jmen 
v historickém vývoji. Pro komunikaci (a tedy i užívání a zachování jména) 

                                                        
25 Zápis o poradě konané dne 18. října 1946 v V. odboru ministerstva vnitřního obchodu, SÚA, 

ÚPV – běžná spisovna 1945–1959, inv. č. 4697, karton č. 1014. 
26 Srov. např. E. Eichler, Probleme der linguistischen Behandlung von Flurnamen slawischer 

Herkunft im deutsch-slawischen Kontaktgebiet, in: Gießener Flurnamen-Kolloquium, 1. bis 4. 
Oktober 1984, Beiträge zur Namenforschung, Neue Folge, Beiheft 23, Heidelberg 1985, s. 256–265 
aj. 

27 J. Matúšová, Pomístní jména německého původu v Čechách, in: Pomístní jména v Čechách. O 
čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha 1995, s. 223–228; J. Matúšová, Das 
deutsche Appellativum Berg in der Onymie Böhmens, Österreichische Namenforschung 27/1999, 
Heft 1–2, s. 75–81 aj. 

28 J. Matúšová, Ustalování pomístních jmen v oblasti česko-německého jazykového kontaktu po 
r. 1945, in: Aktuálne úlohy onomastiky z hľadiska jazykovej politiky a jazykovej kultúry. Zborník 
príspevkov z 2. československej onomastickej konferencie (6.–8. mája 1987 v Smoleniciach), Brati-
slava 1989, s. 119–126; J. Pleskalová, Vývoj anoikonymie v oblastech nově osídlených po r. 1945, 
tamtéž , s. 113–118. 

29 J. Matúšová, pozn. 26 a 27. 
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není relevantní původ pomístního jména a jeho jazyková stránka, ale jeho 
pojmenovací funkce v komunikaci.  

Oficiální záležitostí se pomístní jména stávají až tehdy, když je třeba je 
zaznamenat do map. Práce na standardizaci pomístních jmen byla zahájena 
v r. 1951 a byla zaměřena na komunikaci omezeného okruhu uživatelů map 
(v turistice, pro armádní účely, v zemědělství). Formy zachycené v mapách 
a odchylné od podob užívaných v obcích však do běžné komunikace bezpo-
chyby výrazněji nezasáhly. 

6. Uvedený přehled ukazuje, že vývoj různých druhů vlastních jmen byl 
v období politických a národnostních změn v době 30. a 40. let 20. století 
a zvl. po r. 1945 rozdílný. Zvláštnosti vývoje souvisely především s komuni-
kačním dosahem jednotlivých druhů jmen, tedy s šíří komunikačního spole-
čenství, v němž jména fungovala. Důležitý pro vývoj jmen byl však i jejich 
vztah k oficiální nebo neoficiální komunikaci a míra, v níž se při jejich vývoji 
uplatňovaly psychologické faktory. 

Místní jména, která byla po odsunu německého obyvatelstva po r. 1945 
nadále nepostradatelná pro identifikaci obcí v rámci oficiální celostátní ko-
munikace, bylo třeba zachovat/nahradit a přizpůsobit po jazykové stránce 
nové jednojazyčné situaci. (U jmen výrobků vycházejících z německých podob 
místních jmen bylo dokonce vzhledem k mezinárodní obchodní komunikaci 
třeba zachovat i jejich jazykovou stránku.) Naproti tomu pomístní jména, 
důležitá pouze pro omezený okruh uživatelů v neoficiální komunikaci v ob-
cích, podléhala v podstatě přirozenému vývoji. Buď s odsunem německých 
uživatelů zanikla nebo se zachovala v podobě integrátů (přejímek) do češtiny, 
přičemž pro jejich užívání byla rozhodující jejich identifikační funkce v ko-
munikaci, nikoli jejich jazyková stránka.  

Příjmení mají v podstatě poměrně malý komunikační dosah (v rámci rodi-
ny, obce ap.), uplatňují se v oficiální i neoficiální komunikaci a v neposlední 
řadě jsou tradičně spjata s každým jednotlivcem a jeho rodinou.Tyto faktory 
působí v zájmu stability příjmení bez ohledu na jejich jazykovou formu. 
Změny jazykové stránky příjmení v období národnostních a politických změn 
ve státě jsou především výsledkem působení psychologických (politických) 
vlivů, které se naopak neuplatňují (popř. jen minimálně uplatňují) ve vývoji 
pomístních jmen a které bylo nutno vyloučit při standardizaci všech toponym 
(místních a pomístních jmen) po r. 1945. 

 
 





15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

DATABÁZA NÁZVOV ULÍC NA SLOVENSKU 
 
Peter Ďurčo 

 
Vznik urbanoným súvisí bezprostredne so vznikom miest. Ako názvy boli vyu-

žívané apelatíva motivované polohou, smerom, účelom, objektom, skupinou oby-
vateľov a pod. (porov. Majtán, 1996, 56). Vývoj zmien názvov ulíc sa hodnotil ako 
odraz historicko-spoločenského a politického vývinu spoločnosti. Prvým prelomo-
vým obdobím na Slovensku bol koniec prvej svetovej vojny a rozpad Rakúsko-
Uhorska (porov. Ripka, 1996), najčerstvejším medzníkom bol rok 1989 (porov. 
Dvonč, 1991, Majtán, 1991). Na zmenu názvov ulíc majú najväčší vplyv spo-
ločensko-politické zmeny (porov. Odaloš, 1991, 1993, 1994, Očenáš, 1996, Krško, 
1996, Blicha, 1996). Z toho dôvodu sa najčastejšie menia názvy ulíc dedikačného 
typu (na základe sémantickej motivácie členenia urbanoným podľa E. Krošlákovej, 
1988) ako dôsledok politizácie výberu mien (porov. Müller, 1994, 180). 

Názvy ulíc sa na Slovensku tradične skúmali vždy len na obmedzenom sú-
bore istej teritoriálnej alebo historickej vzorky.1 Na základe údajov Centrálnej 
                                                        

1 Obmedzený súbor môže zvádzať k neodôvodneným úvahám. Napr. neexistenciu názvu Zimná 
ulica v gemerských mestách Rožňava, Revúca, Jelšava, Tisovec a Rimavská Sobota odôvovodňuje J. 
Krško tým, že by išlo o pomenovanie ulice, ktorá by bola charakteristická chladom (porov. Krško, 
1996, 118). Názov Zimná ulica sa však na Slovensku vyskytuje 24-krát, napr. aj v lokalitách blízke-
ho regiónu Dobšiná, Gelnica, Hrabušice. Názvy motivované chladom majú na Slovensku aj urbano-
nymá Studená ulica, Ľadová ulica, Ľadovo, Ľadoveň a pod. Na základe úplných údajov názvov ulíc 
z celého Slovenska sa takisto ťažko možno stotožniť s tvrdením I. Očenáša (1996, 113), že príčina 
vysokej produktívnosti názvov ulíc a námestí typu determinatívnej syntagmy s nezhodným atribútom 
je vo výraznejšom personalizačnom a honorifikačnom pociťovaní a jednoznačnom identifikovaní 
posesívneho genitívu (Ulica M. R. Štefánika) na rozdiel od posesívneho adjektíva (Štefánikova 
ulica), pretože podľa údajov v databáze jednoznačne prevláda typ s posesívnym adjektívom. Pri 
porovnávaní typu dedikačných názvov najfrekventovanejších ulíc sú nasledujúce pomery: Štúrova 
ulica 199/Ulica Ľ. Štúra 54, Hviezdoslavova 196/P. O. Hviezdoslava 25, Sládkovičova 150/A. 
Sládkoviča 23, Štefánikova 131/M. R. Štefánika 81, Komenského 126/J. A. Komenského 25, Kuku-
čínova 125/M. Kukučína 17 atď. Takto to bolo aj v minulosti: Gottwaldova 31/K. Gottwalda 8, 
Jilemnického 80/P. Jilemnického 22, Fučíkova 60/J. Fučíka 9 atď. Prípady opačnej tendencie sú len 
pri menách: Kpt. J. Nálepu 134/Nálepkova 17, I. Krasku 40/ Kraskova 13, S. Chalupku 35/ Cha-
lupkova 2, L. Novomeského 34/ Novomeského 11, Kpt. Jaroša 21/Jarošova 4 atď. Jedinú podobu 
majú názvy ulíc J. Kráľa 94, F. Kráľa 48, Gen. L. Svobodu 58, B. Nemcovej 40, Pribinova 38 (ale aj 
Kniežaťa Pribinu 1), Svätoplukova 35, Rastislavova 23, Mojmírova 19, Sasinkova 16 a niektoré 
iné. 

 Neobstojí napríklad ani tvrdenie M. Blichu (1996, 98), že v súčasnosti prevládajú tzv. angažo-
vané názvy ulíc (teda podľa významných osobností alebo udalostí) na rozdiel od tzv. neutrálnych. Pri 
porovnaní absolútneho výskytu prvých 60 najčastejších názvov ulíc je v databáze 4629 výskytov 
dedikačného typu, orientačno-informačných názvov, vrátane názvov lokalizačno-predložkového typu 
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evidencie pobytu obyvateľov máme k dispozícii kompletný zoznam názvov 
ulíc prakticky za obdobie druhej polovice 20. storočia. V základnom *.xls 
súbor sú údaje zoradené v položkách „LOKALITA“ a „ULICA“. Súbor obsa-
huje zoznam všetkých ulíc v konkrétnej lokalite. Konverziou súboru „ULICA“ 
vs. „LOKALITA“ je možné zisťovať teritoriálny a frekvenčný výskyt každého 
názvu ulice. Aplikácia databázového programu Access poskytuje vyšší kom-
fort vo vyhľadávaní údajov a niektoré ďalšie možnosti. Vyhľadávacia matrica 
obsahuje: 

I. Zoznam lokalít 
II. Zoznam ulíc (vyselektovaný podľa jedinečnosti formy zápisu) 

III. Výber ponúka: 
1. všetky ulice v lokalite 
2. výskyt ulice v lokalitách 
3. výber variantných zápisov 
4. zisťovanie frekvenčných údajov 
5. zisťovanie motivačných typov  

 
Ukážka matrice programu: 

                                                                                                                          
je 5237. Relativizovať možno aj tvrdenie K. Habovštiakovej, že substantívum námestie ako determi-
novaný člen urbanonyma sa v súčasnosti vyskytuje zriedka (Habovštiaková, 1988, 71). Podľa našich 
údajov je to po substantívach ulica a cesta tretí najčastejší determinovaný člen urbanoným (porov. 
bod 4).  
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Na základe týchto údajov možno získať informácie, aké výskum urbano-

nymie na Slovensku doposiaľ nemal k dispozícii, a niektoré čiastkové ziste-
nia, resp. tvrdenia opierajúce sa len o vybraný súbor dát možno korigovať. V 
budúcnosti by sa mali lokálne výskumy urbanoným konfrontovať s údajmi 
v databáze, aby bolo možné určiť všeobecné a individuálne znaky skúmaného 
súboru a vyhnúť sa tak zovšeobecňujúcim záverom, ktoré nie sú objektívne 
podložené.  

Z predbežných zistení možno uviesť základné kvantitatívne charakteristi-
ky názvov ulíc na Slovensku. V tabuľkách uvádzam najfrekventovanejšie 
názvy jednotlivých typov (prvé číslo uvádza poradie, druhé absolútny výskyt). 

 
1. Orientačno-informačný typ: 
 

1. 251 Školská 
2. 221 Hlavná 
3. 199 Družstevná 
4. 180 Cintorínska 
5. 174 Záhradná 
6. 163 Nová 
7. 157 Mlynská 
8. 154 Krátka 

9. 131 Železničná 
10. 115 Poľná 
11. 106 Ružová 
12.   98 Lesná 
13.   93 Lipová 
14.   81 Okružná 
15.   80 Lúčna 
16.   79 Slnečná 

17.   74 Agátová 
18.   73 Potočná 
19.   73 Staničná 
20.   69 Kvetná 
21.   64 Kostolná 
22.   57 Sadová 
23.   56 Dlhá 
24.   55 Krížna 
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25.   53 Letná 
26.   50 Tichá 
27. 50  Úzka 
28. 49  Tehelná 
29. 48  Obchodná 
30. 47  Brezová 
31. 46  Jarná 
32. 45  Horná 
33. 43 Hlboká/+H.          

cesta 11 
34. 40  Bratislavská 
35. 39  Dolná 
36. 39  Poštová 
37. 38  Gaštanová 
38. 37  Kúpeľná 
39. 35  Orgovánová 
40. 35  Továrenská 
41. 34  Nábrežná 
42. 34  Tatranská 
43. 33  Topoľová 
44. 33  Veterná 
45. 32  Zelená 
46. 31  Malá 
47. 31  Nitrianska 
48. 30  Parková 
49. 29  Orechová 
50. 29  Rybárska 
51. 29  Severná 
52. 29  Viničná 
53. 28  Jarková 
54. 28  Javorová 
55. 28  Riečna 
56. 27  Mostová/-

Mostná 8 
57. 27  Vodárenská 

58. 24  Dunajská 
59. 24  Fialková 
60. 24  Nádražná 
61. 24  Tulipánová 
62. 23  Dubová 
63. 23  Farská 
64. 23  Košická 
65. 23  Stromová 
66. 23  Zimná 
67. 22  Jabloňová 
68. 22  Narcisová 
69. 22  Vŕbová 
70. 21  Karpatská 
71. 21  Priemyselná 
72. 21  Smreková 
73. 21  Zámocká 
74. 20  Bočná 
75. 20  Duklianska 
76. 20  Južná 
77. 20 Stredná 
78. 20 Východná 
79. 20 Vysoká 
80. 19 Muškátová 
81. 18 Jarmočná 
82. 18 Kamenná 
83. 18 Majerská 
84. 18 Podhorská 
85. 18 Prešovská 
86. 18 Rovná 
87. 17 Na záhumní 
88. 17 Piešťanská 
89. 16 Kováčska 
90. 16 Nezábudková 
91. 16 Pažitná 
92. 16 Pivovarská 

93. 16 Priečna 
94. 16 Vážska 
95. 15 Nemocničná 
96. 15 Novozámoc-

ká 
97. 15 Rozmarínová 
98. 15 Tekovská 
99. 15 Trenčianska 

100. 15 Trnavská 
101. 14 Hájska 
102. 14 Hornádska 
103. 14 Horská 
104. 14 Hradná 
105. 14 Inovecká 
106. 14 Jasná 
107. 13 Jazerná 
108. 13 Krajná 
109. 13 Nové záhrady 
110. 13 Topoľčian-

ska 
111. 13  Višňová 
112. 13  Záhumnie 
113. 12 Jahodová/ 

+Jahodná 4 
114. 12 Jesenná 
115. 12 Kasárenská 
116. 12 Široká 
117. 12 Zvolenská 
118. 11 Astrová 
119. 11 Jedľová 
120. 11 Strmá 
121. 11 Ulička 
122. 11 Západná 

 
 

2. Lokalizačno-predložkový typ 
 



DATABÁZA NÁZVOV ULÍC NA SLOVENSKU 211 

Typ Počet Príklad 
POD 221 Pod Kalváriou 11; Pod hájom 10; Pod horou 8; Pod kaš-

tieľom 8; Pod lesom 8; Pod záhradami 8; Pod hôrkou 7; 
Pod lipami 7; Pod skalkou 6; Pod brehom 5; Pod stráňou 
5; Pod vinicami 5; 

NA 203 Na záhumní 17; Na vŕšku 10; Na pažiti 9; Na lúkach 6; 
Na doline 5; Na hôrke 5; Na Sihoti 5; Na kopci 4; 

PRI 121 Pri mlyne 9; Pri štadióne 8; Pri majeri 7; Pri strelnici 5; 
Pri bitúnku 4; Pri parku 4; Pri potoku 4; Pri trati 4; 

ZA 72 Za kostolom 9; Za humnami 8; Za školou 7; Za mostom 
5; Za potokom 5; Za vodou 5; Za záhradami 4; Za kalvá-
riou 3; Za kaštieľom 3; Za teheľňou 3; 

NAD 37 Nad mestom 3; Nad teheľňou 3; 
K/KU 26 K/Ku ihrisku 6; K potoku 3; 
DO 25 Do mažiarca; Do remanancií; Do stošky; Do brezičia; 
V 14 V kúte 2; 
U 9 U vulgana; U Rusa; U duba; 
MEDZI 4 Medzi vodami 3; Medzi hrušky 2; 
PRED 2 Pred dolinou; Pred poľom; 

 
3. Dedikačný typ: 

 
1. 199  Štúrova – Ľ. 

Štúra 54 
2. 196  Hviezdosla-

vova – P. O. 
Hviezdoslava 
25 

3. 150  Sládkovičova 
– A. Sládko-
viča 23 

4. 176  SNP 
5. 149  Partizánska – 

Partizánov 5 
– Partizánska 
cesta 7 

6. 148  Športová – 
Športovcov 
13 

7. 144  Mierová – 
Mieru 25 

8. 134  Kpt. J. Ná-
lepku – Ná-
lepkova 17 

9. 131  Štefánikova – 
Gen. Štefáni-
ka 10 – M. 
R. Štefánika 
71 

10. 126  Komenského 
– 
J.A.Komen-
ského 25 

11. 125  Kukučínova 
– M. Kuku-
čína 17 

12. 104 1. mája 

13.   97  Bernolákova 
– A. Berno-
láka 17 

14.   94  Janka Kráľa 
15. 92  Jesenského – J. 

Jesenského 23 
16. 82  Budovateľská 

– Budovateľov 
9 

17. 80  Jilemnického – 
P. Jilemnické-
ho 22 

18. 70  Hollého – J. 
Hollého 23 

19. 70  Čs. armády 
20. 68  Hurbanova – J. 

M. Hurbana 6 
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21. 68 Mládežnícka – 
Mládeže 18 

22. 66 Obrancov mieru 
23. 64 Bottova – J. 

Bottu 27 
24. 60 Fučíkova – J. 

Fučíka 9 
25. 60 Osloboditeľov 

– Oslobodenia 
8 – Oslobodi-
teľská 1 

26. 59 Moyzesova – 
Š. Moyzesa 8 

27. 58 Tajovského –  
J. G. Tajov-
ského 16 

28. 54 Jánošíkova – J. 
Jánošíka 3 

29. 50 Vajanského 
30. 49 Kalinčiakova – 

Kalinčiaka 1 –
J. Kalinčiaka 
14 

31. 48 Fraňa Kráľa 
32. 46 Pionierska – 

Pionierov 8 
33. 45 9. mája 
34. 44 Gen. Svobodu 

– L. Svobodu 
14 

35. 42 T. Vansovej – 
Vansovej 13 

36. 42 Febr. víťazstva 
37. 41 Námestie SNP 
38. 40 B. Nemcovej 
39. 40 I. Krasku – 

Kraskova 13 
40. 40 Šafárikova – P. 

J. Šafárika 8 

41. 39 Ľ. Podjavorin-
skej – Podjavo-
rinskej 17 

42. 39 Robotnícka 
43. 38 Gorkého – M. 

Gorkého 9 
44. 38 Kuzmányho – 

K. Kuzmányho 
9 

45. 38 Pribinova 
46. 38 Nám. slobody 
47. 37 Palárikova – J. 

Palárika 9 
48. 35 Puškinova 
49. 35 S. Chalupku – 

Chalupkova 2 
50. 35 Svätoplukova 
51. 34 L. Novome-

ského – No-
vomeského 11 

52. 32 Rázusova 
53. 32 Švermova 
54. 31 Gottwaldova – 

K. Gottwalda  
8 

55. 31 Petöfiho – Š. 
Petöfiho 6 

56. 30  Gagarinova – 
J. Gagarina 6 

57. 30  Kmeťova – A. 
Kmeťa 16 

58. 30 29. augusta 
59. 29 Banícka 
60. 29 Rybárska 
61. 28 Poľovnícka 
62. 27 Hečkova – F. 

Hečku 11 
63. 27 Sov. armády 

64. 26 Malinovského 
–  Marš. Ma-
linovského 6 

65. 26 Slobody 
66. 25 Slovenská 
67. 24 Jókayho – M. 

Jókaiho 1 
68. 23 Jesenského – J. 

Jesenského 10 
69. 23 Rastislavova 
70. 23 Železničiarska 

– Železničia-
rov 2 

71. 22 Tolstého – L. 
N. Tolstého 5 

72. 22 Odbojárov –  
Odbojárska 6 

73. 21 Karpatská 
74. 21 Kpt. J. Jaroša – 

Jarošova 4  
75. 20 Šoltésovej 
76. 19 Andreja Hlinku 

– Hlinkova 4 
77. 19 Mojmírova 
78. 19 Murgašova 
79. 19 Škultétyho – J. 

Škultétyho 1 
80. 19 Revolučná 
81. 21 Leninova – V. 

I. Lenina 3 
82. 18 Radlinského 
83. 18 Májová 
84. 16 Sasinkova 
85. 15 Dobšinského 
86. 14 Jiráskova – A. 

Jiráska 1 
87. 14 Matuškova 
88. 14 Nerudova – J. 

Nerudu 2 
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89. 14 Tomášikova 
90. 12 Palackého – F. 

Palackého 1 
91. 12  Remeselnícka 
92. 12  Roľnícka 

93. 11  Legionárska 
94. 10 Kozmonautov 

– Kozmonau-
tická 2 

95. 10. Odborárska – 
Odborárov 2 

 
 
4. Determinované názvy 
 
Z údajov databázy možno zistiť aj frekvenciu determinovaných názvov ur-

banoným. Okrem najfrekventovanejšieho názvu „ULICA” pri posesívnom 
genitíve alebo adjektíve je výskyt ďalších determinovaných názvov takýto 
(číslo udáva absolútny výskyt): 

 
Cesta  333 
Námestie  331 
Rad  70 
Nábrežie  68 
Osada  43 
Dvor  42 
Dolina  28 
Sad/y  27 
Mlyn  24 
Park  23 
Štvrť  21 
Záhrada/y  20 
Sídlisko  18 

Trieda  17 
Vrch  15 
Pustatina  13 
Hora  12 
Riadok  12 
Pole  10 
Chodník/y  8 
Údolie  8 
Potok  8 
Háj  8 
Alej/Aleja  7 
Les  7 
Kút  7 

Huta  6 
Lúka/y  6 
Brána  6 
Ulička  6 
Bašta  6 
Diel  5 
Trh  5 
Breh  5 
Jarok  5 
Nivy  4 
Jazero  4 
Kolónia  3 

 
5. Variabilita zápisov urbanoným 
 

Vzhľadom na to, že sa nedodržiava presná norma na písanie názvov ulíc, 
priestranstiev a sídel, sú veľmi početné variantné zápisy a vzniká homonymia 
názvov, pričom problematická je najmä homonymizácia priezvisk rôznych 
osôb (porov. Krško, 1996, 117). Pomocou aplikácie programu Access možno 
veľmi jednoducho zistiť všetky podoby zápisu konkrétneho urbanonyma a 
jeho variantov. Ako príklad pestrosti alebo až neporiadku v zapisovaní ulíc 
môžu veľmi dobre poslúžiť urbanonymá s menom Milana Rastislava 
Štefánika. Ukážka z databázy: 
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ULICA 
GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA 
GEN. ŠTEFÁNIKA 
GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA 
GENERÁLA ŠTEFÁNIKA 
M. R. ŠTEFÁNIKA 
M. R. ŠTEFÁNIKA 
M. R. ŠTEFÁNIKA 
MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNI-
KA 
NÁBREŽIE M. R. ŠTEFÁNIKA 
NÁBREŽIE M. R. ŠTEFÁNIKA 
NÁM. GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA 
NÁM. GEN. ŠTEFÁNIKA 
NÁM. GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA 
NÁM. M. R. ŠTEFÁNIKA 
NÁM. M. R. ŠTEFÁNIKA 
NÁMESTIE GEN. M. R. ŠTEFÁNI-
KA 

ULICA 
NÁMESTIE M. R. ŠTEFÁNIKA 
SADY M. R. ŠTEFÁNIKA 
ŠTEFÁNIKA 
ŠTEFÁNIKOV MAJER 
ŠTEFÁNIKOVA 
ŠTEFÁNIKOVÁ 
ŠTEFÁNIKOVA ŠTVRŤ 
ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 
ŠTEFÁNIKOVO NÁBREŽIE 
ŠTEFÁNIKOVO NÁM. 
ŠTEFÁNIKOVO NÁMESTIE 
ŠTVRŤ M. R. ŠTEFÁNIKA 
ULICA M. R. ŠTEFÁNIKA 
 

Takto máme prehľad nielen o rozmanitosti zápisu urbanoným s jedným 
motivačným základom, ale porovnaním analogických urbanoným môžeme 
zisťovať hlavné tendencie v zapisovaní istého typu urbanonyma až po zisťo-
vanie chýb a nedostatkov v zápisoch, čo môže poslúžiť názvoslovným komi-
siám pri štandardizácii a ustaľovaní urbanoným (k problematike ustaľovania 
názvov ulíc porov. Dvonč, 1988). 

Pomocou znaku „*“ si môžeme vyhľadať všetky možné variantné podoby 
zápisu urbanonyma. Ak napríklad chceme zistiť podoby názvov s menom 
Petöfi, stačí zadať tvar „PET*F*“ a získame nasledujúci výstup: 
 
 

ULICA 
PETŐFIHO 
PETŐFIHO RAD 
PETŐFIHO UL. 

ULICA 
PETŐFIHO ULICA 
Š. PETÖFIHO 
S. PETŐFIHO 
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ULICA 
Š. PETÖFIHO 
SÁNDORA PETŐFIHO 

ULICA 
ULICA A. PETŐFIHO 
ULICA SÁNDORA PETŐFIHO 

 
 
 

6. Zisťovanie motivačného modelu 
 
Rovnakým spôsobom môžeme skúmať výskyt a využívanie istého moti-

vačného základu urbanonyma. Ako príklad možno uviesť využívanie moti-
vačného modelu „ZÁHRADA“. Po zadaní „ZÁHRAD*“ získame nasledujúci 
výstup: 
 
 

ULICA 
HORNÉ ZÁHRADY 
I. OSADOVÁ ZÁHRADA 
II. OSADOVÁ ZÁHRADA 
III. OSADOVÁ ZÁHRADA 
IV. OSADOVÁ ZÁHRADA 
JOKELOVA ZÁHRADA 
MESTSKÁ ZÁHRADA 
NA ZÁHRADE 
NOVÉ ZÁHRADY I 
NOVÉ ZÁHRADY II 
NOVÉ ZÁHRADY III 
NOVÉ ZÁHRADY IV 
NOVÉ ZÁHRADY V 
NOVÉ ZÁHRADY VI 
NOVÉ ZÁHRADY VII 
PANSKÁ ZÁHRADA 
POD ZÁHRADAMI 

ULICA 
POD ZÁHRADKAMI 
PODZÁHRADNÁ 
PODZÁHRADNÁ UL. 
PODZÁHRADNÁ ULICA 
SLOVANSKÉ NÁBREŽIE ZÁ-
HRADY 
STARÉ ZÁHRADY 
UL. VTÁČEJ ZÁHRADY 
UL. ZÁHRADKÁROV 
ULICA POD ZÁHRADAMI 
ULICA ZÁHRADNÁ 
V ZÁHRADÁCH 
V. OSADOVÁ ZÁHRADA 
VI. OSADOVÁ ZÁHRADA 
ZA ZÁHRADAMI 
ZÁHRADNÉ DOMKY 
ZÁHRADA 1. MÁJA 
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ULICA 
ZÁHRADKÁRSKA 
ZÁHRADKÁRSKA OSADA JUH 
ZÁHRADKÁRSKA OSADA 
ROZKVET 
ZÁHRADKÁRSKA ULICA 
ZÁHRADKY 
ZÁHRADKY-HÔRKA 
ZÁHRADNA 
ZÁHRADNÁ 
ZÁHRADNÁ ULICA 
ZÁHRADNICKA 

ULICA 
ZÁHRADNÍCKA 
ZÁHRADNÍCKA UL. 
ZÁHRADNICKÝ RAD 
ZÁHRADNÝ RAD 
ZÁHRADY 
ZÁHRADY-HÔRKA 
ZÁHRADY-HRBAČKY 
ZÁHRADY-STAVBÁROV 
ZÁHRADY-VÝCHOD 

 
 
 

Takýmto spôsobom získame celé motivačné hniezdo pomenovaní so spo-
ločným základom, ktoré môžeme ďalej analyzovať z onomastického hľadiska 
a tiež z hľadiska ich frekvenčného a teritoriálneho výskytu.  

 
7. Záver 
 
Databáza názvov ulíc a ostatných názvov verejných priestranstiev dáva 

možnosť preveriť a konfrontovať platnosť doterajších zistení, poskytuje cel-
kový detailny pohľad na názvy tohto typu na Slovensku a je vhodnou refe-
renčnou základňou pre ďalší výskum urbanonymie na Slovensku. Jej elektro-
nická podoba odstraňuje doterajšiu prácnosť pri zhromažďovaní a overovaní 
súborov dát. Zároveň je ďalším elektronickým podkorpusom propriálnej lexi-
ky (porov. Ďurčo, 1996, 1997, 2001, Ďurčo – Medľa – Koša, 1996). 
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ETNICKÉ VPLYVY NA HYDRONYMIU TURCA  
(Z HĽADISKA DIACHRÓNIE) 
 
Jaromír Krško 
 
 

Osídlenie turčianskej kotliny je veľmi staré. Archeológovia a historici sa 
prikláňajú k názoru, že prvý človek žil na tomto území už na konci paleolitu 
(1 000 000 – 8 500 rokov pred n. l.), hoci prvé archeologické nálezy najstar-
ších pozostatkov tu žijúceho človeka pochádzajú až zo stredného eneolitu 
(2 750 – 2 250 rokov pred n. l.) (Beňko, 1996, s. 12 – 13). 

Ak vychádzame zo súčasného stavu hydronymie Turca, ktorú tvorí pri-
bližne 450 onymických objektov, môžeme vysloviť názor, že v diachrónnom 
smere formovalo turčiansku hydronymiu niekoľko etník – slovansko-
slovenské, nemecké, valašské a maďarské. Podiel jednotlivých etník na tvorbe 
hydronymie povodia Turca je predmetom tohto príspevku. 

Slovanské etnikum obývalo územie Turca pred samotnou existenciou Veľ-
kej Moravy v časoch, keď ešte nebol zavŕšený proces christianizácie. Svedčia 
o tom niektoré terénne názvy a ojkonymá, kde naši predkovia vykonávali 
pohanské kultové obety – Modly (pri Martine)1, osada Háj2, zaniknutá osada 
Nedožery3 neďaleko Hája, hradisko Pohanovo nad Nolčovom atď. 

Po vzniku Nitrianskeho kniežatstva a vzniku Veľkej Moravy bolo územie 
Turca podriadené Nitre a neskôr spravované z Vyšehradu. Spravovanie hornej 
Nitry a Turca dokazujú paralelné názvy obcí v oboch regiónoch – Pravno, 
Diviaky, Sučany, Nedožery, Necpaly, Žabokreky, Laskár, Požehy, Lazany, 
Kľačany, Belá, Rudno… Vznik tohto javu vysvetľujú historici rôzne – jedna 
skupina sa prikláňa k názoru, že takouto formou sa mala vyjadriť (aj formál-
ne) podriadenosť pánom z Vyšehradu, iná skupina hovorí o migrácii obyvate-
ľov Turca na hornú Nitru v zime (miernejšie zimy) a v lete do Turca (mier-
nejšie letá) s tým, že si títo obyvatelia prenášali aj svoj osadný názov. J. Beňko 
vyslovuje názor, že časť týchto ojkoným vznikla prenesením – podľa neho, 
niektoré odbojné veľkomoravské kniežatá sa stiahli z južných (nitrianskych) 

                                                        
1 J. Beňko predpokladá, že išlo o „miesto obetiska pohanskému Perúnovi a možno aj iným bož-

stvám, napr. Turovi“ (Beňko, 1996, s. 37). 
2 Ide o pôvodný psl. význam slova *gajь – ohradené posvätné miesto v lese, obetište (k tomu aj 

Krajčovič, 1988, s. 165). 
3 J. Beňko vyslovuje domnienku, že toto ojkonymum etymologicky súvisí s psl. slovom *žrьtva – 

obeta, obetisko (Beňko, 1996, s. 80) 
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území na sever, podobne aj niektoré bohaté rody (Diviackovci), ďalšia časť 
(paralelných) ojkoným vyjadrovala centrálne spravovanie Turca a hornej 
Nitry z Vyšehradu. 

Obchodné cesty a kontakty medzi hornou Nitrou a Turcom boli dôležité aj 
pre osídľovanie ďalších severných častí stredného Slovenska. Horná Nitra 
predstavovala vstupnú bránu do Turca, Liptova a Oravy (s prechodom do 
Poľska)4. Takto postupovalo autochtónne slovanské obyvateľstvo, ktoré sa tu 
usadilo ešte pred existenciou Veľkej Moravy.  

Slovansko-slovenské vplyvy na toponymiu Turca sme už čiastočne doložili 
výskytom ojkoným. Niektoré ojkonymá boli motiváciou pre vznik hydronyma5 
– napr. osada Háj (1264 Hai VSO I, 398; 1277 Gay VSO I, 398; 1340 Gay 
alias Hay VSO I, 398)  hydronymum Háj (2); Slovenské Pravno (1113 
Prauna VSO III, 56; 1275 Prona VSO III, 56; 1453 Prona Sclavonicalis VSO 
III, 56; 1514 Tothprona VSO III, 56)  Pravnianka atď. Opačným prípadom 
je motivácia ojkonyma hydronymom. Išlo o osady ležiace v blízkosti týchto 
tokov – napr. hydronymum Beliansky potok  osada Belá (1282 due Villa 
Bella VSO I, 153; 1353 Bela VSO I, 153; 1535 Byela VSO I, 153); Blatnický 
potok (1244 Blatnicha CDSl. II. Nr. 159, s. 107; 1252 fl. Blathnicha CDSl. II. 
Nr. 400, s. 279)  Blatnica (1230 Blatnica VSO I, 168; 1252 Blathnicha 
VSO I, 168; 1323 Blatnicze VSO I, 168); Polerieka (1113 fl. Polireca CDSl. 
I. Nr. 69, s. 66; Šmil. 322) 6 Polerieka (1361 Paralaka VSO II, 415; 1363 
Polereka VSO II, 415; 1534 Poleryka VSO II, 415). Ďalšie hydronymá pria-
mo odrážajú slovanskú alebo slovenskú lexiku, ktorá sa motivicky viaže na 
označenie vody – Blatná (podľa kalnej vody a blatistého terénu), Bystré, Bys-
trica (rýchla, čistá voda), Kaluž (z apelatíva kaluž, to z psl. kalъ a luža), Me-
dokýš (z apelatíva medokýš – kyslý prameň, psl. medokyšь), Žarnovica (podľa 
výskytu kameňov slúžiacich na výrobu mlynských žarnovov (psl. žьrny > 
žrьnovъ)), Teplica (teplé pramene), Vríca, Vríč (vznikli proprializáciou slo-
vesa vrieť (psl. vьrěti) – aj vo význame vyvierať v podobe gejzíru), Vrútky (z 
apelatíva vrútok, psl. vьrtъkъ – prameň, žriedlo). Mnohé hydronymá povo-
dia Turca boli motivované okolitými rastlinami, územím, cez ktoré pretekali, 
prípadne označovali vlastnosť vody – Čemerná (z apelatíva čemerica, psl. 
čemerъ – druh lúčnej rastliny z rodu Helleborum, Veratrum alebo Aconitum), 
                                                        

4 Išlo o veľmi dôležitú obchodnú trasu, ktorou sa dovážala z Poľska soľ do Uhorska. 
5 Motivácia hydronyma ojkonymom je zriedkavá, častejšie sa uplatňuje motivácia opačná. Tento 

druh motivácie je skôr príznačný pre novšie podoby hydroným. 
6 Aj v tomto prípade musíme uvažovať o motivácii ojkonyma hydronymom, pretože etymológiu 

názvu Polerieka vysvetľuje Krajčovič, že ide o „rieku pretekajúcu poľom, čiže miernou vyvýšeninou 
zarastenou burinou, krovím a pod.“ (Krajčovič, 1988, s. 164).  
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Jasenica (z apelatíva jaseň, psl. (j)asenь, bot. Fraxinus), Javorina (bolo moti-
vované apelatívom javor), Jelšiny (podľa porastu jelše), Konotopa (vzniklo z 
końь a topiti – išlo o močaristé brehy, pri prechode potoka sa topili kone 
(Šmilauer, 1932, s. 463 – 464)) atď. 

K slovanskému etniku postupne pribúdali ďalšie neslovanské etniká. His-
torici predpokladajú, že prvé nemecké obyvateľstvo vstúpilo do Turca v súvis-
losti so šírením kresťanstva v dobe Nitrianskeho kniežatstva a počas existen-
cie Veľkej Moravy. Toto etnikum však nebolo veľmi početné, jeho úlohou 
nebolo osídliť územie, ale pôsobiť v radoch domáceho etnika a upevňovať 
kresťanstvo. Preto táto vlna nemeckých migrantov nezanechala žiadne stopy 
v hydronymii Turca. 

Druhá, početnejšia vlna nemeckých prisťahovalcov spadá do obdobia bo-
jov o uhorský trón, keď po smrti Ondreja III. vymreli Arpádovci po meči. 
Vymenovaním Karola Róberta za uhorského kráľa (1307) sa moci ujali Anjo-
uovci. Svoje mocenské postavenie si Karol Róbert upevnil po potlačení odporu 
niektorých šľachticov, najmä však po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho 
(1321). Po mocenských bojoch o trón a tatárskych nájazdoch, ktoré zdecimo-
vali Uhorsko, hospodárska politika Karola Róberta zaznamenala veľké úspe-
chy. Kráľ podporoval rozvoj priemyslu – najmä ťažbu a spracovanie drahých 
kovov, železa, ale aj iných nerastných surovín. Udeľoval mestské výsady a 
darovaním početných majetkov si zaviazal uhorskú šľachtu. Obdobie panova-
nia Karola Róberta sa preto označuje ako zlatý vek Uhorska. 

Prírodné podmienky Turca – najmä slabý výskyt drahých kovov, nedávali 
veľké predpoklady pre komplexnejšie osídlenie turčianskej kotliny. Okolie 
mimo Turca však bolo lákadlom pre nemeckých baníkov – najmä okolie 
Kremnice a Banskej Bystrice (bohaté náleziská zlata, medi a ďalších drahých 
a farebných kovov). 

Podľa D. Lehotskej prišli Nemci do Turca priamo z Ponitria a nie druhot-
ne – z Kremnice (Lehotská, 1945, s. 14). Najpočetnejšie enklávy preto tvorili 
v obciach na ceste z Ponitria do Turca (Rudno, Hadviga, Brieštie, Vrícko…) 
a v južnej a juhozápadnej časti kotliny (Horný Turček, Dolný Turček, Sklené, 
Horná Štubňa…). Nemeckí kolonisti sa včleňovali do už existujúcich osád, 
prípadne založili menšiu osadu na okraji slovenskej osady a postupne obe 
časti splynuli (napr. Jasenová) alebo zakladali úplne nové osady. Podľa toho 
môžeme rozdeliť nemecké osady v Turci na dve skupiny:  

a) obce, ktoré založili nemeckí kolonisti na základe darovaného územia 
(tzv. plantácií) s cieľom zaľudniť a hospodársky využiť dovtedy neosídlené 
časti kraja – Sklené, Horná Štubňa, Horný a Dolný Turček, Hadviga a Vrícko; 
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b) obce, ktoré existovali pred príchodom nemeckých kolonistov a do kto-
rých sa postupne toto etnikum včlenilo – Dolná Štubňa (pôvodne Kozmova 
Ves), Čremošné, Rudno, Dubové a mladšie – Brieštie a Jasenová. 

Nemeckí kolonisti sa dostali aj do iných obcí Turca. Lákadlom pre nich 
boli najmä nemecké mestské práva. Išlo o obce Martin, Mošovce, Turany, 
Sučany a ďalšie. Tu však nepredstavovali významnú etnickú skupinu a po 
čase splynuli so slovenským etnikom. 

Najsilnejší nemecký živel bol v obciach založených Nemcami, v ostatných 
osadách Nemci postupne splynuli s domácim slovenským obyvateľstvom (s 
výnimkou Brieštia7). 

Južná a juhozápadná časť Turca bola do polovice 14. storočia z väčšej čas-
ti neobývaná. Do týchto oblastí sa presunuli nemeckí kolonisti, ktorí dostali 
toto územie do užívania. Roku 1360 uzavreli zemani z Mútnej zmluvu s Pet-
rom Glázerom, synom Gerhardovým, v ktorej sa P. Glázer zaviazal, že za-
ľudní územie Čemernej Lehoty (Chamarna Lehota)8 a že bude toto územie 
spravovať. Novovytvorená osada dostala názov podľa zakladateľa – Glaser-
hai, neskôr nachádzame aj poslovenčenú podobu Sclenner lhota (1367), 
Sceclenner (1400). 

Susednými nemeckými obcami južného Turca sú Horný a Dolný Turček, 
Horná a Dolná Štubňa. Roku 1371 sa spomína dedičstvo Jána Štiboria z 
Kremnice v Dolnom Turčeku (Turczia Inferior). Je to svedectvo, že osady 
Turček existovali už v prvej polovici 14. storočia a právne podliehali mestu 
Kremnica (Beňko, 1996, s. 152).9  

Aktívnymi pozývateľmi nemeckých kolonistov neboli len Kremničania 
a zemani z Mútnej, ale aj šľachtici z Hája. Na hranici svojho panstva s Hor-
nou Mútnou založili r. 1340 novú osadu – Novú Lehotu, v ktorej usídlili 
Nemcov. Názov Novej Lehoty bol pendantom k Starej Lehote (predtým Koz-
mova Ves, neskôr Dolná Štubňa). Neskôr sa tieto obce premenovali na Starú 
Štubňu (Dolná Štubňa) a Novú Štubňu (1404 Newstub, 1415 Nouastub), od 

                                                        
7 Nemcov v Brieští však bolo viac ako Slovákov. Tento jav pravdepodobne súvisí s prítomnosťou 

nemeckého etnika v blízkej Hadvige (osada priamo založená Nemcami). D. Lehotská uvádza údaje o 
počte Nemcov a Slovákov v obciach Hadviga a Brieštie z roku 1919: Brieštie – 330 Nemcov, 19 
Slovákov; Hadviga 446 Nemcov, 19 Slovákov (Lehotská, 1945, s. 37).  

8 Názov vznikol podľa potoka, ktorý pretekal týmto územím – Chemarna. 
9 J. Beňko pripomína, že v tomto čase nebola pevne stanovená hranica medzi hájskym a krem-

nickým panstvom. Tvoril ju len prirodzený predel Kremnických vrchov. Kremnica však potrebovala 
množstvo dreva na stavbu banských šácht a štôlní, preto prekročila aj hranice Turca. Neskôr vyvolala 
spor o územie, ktorý (chybou pánov z Hája) vyhrala a juh Turca tak pripadol Kremnici (podrobnejšie 
– Beňko, 1996, s. 193). 
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roku 1493 Horná Štubňa (Felsewsthwbna) (Beňko, 1996, s. 152). V obciach 
hájskeho panstva sa nemecké etnikum postupne dostalo do všetkých osád – 
Háj, Čremošné, Dolná Štubňa i Horná Štubňa. Postupne však prevládol slo-
venský živel a dnes pôvodní Nemci žijú len v Hornej Štubni.  

Oblasť juhozápadného Turca tvorí priechod na hornú Nitru. V tejto časti 
sa Nemci usídlili v druhej polovici 14. storočia na pozvanie šľachticov z 
Pravna. Pred rokom 1392 zakladajú osadu Hadviga (Haduiga) a Brieštie (Be-
ryzth), dostávajú sa do existujúceho Jasenova, Rudna a Dubového. Na základe 
udeleného nemeckého práva sa Nemci neskôr usadili aj vo Vrícku – v osade 
pôvodne založenej valachmi. Vzhľadom k izolovanosti Vrícka, prevládol tu 
nemecký živel a čiastočne sa udržal podnes. 

Pomerne silná nemecká kolonizácia sa prejavila aj v hydronymii povodia 
Turca. Zo 450 turčianskych tokov sme zaznamenali 53 nemeckých názvov. V 
súčasnosti je však väčšina štandardizovaných v slovenskej podobe a terénnym 
výskumom sme zistili, že aj v úze obyvateľov sa využíva slovenská podoba 
hydronyma (najmä u mladšej generácie). Stredná a staršia generácia používa 
slovenskú i nemeckú podobu. Tento jav sa vyskytuje najmä v obciach pôvodne 
založených Nemcami – Horný Turček, Dolný Turček, Sklené, Horná Štubňa, 
Brieštie a Vrícko. Veľmi cenným materiálom pre porovnanie používania 
nemeckých (resp. slovenských) názvov u nemeckého obyvateľstva je diplomo-
vá práca V. Lichnera (Lichner, 1973). Autor v nej píše, že v týchto obciach sa 
podnes (v r. 1973) využívajú nemecké podoby. „Dvojrečovú topografickú 
nomenklatúru“ v chotároch Brieštia a Hadvigy pripomína aj D. Lehotská 
(1945, s. 37). Vzhľadom k tomu, že vodných tokov v týchto obciach nie je 
mnoho, predpokladáme, že v roku 1945 sa používala prevažne nemecká po-
doba. Na základe týchto dvoch prameňov môžeme sledovať proces zániku 
nemeckých podôb hydroným (vždy zhruba po tridsiatich rokoch – 1945 – 
1973 – 2001). 

Proces revízie pôvodných nemecký názvov siaha do doby po II. svetovej 
vojne. Tieto zmeny zasiahli celé vtedajšie Česko-Slovensko. V Čechách muse-
li riešiť otázky znovuosídľovania českého pohraničia po násilnom odsune 
sudetských Nemcov, s čím súviselo aj premenovanie dovtedy zaužívaných 
nemeckých názvov. Prvé premenúvanie bolo živelné a niekedy nevhodné. 
Preto bola r. 1951 zriadená Názvoslovná komisia, ktorej cieľom bolo zrevido-
vať české terénne názvy a ustáliť písanie cudzojazyčných názvov – ich grafic-
kú podobu, skloňovanie a odvodzovanie nových názvov (Krško, 2000, s. 4). 
Jednou zo zásad Názvoslovnej komisie bolo, že „počešťování se děje buď 
překladem, nebo samostatným českým názvem. Při tom je třeba tvořit názvy z 
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obecných jmen dnes běžných a způsoby živými; tvoření jmen z vlastních jmen 
osobních není zásadně vhodné“ (Šmilauer, 1957, s. 266).  

Zmena nemeckých názvov po II. svetovej vojne nastala aj na Slovensku. 
Nezačali sa meniť len terénne názvy, ale postupne sa premenovávali aj ojko-
nymá, ktoré obsahovali topolexému nemecký/nemecká/nemecké – Nemecká 
Ľupča sa premenovala na Partizánsku Ľupču (prvý zápis r. 1252 bol Lip-
che/Lypche, … 1773 Nemecka Lypča, 1808 Nemecká Lupča, 1946 Partizán-
ska Ľupča – VSO, II., s. 370), Nemecké Pravno bolo premenované na Nit-
rianske Pravno (prvý zápis roku 1393 bol Prona, 1493 Nemethprona, 1773 
Nemeczke Prawno, 1920 Nemecké Pravno, 1946 Nitrianske Pravno – VSO, 
II., s. 304). 

Proces adaptácie terénnych názvov sa na Slovensku začal, podobne ako v 
Čechách, najmä v päťdesiatych rokoch. Po zoštátnení pôdy a lesov začali 
vznikať nové lesné a vodohospodárske mapy v slovenčine. Pôvodné nemecké 
názvy sa preto museli revidovať a zmeniť na slovenské. Do tohto procesu boli 
zapojení lesní inžinieri a odborníci. Najvýhodnejšie bolo, keď sami pochádza-
li z obcí, ktorých sa proces transformácie názvov dotkol, a ovládali tamojšie 
nemecké nárečie. Najjednoduchším a najvhodnejším procesom bolo kalkova-
nie alebo polokalkovanie nemeckých názvov. Niektoré toponymá a hydrony-
má však boli premenované neadekvátne (napr. Daubnerov potok na Darebák 
a pod.). 

Z pôvodných nemeckých názvov zostali dnes v nemeckej podobe len 3 
pomenovania – Dirháb, Hubengraben, Hyrdel. Názov Tajch vznikol z apela-
tíva tajch, ktoré prešlo z nemčiny (Teich) do slovenskej slovnej zásoby a 
označuje jazero alebo rybník.10 Ďalšie názvy sa poslovenčili vo forme polo-
kalkov (18 názvov) – v tejto skupine sú názvy, ktorých slovenská podoba bola 
motivovaná pôvodným nemeckým apelatívom transformovaným v názve. 
Polokalk vzniká deproprializáciou nemeckej podoby hydronyma, následnou 
transláciou nemeckého apelatíva (resp. porovnaním nemeckého apelatíva so 
slovenským ekvivalentom) a následnou proprializáciou slovenského apelatíva. 
Nové (slovenské) proprium sa dopĺňa iným slovenským apelatívom (podľa 
charakteru toku – Rehenwiese  Srnčí potok), slovenskou predložkou (Do 
Štrichu), slovenským topoformantom (Ahornbrunn  Javorovec), prípadne 
sa eliduje ďalší apelatívny člen (Kaltwasser  Studená). Schematicky to 
môžeme vyjadriť takto:  

                                                        
10 Tajchy sa využívali najmä v banskom priemysle ako zdroj vodnej sily na poháňanie banských 

zariadení (čerpadlá, vetracie a dopravné stroje). Preto sú tieto názvy hojne zastúpené v hydronymii 
tých oblastí, v ktorých pôsobili nemeckí baníci (pozri napr. Majtán – Žigo, 1999; Sičáková, 1996). 
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deproprializácia             translácia                 proprializácia 

NP                      NA            SA             SP + SZ11 
 
Sem radíme takéto nemecké hydronymá: Ahornbrunn  Javorovec, Brei-

tengrund  Široký potok, Brieserwasser  Briešťanka, Glaserwasser  
Sklené, Kaltwasser  Studená, Langgrund  Dlhá, Raubergrund  Zlodej-
ská, Rehenwiese  Srnčí potok, Rossfleckengraben  Konský potok, Szkleno 
Bach  Sklené, Torgraben  Vrátny potok. 

Druhú skupinu polokalkov tvoria názvy odvodené od mien majiteľov po-
zemkov, cez ktoré tok preteká, prípadne vyjadruje smer toku pomocou ne-
meckého terénneho názvu. V tomto prípade sa vlastné meno nedá preložiť 
(má nulovú apelatívnu hodnotu). Preložila sa len časť názvu, ktorá mala ape-
latívnu hodnotu – Daubnergropel  Daubnerov potok, Laniekwasser  
Laniekov potok, Motnikerwasser  Motnikerov potok, Paluschgraben  
Palušov potok, Pitschelbrunn  Pitšelova studňa, Stiebelgraben  Štíbelov 
jarok, Do Štrichu. 

Časť slovenských názvov vznikla z pôvodných nemeckých pomenovaní 
úplným prekladom – kalkom12. Skupinu kalkov tvoria tieto hydronymá: Beer-
brunn  Medvedia studňa, Beerwasser  Medvedí potok (2), Bei Brunn  
Pri studni, Brünnchen  Studničky (2), Dorfwasser  Dedinský potok, Gre-
nezwasser  Hraničná voda, Kirchengraben  Kostolný jarok, Kleinwasser 
 Malá voda, Lochkohlung  Uhliská, Mühlbach  Mlynský potok (3), 
Seitenwasser  Bočný potok, Schwarzwasser  Čierna voda (2), Tiefwasser 
 Hlboký potok (1), Weisswasser (1)  Biela voda. 

Ďalšiu skupinu názvov (17 pomenovaní) tvorili hydronymá, ktoré vôbec 
neprešli do slovenčiny. Túto nemeckú podobu využíva len stredná a staršia 
skupina obyvateľov. Motivácia niektorých názvov je nejasná. Do tejto skupiny 
môžeme zaradiť tieto názvy tokov: Brettsäge Bach  Turček, Engegrund  
Flochovec, Fleischhacker  Bučina, Fristikfruhl  Horeňovo, Goldbrunn 
 Kozí potok, Graubischgräbl Bach  Turiec, Grund  Rudniansky potok, 
Hadwigwasser  Lúčky (1), Holengrepel  Unášaná voda, Käserhauwasser 
 Jasenovský potok, Königsbrück  Červená voda, Mittegrundwasser  

                                                        
11 Legenda ku schéme: NP – nemecké proprium, NA – nemecké apelatívum, SA – slovenské ape-

latívum, SP – slovenské proprium, SZ – slovenská zložka (apelatívum charakterizujúce tok, predlož-
ka, topoformant, elidované apelatívum a pod.). 

12 Ide o tú istú schému ako pri polokalkoch (okrem použitia slovenskej zložky). 
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Mlynský náhon, Štrich  Flochovec, Topfgrund  Pri škôlke, Tiefengrund 
 Motnikerov potok, Weisswasser (2)  Hájsky potok, Zwinget  Čierňava. 

V súvislosti s nemeckou kolonizáciou a jej vplyvom na toponymiu Turca 
vo všeobecnosti sú zaujímavé 2 fakty – na katastrálnej mape Hornej Štubne 
z roku 1859 sme zaznamenali podobu rieky Turiec v nemčine – 
Graubischgräbl Bach. V tomto úseku nie je Turiec ešte veľkým tokom, preto 
ho mohli pomenovať v rodnom jazyku ako „bežný tok“. Napriek tomu by 
mala platiť téza, že veľké a dôležité onymické objekty zostávajú väčšinou v 
domácom (pôvodnom) jazyku. Tento jav by sme mohli vysvetliť tým, že ne-
mecká enkláva v Hornej Štubni bola taká kompaktná a silná, že sa snažila 
všetko pomenovať v rodnom jazyku. Túto domnienku podporuje aj druhý fakt 
– všetky nemecké osady v Turci majú dnes názvy v slovenskej podobe – Skle-
né13, Dolný a Horný Turček (podľa potoka), Hadviga (podľa sv. Hadvigy – 
Beňko, 1996, s. 154), Brieštie, Jasenová, Čremošné (podľa porastov – brest, 
jaseň, čremcha). Jedinou výnimkou sú obce Dolná a Horná Štubňa14, ktorých 
pôvodné slovenské názvy zanikli a boli nahradené nemeckými názvami. 

Druhá kolonizačná vlna, ktorá zasiahla Turiec, bola valašská. Na valaš-
skom práve vznikli osady Vrícko, Budiš a dnes už neexistujúce Nevoľno. Prvé 
písomné zmienky o valachoch v Turci sú z roku 1495, keď sa Andrej Just 
sťažoval na valachov Valentína Koroma, že mu ničia polia, lúky a lesy 
(Beňko, 1996, s. 223). 

Doosídľovanie Turca valachmi často vyvolávalo majetkové spory, pretože 
územie už bolo podelené. Takto využili valachov aj šľachtici Pravna, ktorí 
v snahe rozšíriť svoje územie a majetok, založili v pravnianskych horách 
osadu Vrícko. Roku 1505 sa dostali do sporu so znievskym prepošstvom, 
pretože Vrícko ležalo na území kláštora (Beňko, 1996, s. 196). Premonštráti 
súd vyhrali a r. 1534 sa Vrícko spomína ako majetok kláštora pod menom 
Wryckopole. V druhej polovici 17. storočia prišla do Vrícka nemecká enkláva, 
ktorá postupne asimilovala valašských prisťahovalcov. 

Valašská kolonizácia nebola natoľko silná, aby zanechala výrazné stopy 
v onymii Turca. Z celého súboru hydroným povodia Turca sme zaznamenali 
len 3 hydronymá – Košarisko, Valašský jarok, Z Červeného grúňa. V okolí 
obcí založených valachmi existujú aj iné toponymá, ktoré vznikli pod vply-
                                                        

13 Zaujímavá je ľudová etymológia tohto ojkonyma – podľa nej v obci boli sklárne. V skutočnosti 
(ako to vyplýva aj z predchádzajúceho textu), názov vznikol podľa zakladateľa obce – Petra Glasera. 

14 J. Beňko cituje príklad V. Uhlára o pôvode názvu Štubňa, ktoré pochádza z nemeckého die 
Stube = izba, ktoré „zodpovedá staroslovienskemu označeniu izbu s kozubom, teda sídliska, vsi. Toto 
slovanské označenie sídliska, obydlí treba typologicky datovať do 10. – 11. storočia.“ (Beňko, 1996, 
s. 114).  
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vom tohto etnika – Rusnácky grúň (Dubové), Kýčera (Kláštor pod Znievom). 
Viac takto motivovaných terénnych názvov sa nachádza v severnej časti Tur-
ca, kam prišli valasi z Liptova – v Sučanoch, Kľačanoch, Šútove. Táto oblasť 
však nebola predmetom nášho výskumu, pretože vodné toky tejto oblasti ne-
patria do povodia Turca (väčšinou ústia priamo do Váhu). 

Tretiu skupinu názvov tvoria maďarské názvy. V hydronymii Turca sme 
zaznamenali maďarské pomenovania, ktoré môžeme rozdeliť do dvoch sku-
pín: 1. hydronymá utvorené z maďarských apelatív – Adnadastpatak15 (1360), 
Egerpotok (1309), Ewspatak (1393), Halastanak (1875), Máriaforrás (2001); 
2. slovenské hydronymá písané maďarským pravopisom – Blathnicza (1252), 
Bystryczka patak (1406), Isowpothaka (1364), Szucha – Hradetsnitza (1263), 
Iezernicza (1240), Treboztou (1262), Turbuztou (1323), Turucz (1245, 
Thwrocz (1258), Thurcz (1375), Szebeslowcz (1323) Vricza patak (1875) atď. 
Napriek tomu, že Slovensko bolo súčasťou Uhorského kráľovstva, do oblasti 
Turca nesmerovalo maďarské etnikum, ktoré by vytvorilo maďarskú podobu 
hydroným alebo toponým (tak ako tomu bolo pod vplyvom nemeckej koloni-
zácie). Je však celkom prirodzené, že maďarčinu používala šľachta (maďar-
ská alebo pomaďarčená) ako úradný jazyk, v ktorom boli vedené úradné pí-
somnosti. Preto sa v tomto prostredí uplatnili aj maďarské alebo pomaďarčené 
názvy.  

Časť hydroným v prvej skupine (utvorené z maďarských apelatív) vznikli 
pravdepodobne na území, ktoré zapísali maďarskí pisári – ide o názvy dnes 
(väčšinou) neidentifikovaných tokov, ktoré boli zapísané pri rozhraničovaní 
chotárov a pod. Jedinou výnimkou je názov studničky Máriaforáš, ktorá aj 
dnes funguje bežne v onymickej sústave miestnych obyvateľov. 

Názvy (resp. podoba názvov) z druhej skupiny vznikli len ako výsledok 
zápisu slovenského pomenovania maďarským pravopisom. Vedenie úradnej 
agendy v maďarčine dokazujú aj názvy, ktoré majú časť názvu zapísanú ma-
ďarským pravopisom a časť názvu majú v nemčine – Szkleno Bach (1966)16, 
Thurocz Bach (1860) a pod. Ide o kríženie dvoch úrovní používania proprií – 
oficiálnej (využívanie úradnej – maďarskej podoby) a neoficiálnej (názov 
v nárečí – v tomto prípade v nemeckom nárečí). 

Z uvedených poznámok vyplýva, že najväčší vplyv na podobu hydronymie 
Turca malo autochtónne slovenské etnikum. Najpočetnejšie neslovanské hyd-

                                                        
15 Časť Ad je latinská predložka v spojení s maďarským propriom Nádas patak, teda Pri Trstino-

vom potoku. 
16 Podoba bola zaznamenaná v katastrálnej mape Skleného, názov však pochádza z mapy z dru-

hej polovice 19. storočia (tzv. nezjednotený operát). 
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ronymá vytvorilo nemecké etnikum, ktoré pôsobilo v odľahlých miestach 
Turca s bohatým výskytom tokov. Toto etnikum sa živilo prácou v lese a po-
ľnohospodárstvom, preto sa jednotlivé toky stali dôležitými orientačnými 
bodmi. Dnes je väčšina pôvodne nemeckých tokov preložená do slovenčiny, 
stredná a staršia generácia v niektorých obciach doteraz používa aj pôvodnú 
nemeckú podobu hydroným. Menší vplyv na hydronymiu Turca mala neskor-
šia valašská kolonizácia – jednotlivé toky boli motivované terénnymi názva-
mi, cez územie ktorých pretekajú. Maďarské etnikum nemalo na podobu 
hydronymie takmer žiadny vplyv – väčšinou išlo o zápis slovenských názvov 
maďarským pravopisom. 
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15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

SLOVOTVORNÁ A MORFEMATICKÁ STRÁNKA  
HYDRONÝM 

  
Ľuba Sičáková 

 
Pri rozbore hydroným možno použiť viaceré postupy, ktoré odhaľujú oso-

bitosti ich vnútornej štruktúry. Jedným z nich je aj morfematický rozbor. 
Vychádza sa pri ňom z predpokladu, že hydronymá sa síce svojím obsahom 
(funkciou) líšia od apelatív, z ktorých boli odvodené, ale vo väčšine prípadov 
majú s nimi totožnú morfematickú štruktúru. Týka sa to najmä tých hyd-
roným, ktoré vznikli proprializáciou apelatív vyjadrujúcich rôzne vlastnosti 
terénu, vody, a preto boli hydronymá nimi motivované, napr. močiar > Mo-
čiar, Potôčik, Potok, Vyvieračka, Dolina, Dolinky, Laz, Skalička. Takto 
vznikli hydronymá z neodvodených i odvodených apelatív i z viacslovných 
spojení. Uvedené názvy by bolo treba podľa M. Majtána (1973, s. 149) pokla-
dať za neodvodené, lebo na vlastné mená sa prehodnotili, proprializovali už 
hotové útvary a konštrukcie. Ďalej autor (tamže, s. 149) uvádza, že pri pro-
prializácii sa apelatívny základ názvu znova rozkladá a názov sa od začiatku 
pociťuje ako príponový, predponový a pod. Na základe toho morfematicky 
členíme aj tie názvy, ktoré sa proprializovali, napr. skalička > Skalička, alebo 
prešli z jednej onymickej sústavy terénnych či osadných názvov do druhej 
onymickej sústavy (hydroným), napr. Dobšiná > Dobšiná. Názvy s nejasným 
lexikálnym významom alebo motiváciou považujeme väčšinou za neodvode-
né, napr. Čeved, Kejda, Fóca, Pača. Vznikli z osadných názvov, čiže hotové 
útvary prešli z jednej onymickej sústavy do druhej. Tieto názvy nemajú oporu 
v apelatívach, preto ich morfematické členenie nie je také jednoznačné.  

Oporu v apelatívach majú hydronymá Veporský potok, Čierťaž, Španie, 
Podražky, ale ich apelatívny význam je už dnes používateľom jazyka nezná-
my, pretože apelatíva vepor, čierťaž, španie, drahy zo slovnej zásoby prísluš-
nej lokality vypadli, a preto sa aj najskôr proprializovali. M. Majtán (1973, s. 
148) považuje takéto názvy apelatívneho pôvodu za celkom odsémantizované, 
nemotivované (deetymologizované). Uvedené fakty súvisia s tým, že hydro-
nymický pomenúvací proces sa uskutočňoval vo viacerých etapách, ktorých 
priebeh bol závislý od vzťahov medzi základnými faktormi (pomenúvateľ, 
objekt pomenúvania [denotát] a jazykový prostriedok), ktoré podmieňovali 
vznik i druhový priebeh pomenúvacieho procesu. Pri opätovnom pomenúvaní 
(proprializácii) došlo k zmene pôvodnej významovej väzby s objektom a v 
novej pomenovacej jednotke sa prehodnotila jej obsahová (sémantická) štruk-
túra. Vo väčšine proprializovaných hydroným došlo v porovnaní s apelatív-
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nym základom k štruktúrnej i sémantickej zhode najmä koreňových morfém, 
napr. šťav-ic-a/Šťav-ic-a, javor-in-k-a/Javor-in-k-a. 

Pri morfematickom rozbore hydroným sme si všímali to, či vydelené seg-
menty majú gramatický, lexikálny, slovotvorný alebo lexikálno-gramatický 
význam. Na základe uvedených významov sme vyčlenili gramatické, koreňo-
vé, derivačné a modifikačné morfémy. Segmenty bez významu, ktoré fungujú 
pri spájaní morfém, sú podľa M. Sokolovej (Sokolová – Moško – Šimon – 
Benko, 1999, s. 29) submorfémy. Autorka ich klasifikuje ako rozširujúce, 
tematické, integrované a spájacie elementy (Sokolová, 1991, s. 308).  

Pri segmentácii hydroným najviac porovnávame derivačné morfémy, ktoré 
sú nositeľmi slovotvorného významu, so slovotvorným sufixom, pretože sufi-
xálna derivačná morféma je spolu s gramatickou morfémou súčasťou slovo-
tvorného formantu, napr. Brd-ár-k-a, Brdár-ka. Gramatická morféma môže 
byť súčasne derivačnou morfémou aj v hydronymách, napr. Bán-ie, Špan-ie. 
V názve Ľub-ien-k-a sa vyskytuje deminutívna drivačná morféma -ien- po-
dobne ako v apelatíve mamienka, dubienka. Ostatné typy morfém sú v analy-
zovaných názvoch slabšie zastúpené.  

Modifikačné morfémy, ktorých funkciou je podľa J. Horeckého (1964, 
s. 46) vyjadrovať istú lexikálno-gramatickú obmenu daného slova, sa vyskytu-
jú v slovesách a prídavných menách. Vzhľadom na to, že funkciou modifi-
kačných morfém je „tvoriť nové gramatické tvary lexikálnych jednotiek pri 
vide, stupňovaní a negácii“ (Sokolová – Moško – Šimon – Benko, 1999, s. 
39), vyskytlo sa ich v názvoch, ktoré majú väčšinou substantívnu podobu, 
najmenej. Napr. názov Such-š-í potok má podobu komparatívu, aby sa odlíšil 
od homonymného názvu Suchá dolinka, ktorou tok preteká.  

Interfigované (spájacie submorfémy) sa vydeľujú „na tých miestach, kde 
medzi dvoma morfémami (koreňovými, derivačnými alebo modifikačnými) 
ostáva významovo prázdny rad foném“ (Ondruš – Horecký – Furdík, 1980, 
s. 73). Za interfigovanú submorfému považujeme napr. segment v v hydrony-
me Slatvinka. Ak však berieme do úvahy etymologický pôvod názvu, potom je 
jeho morfematická štruktúra iná. Možno predpokladať praslovanskú formu 
soltьvina (z ktorej vznikol aj ukrajinský názov rieky Solotvina; V. P. Šulhač, 
1998, s. 252) s koreňom soltv- (Machek, 1957, s. 452). 

V skúmanej lokalite sa vyskytujú názvy s dvoma typmi formantov, a to: 
1) skupina proprializovaných formantov, ktoré majú oporu v apelatívach, 
2) skupina proprializovaných formantov, ktoré nemajú oporu v apelatí-

vach. 
Najviac názvov patrí do prvej skupiny, pretože majú oporu v apelatívnej 

lexike. V mužskom rode sú najfrekventovanejšie formanty -ok: Drieňok, Hrá-
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dok, Oriešok, -ník/-ík: Ipeľník, Rakytník, -ec: Brezovec, Lieskovec, v ženskom 
rode formanty -ica: Babica, Rimavica, Skalica, -ka: Sitárka, Jakuška, -ina: 
Brezina, v strednom rode sú to názvy s príponou -isko: Hlavisko, Uhlisko, -
ište: Hlavište, Zbojište. Vyčlenené formanty hydroným sú totožné 
s formantmi apelatív, z ktorých boli utvorené.  

Aj keď majú hydronymá v porovnaní s apelatívami vo väčšine prípadov 
morfematickú štruktúru zhodnú, vyskytujú sa názvy s archaickými formantmi, 
ktoré sa v súčasnej apelatívnej lexike nevyskytujú, napr. Brezovan potok. 
Uvedený názov sa píše osobitne, iné názvy sa píšu spolu (Oslianpotok, Hlaviš-
tian- potok, Chyžnianvoda). Podľa Š. Tóbika (1971) vychádza tento spôsob 
tvorenia z tendencie použiť nesklonnú, zmeravenú podobu adjektíva bez for-
málneho naznačenia posesívnosti. Kodifikovanú podobu so sufixom -an má v 
súčasnosti iba jeden tok (Brezovan potok). Dva ustálené názvy majú sufix -ský 
(Chyžniansky potok a Osliansky potok, v miestnom úze naďalej Oslän potok). 

Osadné názvy s príponou -any sa podľa V. Uhlára (1987, s. 179) zaznačo-
vali v listinách zväčša s príponou -an, napr. Peščan, čiže Peščany (Piešťany). 
Svojím zakončením patria k najstarším názvom. V skúmanej lokalite je to 
napríklad osadný názov Čerenčany (1334 Cherenchen, VSO1, s. 286). V 
hydronymách s archaickou príponou -an možno pripustiť podobný proces 
vývinu ako v ojkonymách, aj keď je v uvedených prípadoch prijateľnejšia 
prípona -ový (Brezový potok).  

Aj názvy Pasekov potok, Lazov potok, Bánov potok predstavujú starší mo-
del, ktorý sa vyskytuje ako relikt aj v gemerskom nárečí. Môže ísť o vyrovná-
vanie posesívneho a vzťahového prídavneho mena. Hydroným utvorených 
z koreňa laz- je pomerne dosť: Laz, Lazný potok, Lazcový potok, Lazový po-
tok, Lazov potok. Od koreňa múr- vznikli hydronymá Muráň, Podmuráň, 
Muránka, Muránsky potok, Múraný potok, Múrok. V uvedených názvoch (so 
spoločnou koreňovou morfémou) plní diferenčnú funkciu slovotvorný for-
mant.  

Aj v dnes používanom názve Frákonice (motivovanom priezviskom Frák, 
vyskytujúcom sa najmä v obciach Sirk a Ratkovské Bystré) predpokladáme 
podobu Frák-ov-nic-e, pretože posesívna slovotvorná prípona -ov má v stre-
dogemerskom nárečovom prostredí podobu -ó, napr. Jánošó, Frákó potok.  

Koreň východiskových podôb sémanticky menej známych názvov overu-
jeme podľa etymologického slovníka, podľa ľudovej etymológie alebo sa opie-
rame o názory autorov, ktorí sa etymológiou podobných názvov zaoberali. 
Napríklad základom názvu Kociha je podľa Š. Ondruša (1986) koreň koc-
/koč- (vyvýšenina, kopec, podobne ako v názve Kokava). Preto názov Kociha 
predstavuje typ so slovotvorným formantom -iha (-ih-a) a názov Kokava s 
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formantom -ava (-av-a). Názvy s formantom -iha (Szeriha od šeriť, Bari-
ha/Baryga) uvádza aj E. Wolnicz-Pawlowska (1993, s. 267 – 268). V Retrog-
rádnom slovníku slovenčiny (1976, s. 116) uvádza J. Mistrík okrem citoslo-
viec iba dve apelatíva zakončené na -iha, a to kniha (knih-a) a ovsiha. Toto 
odvodené slovo podľa Etymologického slovníka (1957, s. 346) znamená ovsi-
ka = ovos hluchý (prípona -ika, oslabené v -iga). V súvislosti s tvorením slo-
votvorného hniezda spomína apelatívum ovsiha aj I. Masár (Horecký – Bu-
zássyová – Bosák a kolektív, 1989, s. 67). 

Pretože sa formant -iha v apelatívach bežne nevyskytuje, môžeme ho 
označiť za hydroformant alebo topoformant (Kociha). V hydronyme Orecho-
vany je to formant -any, ktorý sa vyskytuje najčastejšie v osadných alebo te-
rénnych názvoch (Petrovany, Margecany, Podhorany). Z uvedených faktov 
vyplýva, že pri vzniku onymickej jednotky sa môžu využiť aj iné morfematic-
ké prostriedky, než pri vzniku apelatívnej jednotky.  

Názov Teška uvádzame v skupine neodvodených názvov s gramatickou 
morfémou -a, lebo všetky historické doklady svedčia o tom, že ide o motiváciu 
terénnym názvom Teška (a ten priezviskom Teška). Tak to vykladá aj J. Sta-
nislav (1948, s. 530). 

Hydronymum Lapša uvádzame v skupine neodvodených názvov, pretože 
bolo motivované terénnym názvom Lapša a ten osobným menom Lapša 
(z podoby Lapš, podobne ako z mena Mojš vznikol osadný názov 
Mojš/Mojša). Okrem priezviska Lapša je v Gemeri bežné aj priezvisko Lap-
šanský. Terénny názov Lapša mohol byť motivovaný aj apelatívom láp/lápa, 
čo v Gemeri znamená veľký kus poľa (Orlovský, 1982, s. 158), pretože južná 
časť Gemera, ktorou potok preteká, je v porovnaní so severnou časťou pomer-
ne rovinatá oblasť. 

V uvedenej morfematickej klasifikácii predstavuje každý odsek osobitný 
morfematický typ hydroným mužského, ženského a stredného rodu jednotné-
ho a množného čísla. Koreňové názvy osobitne nevydeľujeme. 

Substantívne názvy mužského rodu: 
-Ø: Blh, Čeníz, Čeved, Gampel, Grúň, Háj, Hámor, Jordán, Laz, Mních, 

Momot, Pender, Potok, Rehel, Sograď, Šop, Uraj, Vajkút,  
-ec/-iec-Ø: Furmanec, Hliňanec, Turiec, 
-ov-ec-Ø: Brezovec, Havrilovec, Ivanovec, Lieskovec, Lipovec, Mihovec, 

Rakovec, Trnovec, 
-ín-Ø: Svarín, 
-in-ec-Ø: Losinec, 
-en-ec-Ø: Holubenec, 
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-n-ík-Ø: Hnojník, Ipeľník, Medzník, Rakytník, Rudník, Rybník, Štítnik, Te-
ľatník,  

-ík-Ø: Baník, Lemešík, Tŕnik, 
-en-ík-Ø: Trsteník, 
-ov-n-ík-Ø: Lipovník, 
-ok-Ø: Drieňok, Ganajdok, Hrádok, Múrok, Oriešok, Pozemok, 
-č-ok-Ø: Turčok,  
-n-íč-ek-Ø: Brusníček,  
-ák-Ø: Žobrák, 
-ov-an-Ø: Brezovan, 
-án-Ø: Želbán,  
-áň-Ø: Muráň, Orogváň, 
-ov-Ø: Čurdov, Čurgov, Dobogov, 
-iar-Ø: Močiar,  
-ek-Ø: Rednek,  
-oš-Ø: Čremoš, Rákoš,  
-áš/-iaš-Ø: Matnáš, Radáš, Zoboliaš,  
-uš-Ø: Drazuš.  
Adjektívne názvy mužského rodu: 
-ov-Ø: Demetrov, Klimov, Korimov,  
Názvy v množnom čísle: 
-y: Bány, Gody, Kamenné hrby, Lehy, Prielohy, Šramky, Veľké Seky, 
-ov-an-y: Orechovany. 
Substantívne názvy ženského rodu: 
-a: Bašta, Činča, Čoma, Dolina, Fóca, Chorepa, Kaplna, Kejda, Kýčera, 

Lapša, Lúka, Medza, Mojša, Pača, Papča, Poľana, Teška,  
-Ø: Čierťaž,  
-eň-Ø: Roveň, 
-ic-a: Babica, Barica, Kamenica, Riečica, Rimavica, Senica, Skalica, 

Šťavica, Teplica,  
-en-ic-a: Pálenica, 
-n-ic-a: Chmelnica, Kotelnica, Liešnica, Lomnica, Rozložnica, 
-k-a: Lazárka, Lenka, Lúčka, Mazúrka, Paláska, Proviantka, Riečka, Vy-

vieračka, Zálomka, Zdychavka, 
-ien-k-a: Ľubienka, 
-án-k-a: Muránka,  
-ian-k-a: Hutnianka, Papčianka,  
-ár-k-a: Brdárka, Kolitárka, Sitárka, Šafárka, Tešnárka,  
-iar-k-a: Bučiarka, Mäsiarka,  
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-ôč-k-a: Hlbôčka, 
-uš-k-a: Jakuška, 
-in-k-a: Javorinka, Pavlínka,  
-v-in-k-a: Slatvinka,  
-av-k-a: Hrdzavka, 
-ič-k-a: Galička, Skalička, Teplička,  
-ov-ič-k-a: Stankovička,  
-in-a: Blatina, Brezina, Hlavina, Javorina, Ladina, Lúčina, Priehybina, 

Slatina, 
-av-a: Chanava, Jelšava, Kačkava, Kokava, Krokava, Rimava, Stenava, 

Šajava,  
Zdychava,  
-v-a: Gortva, Ľukva, 
-ih-a: Kociha.  
Adjektívne názvy ženského rodu: 
-á: Červená, Divá, Dobrá, Hlboká, Mokrá, Ostrá, Pohorelá, Slaná, Su-

chá, 
-n-á: Čremošná, Drážna, Rozložná, 
-in-á: Dobšiná, Udoriná, 
-ov-á: Bérová, Briezková, Cipová, Ivancová, Kiešková, Lipová, Mlynová, 

Ojová, Palúšová, Ripalová, Romoková, Súľová, Šlénová, Vansová, 
-sk-á: Švanavská,  
-ia: Vlčia.  
Názvy ženského rodu v množnom čísle:  
-on-ic-e: Frákonice,  
-k-y: Podrážky, Hŕbky.  
Substantívne názvy stredného rodu:  
-n-o: Brádno,  
-č-a: Slávča,  
-ie: Bánie, Španie,  
-isk-o: Hlavisko, Uhlisko,  
-išt-e: Hlavište, Zbojište.  
Adjektívne názvy stredného rodu:  
-é: Bystré,  
-n-é: Kozubné, Lužné, Oltárne, Repné,  
-ov-é: Cerové, Lipové,  
-sk-é: Sapúnske, Valaské,  
-ov-o: Diakovo, Ľadovo, Petošovo, Petovcovo, Rejkovo, Remplikovo,  
-ist-ov-o: Lomistovo. 
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Záver. V príspevku sme poukázali na morfematické členenie hydroným 

v porovnaní s apelatívami. Osobitne sme analyzovali staršie modely hyd-
roným, ako aj názvy, ktorých formanty nekorešpondujú s formantmi apelatív.  
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NÁZVY VODNÝCH OBJEKTOV V SPOLOČENSKEJ  
KOMUNIKÁCII 
 
Juraj Hladký 
 

Realizáciu vlastného mena v spoločenskej komunikácii možno chápať 
najmä na pozadí komunikačnej situácie, resp. komunikačného priestoru. V 
nej sa uplatňujú viaceré protiklady, osobitne verejnosť – neverejnosť. Tento 
protiklad sa prejavuje pomerne výrazne aj v oblasti fungovania vlastných 
mien. Hádam najvýraznejšie to badať v sústave antroponým (ale napríklad aj 
ojkoným), kde popri úradných (štandardizovaných) menách možno v ústnej 
(resp. v užšie spoločensky zameranej) komunikácii doložiť mnoho živých 
variantov napríklad aj v slovotvorne obmenenej alebo v inej supletívnej podo-
be (porov. napr. Habovštiaková, 1989, 268 – 274; Hladký, 2001, 13 – 20). 

Pochopiteľne, nie vo všetkých druhoch vlastných mien možno predpokla-
dať také výrazné možnosti tvorenia odvodených (resp. neúradných) názvov 
v komunikácii, ba možno povedať, že problematika úradných a neúradných 
vlastných mien sa javí výrazne odlišnou nielen v antroponomastike a topono-
mastike. Svoje špecifiká má tento protiklad aj v jednotlivých skupinách mien. 
V ojkonymii sa môže prejaviť napríklad na pozadí úradného názvu (napr. 
eliptický názov Mikuláš sa môže vzťahovať na Liptovský Mikuláš, Borský 
Mikuláš i na ďalšie dvojčlenné názvy s komponentom Mikuláš, no v konkrét-
nej komunikačnej situácii je pre komunikantov zrozumiteľný; takisto slango-
vé názvy Leoš, Lepiš, ktoré používa mládež na označenie Leopoldova, sú 
zrozumiteľné a v komunikácii členov spoločenstva nespôsobujú entropiu). 
Pomerne obmedzenejšie a špecifické možnosti tvorenia podobných názvov 
možno identifikovať v oronymii, takisto v pomenúvaní chotárnych častí či 
vodných objektov. V súvislosti s týmito skupinami názvov sa v komunikácii 
stretávame s iným javom, a to s polyonymiou. 

V našom príspevku si preto budeme všímať fungovanie názvov vodných 
objektov, najmä potamoným (názvov vodných tokov)1, v spoločenskej komu-
nikácii. Osobitne sa pritom zameriame na problém polyonymie v hydronymii 
(môžeme tu hovoriť aj o vzťahu medzi úradným a neúradným názvom). Vy-
chádzať budeme z materiálu, ktorý sme získali heuristickým výskumom hyd-
ronymie v povodí rieky Nitry. 

                                                        
1 Nebudeme sa na tomto mieste podrobnejšie zaoberať názvami vodných plôch a prameňov. V 

rámci potamoným si nebudeme všímať ani hláskoslovné varianty jednotlivých názvov. 
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Polyonymiou nazývame jav, keď na jeden denotát sa viažu najmenej dva 
designáty.2 Rozumieme ňou existenciu lexikálne, slovotvorne a gramatickým 
číslom (ktoré sa vo vlastných menách väčšinou lexikalizuje) odlíšených ná-
zvov toho istého objektu (Majtán, 1996, s. 9). V hydronymii si môžeme poly-
onymiu všímať z hľadiska diachrónie a synchrónie. V diachronickom pohľa-
de pritom ide skôr o chápanie mien jedného objektu v protiklade starý názov – 
nový názov, hoci ani tu nemožno prepokladať, že starší názov vodného objek-
tu – najčastejšie vodného toku – sa automaticky vytratí z povedomia komuni-
kantov a v komunikácii ho nahradí názov nový. Jasným dokladom je aj to, že 
dodnes sa v niektorých kartografických dielach či monografiách uvádza názov 
Belanka3 ako označenie horného toku Nitrice a takisto aj v ústnej komuniká-
cii obyvateľov horného Ponitria naďalej dominuje neúradný názov Belanka 
oproti štandardizovanému názvu Nitrica. Spoločenský dosah či spoločenský 
význam toponyma totiž závisí od jeho akčného rádia, od okruhu pôsobnosti, 
požívania názvu (Majtán, 1996, s. 12). Akási „neochota“ prijímať nové ná-
zvy, resp. názvy, ktoré sa v komunikácii nepoužívali, sa prejavuje najčastejšie 
práve v komunikácii a je odrazom kontinuálneho používania, tradície staršie-
ho názvu. Jeho používanie v komunikácii podporuje aj orientačná, identifi-
kačná, hospodárska dôležitosť takéhoto objektu, a tým aj pomerne vysoká 
frekvencia mena objektu v komunikačných aktoch.  

V prípade významných tokov sa s viacnázvovosťou stretávame len zried-
kavo (polyonymiu sme nezistili napr. v prípade riek Žitava, Bebrava, Mach-
náč), ba vzácnou je i v prípade nevýznamných tokov, ktorých názov máme 
doložený už v 11. – 13. storočí a dnes ich pokladáme za odsémantizované 
(Livina, Chotina, Dršňa, Hydina, Vyčoma a i.). 

 
1. V súbore vlastných mien nevýznamných tokov sa stretávame s diachro-

nickou viacnázvovosťou4 omnoho častejšie. Súvisí to vari s tým, že takéto 
toky nie sú svojím charakterom závažné pre orientáciu, vyčleňovanie väčších 
alebo mneších území či pre hospodárske využitie (porov. Majtán, 1982, s. 
280). O týchto zväčša niekoľkokilometrových tokoch zvyčajne ani nemáme 
naporúdzi historické doklady staršie ako sto-dvesto rokov. Neraz sa môžeme 
                                                        

2 Polyonymiu v terénnych názvoch si najnovšie všímal vo svojom výskume J. Krško (2001, s. 16 
– 20). 

3 S týmto dokladom sa v prameňoch stretávame prvý raz v roku 1272 (Belapatak; Šmilauer, 
1932, s. 339).   

4 Doklady o historickej viacnázvovosti jedného objektu môžeme získať z katastrálnych máp, 
z urbariálií, listín, z kartografických podkladov rôzneho druhu a mierky, z hydrologických zoznamov, 
z turistických máp a pod. 
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stretnúť s prípadom, že potok pretekajúci piatimi katastrálnymi územiami mal 
v minulosti v každom z nich iný názov, napr.: 

Bocegaj (11,5 km dlhý prítok Drevenice ústiaci južne od Beladíc): 
1. Šalga    →    2 Bocegaj    →    3. Kolíňanský potok    →   4. Góca 
(Žirany, 1979)  (Kolíňany, 1892)   (Neverice, 1937)    (M. Chrašťany, 

1891 
  V. Chrašťany, 

1947)5 
Tu išlo pôvodne o synchrónne používanie viacerých názvov, ktoré označo-

vali jeden objekt, a to vo viacerých lokalitách. Používanie týchto mien bolo 
územne obmedzené, čo dosvedčuje existencia súvisiacich terénnych názvov 
v jednotlivých katastrálnych územiach (Žirany: pole Bocegaj, tu zanikol aj 
názov poľa Šalga, M. Chrašťany: pole Góca), ale i smer pomenúvania 
(Bocegaj v Kolíňanoch: Bocegaj, Bocegaj v k. ú. Neverice: Kolíňanský potok 
„potok tečúci z Kolíňan“). V ďalšom období, čo dosvedčujú kartografické 
pramene, koexistovali tieto názvy popri sebe, prípadne sa v kartografických 
dielach obmieňali, a to až do štandardizácie, ktorá za jediný úradný názov 
pokladá názov Bocegaj. Dnes sa rieka nazýva Bocegaj vo všetkých spomína-
ných katastrálnych územiach. Podobných príkladov možno nájsť viac, napr.: 

Stoličný potok (10,5 km dlhý prítok Radošinky ústiaci severne od Biskupovej): 
1. Bočina      →      2.   Slatina     →   3. Surdok patak 
(D. Otrokovce, 1894)     (M. Ripňany, 1903)    (Biskupová, 1903) 
Roku 1898 sa po prvý raz vyskytuje názov Stoličný potok, ktorý bol napo-

kon aj štandardizovaný. V dnešných kartografických dielach sa týmto názvom 
označuje horný tok rieky, dolný tok sa označuje ako Merašický potok, ba 
niekedy sa týmto menom označuje celé povodie Stoličného potoka. 

Každý z týchto názvov vznikal v istej onymickej situácii a v istom čase. 
Spoločenstvo, ktoré tok pomenúvalo v istej lokalite, teda tam, kde žilo a kde 
mal tok dajaký konkrétny miestny význam, zvyčajne vyberalo ten najšpecific-
kejší príznak, vlastnosť alebo okolnosť, ktoré motivovali vznik vlastného 
mena. Keďže však väčšinou šlo o nevýznamný tok, ktorého názov nebol pre 
identifikáciu vždy nevyhnutný, v komunikácii ho neraz nahrádzalo apelatí-
vum (potok, bystrina, jarok a pod.). Vlastné meno preto nevstupovalo do 
širšieho komunikačného priestoru a jednotlivé pomenúvacie spoločenstvá 
(obyvatelia obcí) podľa špecifických miestnych pomerov mohli vnímať iný 

                                                        
5 Vychádzame zo stavu v katastrálnych mapách obcí (1891 – 1947) a z názvoslovného zoznamu 

Geografické názvy okresu Nitra (1988). Obce sme zoradili podľa katastrálnych území v smere od 
prameňa po ústie vodného toku. 
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príznak pomenúvaného objektu, ktorý mohol v inej obci motivovať vznik 
ďalšieho názvu viazaného na istú lokalitu a istý okruh potenciálnych používa-
teľov, zvyčajne obyvateľov obce. 

Komunikačná spätosť vlastného mena s konkrétnym priestorom je zrejmá 
najmä v tých prípadoch, keď bol názov toku v konkrétnej lokalite motivovaný 
existujúcim terénnym názvom alebo antroponymom (na základe vlastníctva 
lokality, ktorou potok tiekol).  

 
2. Iný prípad diachronickej polyonymie môžeme identifikovať v prípade 

kratších tokov, ktoré väčšinou pretekajú len jedným, prípadne dvoma katas-
trálnymi územiami. Z dokladov, ktoré máme k dispozícii, môžeme vyabstra-
hovať prípady, keď dochádzalo k nahrádzaniu starších hydroným vzniknuv-
ších proprializáciou apelatíva (všeobecného mena označujúceho vodný tok, 
napr. potok > Potok) najčastejšie za dvojčlenný názov (z dokladov vyplýva, že 
sa ním najčastejšie stával názov odvodený z osadného názvu), napr.: 

Morovniansky potok (5 km dlhý prítok Handlovky ústiaci v Ráztočne): 
1910 Patak (KMp. Morovno), 1965 Morovniansky potok (HP.), 1971 Mo-

rovniansky potok (HČ.) atď. 
Podhradský potok (6,2 km dlhý prítok Omastinej ústiaci západne od 

Uhrovského Podhradia): 
1938 Bystrina (KMp. Uhrovské Podhradie), 1939 Bystrina (KMp. Žitná), 

1965 Podhradský potok (HP.), 1971 Podhradský potok (HČ.) atď. 
Omastiná (6,8 km dlhý prítok Radiše ústiaci v Žitnej-Radiši): 
1. Bystrina     → 2. Žitná (Omastiná) 
(Omastiná, 1938)     (Žitná, 1939) 
Názov Omastiná sa v prameňoch vyskytuje prvý raz v roku 1965 (HP.). 
Predpokladáme, že táto zmena nastala z pragmatických dôvodov, pretože 

používanie apelatív potok, bystrina vo funkcii vlastného mena vzťahujúceho 
sa na jediný konkrétny vodný objekt by mohla spôsobovať entropiu (osobitne 
tam, kde je viacero vodných objektov, ktoré sú označované všeobecnými me-
nami potok, bystrina a pod.). Nezriedka by tak dochádzalo i k zamieňaniu 
denotátov. 

 
3. Ďalšou príčinou na osi starší názov – novší názov môže byť uprednos-

tnenie daktorého motívu, ktorý je podnetom na vznik vlastného mena (porov. 
Blanár, 1996, s. 27), napr.: 

Malinovský potok (3,7 km dlhý prítok Chvojnice ústiaci východne od 
Malinovej): 
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1912 Bisztra potok (KMp. Poruba, Malinová), 1935 Bystrý (KMp.-od. 
Malinová), 1991 Malinovský potok (ZMp. 10), 1994 Malinovský potok 
(GNPr.) atď. 

TN. Bystrá dolina (dolina), Bystré (les, pole) 
1. Bystrý potok < adj. bystrý „rýchly, prudký“, apel. potok: „rýchlo tečúci 

potok“ 
2. Malinovský potok < osadný názov Malinová, apel. potok: „potok tečúci 

obcou Malinová“ 
Lukavec (3,2 km dlhý prítok Chvojnice prameniaci juhozápadne od Mali-

novej): 
1935 Hraničný potok, Grenzwasser, Grene Vaner potok (KMp.-od. Mali-

nová), 1982 Lukavec (ZMp. 10), 1994 Lukavec (neúradná podoba Lukavce; 
GNPr.) atď.  

TN. Lukavec (lúka) 
1. Hraničný potok (nem. Grenzwasser) < adj. hraničný < apel. hranica 

(nem. grenze), apel. potok (nem. wasser): „potok tečúci hranicou dvoch úze-
mí“ 

2. Lukavec < terénny názov Lukavce: < adj. *lukav- = záludný, tu potok 
so záludným riečiskom, tokom 

Libichavský potok (4,3 km dlhý prítok Liviny ústiaci jv. od obce Libicha-
va): 

1906 Sztari patak (KMp. V. Hostie), 1965 Libichovský potok (HP.), 1971 
Libichovský potok (HČ.), 1985 Libichavský potok (GNTo.) atď. 

1. Starý potok < adj. starý, apel. potok: „neupravovaný, pôvodný potok“ 
2. Libichavský potok < osadný názov Libichava, apel. potok: „potok tečúci 

v katastri obce Libichava“ 
 
4. Pomerne častou príčinou polyonymie z hľadiska diachrónie bývala 

zmena povahy objektu. Z teórie vlastného mena vyplýva, že vlastné meno 
postupne stráca relevantnosť motivujúceho lexikálneho významu apelatíva a 
rozhodujúcim sa stáva onymický príznak vlastného mena (porov. napr. 
Majtán, 1996, 29). Závažná zmena povahy objektu (napr. úprava pôvodného 
toku na odvodňovací kanál s upraveným vodným režimom) však môže vyvo-
lať potrebu názov zmeniť. Táto zmena sa zvyčajne prejavuje aj v apelatívnej 
časti dvojčlenných názvov, ktorá vyjadruje druhové zaradenie vodného objek-
tu medzi súradnými názvami (potok, rieka, kanál a i.), napr.: 

Hrnčiarovský kanál (2,6 km dlhý kanál spájajúci sa južne od Nitrian-
skych Hrnčiaroviec s potokom Selenec): 
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1892 Öreg patak (KMp. Nitrianske Hrnčiarovce, Chrenová), 1935 Starý 
potok (KMp.-od. Nitrianske Hrnčiarovce), 1979 Hrnčiarovský kanál (neúrad-
ný názov Hrnčiarovská zvodnica; GN. 10), 1988 Hrnčiarovský kanál (GNNi.) 

1. Starý potok < adj. starý (maď. öreg), apel. potok (maď. patak): „neup-
ravovaný, pôvodný potok“ 

2. Hrnčiarovský kanál < osadný názov Hrnčiarovce (< Nitrianske Hrnčia-
rovce), apel. kanál: „kanál nachádzajúci sa v katastri Hrnčiaroviec“ 

Rybiansky kanál (5,5 km dlhý kanál spájajúci Pravotický potok, potok 
Hydina a nepomenovaný tok západne od obce Chynorany): 

1905 Hygyina patak (KMp. Chynorany), 1907 Hygyina patak (KMp. Nad-
lice), 1987 Rybiansky potok (ZMp. 10), 1994 Rybiansky kanál (VP. 50) 

1. = vodný názov Hydina (pôvodné povodie potoka Hydina tvoril okrem 
dnešného toku aj Miezgovský potok a Rybiansky kanál) 

2. Rybiansky potok > Rybiansky kanál: osadný názov Rybany, apel. potok, 
apel. kanál  

 
5. S osobitným typom polyonymie, ktorý možno vyznačiť protikladom 

starší cudzí názov – novší domáci názov, sa stretávame najčastejšie v bilin-
gválnom prostredí. V súvislosti so spracúvanou hydronymiou v povodí Nitry 
možno najmä v južnej časti povodia identifikovať bohatý register dokladov na 
tento typ viacnázvovosti. Ten, pochopiteľne odráža jazykové vzťahy v kon-
krétnemom regióne (či mikroregióne). Zdá sa však, že príčin na vznik nového 
(štandardizovaného) názvu je tu viacero (porov. predchádzajúci text): 

Komočský kanál (18 km dlhý kanál odvodňujúci povodie Nitry sa spája 
s riekou Váh severne od obce Selice): 

1930 Uj teltés (ŠMp. 75), 1938 Új töltés (ŠMp. 75), 1975 Čotorna 
(SHM.), 1979 Komočský kanál (neúradné podoby: Dolné rameno, Géci, vnú-
torný obvod č. 2, spojovací odpad Komoča; GN. 10); 1993 Komočský kanál 
(GNNZ.) atď. 

1. *Nová hrádza < maď. új „nový“, töltés „hrádza“ 
2. *Kanál < maď. csatorna „kanál“ atď. 
Palárikovský potok (7,7 km dlhý prítok Komočského kanála): 
1930 Ó teltés (ŠMp. 75), 1938 Ó töltés (ŠMp. 75), 1979 Palárikovský po-

tok (GN. 10), 1993 Palárikovský potok (GNNZ.) 
1. *Stará hrádza < maď. ó „starý“, töltés „hrádza“  
2. Palárikovský potok < osadný názov Palárikovo, apel. potok 
 
6. Niektoré činitele vyvolávajúce vo vývinovom pohľade viacnázvovosť 

jednotlivých vodných objektov sa môžu niekedy prekrývať, napr.: 
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Lefantovský potok (6 km dlhý prítok Nitry ústiaci na záp. okraji obce Le-
fantovce): 

1971 Rybničky (HČ.), 1987 Lefantovský potok, Rybničky (ZMp. 10), 1988 
Lefantovský potok (neúradná podoba Rybníčky; GNNi.) atď. 

1. Rybníčky < apel. rybníček < rybník: „potok, na ktorom sa nachádzajú 
rybníčky“ 

2. Lefantovský potok < osadný názov Lefantovce, apel. potok: „potok te-
čúci cez Lefantovce“ 

porov. predchádzajúci text: body č. 2, 4, čiastočne aj bod č. 3 
Martovce-Lándor (2,6 km dlhý kanál spájajúci sa s Lándorským kanálom 

južne od Hurbanova): 
1889 Kis Nyitra (KMp. Martovce), Maros ér (KMp. Kameničná), 1979 

Martovce-Lándor (GN. 10), 1991 Martovce-Lándor (GNKo.) atď. 
1. *Malá Nitra < maď. kis „malý“, vodný názov Nitra 
2. *Martovský potôčik < historický názov obce Martovce (Martos), maď. 

ér „potôčik“: „potôčik tečúci cez Martovce“ 
3. Martovce-Lándor < osadné názvy Martovce, Lándor: „kanál začínajúci 

sa v k. ú. Martovce a končiaci sa v k. ú. Lándor“ 
porov. body č. 1, 4, 5 
 
7. O polyonymii potamoným z hľadiska súčasného stavu môžeme hovoriť 

napríklad v súvislosti s protikladmi štandardizovaný názov – neštandardizo-
vaný názov, spisovný názov – nárečový tvar a pod. Neraz sa stretávame aj s 
príkladmi, ktoré súvisia s diachronickým chápaním polyonymie – v komuni-
kácii sa bežne používa oproti štandardizovanému názvu názov zastaraný, 
neúradný. Osobitne je tento jav častý vtedy, keď potamonymum má oporu vo 
vlastnom mene inej onymickej triedy, napr.: 

Vyšehradný potok (6,2 km dlhý prítok Nitry ústiaci v k. ú. Nitrianske Prav-
no): 

1913 Majzel patak (KMp. Solka), 1965 Vyšehradný potok (HP.), 1985 
Majzlanka (ThMp. Valaská Belá), 1994 Vyšehradný potok (GNPr.) atď. 

Majzel je starší názov Vyšehradného, miestnej časti Nitrianskeho Pravna 
(pozri napr. NOSR, s. 201 – 202). 

Miestne sa okrem štandardizovaného názvu používa aj starší názvu Maj-
zlanka. 

 
8. Mnohé z neštandardizovaných živých názvov vodných tokov vznikli 

prostým uprednostnením daktorého špecifika konkrétneho vodného objektu, 
ktorý motivoval vznik názvu, napr.: 
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Kršteniansky potok (6,5 km dlhý prítok Nitrice ústiaci severne od Parti-
zánskeho): 

1965 Kršteniansky potok (HP.), 1971 Kršteniansky potok (HČ.), 1985 Krš-
teniansky potok (GNTo.) 

Miestne sa nazýva Čierny potok (< adj. čierny, apel. potok: „potok s čier-
nym korytom“). 

 
9. Keď je to nevyhnutné, v komunikácii obyvateľov konkrétnej oblasti sa 

uplatňujú názvy jednotlivých úsekov jedného toku. Najčastejšie sa to stáva 
v prípade potreby identifikovať jedinečnú časť toku. Tieto názvy boli v štan-
dardizácii odstránené, a to i v prípade viacerých pramenných tokov jedného 
toku (porov. Macko, 1989, s. 54 – 55): 

Moštenica (ľavostranný prítok Handlovky ústiaci na juhozápadnom okraji 
Prievidze): 

v miestnom úze sa používajú názvy, ktoré označujú daktoré časti toku (po-
stupujeme od prameňa po ústie): 

1. Zadná Moštenica: Moštenica v pramennej oblasti, 
2. Šedivá Moštenica: úsek potoka nachádzajúci sa severne od chát v blíz-

kosti lesa Žiarec (motivácia: adj. šedivý „sivý“; obyvatelia motiváciu vysvetľu-
jú tak, že breh rieky je v lokalite zarastený trávou, ktorá pri zatopení vysychá, 
nadobúda sivú farbu), 

3. Predná Moštenica: prítok Moštenice na južnom okraji mesta Prievidze 
(motivácia: adj. predný „nachádzajúci sa vpredu“; podľa polohy prítoku v 
blízkosti miesta, kde Moštenica ústi do Handlovky). 

Ako sme ukázali, prirodzené podmienky na vznik viacnázvovosti vodných 
tokov spočívajú predovšetkým v tom, že denotát, pomenúvaný tok neraz zasa-
huje do viacerých katastrálnych území, mikroregiónov s vlastnou toponymiou 
(porov. Majtán, 1982, s. 280). Ako vidieť z predchádzajúceho textu, vlastné 
mená vodných objektov, osobitne potamoným, nevstupujú do komunikácie len 
vo svojej úradnej, štandardizovanej podobe, ale v istom komunikačnom pro-
stredí, ktoré zvyčajne tvorí úzky okruh komunikantov (obyvateľov obce či 
regiónu), sa používajú v ústnej komunikácii aj neúradné mená týchto objektov 
(alebo ich častí). Problematika neúradných vodných názvov súvisí s pomerne 
výraznou polyonymiou v súbore hydroným. Naznačili sme, že tento problém 
je závažný aj z hľadiska vývinu vodných názvov, aj z hľadiska súčasnej štan-
dardizovanej hydronymie.  

 
Pramene: 
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kartografie 1979. 124 s. 
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15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

PROPRIÁ V NÁREČOVEJ FRAZEOLÓGII 
 
Ivor Ripka 
 

1. Nárečová frazeológia sa zvyčajne zjednodušene definuje ako súhrn ustá-
lených obrazných a expresívnych jazykových jednotiek, ako množina všetkých 
frazém, ktoré 

a/ chýbajú vo frazeologickom fonde spisovného jazyka ako najprestížnejšej 
a funkčne najkompetentnejšej variety národného jazyka alebo 

b/ sú istou obmenou (variantom) spisovnej frazeológie. 
Frazéma je odvodená, druhotná jazyková jednotka. Fond (nárečových) fra-

zém predstavuje vo svojom semioticky hĺbkovom zmysle výsledok duševnej 
tvorivosti príslušnej (najmä vidieckej) society, t. j. dosiahnutú úroveň pozna-
nia a jeho artikulácie, schopnosť morálneho cítenia a etickej reflexie, kultivo-
vanosť citu a jeho tlmočenia, najmä v súvislosti so všadeprítomným fenomé-
nom obraznosti a expresívnosti (Mlacek  –  Ďurčo a kol., 1995, s. 29). 

1.1. Mnohé nárečové frazémy vyjadrujú však často aj miestne (lokálne) 
pojmy, a preto sa množina frazém spravidla koncíznejšie rozčleňuje na 3 
skupiny. Nárečové frazémy 

a/ sú hláskovou, tvarovou, slovotvornou, lexikálnou či syntaktickou obme-
nou (variantom) frazém majúcich štatút spisovnosti; 

b/ vyjadrujú všeobecne (celospoločensky) známe obsahy rozdielne i rozlič-
ne (no areálovo vymedziteľne) transponovanými a svojrázne motivovanými 
spojeniami s originálnymi sémantickými posunmi (sú to nárečové synonymá 
spisovných frazém); 

c/ vyjadrujú špecifické obsahy (miestne skutočnosti a javy), ktoré sa v spi-
sovnom jazyku či v inej skupine miestnych nárečí (v odlišnom jazykovom 
a spoločenskom kontexte) nedajú jednoznačne pochopiť a interpretovať. 

1.2. Pri vymedzovaní (rozlišovaní) nárečových lexikálnych variantov a ná-
rečových synoným spisovných frazém sa opierame o najnovšie výskumy a 
zistenia slovenskej frazeológie (porov. Mlacek, 2001, s. 116), podľa ktorých 
lexikálne varianty vychádzajú z totožnosti, resp. blízkosti obrazu, kým frazeo-
logické synonymá sa zakladajú na odlišnej obraznosti či transpozícii. 

1.3. Rozčlenenie nárečových frazém na tri skupiny, ktoré má istú analógiu 
v členení nárečovej lexiky, sa využíva aj pri lexikografickej inventarizácii 
nárečovej frazeológie v Slovníku slovenských nárečí (aj SSN; 1994). V tomto 
celonárodnom nárečovom slovníku sa v čo najširšom rozsahu zaznamenávajú 
a spracúvajú najmä frazémy prvej /a/ skupiny s iným lexikálnym obsadením 
komponentov, frazémy druhej /b/ skupiny a výberovo aj frazémy patriace do 
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tretej /c/ skupiny. (V dokladovej časti príspevku využívame aj materiál zo 
SSN.) Vo všetkých troch vyčlenených skupinách sa vyskytujú také nárečové 
frazémy, ktorých komponenty tvoria vlastné mená (propriá), a to najmä an-
troponymá a toponymá. 

2. Vlastné meno je jazykový znak sui generis. Spomedzi funkcií jazykové-
ho znaku má osobitné postavenie identifikačná funkcia, charakteristická práve 
pre kategóriu vlastných mien. V. Blanár (1998, s. 204) ju chápe ako kom-
plexnú funkciu, v ktorej sa „spája pomenovanie druhového jedinca ako oso-
bitného indivídua s jeho diferenciáciou od iných druhových jedincov.“ Dôleži-
tú funkciu poznania (vedenia) o onymickom objekte, umožňujúcu v spoločen-
skej komunikácii referenčnú (porovnávaciu) identifikáciu mena, a to aj mena 
vo frazémach, tvoria do designácie neintegrované individuálne (spoločensky 
nefixované) informačno-integračné príznaky onymického objektu (porov. 
Blanár, 1998, s. 206). 

2.1. J. Dolník systematicky rozpracúva tézu, podľa ktorej základ výstavby 
jazykových výrazov tvorí sústava princípov. Ak sa istý typ výrazov vyjadruje 
nejakou funkčnou vlastnosťou, kontrastujúcou s inými funkčnými vlastnos-
ťami, oddeľuje sa ako jedinečný a separujúci sa typ. Jedným z prejavov pôso-
benia tohto princípu funkčnej separácie je aj existencia frazém ako typu dis-
pozičných jazykových prostriedkov (Dolník, 1997, s. 36). Frazémy patria do 
toho istého radu dispozičných prostriedkov ako vlastné mená: pri identifikácii 
a interpretácii nárečových frazém s vlastnými menami treba mať na zreteli  –  
okrem princípov transpozície, analógie a pod.  –  aj pôsobenie princípu funk-
čnej separácie. 

3. Osobitnú kapitolu s názvom Príslovia, porekadlá a úslovia o vlastných 
menách obsahuje zbierka A. P. Zátureckého Slovenské príslovia, porekadlá 
a úslovia (1974). Ich analýze sa venoval J. Mlacek, ktorý zistil, že vlastné 
mená v procese frazeologizácie vo všeobecnosti podliehajú apelativizácii 
a strácajú teda viaceré znaky propria, no zároveň konštatoval aj existenciu 
istých modelov frazém s propriálnym komponentom, pri ktorých práve „za-
chovanie aspoň istej miery onymickosti sa stáva východiskom ich frazeologi-
zácie, pretože takým spôsobom sa zaručuje obraznosť a expresívnosť ich sé-
mantiky (Mlacek, 1981, s. 269). 

4. Antroponymá v slovenskej a bulharskej frazeológii skúmala M. Dob-
ríková (2001). Pri komparatívnom výskume zistila, že najrozsiahlejšou a 
najčlenitejšou skupinou frazém s antroponymickým komponentom sú paré-
mie. (Slovenské parémie sú v značnom rozsahu zaregistrované v spomínanej 
zbierke A. P. Zátureckého; väčšina z nich má pôvod v nárečiach.) Uvádza 
príklady typu Čo Janík zameškal, Jano nedohoní (tu sa osobné meno nepodie-
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ľa na expresivite či obraznosti parémie); Najprv fara, potom Mara; Svrbí 
jazik Betu, mosí ven s klebetú (výber osobného mena determinovala možnosť 
dosiahnuť opakovaním foneticky blízkeho komponentu onomatopoický efekt 
celej parémie). Autorka uvádza aj príklady na využívanie vymyslených prie-
zvisk, ktoré vznikli kalambúrnou kontamináciou (Darmodaj zakapal, nastal 
Kúpsi a pod.); na ich označenie navrhuje pracovný termín frazeologizované 
pseudoantroponymá (Dobríková, 2001, s. 91). 

5. V slovenskej frazeologickej literatúre sú už známe frazémy s vlastným 
menom (priezviskom) typu prišou k tomu ako Ročkár k čižmám, hľadí ako 
Považajich prasťe, visobáž ju ako Šoban svoju Maru. Frazeologická termino-
lógia (Mlacek  –  Ďurčo et al., 1995, s. 92) prvú frazému klasifikačne zaraďu-
je medzi nárečové frazémy, ktoré vyjadrujú rovnaký obsah ako spisovné fra-
zémy, no majú odlišné lexikálne obsadenie, druhé dve ako frazémy, ktoré 
nemajú náprotivok v spisovnej frazeológii. Usilovali sme sa už naznačiť (Rip-
ka, 1997, s. 141), že takéto členenie nie je  –  a to práve pre prítomnosť pro-
pria v prirovnávajúcej časti frazém  –  nesporné; vlastné mená predstavujú 
všeobecne neznámy (referenčne neidentifikovateľný) a špecifický miestny 
prvok. Ročkár nemusel prísť k čižmám ako „slepé kura k zrnu“ (t. j. bez ná-
mahy al. náhodou); mohol ich napríklad získať výmenou, výhodnou al. nevý-
hodnou kúpou, mohol ich ukradnúť, nájsť a pod. Podobne možno chápať aj 
frazému hľadí ako Považajich prasťe (s predpokladaným významom „hľadieť 
ako teľa na nové vráta“). Celá slovenská národná pospolitosť nevie (nemôže 
vedieť) prisúdiť jednoznačnú obsahovú náplň komparátu Považajich prasťe 
(isteže to môže urobiť až po publikovaní výkladu významu frazémy). Tie 
mohli pozerať vyjavene, ale takisto mohli pozerať nebodaj aj inak (tupo, zara-
zene, nakrivo a pod.). Tu nestačí konštatovať iba iné lexikálne obsadenie; 
treba poznať viacero faktorov (motivačných, transpozičných). 

5.1. Doteraz jedinou knižnou publikáciou venovanou špeciálne nárečovej 
frazeológii je práca F. Buffu Zo severošarišskej frazeológie (1994). Medzi 
tzv. svojskými severošarišskými frazémami uvádza aj takéto doklady frazém s 
vlastným menom (priezviskom): Originálne prirovnanie vigazdoval jak Bar-
tičko na metlach značí „prerobil, neuspel“, pričom dnes o nejakom Bartičkovi 
niet v príslušnom regióne ani chýru; frazéma však prežíva. O večne spolu sa 
vyskytujúcich (všade spolu chodiacich) manželoch zaznamenal autor „trocha 
archaizmom zaváňajúce“ prirovnanie ida jak Paper s Paperňičku, pričom 
takisto konštatuje, že dnes po nositeľoch tohto priezviska niet ani stopy. O 
žene, ktorá nečakane, nevhodne a obyčajne aj hrmotne niekam prišla, sa ob-
razne povie, že priľecela jak Materindaňa, pričom vlastné meno Materinda je 
neznáme. Podľa F. Buffu sú to svojské frazémy, ku ktorým nielen z hľadiska 
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významu (o tom však možno prinajmenšom diskutovať), ale aj vzhľadom na 
ich originálnu (skôr v súčasnosti neidentifikovateľnú) motiváciu i spôsob 
vyjadrenia nenachádza primerané ekvivalentné frazémy v spisovnom jazyku. 

6. Odlišná situácia je pri frazémach obsahujúcich iné vlastné (konkrétne 
rodné) meno. Viaceré rodné mená sa totiž ešte pred frazeologizáciou spojenia, 
ktorého sú komponentom, zreteľne presunuli či posunuli k všeobecným me-
nám (ide o známe prípady apelativizácie typu nech som kubo!, to je ale ka-
ča!), niektoré v tejto kategórii ostávajú alebo sa pomaly „vydávajú na cestu“, 
napr. hlúpy Jano (citované dve skupiny sa odlišujú aj graficky, pravopisne). 
Na ilustráciu uvedieme niekoľko dokladov zaregistrovaných v I. zväzku SSN. 
(Možno poznamenať, že v teórii tohto lexikografického diela sa za vrcholné 
štádium frazeologizácie pokladá lexikalizácia; absolútna defrazeologizácia 
spojenia s vlastným menom sa vyznačuje aj tendenciou k terminologizácii.) 

6.1. V hesle Abrahám (z osobných vlastných mien sa v SSN ako samo-
statné heslá uvádzajú iba tie, ktoré sú členmi lexikalizovaných spojení alebo 
frazém) sa zaregistrúvajú tieto frazémy: Vrej mladí zeť, a staruo ako 
Abrhám!, je takí starí ani Abrahám, na tom motoru se ozda ešťe Abrahám 
vozil  –  je veľmi starý; mi zmo rodžina, ale hiba po Ábrahámovi!  –  nie sme 
príbuzní; už je u Abraháma, šiou Abrhámovi ouce pás  –  umrel; pójďe g 
Abrhámovi morki písci  –  umrie; poslav ho do Abrahámovho lona  –  usmrtil 
ho; ľen v Abrahámovom loňe buďe pokoj  –  po smrti. V hesle Adam sú za-
znamenané lexikálne ustálené spojenia Adamovo jablčko, Adamov ohlodok, 
Adamova čutka  –  výstupok na prednej časti hrtana (anat. ohryzok) a frazémy 
holí je jag Adam  –  celkom nahý; narobení jag Adam  –  veľmi; začíná od 
Adamového rebra  –  od samého začiatku; Adama chválič, na Adama volať  –  
dáviť; rodzina po Adamovi  –  nijaké príbuzenstvo. 

6.1.1. Heslo áron (písané s malým písmenom; meno prešlo apelativizáci-
ou) obsahuje frazémy Ja tvojho árona!  –  zahrešenie; to je takí áron  –  truľo; 
nevedev si ti tvojho árona!  –  dobre si vedel. Lexikalizované spojenie Áronov 
prút je zachytené vo význame „mečík“ (názov rastliny, bot. Gladiolus). SSN 
zaregistrúva aj ďalšie doklady. 

6.2. Uvedieme ešte jeden príklad nárečovej frazémy s vlastným nenom. 
F. Buffa (1994, s. 41) zaraďuje medzi svojské severošarišské frazémy aj pri-
rovnanie taki jak kapušanski Donotek. Hodnotí ho ako originálne, používané 
v súvislosti s malým človekom (súvisí to s malou prícestnou sochou sv. Doná-
ta neďaleko Kapušian). Vnútorná forma tejto frazémy je zreteľná a dešifrova-
teľná iba pre obyvateľov príslušného regiónu. 

Lokálna „ukotvenosť“ tejto frazémy je zrejmá; pre ostatných Slovákov je 
nejasná či zastretá. Príslušný Donotek (teda Donátko) sa však pravdepodobne 



PROPRIÁ V NÁREČOVEJ FRAZEOLÓGII 251 

istým spôsobom usmieva, pretože v Česko-slovenskom slovníku sa uvádza 
pospisovnené či štandardizované prirovnanie usmievať sa ako Donátko nad 
Kapušanmi vo funkcii ekvivalentu českej frazémy (prirovnania) usmívat se na 
něco jako Filip na jelito. Toto prirovnanie charakterizuje všeobecne známe 
obsahy (t. j. usmievať sa radostne, naivne alebo nevhodne, hlúpo, nechápavo) 
iba prostredníctvom predstavy o miestnom fakte; nominatívna funkcia takých-
to frazém je územne ohraničená (Ripka, 1993, s. 331).  

7. Propriá majú v nárečovej frazeológii výrazné zastúpenie i značnú frek-
venciu. Časté sú v „klasických“ frazémach (v prirovnaniach najmä antropo-
nymá), ale aj v parémiách. Pri „tvorbe“ frazeologických jednotiek s propriál-
nym komponentom sa využíva (aj) funkčná separácia, ktorá pomáha pri jazy-
kovom vyjadrovaní identifikácie jednotlivín, pri dešifrovaní v propriách refe-
renčne ťažko určovateľných špecifických (lokálne ukotvených) prvkov. Pri 
klasifikáciách nárečovej frazeológie treba rešpektovať a mať na zreteli osobit-
né a špecifické postavenie i fungovanie frazém obsahujúcich propriá. 
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15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

KVÁZIPROPRIÁ V SLOVENSKÝCH PARÉMIÁCH 
 

Juraj Glovňa 
 
Jazyková stavba parémií (sem zaraďujeme aj frazémy) je v prevažnej mie-

re apelatívnej povahy. V každom národnom paremiologickom korpuse, a teda 
aj v slovenčine, však nájdeme aj také ustálené obrazné jednotky, ktorých kľú-
čovým komponentom sa stávajú vlastné mená: antroponymá, ojkonymá, z 
toponým oronymá, hydronymá, ďalej choronymá, obyvateľské názvy a pod. 
Sú cudzieho pôvodu: z Biblie, z antickej mytológie (okrajovo zo slovanskej 
mytológie) alebo z domácich zdrojov. V našom príspevku sa chceme venovať 
propriám slovenského pôvodu a pokúsiť sa určiť ich základné funkcie v prí-
sloviach a porekadlách (Záturecký), na ilustráciu uvedieme aj cudzie ustálené 
spojenia.  

V slovenskom paremiologickom fonde sa objavujú najčastejšie krstné me-
ná Jano, Kubo, Ďuro, Beta, Mara, Kata/Katka. Ide napospol o familiárne 
mená so štylistickým príznakom expresívnosti, ľudovosti, v istých parémiách 
upútava dokonca ich drsný étos: Ošiň, Kubo, tu je hrubo! Kubo robí, Kubo je! 
Rež, Kubo, nos! V malom množstve parémií zastupujú tieto mená obmedzené, 
hlúpe osoby: Niekedy i Kubo dobre povie.  

Zdá sa, že uvedené krstné mená nesymbolizujú, netypizujú konkrétne špe-
cifické vlastnosti osôb, skôr zastupujú zovšeobecňujúco sémantické významy 
chlapec/dievča, muž/žena, a preto môžu byť v parémiách vymeniteľné, ako to 
uvádza napríklad Záturecký na s. 231: Kubo robí, Kubo je; Jano dorobí, Jano 
zje; Ďuro spraví, Ďuro zje. Reálne je však takáto zameniteľnosť okrajová, 
pretože výber a fungovanie krstných mien je podriadené zvukovo – estetické-
mu a mnemotechnickému princípu, v ktorom, zdá sa, rozhodujúcu úlohu hrá 
rým: Povedala Beta Bete a tá to roznesie po celom svete; To je Beta, čo po 
meste smeti zmetá. Objavuje sa dokonca príslovie z Bošáckej doliny z rýmo-
vým echom, ktoré uvádza do sémantického vzťahu slová Beta – klebeta: Svrbí 
jazyk Betu, mosí von s klebetu. V prirovnaní Pristane mu to ako Mare čižmy 
a v prísloví Najprv fara, potom Mara ženské meno Mara zastupuje denotát 
žena. Podobne fungujú aj iné mená: Klára, v noci šije cez deň pára; Povedala 
Mila, že bude chvíľa, povedal Krška, že bude pŕška. Tlak rýmu je taký silný, 
že deformuje morfológiu mena: Pije Kuba od Jakuba (vo význame veľa, neu-
stále). V slovenskom paremiologickom fonde možno nájsť okrajovo aj iné 
krstné mená, napr. ruskú formu mena Ján Ivan: Ty si veľký ako pol Ivana, z 
východného Slovenska pochádza spojenie: Nedajbože zoz Ivana pana.  
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Okrem reprezentatívnej funkcie (ženské krstné meno = osoba ženského 
pohlavia, mužské krstné meno = osoba mužského pohlavia), ktorá úzko súvisí 
so syntematickosťou parémií, t. j. s archetypálnou zviazanosťou so situáciou, 
kde sa meno môže konkretizovať jedinečnou osobou (termín syntematickosť 
pozri u F. Mika, 1989, s. 100), a ďalej okrem mnemotechnickej (estetickej, 
rytmickej a pod.) funkcie môže mať krstné meno okrajovo aj eufemizačnú 
funkciu. V nemčine nájdeme spojenie die schnelle Kathrin – rýchla Katarína, 
ktorá sa vysvetľuje v Dudenovej príručke Redewendungen und sprichwörtli-
che Redensarten (1992, s. 375) ako vtipná transformáciu slova katar na Kata-
rínu a myslí sa tým „schnellen Stuhlgang infolge eines Magen – und Darmka-
tarrhs“, čiže rýchla hnačka v dôsledku žalúdočného a črevného kataru. „Šťav-
natosť“ tejto situácie je tlmená zvýšenou ušľachtilosťou výrazu. Nemčina má 
aj iné synonymné spojenia der flotte Heinrich alebo der flotte Otto (flott = 
rýchly, čulý), ktoré zakrývajú negatívny étos uvedeného spojenia. Porovnaj aj 
vtipné označenie smetiska Monte Scherbelino. 

Priezviská konkrétnych slovenských historických osôb sa v Zátureckého 
zbierke Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia objavujú len okrajovo. Meno 
Jánošík sme našli v dvoch parémiách – prirovnaniach: Rozdáva od buka do 
buka ako Jánošík; Tuhé ako Jánošíkov pás. Parémie s historickými menami 
sú úzko späté s dejinami národa, na ich interpretáciu treba poznať kokrétne 
osobnosti a ich historický kontext. Napríklad archisému byť na konci síl, byť 
úplne vyčerpaný vyjadruje nemecké prirovnanie erschossen sein wie Robert 
Blum. Tu treba vedieť, že R. Blum bol nemecký politik v 19. stor., ktorého 
zastrelili ako člena parlamentu. Porovnaj aj české ironické spojenie poplést si 
někoho s Radeckým.  

Archisému bol veľmi starý možno vyjadriť slovenským porekadlom Žil eš-
te za Kakon kráľa. V slovenčine je meno Kakon fiktívne. V cudzojazyčných 
ekvivalentoch môžu vystupovať konkrétne historické postavy: Pamatoval 
ještě Žižku; have been around when Queen Victoria was a little girl; alt wie 
Methusalem sein; dater de Mathusalem. 

V slovenskom paremiologickom a frazeologickom fonde je však oveľa viac 
priezvisk, ktoré boli utvorené špeciálne len pre potreby idiomatiky. Nazývame 
ich kvázipropriá (termín porov. F. Čermák, 1994, 2. diel, s. 605). Tieto fik-
tívne priezviská sú utvorené rozličnými slovotvornými postupmi a reprezentu-
jú rozličné onomaziologické štruktúry. Postupne ich preberieme. 

I. Deverbatíva utvorené zo slovies formantom -ko majú štylistickú podobu 
hypokoristík: Dobrý Dajko, ale zlý Vracajko. V úsloví Krivko, Krivko, vy-

rovnaj sa! je kváziproprium Krivko odvodené od slovesa krivdiť s vynechaním 
koreňovej spoluhlásky „d“, čím sa zároveň utvára sémantické spojenie so 
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slovesom kriviť, resp. s adjektívom krivý. Na základe zvukovej podobnosti sa 
tu rozohráva hlbší sémantický vzťah s pragmatickým efektom a s primeranou 
apelatívnou funkciou, ktorú explicitne vyjadruje prvá časť synonymného prí-
slovia: Keď máš veľkú krivdu, vyrovnaj sa, a keď máš malú, nechaj tak. Sé-
mantická (obrazná) a pragmatická hodnota prísloví s kvázipropriami sa ukáže 
až v kontexte.  

Ďalšie slovotvorné typy kváziproprií: 
A. Kvázipropriá, ktoré boli odovodené od slovies, t. j. deverbatíva: 
– s derivačnou príponou -ec: Sľúbenec vlastný brat Nedancovej (hra vý-

znamov snúbenec – sľúbenec; sľúbiť – nedať; 
– s derivačnou príponou -úch/-iak: svätí svätého Ležucha/Ležiaka (je leni-

vý); 
– s derivačnou príponou -ovský: Odkazuje pán Bruchovský pánu Zubov-

skému (hlad);  
– ktoré vznikli konverzným spôsobom, t. j. priamo paradigmou: Mus je 

veľký pán a Nemus ešte väčší; 
– s relačnou morfémou -a vo funkcii prechyľovacej prípony: Povedala 

Bubenka, že aj za kapustou je dobrá pálenka; 
– a pridávame úslovie, ktoré vzniklo ako kalambúr: Má sa za ňu – za Ne-

maňu (za ženu, ktorá nemá nič).  
Priezviská však môžu byť odvodené od apelatív aj prehodnotením grama-

tického tvaru na nominatív singuláru (porov. Blanárovu klasifikáciu priezvisk 
v monografii Teória vlastných mien). Náš príklad: Tá knižka sa volá Navrátil. 
Tento slovotvorný postup je typický pre české priezviská. Uvádzame ustálené 
spojenie z Čermákovho Slovníka české frazeológie a idiomatiky: Nenajdeš-li 
u Vejskala, u Stejskala jistě.  

Ďalší častý postup je univerbizácia slovného spojenia (porov. Blanár):  
– Svätili svätého Narobsa (Ten nebude mať ani kedy zomrieť). 
– Ten už umrel, čo daroval, narodil sa Kúpsi. 
Prikladáme ešte kompozitá, ktoré vznikli juxtapozíciou:  
– Umrel Darmodaj, nastal Vydrigroš. 
Osobitný druh mena tvoril tzv. šľachtický prídomok, ktorý sa používal 

v minulosti vo feudalizme. V spojeniach Chudoba de Badín/ Psota de Garam-
sek priezviská s podobou všeobecného mena a s významom bieda, nemajet-
nosť sa viažu so šľachtickým predikátom, výsledkom čoho je komický efekt. V 
minulosti mal zvrat funkciu ironizovať. Opačné je spojenie titulu barón (titul 
nižšej šľachty) s expresívnym menom Hnida, t. j. bezvýznamný alebo príživnícky 
človek. Spojenie barón Hnida má žartovné zafarbenie, ale aj pregnantnú hod-
notovú operatívnosť. 
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Fiktívne priezviská sa tvoria predovšetkým zo slovies deriváciou, prípadne 
konverziou (relačnou morfémou), z onomaziologického aspektu predstavujú 
mutačný typ – činiteľa deja, nositeľa stavu alebo vlastnosti. Tieto onomazio-
logické významy sa však podriaďujú vo frazémach/parémiách obraznému 
dianiu a môžu sa transformovať na vyjadrenie činností, stavu a pod. Z napätia 
medzi proklamovaným významom a recepčným hodnotením sa rodí dynamic-
ký obraz ako odraz živej archetypálnej skúsenosti: porovnaj spojenie svätili 
svätého Ležucha, kde oxymoron svätý Ležuch (atribút svätý reprezentuje 
ušľachtilosť výrazu, deverbatívum Ležuch expresívnosť až drsnosť výrazu) 
pregnantne vyjadruje nielen stavové sloveso ležať, ale aj sloveso leňošiť.  

Teraz sa krátko pristavíme pri fiktívnych geografických názvoch, pri 
označeniach sídelných objektov, teda pri kváziojkonymách. Výrazová stránka 
týchto onymických znakov sa vyznačuje tým, že v procese onymizácie for-
málne kopíruje onomaziologickú a slovotvornú štruktúru, avšak referenčne sa 
neviaže na žiadne denotáty. Sprievodne môže konotovať v štruktúre obrazu 
nové významy.  

Na ilustráciu niekoľko príkladov. V spojení On je z Chudobíc a ona z Nú-
dzovej kvázipropriá Chudobice a Núdzová sú utvorené sufixmi -ice (Ladice) 
a -ová (Terchová), referenčne označujú neexistujúce sídelné objekty, onoma-
ziologicky označujú miesto, kde je chudoba a núdza. Sekundárne sú však 
pragmatickým obrazným vyjadrením majetkových pomerov dvojice ľudí (ne-
dostatok životných potrieb, bieda).  

Popri desubstantívach sa objavujú v paremiologickom fonde aj deadjektí-
va: kuchárka z Ošklivíc (ošklivý, -ice) nemusí byť ošklivá, skôr tu reprezentu-
je vlastnosť zlá kuchárka (porovnaj oškliví sa mu jesť). Deverbatíva v spojení 
zo Zivančinej (zívať + formant -iná), do Ležiachova (ležať + formant -ov) ne-
označujú geografické toponymá, ale prechod zo stavu zívania do stavu spania. 
Ďalšie príklady: Išli mu včely na Zdychavu (-ava), Išiel do Spiša, Býva na 
Výstrku (nulová konverzná morféma), múdra hlava z Kocúrkova (-ovo), Išiel 
do Hajan (-any), Ty si z Drahoviec (-ovce) ukazujú na rozmanitosť slovotvor-
ných postupov pri tvorbe kváziojkoným (Viaceré z nich sú aj reálne existujúce 
toponymá).  

Vynára sa tu otázka, aký mechanizmus funguje v systéme jazyka, ktorý 
„generuje“ kvázipropriá. Domnievame sa, že je to princíp paronomázie. Paro-
nomázia patrí medzi rečnícke figúry a bežne sa pod ňou rozumie syntaktické 
priraďovanie slov, ktoré sa podobajú zvukovo, za účelom utvárania nových 
konotatívnych významov. V klasickej rétorike sa odlišuje tzv. figura etymolo-
gica od pseudoetymologicky motivovanej paronomázie. Tú prvú možno po-
kladať za pravú paronomáziu (opakujú sa slová s identickým koreňom, kme-
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ňom: podvedený podvodník, aj v nemčine betrogener Betrüger), tú druhú za 
nepravú paronomáziu (nazýva sa parechéza).  

Formálnym základom paronomázie je teda susedstvo, priľahlosť dvoch 
slov a z nej rezultujúca nová obraznosť. V tvorbe a recepcii parémií s kvázi-
propriami je táto priľahlosť len vo vedomí používateľa. Z dvojice slov sa 
objavuje v parémii len jedno, a to evokuje pri správnej interpretácii druhé 
slovo späté paronomáziou. Názov Zdychava v spojení Išli mu včely na Zdy-
chavu evokuje sloveso zdychať = dochnúť. Najprv sa však vo vedomí používa-
teľa spracúva na základe slovotvornej analógie výraz Zdychava ako označenie 
geografického názvu a až v druhom slede (v komunikácii to prebieha priro-
dzene simultánne) sa tu „otvorí“ apelatívny význam slovesa so semémou „do-
chnúť, hynúť“. Vzniká tak expresívny obraz.  

Primárnou motiváciou použitia kváziojkonyma Drahovce v spojení Je 
z Drahoviec je hodnotenie človeka, ktorý predáva niečo draho, za drahé pe-
niaze. Nadstavbovou funkciou je konštituovanie konotačného obrazu, ktorým 
sa tu saturuje životná situácia negatívnej povahy. Motivant drahý však nie je 
prítomný v rovine výrazu, technika paronomázie – ako sme spomenuli vyššie 
– funguje len vo vedomí používateľa. Ide tu vlastne o istý typ implicitnej 
paronomázie, o paronomáziu ako abstraktný princíp.  

Ak akceptujeme Chomského teóriu o vrodenej kompetencii, musíme pred-
pokladať v mozgu vrodený mechanizmus tvorby slovotvorných paradigiem, 
širšie slovotvorných hniezd a zároveň mechanizmus ich dešifrovania, správ-
nej interpretácie v konkrétnej rečovej činnosti. Vďaka tejto generatívnej per-
spektíve sa dá vysvetliť fakt, že „ľahko“ porozumieme konštitutívnym zlož-
kám obrazu aj v prípade neetymologických figúr, t. j. tých slov spätých s pa-
ronomáziou, ktoré nemajú žiadne spoločné sémy dané spoločným koreňom. V 
kompetencii používateľov jazyka funguje zrejme princíp analógie, ktorý 
umožňuje interpretovať pseudoetymologické figúry na pozadí etymologických 
figúr. Tak ako vieme vysvetliť porekadlo Išli mu včely na Zdychavu (pravá 
paronomázia), dokážeme vysvetliť aj spojenie pôjdem do Spiša (nepravá pa-
ronomázia, kde nie je žiaden sémantický súvis medzi slovesom spať a názvom 
regiónu Spiš).  

Ukazuje sa teda, že kľúčové motivujúce slovo archisémy si „vyberá“ v pro-
cese frazeologizácie na základe zvukovej podobnosti (identity) buď proprium 
etymologicky späté (drahý – Drahovce = v tomto prípade ide o reálne existu-
júci denotát), alebo pseudoetymologické proprium na základe čisto zvukovej 
zhody začiatkov slov (Katarrh – Katharina). Ďalší spôsob je utváranie fiktív-
nych proprií, t. j. kváziproprií, na pozadí slovotvorných typov – a to takisto 
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buď etymologicky motivovaných (zdychať – Zdychava), alebo pseudoetymo-
logických (spať – ísť do Spiša). 
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15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

VLASTNÉ MENO AKO KOMPONENT FRAZEOLOGIZMOV 
 

Ružena Žilová 
 

Frazeológia je prirodzenou súčasťou rečového prejavu hovoriaceho. Jej 
používanie je odrazom kultivovanosti výrazu. Platí to nielen pre komunikáciu 
v materinskom jazyku, ale oveľa viac v cudzom jazyku, keďže jej používanie 
odráža zároveň aj stupeň ovládania daného cudzieho jazyka.  

V našom príspevku vychádzame zo všeobecne platnej tézy o vlastnom me-
ne (VM) ako súčasti lexiky a pokúsime sa analyzovať frazeologizmy s VM 
ako ich komponentmi. Príklady čerpáme z dostupných frazeologických ne-
meckých a slovenských slovníkov. 

Každé slovo – a teda aj VM – je jazykovým znakom, bilaterálnym útvarom 
a jeho označovaná a označujúca zložka sú v dialektickom vzťahu (Blanár, 
1984, s.19). Čo sa týka významu VM, pridržiavame sa konštatovania, že VM 
involvujú súčasne aj pojmy. Z dialektického vzťahu myslenia a jazyka vyplýva 
aj vzájomná súvislosť slova a pojmu. Pojem ako výsledok vedeckého poznania 
je presne definovaný, význam slov mimo oblasti vedy sa dá v komunikácii 
identifikovať aj bez vedeckej definície. Význam slova je zjednodušený pojem, 
odráža sa v ňom iba bežné poznanie sveta. Existuje však množstvo slov s 
nepojmovým významom: neplnovýznamové slová (vyjadrenie vzťahov), VM 
(identifikácia jednotlivých javov v rámci druhu), názvy predstáv, pocitov, 
citových stavov, pomenovania nejestvujúcich javov. Na druhej strane pojmy 
nemôžu existovať bez jazykových formulácií. Slovo a pojem teda nie sú totož-
né, ale sa podmieňujú a istým spôsobom dopĺňajú (Ondrus, Horecký, Furdík 
1980, s. a n.). Charakter pojmu, ktorý je vyjadrený VM, má svoje zvláštnosti, 
ktoré v prvom rade závisia od toho, či dané VM je menom všeobecne známej 
osobnosti (mená známych politikov, literárnych hrdinov) a v druhom rade od 
toho, či toto meno skúmame/vnímame v rovine langue alebo parole. 

VM určitej skupiny (napr. ženské mená) majú spoločnú denotatívnu črtu, 
t. j. všetky mená tejto skupiny sa používajú na vyjadrenie rôznych denotátov 
určitej extralingvistickej triedy žien. Denotatívna spoločná vlastnosť (denota-
tívne komponenty významu) predpokladá signifikatívne spoločné črty – spo-
ločnú informáciu a charakteristiku tejto triedy denotátov (poukazuje na také 
vlastnosti, ako je rod, národnosť a pod.). Okrem signifikatívnych spoločných 
vlastností jednotlivých VM, ktoré sa pripisujú určitému denotátu, disponujú aj 
určitými signifikatívnymi špecifickými vlastnosťami (vlastnosti, znaky 
a zvláštnosti; Kambarali, 1978, s. 31). 
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Na základe uvedenej analýzy sémantiky VM je potrebné prijať určitú hy-
potézu o prirodzenosti VM a zdôvodniť vlastne sémantiku VM ako súčasti 
lexiky. Denotát VM je extralingvistická existencia v ich vzťahu k langue. 
Signifikatívny aspekt sémantiky VM je charakterizovaný denotátom 
z pohľadu jeho podstatných znakov. Tento aspekt významu VM nie je nič iné 
ako v ňom obsiahnutá informácia, ktorá charakterizuje denotát. Koniec kon-
cov sú VM rovnaké jednotky jazyka, ako aj apelatíva. Sú lingvistickými 
znakmi, ktoré sa používajú v procese komunikácie a ktoré sú na základe de-
notatívno-signifikatívneho aspektu významu, ktorým sa odlišujú od apelatív, 
vlastne charakterizované. Fleischer ich označuje ako jazykové znaky sui gene-
ris (1976, s. 1). 

Podobne ako sa pri apelatívach odlišuje lexikálna sémantika a obsahový 
pojem, ktorého zložky sa neintegrovali do lexikálneho významu, tak pri VM 
treba odlíšiť designatívnu stránku (súbor onymicky relevantných príznakov) 
a osobitne dôležitú stránku obsahového pojmu, teda prvky, ktoré sa neintegro-
vali do designácie; ide o informačnú zložku VM (Blanár, 1988, s. 34). To 
znamená, že aj pri VM, ako aj apelatívach je snaha lexikológie zistiť základ-
né sémantické dištinktívne príznaky (sémy), ktorými by bolo možné čo naj-
úplnejšie opísať význam jednotlivých VM. 

Gak (1977, s. 14a n.) člení sémantickú štruktúru slova na archisémy, dife-
renčné sémy (obligátne) a potenciálne sémy (fakultatívne). Archisémy vyjad-
rujú všeobecné znaky vlastné celej triede mien. V slovách ísť, bežať, cestovať 
je archiséma „pohyb“. Diferenčné sémy tvoria jadro významu, určujú jeho 
rozsah v rámci lexikálno-sémantických skupín slov a odlišujú význam jedné-
ho slova od významu druhého slova. Potenciálne sémy vyjadrujú rôzne ved-
ľajšie, nie obligátne znaky predmetov, ako napr. rôzne asociácie, ktoré sú vo 
vedomí hovoriaceho vyvolané elementom skutočnosti. 

Sémantickú štruktúru toponým a antroponým tvorí súbor vyššie uvedených 
sém. V nich sa vyníma archiséma „jednotlivosti“. Poukazuje na príslušnosť 
toponým a antroponým do triedy VM. Pre ne je charakteristická funkcia indi-
viduálnosti, ktorá ich odlišuje od iných jazykových jednotiek. Diferenčné 
sémy, ktoré charakterizujú „neživotnosť“ a „lokalitu“, sú typické pre topony-
má, sémy „životnosť“ s „príslušnosťou“ (k rodu a národnosti) zas pre antro-
ponymá. VM známych geografických objektov a mená osôb tvoria rozsiahlu 
štruktúru sém. Obsahujú archisému (hlavnú sému), diferenčné sémy (obligát-
ne) a potenciálne sémy (fakultatívne). Všeobecné a menej známe toponymá a 
antroponymá majú vo svojom systéme len hlavnú sému a obligátne sémy. 

V príspevku sa chceme venovať VM ako súčasti frazeologizmov (antropo-
nymá aj toponymá), pretože práve tieto frazeologické spojenia majú zvláštne 
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postavenie vo frazeologickom fonde toho-ktorého jazyka. Z viacerých vedec-
kých štúdií je zrejmé, že nie všetky VM sú rovnakou mierou zastúpené vo 
frazeologizmoch. Dominantné postavenie medzi VM majú antroponymá, 
z nich najčastejšie sa vyskytujú osobné mená. Cieľom nášho príspevku je 
skúmanie VM vo frazeologických spojeniach nemeckého a slovenského jazy-
ka, a to z aspektu genetického, ako aj fungovanie VM vo frazeologizmoch. 
Vychádzame z nemeckých a slovenských frazeologizmov, ktoré sa nachádzajú 
vo frazeologických výkladových a prekladových slovníkoch.  

V našom príspevku zaraďujeme k antroponymám jednotlivé druhy osob-
ných mien: mená a priezviská osôb, zdrobneniny mien, maznavé formy mien. 
K toponymám zaraďujeme jednotlivé druhy geografických mien: mená konti-
nentov, krajín, regiónov, usadlostí, riek, pohorí. 

Onomastický komponent je na tvorbe frazeologizmov všetkých štruktúrno-
sémantických typov, frazeologických jednotiek, frazeologických spojení zúčastne-
ný. 

Pri frazeologizácii strácajú VM funkciu individuálnej charakterizácie osôb 
a rôznych predmetov. Hlavná funkcia – konkretizácia a individualizácia – 
ustupuje do úzadia. Do popredia sa dostáva sémantická charakteristika frazeo-
logizmov.  

VM sa stávajú frazeologickými na základe ich obrazne preneseného a 
hodnotiaceho používania v rámci slovných spojení. Takéto používanie VM 
nachádza svoju realizáciu buď v metafore, alebo metonymii, ako dvoch uni-
verzálnych zákonoch prenášania významu.  

Podľa Fleischera (1976, s. 4) si niektoré VM  
– zachovávajú svoj status a funkciu – wie in Abrahams Schoß (WF 15, is-

to, bezpečne sa cítiť, bez strachu), alt wie Methusalem (FK 43), Zustände wie 
im alten Rom (WF 563, neznesiteľný stav), von Pontius zu Pilatus (WF 365, 
chodiť od Anáša ku Kaifášovi Č 14), nech je to Peter alebo Pavol (S 215), 

– avšak väčšina z nich stráca svoju primárnu funkciu, hovoríme o deony-
mizácii – tento proces možno pozorovať hlavne pri atributívnych slovných 
spojeniach, ktoré pozostávajú z adjektíva a subtantíva – der dumme August 
(OH 46, hlúpy Jano, Kubo), dummer Peter (WF 358, nudný, hlúpy človek), 
neveriaci Tomáš ( S 152, Č 440).  

V nemčine máme skupinu frazeologických spojení s VM podobného typu 
napr. falscher Wilhelm (R 303, parochňa, umelý príčesok), blanker Hans (Fl 
4, Severné more), blauer Heinrich (Fl 4, krúpová polievka), ktoré v podstate 
však nie sú VM. Vyžadujú si prítomnosť adjektíva, pretože samotné VM 
nepoukazuje na daný denotát, t. j. parochňu, more alebo polievku. Ďalšiu 
skupinu tvoria slovné konštrukcie, pri ktorých druhý konštituent tvorí vlastné 
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meno: napr. -suse, -liese, -fritze: Zigarrenfritze (G 1256, predavač cigár), 
Heulsuse (D3, 1224 plačko), Bummelliese (D1, 445 žena, dievčina, ktorá si 
dáva na čas, ktorej všetko dlho trvá). V týchto prípadoch funguje VM ako 
deonymické označenie osoby (Fleischer, 1976, s. 4). 

Na základe vyexcerpovaných frazeologizmov z uvedenej použitej literatúry 
sme rozdelili VM vo frazémach podľa ich pôvodu a ich príslušnosti k danej 
triede (porov. Pokorná, 1983, s. 104 a n., Fleischer, 1976, s. 5 a n., Földes, 
1985; 1988). 

Frazémy s mytologickými vlastnými menami  

Antroponymá: Damoklov meč (S 41), danajský dar (S 41), Augiášov 
chliev (S 12), Achillova päta (S 11), mať jánusovskú tvár (S 56), Pyrrhovo 
víťazstvo (S 204), jn. an der Achillesferse treffen (OH 18), Tantalusqualen 
erleiden (RL 1598, vytrpieť veľa bolesti, strachu), Amors Pfeil / der Pfeil 
Amors (FW 20, láska), Pegasus besteigen, satteln, reiten (FW 356, básniť o 
niekom, niečom), in Morpheus Armen ruhen, liegen (FW 324, spať). 

Toponymá: Trójsky kôň (S 255), gordický uzol (OP 73), zwischen Szylla 
und Charybdis (WF 437, medzi dvoma kameňmi). 

Frazémy s biblickými vlastnými menami 

Antroponymá: byť v Adamovom rúchu (S 9), začať niečo od Adama (S 
10), v Evinom rúchu (S 59), Judášsky bozk (S 96), Kainovo znamenie (S 97), 
starý ako Matuzalem (S 133), od Pontia k Pilátovi (OP 74), von Pontius zu 
Pilatus rennen (OH 494), ein armer Lazarus (FK 34, poľutovania hodný člo-
vek), alt wie Methusalem (FK 43), bei Adam und Eva anfangen (OH 19, za-
čať od Adama a Evy), von Adam und Eva abstammen (OH 19, pochádzať od 
Adama), im Adamskostüm sein (OH 20, byť v Adamovom rúchu), im Eva-
kostüm erscheinen (OH 152, objaviť sa v Evinom rúchu), hau den Lukas (WF 
305 udri!), aus einem Saulus ein Paulus werden (WF 356, stať sa iným člove-
kom; S 179 zo Šavla Pavel), salomonische Weisheit (WF 401, Č 243 šala-
múnska múdrosť), langer Laban (RL 915, vysokánsky človek), eine Hiob-
sbotschaft bringen (RL 722, zvestovať smutnú, nepríjemnú správu). 

Toponymá: Sodoma a Gomora (S 227), babylonská veža (OP 73), kanaan-
ská hojnosť (OP 74), Sodom und Gomorra (FK 34), die Posaunen von Jericho 
(Fl 5, hlasno rozprávať, hlasná trúba, robiť krik), über den Jordan gehen (RL 
786, zomrieť). 
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Frazémy z dejín národov 

Antroponymá: Hanibalova kliatba (OP 74), Kolumbovo vajce (S 105), Po-
temkinove dediny (S 194), seinen Friedrich Wilhelm daruntersetzen (FK 44, 
podpísať sa), den feinen Wilhelm markieren (RL 1730, vyberaným spôsobom), 
das Ei des Kolumbus (OH 52), so schnell schießen die Preußen nicht (WF 
367, nedá sa to tak rýchlo vybaviť). 

Toponymá: čínsky múr (OP 74), nájsť, objaviť Ameriku (S 11), sedem 
egyptských rán (S 58), auf französisch Abschied nehmen (WF 15, rozlúčiť sa, 
vytratiť sa po francúzsky), leben wie Herrgott in Frankreich (WF 205, žiť ako 
boh), noch ist Polen nicht verloren (WF 365, ešte je nádej), den Rubikon 
überschreiten (WF 390, urobiť závažné rozhodnutie; RL 1259 slovné spojenie 
s nádychom erotickej metafory vo význame stratiť panenstvo). 

Frazémy s rodnými menami 

Rodné mená vo frazémach sú symbolom určitej skutočnosti, vlastnosti ty-
pickej pre určité osoby v danom prostredí zistenej za dlhší časový úsek. Väč-
šinou ide o mená osôb žijúcich na dedine. 

Príklady: Povedala Beta Bete, už je to na celom svete (S 15), Pavol na 
Havla a Havel na Pavla (S 179), Ohýbaj ma mamko, dokiaľ som ja Janko. Bo 
keď budem Jano, neohneš ma mamo (S 266), wissen, wo Barthel den Most 
holt (OH 56, vyznať sa v tlačenici), Hinz und Kunz (PA 44, každý, všetci; 
ľubovoľní ľudia; RL 721z mien Heinrich a Konrad), den Hanswurst spielen 
(OH 266, robiť zo seba šaša), frech wie Oskar (PA 44, drzý, bezočivý ako 
ploštica), ein Hans im Glück sein (OH 266, byť dieťaťom šťasteny), er ist 
Hans Dampf (OH 266, vo všetkom je doma), Hans Hasenfuss (R 301, bojko, 
strachoprd), Hans Taps (R 301, nešikovný človek), da ist der wahre Jakob 
(OH 308, to je to pravé), Krethi und Plethi (OH 360, Peter i Pavol, každý), 
den schwarzen Peter spielen (OH 480, byť čiernou ovcou), jm. den schwarzen 
Peter zuschieben (OH 480, prišiť niekomu niečo za golier), Müllers 
Sackträger sein (RL 1057, robiť niekomu somára), eine rechte Suse sein (RL 
1590, pomalá, nepozorná žena). 

Nemecké rodné mená sú početne zastúpené v eufemizmoch spolu s cha-
rakterizujúcim prídavným menom. Väčšinou ide o pojmy z tabuizovaných 
oblastí jazyka a treba podotknúť, že eufemizmy sú neodmysliteľnou zložkou 
onomastických frazeologizmov. 

Príklady: schnelle Katharina alebo varianty schnelle Christine, flotter Ot-
to (R 303, hnačka), der falsche Wilhelm (R 303, umelý príčesok do vlasov pre 
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ženy), Kotzebues Werke studieren (Č 63, chváliť Dávida, dáviť; RL 876 od 
VM básnika, ktorý žil v r. 1761 – 1819 a zvukovej podobnosti slovesa 
„kotzen“ = dáviť), zu Tante Meier gehen (RL 1598,  ísť na toaletu), Besuch 
von Tante Rosa (RL 1598, dostať menštruáciu). V eufemizmoch sa vyskytujú 
aj VM iné ako osobné, napr. über den Jordan gehen (RL 786, zomrieť). 
Frazémy s názvami miest, národov a krajín 

Príklady: nosiť sovy do Atén (S 12), španielska dedina (S 246), raz za tu-
recký, uhorský rok (S 255), všetky cesty vedú do Ríma (S 720), Eulen nach 
Athen tragen (OH 152, nosiť sovy do Atén, voziť drevo do lesa), wie Gott in 
Frankreich leben (OH 236, žiť si ako prasa v žite), nun war Holland in Not 
(OH 293, byť v úzkych, v tiesni), Wege führen nach Rom (OH 720, všetky 
cesty vedú do Ríma), ab nach Kassel (FK 34, von!). 

Frazémy s názvami vodných tokov 

Príklady: dovtedy pretečie veľa vody dolu Dunajom (S 711), bis dahin 
fliesst noch viel Wasser die Donau, den Rhein, die Elbe hinunter (OH 711, 
dovtedy pretečie veľa vody dolu Dunajom, Rýnom, Labe), Wasser ins Meer, 
in die Elbe, in den Rhein tragen (OH 713, liať vodu do mora, nosiť drevo do 
lesa). 

 
Ak vychádzame z vlastností VM, ktoré sme uviedli, môžeme konštatovať, 

že vo VM je obsiahnutý znak konkrétnosti a abstraktnosti. Konkrétnosť sa 
prejavuje vtedy, ak VM niekoho alebo niečo identifikuje, t. j. dominuje pome-
novacia funkcia VM. O abstraktnosti hovoríme, ak VM neoznačuje žiadny 
konkrétny denotát, ale sa vzťahuje na ľubovoľného člena určitej kategórie, 
skupiny živých bytostí. Tento dualizmus je typickou charakteristickou črtou 
VM (porov. Földes, 1989: 133ff). Na základe toho možno rozlíšiť nasledujúce 
funkcie VM frazeologizmov: 

– pomenovaciu funkciu: 
V čase vzniku frazeologizmu bol vzťah medzi nositeľom mena a skutoč-

nosťou jasný. V dôsledku kultúrno-dejinných ako aj sociálno-ekonomických 
zmien tento vzťah pominul, takže v súčasnosti VM signalizuje len rod, napr. 
Hans und Grete (F 133, Janko a Marienka). 

– charakterizujúcu funkciu: 
V slovných spojeniach tohto typu sa individuálny vzor dostal do povedo-

mia ľudí, takže VM slúži ako symbol charakteristiky. Napr. Hinz und Kunz 
(WF 218, každý jeden, všetci ľudia), Peter alebo Pavol (S 215). 
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– pronominálnu funkciu: 
Pretože jedno a to isté VM sa môže vzťahovať na viaceré denotáty, potom 

nie je náhoda, že VM vo frazeologizmoch označuje často aj všeobecné pod-
statné meno (porov. Csige, 1985: 143). Napr. der deutsche Michel (WF 320, 
vzťahuje sa na usilovného, úzkoprsého nemeckého občana), alter Schwede 
(WF 434, prefíkaný človek). 

– deiktickú funkciu: 
Hovoríme o nej vtedy, ak frazeologizmus nepomenúva typické znaky kore-

lujúceho denotátu, ale obsahuje iba určitý znak, napr. ich mache es wie die 
Frau aus Neuwied (F 134, konať podľa vlastného uváženia), von Dummdorf 
sein (RL 344 byť veľmy hlúpy), starú Blaškovú. 

– štylistickú funkciu: 
Táto funkcia súvisí pri onymických frazeologizmoch s rýmom alebo s ali-

teráciou, napr. Krethi und Plethi (WF 271, mnoho ľudí rôznych vrstiev), 
Povedala Beta Bete, už je to na celom svete (S 15), ja o Havlovi, ty o Pavlovi 
(Č 112). 

Z uvedených príkladov v oboch jazykov vyplýva, že VM vo frazeologiz-
moch môžu zastávať tak špecifické, ako aj všeobecné funkcie. Treba však 
poukázať na fakt, že hranice medzi jednotlivými funkciami VM splynuli. 
Každé VM môže v kontexte zastávať viaceré funkcie, z ktorých prioritná je tá, 
ktorá určuje konotáciu daného VM. 

 
Záver. V našom príspevku sme chceli poukázať na niektoré špecifiká a 

možnosti fungovania VM ako obligátnych komponentov vo frazémach. Uve-
dené príklady v oboch jazykoch ukazujú, že svojou konštrukciou, funkciou a 
použitím majú pevné miesto v nemeckej a slovenskej frazeológii.  
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MECHANIZMY NAZWOTWÓRCZE ABREWIATUR  
NA PRZYKŁADZIE KTEMATONIMÓW 
 
Bożena Frankowska-Kozak 

 
Przedmiotem rozważań są nazwy własne podmiotów gospodarczych, które 

powstały w latach 1994 – 2000 na terenie północno-zachodniej części Polski. 
Bazę materiałową stanowi około 350 nazw mających postać skrótowców. 

Analizie poddane zostały nazwy, które pełnią funkcję „nazwy właściwej”1 
(symbolu firmy – np. ASYMED) w postpozycji do występującej nazwy ofi-
cjalnej (korelatu nazwy – np. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej). Zeb-
rane nazwy to różne kategorie podmiotów gospodarczych (czyli ktematoni-
my)2. 

W okresie gospodarki socjalistycznej o kształcie nazwy decydowały 
względy formalnoprawne. W nazwach obowiązkowo musiało się pojawić 
określenie rodzaju instytucji i przynależności do jednego z sektorów gospo-
darki. Na szyldach pojawiały się deskrypcje jednostkowe, np. sklep spoży-
wczy. Obecnie ze względów reklamowych i konkurencyjnych istotne jest to, 
aby dany obiekt posiadał interesującą, pociągającą nazwę własną. Nazwa ma 
wzbudzić u klienta zainteresowanie, jest jednym z głównych elementów 
reklamowych i w zamierzeniu kreatora nazwy (właściciela) podnosi atrakcyj-
ność lokalu użyteczności publicznej. Nazwy będące przedmiotem referatu 
powstawały w wyniku różnych procesów onimicznych3. 

W tworzeniu nazw wykorzystywane są różne techniki nominacyjne 
związane z transonimizacją4 (głównie antroponimów, rzadziej toponimów, 
etnonimów), onimi-zacją5, derywacją, derywacją uniwerbizacyjną6. 

W niniejszym referacie przedstawiono ktematonimy wskazujące mecha-
nizmy nazwotwórcze abrewiatur w aspekcie synchronicznym7. 

                                                        
1 Por. R. Przybylska, O współczesnych nazwach firm, Język Polski LXXII, 1992, ss. 23, 138. 
2 Tamże, s. 139. 
3 M. Majtán, Klasyfikácia chrématonymie, [In:] Chrématonyma z hlediska teorie a praxe. Red. R. 

Šrámek a L. Kuba, Brno 1989, s. 13. 
4 P. Odaloš, Tradicionalizácia a internacionalizácia toponým a chrématoným, [In:] Zápisník slo-

venského jazykovedca, roč. 10, 1991, č. 1 – 2, s. 9 – 10. 
5 Cz. Kosyl, Chrematonimy, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny 

język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1993. 
6 J. Sobczykowa, Z historii skrótów językowych w polszczyźnie, Język Polski LXVI, z. 1 – 2, s. 

30. 
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Tendencja do skracania wypowiedzi jest najbardziej widoczna, według 
M. Dokulila8, w procesie uniwerbizacji. 

M. Biolik stwierdza, że struktury uniwerbizowane są bardziej ekono-
miczne, bo zastępują nazwy wieloskładnikowe, ale mniej wyraziste i pre-
cyzyjne9. W rezultacie powstają nazwy jednoczłonowe, krótsze i wygodniejsze 
w użyciu, są ekonomiczne, zastępują nazwy wieloskładnikowe10. 

D. Butler zalicza abrewiatury do struktur uniwerbizowanych. Powstają one  
w wyniku połączenia procesu redukcji i scalania11. Według autorki zachowują 
skrótowce wszystkie człony nazwy, chociaż znacznie zredukowane (np. Pa-
fawag). W analizowanym przeze mnie materiale zaledwie nieliczne nazwy 
firm mające postać skrótowców spełniają ten warunek. 

Można wyróżnić różne techniki prowadzące do powstawania abrewiatur 
(skrótowców)12. Z. Nagórko uważa, że skrótowce zaliczyć można do struktur 
zuniwerbizowanych. Skrótowce stanowią większość w grupie nazw nowo-
utworzonych. Nazwy te należą do grupy tzw. uniwerbizatów. Zjawisko 
uniwerbizacji określone jednym z najważniejszych przejawów tendencji do 
ekonomii w języku, polega na kondensacji nazw wielowyrazowych (struktur 
analitycznych) przez przekształcenie ich na nazwy jednowyrazowe (struktury 
syntetyczne)13. W wyniku tego procesu powstają skrótowce wielopodstawo-
we14. 

Ciekawą klasyfikację skrótowców proponuje Józef Młodyński15. Na 
płaszczyźnie graficznej wyróżnia skrótowce złożone z jednego typu kompo-
                                                                                                                          

7 Por. P. Žigo, Słovanske zlożené ojkonymá v Slovanskom onomastickojm atlase, [w:] Rozprawy 
Slawistyczne 17, UMCS 2000, s. 121. 

8 M. Dokulil, Teoria derywacji, Wrocław-Warszawa-Kraków 1979, s. 164 – 165 (Przez pojęcie 
„uniwerbizacja” rozumiem proces tworzenia określenia jednowyrazowego z wyrażenia dwu- lub 
kilkuwyrazowego. Nowo powstałe określenie jest synonimiczne w stosunku do motywującej je 
nazwy i istnieje obok niej równolegle w języku. Nazwa motywująca musi być nazwą systemową, 
a nie tylko utworzonym w akcie mowy wyrażeniem okazjonalnym).  

9 M. Biolik, Hydronimy komponowane i ich uniwerbizacja (na przykładzie nazw wodnych War-
mii i Mazur), [w:] Rozprawy Slawistyczne 17, UMCS 2000, s. 15.  

10 Tamże, s. 15.  
11 D. Butler, Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, [w:] Współczesna polszczyzna, 

Warszawa 1981, s. 215. 
12 A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa 1996, s. 212. 
13 Encyklopedia języka polskiego, pod red. S. Urbańczyka, Wrocław 1992, s. 336. 
14 J. Sobczykowa, Studia z historii skrótów językowych w polszczyźnie do 1939 r., Warszawa 

1987, s. 63; Por. J. Sobczykowa, Z historii skrótów językowych w polszczyźnie, „Język Polski”, 
LXVI, 1986, z. 1 – 2, s. 27 – 39. 

15 J. Młodyński, Klasyfikacja skrótowców polskich, „Poradnik Językowy”, 1975, nr 10, s. 546 – 
553. 
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nentów, np. PAN (komponenty monografemowe), PAFAWAG (komponenty 
poligrafemowe) i skróty złożone z obu typów komponentów, itp. PAGED 
(P i D – komponenty monografemowe, AGE – komponenty poligrafemowe). 
Oprócz tego autor wyróżnia w każdym z typów skrótowce stylizowane, które 
powstają poprzez dodawanie komponentu nie pochodzącego z podstawy 
skrótowca, poprzez wybranie komponentów reprezentujących tylko niektóre 
wyrazy podstawy i ewentualnie zmiany kolejności komponentów oraz poprzez 
stylizację graficzną, która ma najczęściej na celu nadanie skrótowcowi formy 
graficznej przypominającej wyraz obcy.  

W badanym materiale nazewniczym za podstawę skrótowca przyjmuje się 
wyraz lub zestawienie, inna nazwę własną (np. imiona, nazwiska właścicieli 
lub współwłaścicieli firmy) od których został utworzony skrótowiec16. Kom-
ponentami tworzącymi dany skrótowiec są elementy podstawy, które tworzą 
dany skrótowiec. Komponentami skrótowca w zaproponowanej klasyfikacji 
mogą być tylko morfemy ucięte. 

Pierwszą grupę stanowią skrótowce proste tworzone od wyrazów po-
jedynczych, powstałe w wyniku derywacji wstecznej17. Według B. Krei ten typ 
skrótowców pełni funkcję kondensacyjną (abrewiacyjną)18. J. Sobczykowa 
uważa, iż tego typu nazwy (skróty jednopodstawowe) nie są wynikiem 
uniwerbizacji, a jedynie przejawem kondensacji19. 

I. W analizowanym materiale wystąpiły skrótowce proste, które powstały 
w wyniku odcięcia części wygłosowej nazwisk właścicieli, współwłaścicieli, 
rzeczow-ników pospolitych, konkretnych, abstrakcyjnych, związanych z dzia-
łalnością firm. 

a) skrótowce proste motywowane apelatywami, np.: ANIMABIL – Pi-
jalnia Soków Owocowych, skrót wyrazowy (animabilis – ożywiający, 
odżywczy, cięcie wygłosu); ANGO – Sprzedaż Napojów, skrót wyrazowy 
(mango – słodkie, aromatyczne owoce, cięcie nagłosu; BIZ – Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe, leksem (ang. biz-pot, business); COMPENSA – 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe, skrót wyrazowy (łac. compensatio – 
wyrównanie, powetowanie, zastąpienie; CONFECT – Hurtownia Dzianin 
Futerkowych i odzieży, skrót wyrazowy (ang. confection – konfekcja); 
EXCLUSIV – Sprzedaż Fajek i Tytoniu, skrót wyrazowy (exclusive – ang. 
wyborowy, pierwszorzędny); GALANT – Sprzedaż Odzieży i Galanterii 

                                                        
16 J. Młodyński, Klasyfikacja skrótowców, op. cit., s. 547. 
17 B. Kreja, Z zagadnień struktury polskich skrótowców, „Polonica IV, 1978, s. 164. 
18 B. Kreja, Z zagadnień..., op. cit., s. 166. 
19 J. Sobczykowa, Z historii..., op. cit., s. 30. 
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Skórzanej, skrót wyrazowy (galant – galanteria, drobne wyroby o charakterze 
zdobniczo-użytkowym, np. rękawiczki, torebki itd..); GARANT – Sklep 
Meblowy, skrót wyrazowy (garant – niem. garantie, w zn. gwarancja); 
KONSUM – Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe, skrót wyrazowy 
(konsum – konsumować, konsumpcja, konsument); KONSULT – Doradztwo 
Techniczne, skrót wyrazowy (konsult – konsultant, konsultować); MARKIZ – 
Sprzedaż Rolet, Zasłon, Markiz, skrót wyrazowy (cięcie wygłosu w wyrazie 
„markiza”, powstał nowy leksem – „markiz”, tytuł arystokratyczny we Francji 
i Włoszech); MAXI – Hurtownia Artykułów Spożywczych, skrót wyrazowy 
(maxime – łac. najbardziej, bardzo wiele); MAXIM – Sprzedaż Odzieży w 
Dużych Rozmiarach, skrót wyrazowy (maxime – łac. najbardziej, bardzo 
wiele; skojarzenie nazwy z eleganckimi lokalami); METROPOL – 
Restauracja z Dyskoteką, skrót wyrazowy (metropol – ang. metropolia, 
stolica); NORD – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, skrót wyrazowy (das 
Norden – niem. północ; współpraca z krajami skandynawskimi); ROBI – 
Sprzedaż Ubrań Roboczych, skrót wyrazowy (robi- od wyrazu robić – pot. 
pracować; nazwa brzmi jak zdrobnienie imienia pochodzenia obcego – por. 
Johny, Cindy itd.); TEKSTYL – Sklep Włókienniczo-Przemysłowy, skrót 
wyrazowy (tekstyl- tekstylia, tkaniny); 

b) skrótowce proste ze stylizacją graficzną na wyraz obcy, np.: LUX – 
Zakład Fryzjerski, skrót wyrazowy od wyrazu luksusowy, zamiana ks>x; 

c) skrótowce proste motywowane nazwiskami, imionami (najczęściej 
właściciela), np.: ARKA – Przedsiębiorstwo Usługowe, imię właściciela 
Arkadiusz, nazwa powstała w wyniku ucięcia wygłosu imienia; GROSZ – 
Przedsiębiorstwo Handlowe, właściciel M. Groszek, skrót nazwiska 
właściciela; HATKA – Sklep z Odzieżą dla ludzi otyłych, imię właścicielki 
Honorata, nazwa sklepu jest skrótem zdrobnienia – Honoratka; KAZ – 
Warsztat Samochodowy, od imienia właściciela Kazimierz; KORNAC – 
Przedsię-biorstwo Usługowo-Budowlane, właściciel Jarosław Kornacki, skrót 
od nazwiska; KOTO – Przedsiębiorstwo Handlowe, skrót od nazwiska 
Kotowicz; LACH – Sklep, skrót od nazwiska właściciela Lachowicz; MI – 
Hurtownia Szkła Ozdobnego, żona właściciela ma na imię Michalina, skrót 
od jej imienia; MOND – Pośrednictwo Handlowe, skrót od nazwiska 
właściciela Monderek; TES – Hurtownia Odzieży, skrót od imienia 
właścicielki Teresa. 

II. Skrótowce mechaniczne właściwe – to takie, które tworzone są od nazw 
oficjalnych20. Komponentami skrótowców są kolejne pierwsze litery 

                                                        
20 B. Kreja, Z zagadnień..., op. cit., s. 166. 
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podstawy. Oto grupa nazw motywowanych wielowyrazową oficjalną nazwą, 
np.: GOIT – (G)orzowski (O)środek (I)nformacji (T)urystycznej; TUW – 
(T)owarzystwo (U)bezpieczeń (W)zajemnych; ASA – (A)utorskie (S)tudio 
(A)rchitektów; TUK – (T)owarzystwo (U)bezpieczeń (K)omunikacyjnych; 
HMB – (H)urtownia (M)ateriałów (B)udowlanych; UEB – (U)sługi 
(E)lektryczno-(B)udowlane; WUT – (W)arsztat (U)sług (T)echnicznych. 

III. Skrótowce stylizowane (bez modyfikacji graficznej), tzw. nazwowce: 
a) skrótowce całkowicie pozbawione elementów z nazwy oficjalnej; 

skrótowce zawierające w swojej strukturze komponenty, które nie pochodzą 
z korelatu nazwy, np.: HESTA – Zakład Fryzjerski, imiona właścicielek: He – 
Henryka, -sta- Stanisława; JAAN – Sprzedaż Lamp, Chłodnic, Zderzaków, 
imiona właścicieli: Janusz, Andrzej (Ja – Janusz, -an- Andrzej); JANO – 
Sklep Odzieżowy, nazwiska właścicieli: Ja – Januszewski, -no- Nowak; 
KARO – Przedsiębiorstwo Handlowe, właściciel Karol Romer (Ka- Karol, -
ro- Romer); LEMAR – Agencja Handlowa, właściciele: Leszek i Marek (Le- 
Leszek, -mar- Marek); LEWIGO – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe (Le- 
Leszko, -wi- Wiśniewski, -go- Gogała, nazwiska właścicieli); LEROG – 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe (Le- Leszek, -rog- Rogulski); LIMBART – 
Przedsiębiorstwo Handlowe, właściciel Bartłomiej Limaszewski (Lim- 
Limaszewski, -bart- Bartłomiej); MARTON – Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe, właściciele Marek i Antoni (Mar- Marek, -ton- Antoni); MARWIT 
– Pijalnia Soków (mar- marchew, -wit- witamina); MARVAL – 
Przedsiębiorstwo Handlowe, właściciele Bożena Marciniak, Waldemar 
Jędruszak (Mar- Marciniak, -val- wariant graficzny pierwszej sylaby imienia 
Waldemar); MERCAPOL – Przedsiębiorstwo Handlowe (Merca- łac. 
mercatus, handel, -pol- polski); MIKIPOL – Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe, nazwisko właściciela K. Mikicki (Miki- Mikicki, -pol- 
polski); MIRSTAN – Hurtownia Kosmetyków, imiona właścicieli Mirosława i 
Stanisław (Mir- Mirosława, -stan- Stanisław); MIKSTA – Hurtownia 
Kosmetyków, imiona właścicieli Mikołaj i Stanisław (Mik- Mikołaj, -sta- 
Stanisław); MONA – Sklep Meblowy, imiona właścicieli (Mo- Monika, -na- 
Natalia); PARIA – Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe, właściciele: Jan 
Parol, Maria Mickiewicz (Pa- Parol, -ria- Maria); POLNED – 
Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe (Pol- polski, -ned- ?); POL-SWED – 
Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe (Pol- polski, -swed- ang. Swedish, 
szwedzki); POLDENT – Handel Hurtowy Preparatami Stomatologicznymi z 
importu (Pol- polski, -dent- dentystyka, dział medycyny zajmujący się 
chorobami zębów); TECHMOT – Sprzedaż Części do Samochodów (Tech- 
technika, -mot- motoryzacja); UNIWERSAM – Przedsiębiorstwo Importowo-
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Eksportowe (Uniwers – uniwersalny, powszechny, ogólny, nadający się do 
wszystkiego, mogący mieć wszechstronne zastosowanie, wszechstronny, -am- 
?); WIMAR – Firma Przewozowa (Wi- Witold, -mar- Marek); 

b) skrótowce, które w swojej strukturze zawierają komponenty 
reprezentujące tylko niektóre wyrazy korelatu nazwy (może tutaj wystąpić 
zmiana kolejności komponentów): ALGRAF – Usługi Poligraficzne, 
właścicielka Alicja Busse (Al- Alicja, -graf- śródgłos wyrazu „poligraficzny”); 
CUFLET – Kubańskie Przedsiębiorstwo Transportu Morskiego, Empresa 
Cubana de Fletes (Cu- Cubana, -flet- Fletes); FINUS – Usługi Księgowe, 
Doradztwo Finansowe (Fin- finanse, -us- usługi); HANDTRANS – Usługi 
Transportowe, Handel Obwoźny (Hand- handel, -trans- transport); HANPOL 
– Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe (Han- handel, -pol- polski); 
HANMET – Sprzedaż Artykułów Metalowych: blachy, prętów itd. (Han- 
handel, -met- metalowy); HANDPAL – Skup i Sprzedaż Używanych Palet 
Przemysłowych (Hand- handel, -pal- paleta); INFOPOL – Sprzedaż 
Licencjonowanego Oprogramowania (Info- informatyka, -pol- polska); KE-
MIPOL – Spółka Polsko-Szwedzka, oddział w Policach (Kemi- 
współzałożycielami firmy są przedstawiciele szwedzkiej spółki „Kemiro, -pol- 
Police); MEBGAL – Sklep z Meblami i Galanterią (Meb- meble, -gal- 
galanteria); MONTPAT – Sprzedaż Mebli (Mont- montaż, -pat- ?); NADRO 
– Zakład Nadzoru Budowy, remontów i eksploatacji (Nad- nadzór, -r- remont, 
-o- ?); PROAT – Biuro Projektów Ochrony Atmosfery (Pro- projekty, -at- 
atmosfera); PRODUS – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe (Pro- 
produkcja, -us- usługi); PROGAL – Produkcja Galanterii i Odzieży (Pro- 
produkcja, -gal- galanteria); PROD-REM – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Remontowe (Prod- produkcja, -rem- remont); POL-SCAN – Spółka Polsko-
Szwedzka, sprzedaż kosmetyków (Pol- polski, -scan- ang. Scandinavian, 
skandynawski); SATTRONIC – Sprzedaż Anten Satelitarnych i Urzą-dzeń 
Elektronicznych (Sat- satelitarny, -tronic- ang. electronic, elektroniczny); 
SCAN-MED – Ośrodek Informacyjno-Konsultacyjny Szwedzkiej Chirurgii 
Estetycznej (Scan- w zn. ‚skandynawski‘ od scandinavian, -med- medyczne); 
SINGPOL – Handel Towarami Sprowadzanymi z Singapuru (Sing- Singapur, 
-pol- polski); SPECWAG – Sprzedaż Wag i Odważników (Spec- 
specjalistyczne, -wag- wagi); UNIMAT – Sprzedaż Materiałów Budowlanych 
(Uni- uniwersalny, -mat- materiał); 

c) skrótowce stylizowane z modyfikacją graficzną (w celu upodobnienia 
nazwy do wyrazu obcego zmiany graficzne i fonetyczne mają upodobnić 
skrótowiec (nazwę) do wyrazu obcego: DENTAX – Gabinet Dentystyczny 
(Den- dentysta, -max- maksimum, zamiana ks>x); EXGRAB – Biuro 
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Polowań Dewizowych (Ex- eksport, -grab- Grabsztunowicz (właściciel biura), 
zamiana eks>ex); EXHUT – Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe (Ex- 
eksport, zamiana eks>ex, -hut- hutnicze); EXBUD – Przedsiębiorstwo 
Budowlane, motywacja wyboru nazwy „dlatego, że buduje się ekstra” (Ex- 
ekstra, -bud- budować, zamiana eks> ex); FLOREXIM – Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe, (komponenty nazwy: flor- flora, -ex- eksport, -im- 
import, zamiana eks>ex); GOBEX – Przedsiębiorstwo Transportowo-
Budowlane, komponenty nazwy: go – Gorzów (określa miejsce działania), -b- 
budownictwo, -ex- eksport (zakres działalności); GOIMEX – Hurtownia 
Opakowań, komponenty nazwy: go- Gorzów (określa miejsce działania), -im- 
import, -ex- eksport (zakres działalności), zamiana eks>ex); HAJA-TEX – 
Hurtownia Odzieży, komponenty nazwy: ha- Halina, -ja- Janusz, imiona 
właścicieli, -tex- tekstylia (koniec nazwy wskazuje, że „tu sprzedaje się 
tekstylia”, zamiana eks>ex); XENON – Sprzedaż Kserokopiarek, Faksów 
Firmy „Canon” i innych, komponenty nazwy: xe- kserokopiarka, -non- 
Canon, zamiana kse>xe; KLEX – Hurtownia Spożywcza, komponenty nazwy: 
imię i nazwisko właściciela (k- Krzysztof, -l- Lechowicz, dodany 
pseudomorfem –ex); KRISSMARK – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, 
komponenty nazwy: Kriss- wariant graficzny zdrobnienia angielskiej wersji 
imienia Krystyna (imię właścicielki) – Chris lub Chrissie, -mark- market, z 
ang. ‚rynek‘, ‚handel‘; PLASTOMEX – Wytwarzanie Artykułów z Tworzywa 
Sztucznego i Modeliny, komponenty nazwy: plast- plastyk, -t- węzeł 
międzymorfemowy, -tomex- modyfikacja imienia właściciela – Tomek, 
zamiana ek>ex; PPHU MIREX – Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowo-
Usługowe, komponenty nazwy: pierwsze głoski korelatu nazwy: p- 
przedsiębiorstwo, p- przemysłowe, h- handlowo, u- usługowe, modyfikacja 
imienia Mirek (właściciela firmy), zamiana ek>ex; POLEXIM – Sprzedaż 
Ciągników, komponenty nazwy: pol- polski, -ex- eksport, -im- import, 
zamiana eks>ex; PUHEX – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe, komponenty nazwy: p- przedsiębiorstwo, -u- usługowe, -h- handel 
(pierwsze głoski korelatu nazwy) oraz –ex- eksport, zamiana eks>ex; 
SPEDIMEX – Firma Spedycyjna, komponenty nazwy: sped- spedycja, -im- 
import, -ex- eksport, zamiana eks>ex; STARVIK – Hurtownia Spożywcza, 
komponenty nazwy: star- Starecki (nazwisko właściciela), -vik- Wiktor (imię 
właściciela), zamiana w>v; VIZTUR – Biuro Pośrednictwa Wizowego, 
komponenty nazwy: viz- wiza, -tur- turysta, zamiana w>v. 

Większość współcześnie powstałych analizowanych chrematonimów 
przyjmuje postać krótkich form, które powstają z fragmentów pojęć 
związanych z zakresem działalności firmy, określeniami branży lub 
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fragmentów imion, nazwisk oraz innych nazw własnych. W badanym 
materiale onimicznym wystąpiły nazwy motywowane imionami właścicieli 
lub innych członków rodziny (po średniku podane są imiona, od których 
powstała nazwa wskazana przez respondentów): 

1) od imion męskich, np.: MIDA – Hurtownia spożywcza; (Mi)chał, 
(Da)niel; ATA – Hurtownia spożywcza; (A)ndrzej, (T)omasz, (A)ndrzej; 
EDMAR – Przedsiębiorstwo produkcyjne; (Ed)ward, (Mar)ian; ANDMAR – 
Hurtownia odzieży; (And)rzej, (Mar)iusz;  

2) od imion męskich i żeńskich, np.: LILJAN – Sklep ze sprzętem elektro-
nicznym; Lidia = (Lil)ka, (Jan); KAWARO – Kawiarnia; (Ka)mil, (Wa)nda, 
(Ro)bert; HANMAR – Sklep z artykułami spożywczymi; (Han)na, (Mar)iusz; 
MAGAR – Jubiler; (M)aria, Agnieszka = (Aga), Ryszard; EDIR – Hurtownia 
dziewiarska; (Ed)ward, (Ir)ena; BAJA – Sklep spożywczy; (Ba)rbara, (Ja)n21; 

3) od imion żeńskich, np.: KAMELA – Kiosk wielobranżowy; (Kam)ila, 
(Ela); ELDO – Hurtownia napojów; (El)żbieta, (Do)rota;  

4) nazwy motywowane nazwiskami, zawierające fragmenty nazwisk 
właścicieli (po średniku podane są nazwiska, od których utworzone są 
nazwy), np.: WIST – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe; (Wi)tczak, 
(St)ępniewski; NITANI – Przed-siębiorstwo Handlowe; (Ni)cka, (Ta)rarum, 
(Ni)eborak; POZKAL – Hurtownia napojów; (Poz)nakowski, (Kal)iszczek; 

5) zawierające fragmenty nazwisk, dodatkowo wzbogacone elementami 
leksemów określających zakres działalności lub będące wynikiem popu-
larności albo dodanym pseudomorfemem ex, np.: DROBPOL – Przedsiębior-
stwo Usługowo-Handlowe; nazwa zawiera fragment nazwiska (Drob)niak i 
końcówkę –pol, która określa zakres działalności i pochodzi od określenia 
Polska; DEMPOL – Przedsię-biorstwo Handlu i Usług; nazwa motywowana 
nazwiskiem (Dem)orczak i określeniem (Pol)ska, które wyraża zakres 
działalności; DOBEX – Przedsiębiorstwo Projektowania Realizacji w Budow-
nictwie; nazwa motywowana nazwiskiem (Dob)osiewicz; końcówka –ex wy-
nika z popularności; SINEX – Przedsiębiorstwo Usług i Handlu; nazwa 
motywowana nazwiskiem (Sin)ecki; końcówka –ex wynika z popularności; 
WITEX – Sklep wielobranżowy; nazwa motywowana nazwiskiem (Wit)czyk; 
końcówka –ex wynika z popularności; JAMIX – Zakład Usługowy; według 
respondenta w skład nazwy wchodzą litery z nazwisk współwłaścicieli 
(Ja)niak, (Mi)elec; końcówka –x wytłumaczona została w sposób następujący: 
„dodane bo jest popularne  
i ładniej z nim wygląda nazwa”; KOSTEX – Przedsiębiorstwo handlowe; 

                                                        
21 Por. M. Imrichowa, Logonyma v systéme slovenčiny, Prešov 2002, s. 49 – 50. 
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nazwa motywowana nazwiskami (Ko)gucki, (St)rojczyk; sufiks -ex wynika 
z popularności; 

6) motywowane imionami i określeniem branży lub zakresu działalności 
(po średniku podane są komponenty nazwy, tj. imię od którego pochodzi 
nazwa oraz wyraz ją dopełniający, który określa branże lub zakres działal-
ności), np.: ROMBUD – Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane; (Rom)an, 
(bud)ownictwo; STANMOT – Hurtownia narzędzi i akcesoriów motory-
zacyjnych; (Stan)isław, (mot)oryzacja; MARDOM – Sklep z artykułami gos-
podarstwa domowego; (Mar)ek, (dom); WITPOL – Hurtownia odzieży; 
(Wit)old, (Pol)ska; ANPOL – Hurtownia odzieży; (An)drzej, (Pol)ska; RO-
BEX – Zakład Handlowy. Import-Exsport; (Rob)ert, (ex)port; EWEX – 
Przedsiębiorstwo Handlowe. Import – Exsport; (Ew)a, (ex)port22; 

7) motywowane imionami, zawierają inne dodatkowe elementy lub są 
w różny sposób przekształcone, np.: WIMARK – Agencja Usług i Handlu; 
nazwa motywowana imionami (Wi)told, (Mar)ia, wzbogacona dodatkowo 
elementem –k, który według respondenta jest wynikiem wyobraźni; ADVAN 
– Hurtownia owoców; nazwa motywowana imionami (A)rka(d)iusz, (An)na, 
element „V”; respondent tłumaczy strukturę nazwy jako wynik przypadku; 

8) nazwy motywowane imionami depolonizowanymi, wzbogacone popu-
larnymi sufiksami, quasimorfemem -ex lub określeniami dotyczącymi branży 
i zakresu działalności, np.: YOKOMA – Hurtownia rajstop; nazwa motywo-
wana imionami (Jo)lka, (Ko)nrad, (Ma)gda; w imieniu Jolka element Yo- – tu 
według respondenta zastąpienie litery „j” przez „y” jest chwytem rekla-
mowym i ma przyciągać klienta; YANSAT – Sprzedaż anten satelitarnych; 
nazwa motywowana imieniem Jan (tu: zastąpienie litery „j” przez „y” według 
respondenta nadaje nazwie oryginalny wygląd) oraz określeniem (sat)elita, co 
wiąże się z branżą sklepu; 

9) nazwy określone mianem symboli (po średniku podane są nazwiska – 
wskazane przez respondentów, od których utworzone są nazwy), np.: M – 
Firma handlowo-usługowa; Jerzy (M)ielnik; BO & DO – Hurtownia spoży-
wcza; (Bo)rowiak, (Do)mański; P & W – Przedsiębiorstwo Usługowe; 
(P)iwiński, (W)asilewicz; S & S – (S)łowiński, (S)terniczuk; M & G – 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe; (M)ycka, (G)ołacki; M & W – 

                                                        
22 E. Breza, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy), 

[w:] Polskie nazwy własne – Encyklopedia, pod. red. E. Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa-Kraków 
1998, s. 353.  
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe; (M)adaliński, (W)oźnica; E & D – Sklep 
chemiczny; (E)ngel, (D)robny23; 

10) grupa nazw motywowana nazwiskami i imionami w formie skróconej, 
np.: KAD – Hurtownia spożywcza; (Kad)lewski; KOTO – Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe; (Koto)wicz; DAR – Sklep z odzieżą; nazwa według 
respondenta motywowana imieniem syna właściciela – (Dar)ek; 

11) nazwy motywowane toponimami, np.: CHIN-POL – Firma 
importująca obuwie; (Chin)y, (Pol)ska; SCAN-MED – Ośrodek informacyjno-
konsultacyjny szwedzkiej chirurgii estetycznej; (Scan)dynavian, (med)ycyna.  

W analizowanych nazwach wystąpiły: 
- skrótowce mechaniczne, tworzone od nazw oficjalnych (czyli od korelatu 

nazwy), tutaj głównie literowce, głoskowce tworzone od kolejnych pierwszych 
liter zasadniczych elementów wyrażenia podstawowego (np. HMB – Hurtow-
nia Materiałów Budowlanych). Komponentami skrótowca są pierwsze litery 
kolejnych wyrazów podstawy; 

- skrótowce stylizowane (tzw. nazwowce): 
1) budowane z różnych, odpowiednio dobranych elementów danego wy-

rażenia podstawowego (czyli korelatu nazwy). Skrótowiec zawiera tylko 
różnej dłu-gości fragmenty podstawy. Nie zanotowano. Sporadycznie 
wystąpiły; 

2) skrótowiec, który w swojej strukturze zawiera komponenty, nie po-
chodzące  
z podstawy skrótowca, nazwa pozbawiona elementów podstawy (np. SORE – 
hurtownia spożywcza, komponenty nazwy to fragmenty nazwisk właścicieli: 
SO – (So)kowicz, RE – (Re)zmer); 

3) skrótowiec w swojej strukturze zawiera komponenty reprezentujące 
tylko niektóre wyrazy podstawy, może tutaj wystąpić zmiana kolejności 
komponentów (w stosunku do nazwy oficjalnej), np. : 

4) skrótowiec zawiera w swojej strukturze komponenty reprezentujące 
wyrazy podstawy (wszystkie lub niektóre) oraz dodatkowe inne fragmenty 
wyrazów, cząstek morfologicznych, związanych z działalnością firmy, branży, 
obiektu, fragmenty nazwisk i imion właścicieli, współwłaścicieli itp. (np.: 
GODROB – Przedsiębiorstwo drobiarskie, komponenty nazwy: GO – 
(Go)rzów, DROB – (drob)iarski; ALGRAF – Usługi poligraficzne, kom-
ponenty nazwy: imię właścicielki – AL – (Al)icja, -GRAF- śródgłos wyrazu 
poli(graf)iczny . 

                                                        
23 E. Rzetelska-Feleszko, Nowe struktury złożone w dzisiejszych nazwach firm w Polsce,  

[w:] Rozprawy Slawistyczne 17, UMCS 2000, s. 209. 
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15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

LOGONYMÁ V SYSTÉME VLASTNÝCH MIEN 
 
Mária Imrichová 

 
1. Problematika logoným (firemných a obchodných mien) sa v slovanskej 

jazykovednej literatúre začala objavovať v 90. rokoch. Logonymá napr. v 
Slovinsku opísala A. Gložančevová v práci Enobesedna imena slovenskih 
podjetij (Ljubljana, 1991, 112 s.). Charakterizuje 270 názvov obchodov a 
firiem zo štyroch hľadísk: slovotvorného, pomenovacieho, funkčného a z 
hľadiska pôvodu, pričom osobitne poukazuje na vplyv domácich a cudzích 
názvov na kupujúceho, ale aj na motívy, ktoré vedú autorov názvov k použí-
vaniu cudzích slovných motivantov. Odmietavo sa stavia k cudzím logony-
mám (napr. Globtour, Technacommerce, Viator, Adria Airways), a to aj preto, 
že od r. 1976 platí v Slovinsku zákon, podľa ktorého môžu byť názvy firiem a 
obchodov len v úradnom jazyku (ibid., s. 82). 

V poľskej jazykovede sa problematikou logoným tvorených v 90. rokoch 
zaoberá E. Rudnicka-Fira. Firemné názvy rozdeľuje do dvoch základných 
skupín: názvy domáceho pôvodu a názvy cudzieho pôvodu (inojazyčné). Do-
máce logonymá klasifikuje podľa motivácie a rozlišuje dve hlavné skupiny: 
motiváciu vlastným menom a motiváciu apelatívom. Motivácia menom maji-
teľa konotuje, že „to, čo je súkromné, je lepšie, kvalitnejšie“ (1996, s. 70). 
Osobitne upozorňuje na falošnú motiváciu. Motiváciu cudzími slovami cha-
rakterizuje ako veľmi expanzívnu. Najsilnejší vplyv má aj v Poľsku angličti-
na. Okrem používania cudzích slov poukazuje na kontaktové prvky, ktorými 
sa pretvárajú domáce slová do cudzej podoby, napr. používa sa graféma c 
miesto k, v miesto w (u nás je to opačne), x miesto ks, ale aj moderné kvázi-
formanty ex, imp, eko, trans, impex atď. Odpoveď na to, ako utvoriť logony-
mum tak, aby bolo reálne, nachádza v spojení poznatkov z onomastiky a zo 
psychológie reklamy a marketingu. Podobne charakterizuje poľské logonymá 
E. Rzetelska-Feleszko, M. Prymon a R. Przybylska.  

V českej jazykovede sa sústredenejšie obchodným názvom venuje 
M. Knappová. Podľa nej na vznik logonyma majú okrem lingvistických ele-
mentov vplyv aj mimolingvistické faktory, a to pragmatické, psychologické, 
konotačné, reklamné a i., ktorých úlohou je pozitívne ovplyvniť zákazníka. 
Logonymá, ktoré sa v súčasnosti v Čechách vyskytujú, rozdeľuje do štyroch 
typov: antroponymické obchodné mená, vecné apelatívne obchodné mená, 
symbolické obchodné mená a vlastné mená (1995, s. 276). Z výskumu vyvo-
dzuje základné tendencie, a to využívanie osobného mena podnikateľa, presa-
dzovanie cudzích slov, najmä amerikanizmov a psychologicky prostredníc-
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tvom názvu pôsobiť na potenciálneho zákazníka; logonymum zároveň slúži 
ako reklama propagujúca podnik.  

Súčasnými zmenami vo firemných názvoch v Čechách sa zaoberá M. 
Čechová (1994), ktorá sa podrobnejšie venuje najmä spôsobom pomenúvania 
cestovných kancelárií. Za výhodné považuje opisné podoby s komponentom 
tour, travel, napr. Ideáltour, Bulgaria Tour, Senior Tour, Travel Agency a 
pod. Konštatuje prevahu cudzích slov a prvkov, medzinárodných pravopis-
ných podôb, ktorých výsledkom je pravopisná, grafická i výslovnostná anar-
chia (1996). 

V slovenskej (a pravdepodobne aj v slovanskej) jazykovede vymedzil ako 
prvý logonomastiku ako samostatnú onomastickú disciplínu J. Horecký (1994, 
s. 76) a definoval ju ako náuku o pomenúvaní inštitúcií a využívaní jazyko-
vých prvkov v logu, ktorej hlavnou úlohou je skúmať jestvujúce nominačné 
typy. Dovtedy sa logonymá spracúvali ako súčasť inštitucionalizmov, čiže ako 
názvy inštitúcií. Tak ich charakterizuje a opisuje aj Dynamika slovnej zásoby 
súčasnej slovenčiny (1989, s. 80 – 84). V ruskej terminológii pre názvy inšti-
túcií, organizácií, závodov existuje termín ergonymum (Majtán, 1979, s. 153 
– 159). Termín logonymum (pričom spravidla ide o slovnú časť loga firmy) je 
priezračný a ústrojný, oproti termínom obchodné meno, firemný názov a pod. 
je výhodou aj jeho krátkosť, teda jednoslovnosť. J. Horecký (ibid.) na základe 
osobitostí v jazykovej stavbe zisťuje tri základné nominačné typy: 1) využíva-
nie slov už jestvujúcich v danom národnom jazyku, 2) tvorenie rozličnými 
typmi skracovania, resp. univerbizácie, 3) tvorenie zo špecifických derivač-
ných prvkov upravených pre potreby logonymie. Pre túto novú skupinu vlast-
ných mien je podľa J. Horeckého charakteristická „predovšetkým jazyková 
,umelosť‘, tvorenie čo najnápadnejších názvov bez rozlišovania domácich 
a prevzatých zložiek. Dokonca prevládajú zložky prevzaté alebo adaptované 
z cudzích jazykov. Je tu zreteľný vysoký stupeň internacionalizácie“ (ibid., 
s. 78). Z hľadiska témy nášho príspevku je dôležitý fakt, že sa firemné mená 
považujú vo všetkých prácach za vlastné mená. 

Problematikou logoným sme sa prvýkrát podrobnejšie zaoberali v r. 1994 
(Imrichová, 1994, s. 79 – 83) a klasifikovali sme ich podľa motivačných čini-
teľov do piatich základných skupín: motivácia menom majiteľa, činnosťou 
firmy, tovarom, miestom sídla firmy a reklamné názvy. Osobitne sa zaoberá-
me využívaním kontaktových prvkov v logonyme, špecifických slovotvorných 
postupov a logoformantov, zvukovým ustrojením logoným, znakovou povahou 
logoným, informačnou hodnotou logoným a ich slovotvornou charakteristi-
kou. 
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2. Teoretickým a metodologickým východiskom pri skúmaní logoným 
nám bola teória vlastného mena V. Blanára (1996), ktorá sa od predchádzajú-
cich výskumov problematiky odlišuje tým, že konštituuje druhú zložku ony-
mického obsahu, vlastnú onymickú sémantiku – designáciu. „Onymický ob-
sah teda pozostáva z dvoch zložiek: z individuálnych príznakov informačno-
encyklopedickej povahy a z designácie, súboru onymicky relevantných prí-
znakov, ktoré sú spoločné celým triedam onymických objektov. Vzťah vlast-
ného mena k jeho denotátu sa teda realizuje cez onymický pojem stvárnený 
v danej mennej sústave v onymickej designácii“ (ibid., s. 58 – 59). Z danej 
teórie vychádzame aj pri znakovej charakteristike logoným, pri ktorých počí-
tame s onymickou sémantikou ako súborom generických a diferenčných prí-
znakov.  

3. Na základe sémantického protikladu príznakovosti a bezpríznakovosti 
je proprium príznakovým členom opozitnej dvojice. Príznakovosť je daná jeho 
funkciou, ktorou sa zásadne líši od apelatív, a to identifikačnou a diferenciač-
nou. Chápanie i definovanie vlastných mien nie je v jazykovede jednotné. 
Najradikálnejšie ich hodnotí J. S. Mill, ktorý ich nazýva „iba nálepkami“, 
značkami bez významu, lebo nič neznamenajú a tak sa ani nedajú definovať. 
Opačného charakteru je teória J. O. Jespersena, podľa ktorého majú propriá 
oveľa väčší rozsah významu ako apelatíva. Východiskom je zrejme potreba 
formulácie dvojakého statusu vlastného mena tak, ako to navrhuje V. Blanár 
(1996, s. 209), keď „formuláciu dvojakého, lingvistického a onomastického 
statusu vlastného mena pokladá za základné metodologické východisko, pre-
tože z neho vyplýva dôležitý záver pre analýzu vlastných mien: popri čisto 
lingvistickom prístupe treba uplatňovať prístup, ktorý pomáha odhaliť aj 
špecificky onomastické črty vlastného mena, prejavujúce sa na všetkých úrov-
niach jazykového systému i na grafickej stránke mena“.  

4. Apelatíva a propriá ako dve lexikálne kategórie mien sa v jazykovede 
tradične vyčleňujú na základe protikladu všeobecnosti a jedinečnosti. Apelatí-
va sú názvy neindividualizovaných osôb, zvierat, vecí a javov. Propriá sú 
mená individualizovaných, príp. jedinečných prvkov. V odbornej literatúre sa 
uvažuje aj o tretej, tzv. prechodnej kategórii medzi apelatívami a propriami 
(Beleckij, 1972; Semjanová, 1980), do ktorej patria skupinové antroponymá, 
etnonymá a obyvateľské mená. Jednoznačné určenie hranice medzi apelatí-
vami a propriami nie je a názory lingvistov sa rozchádzajú. 

Podľa povahy objektov, ktoré vlastné mená pomenúvajú, ich rozdeľujeme 
do troch základných tried: 1. geonymá, 2. bionymá, 3. chrématonymá. 

Geonymá sú vlastné mená objektov na povrchu Zeme a nebeských telies. Sú to 
objekty pevne fixované v krajine a kartograficky zachytené na mapách. 
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Bionymá sú vlastné mená živých (alebo akoby živých) bytostí. Patria sem 
antroponymá, pseudoantroponymá a zoonymá. 

Chrématonymá sú vlastné mená objektov, ktoré nie sú pevne fixované 
v krajine a sú výsledkom ľudskej činnosti. „Sú výsledkom ekonomických, 
politických a kultúrnych vzťahov a hranice medzi jednotlivými skupinami sú 
niekedy plynulé“ (Šrámek, 1999, s. 165). 

Firemné názvy – logonymá – patria do skupiny chrématoným. Špecific-
kosťou niektorých logoným je uchovanie si relevantnosti motivujúceho prí-
znaku a to, že sa svojou povahou najviac približujú apelatívam. O ambimo-
dálnom charaktere vlastných mien inštitúcií, organizácií, podnikov, firiem 
uvažuje Dokulil (1977), Semjanová (1980), Majtán (1989), Dolník (1995), 
Blanár (1996). Dokulil ich považuje za prechodnú vrstvu medzi apelatívami a 
propriami, lebo sú motivované apelatívnym lexikálnym významom a súčasne 
plnia základnú funkciu vlastných mien, a to funkciu identifikačnú. M. Semja-
nová (1980) rozlišuje „pravé“ propriá, teda propriá bez pomenovaní prísluš-
níkov národov a bez obyvateľských mien, a širšie chápané apelatíva, ku kto-
rým pričleňuje tieto dve prechodné skupiny tzv. skupinových antroponým.  

5. Vychádzame z úvah V. Blanára (1996, s. 19) o tom, že „ide o kategóriu 
pomenovaní, ktoré vznikli jedinečným aktom nominácie, spájajú sa s jedineč-
ným pojmom a individuálnym onymickým objektom; ich onymickú sémantiku 
tvorí generický príznak (pomenovania ľudských výtvorov, ktoré nie sú fixo-
vané v teréne) a diferenčný príznak (spoločenské organizácie, inštitúcie, ústa-
vy a podobne); na základe použitia komplexných kritérií sa ukazuje, že tzv. 
ambimodálne slová/ambimodálne logonymá majú miesto v onymickom pod-
systéme chrématoným.“ Tento názor bol východiskom chápania logoným typu 
Autopotreby, Zelovoc, Stavbár, Autobazár, Stavebniny, Trafika a pod. ako 
špecifickej vrstvy ambimodálneho charakteru, no patriacej do propriálnej 
sústavy chrématoným. Problematická je najmä skupina logoným motivova-
ných príznakom činnosti alebo predmetom činnosti, majúce tak vysokú mieru 
informácie (okrem už spomenutých napr. aj Papiernictvo, Obuv, Potraviny na 
rožku, Stavba domov, Nový obchod, Staviteľstvo, Špedícia, Karčma), ktoré 
bežne označujú typ obchodu či predmetu činnosti firmy. (Je, najmä v hovore-
nej komunikácii – pretože v písanej podobe to autor výpovede vyjadrí veľkým 
začiatočným písmenom, hoci aj to robí používateľom problémy –, problema-
tické pri týchto názvoch rozhodnúť, v akej funkcii bolo použité, a to práve pre 
vysoký stupeň využitia sémantiky motivujúceho apelatíva, napr. Zájdi pozrieť 
aj do N/nového obchodu. Ja mliečne výrobky kupujem len v P/potravinách na 
rožku. Zabehni do T/trafiky po cigarety.) Sú to vlastne apelatívne pomenova-
nia v platnosti vlastného mena. Takéto apelatívne pomenovania nadobúdajú 
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znak jedinečnosti v momente zápisu do obchodného registra na krajskom 
alebo okresnom úrade (jedinečný akt nominácie), čím sa zabezpečí jeho neo-
pakovateľnosť v danej lokalite, teda jedinečnosť, pretože na označenie novej 
firmy sa nesmie použiť názov, ktorý je už v príslušnom obchodnom registri 
zaznamenaný. Je to administratívno-právna nevyhnutnosť, ktorú musí každý 
majiteľ splniť. Pri pomenovaní firmy môže požiadať o registračnú ochrannú 
známku, čím zabezpečí, že sa na území republiky nemôže žiadna ďalšia firma 
zaregistrovať pod rovnakým menom. Aj ambimodálne typy logoným plnia 
jednoznačne onymické funkcie (pomenúvajú jedinečný objekt v istej lokalite), 
ich pragmatická hodnota je vysoká, a ak tvrdíme, že logonymá majú najbližšie 
k apelatívam, tak práve skupina ambimodálnych logoným je hranicou medzi 
apelatívami a chrématonymami. Hlavným kritériom posúdenia, či v danej 
výpovedi ide o apelatívum alebo proprium, by mala byť jeho funkcia, teda či 
používateľ „pracuje“ so všeobecnými príznakmi apelatíva, alebo pomenúva 
jedinečný objekt jeho obchodným menom.  
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NÁZVY RESTAURACÍ VZTAHOVÉHO MODELU „KDE“ 
V OKRESE ÚSTÍ NAD LABEM A JEJICH UPLATNĚNÍ  
V NEOFICIÁLNÍ KOMUNIKACI 

 
Patrik Mitter 

 
Názvy restaurací vztahového modelu „kde“ vytvářejí bohatou a ucelenou 

skupinu pojmenování. Vedle názvů jiných vztahových modelů, např. modelu 
„čí“ (BUFÍK – PAVLASOVÁ JARMILA) či jiných (např. EUROBAR) vyjad-
řují tyto názvy lokalizaci v krajině. Jedná se většinou o názvy déle existující, 
nepodléhající tak dobové módě (na rozdíl od názvů jiných vztahových mo-
delů). Tato pojmenování mohou také přinášet informaci o historii dané lokali-
ty, lze je tedy považovat za „tradičnější“. 

Cílem této studie je jednak pokus o aplikaci vztahového modelu „kde“ na 
názvy restaurací a jednak popis jejich podob při uplatnění v neoficiální ko-
munikaci. Jednotlivé vztahové modely jsou v odborné literatuře dobře popsány 
na materiálu toponym (srov. Šrámek 1999). O možnostech aplikace dalších 
vztahových modelů na názvy restaurací pojednávám v jiném článku (viz P. 
Mitter 2002, v tisku). Zkoumanou lokalitou byl okres Ústí nad Labem. Jednot-
livé názvy jsem získal excerpcí Zlatých Stránek 2001/2002, Severní Čechy – 
TTO Ústí nad Labem. Do excerpce jsem zařadil názvy barů, bister, hospod, 
hospůdek, hostinců, pivnic, podniků rychlého občerstvení, pohostinství, res-
taurací, vináren.1 

Vztahovým modelem a) „kde“ lze rozumět jazykové vyjádření lokalizace 
restaurace. Nejčastějším způsobem vyjádření této lokalizace je užití apelativa, 
které označuje místo – srov. předložkové názvy s u, na, pod, v – HOSTINEC 
U NÁDRAŽÍ, RESTAURACE U KAPLIČKY, RESTAURACE U HŘIŠTĚ; 
NA PŘEDMOSTÍ, POHOSTINSTVÍ NA KOPEČKU; RESTAURACE NA 
RŮŽKU; RESTAURACE POD HRADEM, RESTAURACE POD LÍPOU, 
RYCHLÉ OBČERSTVENÍ POD TISKÝMI STĚNAMI; RESTAURACE 
V PROSTORU, VINÁRNA V TŮNI. Transonymizací vznikají i názvy ze 
jmen sídliště, přičemž dochází ke změně morfologické charakteristiky původ-
ních místních a pomístních jmen. K takovým názvům patří RESTAURACE 
NA SKALCE (srov. jméno sídliště Skalka), RESTAURACE NA TERASE 
(srov. jméno sídliště Severní Terasa), RESTAURACE NA VYHLÍDCE (srov. 
jméno sídliště Pod Vyhlídkou, ale nikoli Na Vyhlídce). Podobně podle pomí-
                                                        

1 Pro jisté zjednodušení užíváme pro celý tento výčet v nadpise a dále v textu pojmenování res-
taurace. 
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stního jména Na luhách vzniklo pojmenování RESTAURACE NA LUHÁCH, 
stejně jako motivem názvu RESTAURACE HVĚZDA je pomístní jméno 
Hvězda.  

Dalším významným podtypem vztahového modelu „kde“ jsou názvy, 
v nichž se objevují apelativa označující lidská zaměstnání nebo funkce, srov. 
RESTAURACE U FORMANA, RESTAURACE U HASIČE, RESTAURACE 
U RYCHTÁŘE. Antroponyma (a to spíše příjmení majitele nebo majitelů) 
v názvech jako RESTAURACE U BECKŮ, RESTAURACE U FÍRŮ, U 
DOSTRAŠILŮ je třeba podle mého názoru z hlediska jazykového i funkčního 
hodnotit jako vyjádření vztahového modelu „kde“, přestože uvedené názvy 
obsahují příjmení majitele, tj. jakoby zdánlivě představovaly i model „čí“. 
Uvedená pojmenování lokalizují onymický objekt. Označují, kde se tento 
objekt (restaurace) nalézá, tj. u Becků apod.  

Rovněž velmi častým způsobem vyjádření lokalizace onymického objektu 
je pojmenování podle domovních znamení. Ve zkoumané oblasti reprezentují 
tento podtyp názvy RESTAURACE U JELENA, RESTAURANT U JELENA 
(jde o jinou firmu než v předchozím případě, přejetí cizí formy s odlišným 
sufixem restaurace – restaurant zde zajišťuje jednoznačnou identifikaci ony-
mického objektu), RESTAURACE U ŠŤASTNÉHO VLKA, U TŘÍ KOČEK, 
HOSPODA U DVOU KANCŮ, VINÁRNA U ERBU. K tomuto podtypu lze 
volně přiřadit i některé další názvy, které mají místní význam obecnějšího 
rázu, např. BAR U CÍLE, DOMA, NA KONEČNÉ, RESTAURACE KO-
VÁRNA.  

Zejména u restaurací (či spíše hospod, hostinců, pohostinství) na vesnicích 
se více než ve městech uplatňuje jako pojmenovávací motiv jméno obce, v níž 
se daná restaurace nachází. Tato skutečnost je pochopitelná, neboť identifika-
ce takového onymického objektu je jednoznačná. V malé obci se vyskytuje 
totiž většinou pouze jediné restaurační zařízení. Ve zkoumané oblasti jsou 
doloženy i názvy restauračních zařízení se jménem obce, např. HOSTINEC 
ZUBRNICE, SAUNA, RESTAURANT – TELNICE. Názvy jako VIETNAM-
SKÝ RESTAURANT HANOI, VINÁRNA HAVANA, LONDÝN nejsou 
vyjádřením lokalizace daných onymických objektů, jedná se o pojmenování s 
motivem metaforickým, asociačním, nikoli s motivem „kde“. 

Většina uvedených názvů je dvou- nebo víceslovných. Jednoslovné názvy 
jsou ojedinělé (např. DOMA). Tyto dvouslovné názvy pak vstupují do neofi-
ciální komunikace v podobě univerbizované, např. RESTAURACE HVĚZDA 
– Hvězda (srov. jít na Hvězdu, setkat se, sedět na Hvězdě). Pojmenování 
předmětu činnosti se v běžné mluvě v takových případech příliš neužívá. 
Podobně názvy jako U DOSTRAŠILŮ vstupuje do neoficiální komunikace 
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v podobě jednoslovné – Dostrašilové (srov. jít k Dostrašilům, setkat se, sedět 
u Dostrašilů). Podobně trojslovné názvy jako RESTAURACE U BECKŮ podlé-
hají univerbizaci. V běžné mluvě většinou nevystupuje ani pojmenování 
předmětu činnosti a ani předložka (srov. jít k Beckům, sedět, setkat se u Becků). 
Obdobná situace nastává při komunikaci s názvy jako RESTAURACE U JELENA 
(srov. jít k Jelenovi, setkat se, sedět u Jelena). Trojslovné názvy jako U TŘÍ KO-
ČEK vstupují do neoficiální komunikace v podobě Tři kočky (srov. jít ke Třem 
kočkám, sedět, setkat se u Tří koček) nebo v podobě univerbizované Kočky (srov. 
jít ke Kočkám, sedět, setkat se u Koček). U názvu RESTAURACE U ŠŤASTNÉ-
HO VLKA se kromě pojmenování předmětu činnosti vypouští i následující před-
ložka (jít ke Šťastnému vlkovi, sedět, setkat se u Šťastného vlka). V běžné mluvě 
tedy vystupuje tento název v podobě Šťastný vlk, event. v podobě univerbizované 
Vlk (srov. jít k Vlkovi, sedět, setkat se u Vlka).  

U názvů s předložkami na, pod se užívá v neoficiální komunikaci stejná 
předložka, jaká je součástí názvů, srov. jít na Terasu, pod Hrad; sedět, setkat 
se na Terase, pod Hradem (oproti oficiálním názvům RESTAURACE NA 
TERASE, RESTAURACE POD HRADEM). Podle mého názoru se však 
nejedná o užití předložky, která je součástí oficiálního názvu, nýbrž předložka 
vyjadřuje směr nebo prostorovou lokalizaci. Užití příslušné předložky je dáno 
gramatickou a sémantickou stránkou daného spojení. 

Je patrné, že vysoký stupeň „toponymičnosti“ názvů této kategorie přispívá 
k poměrně zřetelné profilaci realizace vztahového modelu „kde“ v oblasti 
pojmenování restaurací. Tendenci užívat jednoslovnou podobu místo oficiální 
dvouslovné nebo trojslovné podoby charakterizují mluvnické popisy jazyka 
jako univerbizační.2 Pro užívání dvojslovných místo trojslovných nebo 
čtyřslovných oficiálních názvů by termín univerbizace nebyl zcela přesný. 
Tento jev lze označit jako ekonomizaci vyjadřování propriálního charakteru. 
Její existence se zdá být zcela průkazná, je odrazem přirozené tendence k 
ekonomii vyjadřování. 
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A NA ICH FUNGOVANIE V KOMUNIKÁCII 
 
Ladislav Bartko 

 

Ako je už dobre známe, celkový inventár i jazyková podoba slovenských 
rodných mien, ktoré v súčasnosti fungujú v našej jazykovej komunikácii, 
predstavujú – podobne ako v iných krajinách a jazykoch – výsledok dlhého, 
mnohostoročného vývinu. Dlhodobý proces formovania týchto mien (ich 
vlastnej domácej tvorby, preberania z iných jazykov, funkčnej a jazykovej 
adaptácie a spôsobov uplatňovania v jazykovej komunikácii) prebiehal v šir-
šom kontexte vývinu celkových (najmä spoločensko-politických, kultúrnych a 
náboženských) pomerov na našom etnicko-jazykovom území. Na to, ktoré 
mená sa u nás do dnešných dní zachovali a v akej podobe sa používajú, vplý-
valo teda mnoho činiteľov jazykovej aj nejazykovej povahy (porov. napr. 
Majtán – Považaj, 1983, najmä s. 10 – 27; Habovštiaková, 1979, najmä s. 87 
– 92).  

V tomto príspevku si všímame a stručne analyzujeme niektoré výsledky 
vplyvu tzv. kancelárskeho úzu na slovenské domácke podoby rodných mien 
(hypokoristík). Pritom pod pojmom kancelársky úzus tu rozumieme – do istej 
miery zjednodušene – určitý stav ustálenosti (alebo aspoň tendencie k ustále-
nosti) vo využívaní jazykových prostriedkov utváraný štátnou administratívou, 
uplatňovanou v dlhšom časovom období. Táto relatívne ustálená kancelárska 
prax používania jazyka sa v jazykovej komunikácii prejavovala výraznými 
známkami petrifikácie istých jazykových javov a prenikaním týchto javov aj 
do bežného (prirodzeného) jazykového úzu (k použitým termínom porov. 
Krajčovič – Žigo, 1996, s. 82).  

V našom prípade máme na mysli kancelársky úzus utváraný uhorskou 
štátnou administratívou počas dlhodobej slovensko-maďarskej národno-
jazykovej koexistencie v spoločnom uhorskom štáte. Ide nám tu teda o niekto-
ré výsledky maďarsko-slovenskej jazykovej interferencie na vybranom druhu 
a súbore antroponým. Uvádzané javy sa ako interferémy v našom jazykovom 
vedomí dnes zväčša vnímajú už iba latentne alebo sa ako také nepociťujú 
vôbec.  

Skôr ako pristúpime ku konkrétnym príkladom, žiada sa uviesť, že nami 
sledované interferenčné javy predstavujú produkt dlhodobého kontaktu dvoch 
geneticky nepríbuzných jazykov, navyše jazykov, ktorých vzťah nemal cha-
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rakter rovnocennosti. Maďarčina bola jazykom vládnuceho národa, a teda 
jazykom s podstatne vyššou mierou spoločenskej prestíže, posúvajúcej ho do 
pozície úradného jazyka, zatiaľ čo slovenčinu aj jej samotní nositelia a použí-
vatelia dlho vnímali a hodnotili ako jazyk ľudový, využívaný prevažne len na 
bežnú komunikáciu súkromného rázu. 

Tomuto nerovnocennému postaveniu slovenčiny a maďarčiny zodpovedá, 
prirodzene, nerovnaká miera vzájomného ovplyvňovania sa, vzájomnej inter-
ferencie. Prejavuje sa to aj v oblasti tvorby hypokoristík a ich fungovania v 
jazykovej komunikácii.  

Jedným z prejavov nerovnocenného postavenia a nižšej spoločenskej pre-
stíže slovenčiny v starom Uhorsku je napríklad známa prax, že osobné mená 
Slovákov (dlhé stáročia len rodné či krstné mená, neskôr aj prímená a od 
konštituovania dvojmennej sústavy na konci l8. storočia rodné/krstné mená aj 
dedičné priezviská) sa v rôznych úradných písomnostiach a dokumentoch 
nielenže zapisovali maďarským pravopisom, ale že sa slovenské (ľudové) 
domácke podoby rodných mien pravidelne nahrádzali maďarskými (domác-
kymi, neskôr úradnými) podobami týchto mien. Tieto „náhradné“ „panskej-
šie“ maďarské podoby rodných mien (aj preto, že mali tendenciu nadobúdať 
charakter úradných, oficiálnych mien) si ako „panskejšie“ ich slovenskí nosi-
telia (prípadne aj širšie etnicko-jazykové spoločenstvo, ku ktorému patrili) 
spätne osvojovali a postupne začali využívať vo svojej bežnej jazykovej ko-
munikácii. V zložitých podmienkach jazykovej komunkácie v jazykovo zmie-
šanom slovensko-maďarskom prostredí, príp. aj na pomedznom území oboch 
susediacich etnicko-jazykových spoločenstiev (slovenského a maďarského), ba 
aj v homogénnom, čisto slovenskom jazykovom prostredí sa potom tieto mená 
postupne prispôsobovali podmienkam, v ktorých fungovali, a vyvinuli sa do 
podôb, v akých ich poznáme dnes. 

Na ilustráciu uvedených procesov a výsledkov týchto procesov uvádzame 
niekoľko príkladov. Ide o mužské a ženské hypokoristiká, ktoré sú známe 
jednak na celom Slovensku a používajú sa v jazykovej komunikácii realizova-
nej spisovnou slovenčinou, jednak v niektorej našej nárečovej oblasti a fungu-
jú v komunikácii realizovanej príslušným nárečím.1  
                                                        

1 Za kritérium celoslovenskej rozšírenosti vybraných hypokoristík nám slúži ich zaradenie do 
zoznamu „spisovných“ domáckych podôb rodných mien v 6. zväzku Slovníka slovenského jazyka 
(Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1968, s. 127 – 151), resp. do rovnakého 
zoznamu v práci M. Majtána a M. Považaja (1983). Výskyt vybraného hypokoristika v abovskej 
nárečovej oblasti – odvolávame sa naň skratkou nár., čo však neznamená, že toto hypokoristikum sa 
vyskytuje iba v abovskej nárečovej oblasti – máme overený svojimi vlastnými onomasticko-
dialektologickými výskumami (čiastočne je aj publikovaný, pozri Bartko, 1979). 
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Slovenské hypokoristiká, ktorých jazyková podoba je ovplyvnená starším 
kancelárskym úzom uhorskej štátnej administratívy (najprv uvádzame v sú-
časnosti záväzne kodifikovanú úradnú podobu vybraných mien, po nej použí-
vané i nepoužívané „náležité“ domácke podoby – bez deminutívnych foriem a 
bez ohľadu na ich rozšírenie, frekvenciu či rozličnú štylistickú hodnotu – a 
nakoniec, po bodkočiarke, uvádzame a pri niektorých stručným komentárom 
aj bližšie charakterizujeme podoby, v ktorých predpokladáme sledovaný vplyv 
uhorského kancelárskeho úzu): 

 
a) Mužské mená: 
Alexander – Alex, Ali, Alino, Alinko, Alo, Lexo; v podobách Šaňo, Šándor 

a nár. Šandor a Šaňi2 predpokladáme vplyv maď. podôb Sándor, Sanyi3. 
Andrej i Ondrej – Andro/Ondro, Anduš, Oňo, azda aj Andriš/Ondriš; hy-

pokoristiká Andráš/Ondráš a Bandi, rovnako nár. Andraš, Ander a Bandi 
dávame do súvisu s maď. podobami András, Ándor a Bandi. 

Bartolomej – Bartol, Bartolen, Bartomil, Bartoš; nár. Berti hodnotíme ako 
prevzatie hotovej podoby maď. hypokoristika Berti (od mena Bertalan).  

František – Franco, Fraňo, Fano; podoby Feri, Ferino, Fero a nár. Ferko 
(ako základná, nemaznavá forma), teda so začiatočným Fer-, majú svoj pôvod 
v maď. mene Ferenc.  

Július – Julino, Julo; podoby Ďulo a nár. Ďula, Ďusi, Ďuso (s konsonan-
tom ď na začiatku) nepochybne súvisia s maď. podobami Gyula a Gyuszi.  

Juraj – Jur, Juro; podoby Ďurčo, Ďurino, Ďuro a nár. Ďura, Ďuri (podob-
ne ako pri mene Július aj tu s konsonantom ď na začiatku) sú odvodené od 
maď. mena György. 

Ladislav – pri tomto mene takmer úplne absentuje domáca „náležitá“ for-
ma hypokoristika (so začiatočným Lad- alebo Laď- v predpokladaných podo-
bách Ladino, Lado, Laďo, ako je to v niektorých nárečiach, napr. v Šariši: 
Laďo); podoby Laci, Lacino, Laco a nár. Lacko (ako základná forma) vychá-
dzajú z maď. podoby tohto mena László. 

Ľudovít – Ľudo; Lajči, Lajo, Lajoš vychádzajú z maď. podôb Lajos, Laj-
csi. 

Pavol i Pavel – Pavo; podoby Paľčo, Paleno, Palino, Paľo, Paľušo a nár. 
Palko (ako základná podoba) poukazujú na to, že ich východiskom (so začia-
točným Pal-/Paľ-) je maď. podoba tohto mena Pál.  

                                                        
2 Nárečové podoby hypokoristík zapisujeme foneticky. 
3 Maďarské mená píšeme maďarským pravopisom (gy = ď, ny = ň, s = š, sz = s, zs = ž, cs = č). 
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Štefan – Števo, Štefo; podoba Pišta predstavuje prevzatie maď. hypokoris-
tika Pista. 

Vojtech – Vojto; podoby Belo, Béla dávame do súvisu s maď. menom Bé-
la.  

 
b) Ženské mená: 
Alžbeta – Beta, Betina, Betuša; nár. Erža hodnotíme ako prevzatie maď. 

hypokoristickej podoby Erzsi (od Erzsébet). 
Barbora – Babuša, Bara, Barča, Bora, Borča, Borbáľa; vplyv kancelár-

skeho úzu tu možno vidieť na podobe Boriša (maď. Boris).  
Elena i Helena – Ela, Elenča, Eluša, Hela, Helenča, Heluša; podoba Iľa 

a nár. Ilona vznikla od maď. mena Ilon. 
Mária – Maca, Maja, Maňa, Mara, Marča, Marčuľa, Marčuša, Mariena, 

Marina, Maruľa, Maruša, Maša; maď. vplyv možno vidieť na podobách Ma-
rika a Mariša (maď. Marika, Maris). 

Uvedené príklady analyzovanú problematiku iba ilustrujú a nevyčerpávajú 
jej objasnenie ani do šírky, ani do hĺbky. Jednak by bolo možné uviesť oveľa 
viac príkladov, jednak pri úvahách o vplyve uhorského kancelárskeho úzu na 
analyzovaný subsystém slovenských antroponým by bolo treba hovoriť aj 
o širších kultúrno-spoločenských a dokonca aj psychologických súvislostiach 
tohto vplyvu na jeho doterajší vývin, ustaľovanie a rozmanité formy fungova-
nia v jazykovej komunikácii. 
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POMOC AREÁLOVEJ LINGVISTIKY PRI VÝSKUME MOTI-
VÁCIE PRIEZVISK ALEBO ŠATAN NEMUSÍ BYŤ SATAN 
 
Adriana Ferenčíková 

 
Údaje, ktoré dialektológia doteraz pri výskume územnej diferencovanosti 

slovenčiny i s ňou susediacich alebo geograficky relatívne blízkych jazykov 
predstavila v regionálnych, národných i nadnárodných atlasoch či spracovala 
v lexikografických dielach, môžu byť bohatým zdrojom inšpirácie pri skúma-
ní pôvodu priezvisk slovenských obyvateľov, ba niekedy môžu aj spochybniť 
doteraz platné výklady. Zámerom tohto príspevku je poukázať na niekoľko 
vzťahov priezvisk a apelatívnej lexiky v súvislosti s jazykovozemepisnou 
diferencovanosťou slovenských nárečí, s medzijazykovými i medzietnickými 
kontaktmi.  

Všeobecne sa prijíma názor, že kodifikované podoby priezvisk majú pôvod 
v individuálnych prímenách. Výskumu činiteľov zúčastňujúcich sa na procese 
proprializácie apelatív venujú u nás trvalú pozornosť najmä V. Blanár (1996; 
tam aj odkaz na jeho predchádzajúce monografie a štúdie) a M. Majtán (1966, 
1980, 1994 a i.). Jedným typom motivačných podnetov na vznik živého mena 
z apelatíva je nejaká telesná alebo duševná vlastnosť pomenúvanej osoby 
pripomínajúca dajakú črtu predmetu alebo javu, ktorý sa týmto apelatívom 
označuje (por. napr. Blanár, 1990, s. 114 a nasl.).  

Z hľadiska jazykového vývinu nie sú zriedkavé prípady, keď apelatívum, 
v ktorom má pôvod živé meno a následne priezvisko, zo všeobecnej slovnej 
zásoby ustúpilo a jeho význam dnes poznajú už len etymológovia a tvorcovia 
historických slovníkov, no pretrváva ďalej v priezvisku (napr. brtáň ‚vlastník 
hniezda divých včiel‘ – Brtáň; miazdra ‚blana‘ – Miazdra). Z hľadiska územ-
nej členitosti lexikálnej roviny národného jazyka je pre väčšinu jeho používa-
teľov obdobná situácia, ak má apelatívum, ktoré prevzalo funkciu antropo-
lexémy, minimálny geografický areál.  

Do pamäti obyvateľov Slovenska sa niektorí naši hokejisti zapísali nielen 
tým, že boli členmi mužstva, ktoré nám roku 2002 z majstrovstiev sveta pri-
viezlo prvé zlaté medaily. Mnohým z nás sa pri priezvisku útočníka Tomíka 
automaticky v mysli vynorí aj s ním sa rýmujúce priezvisko jeho spoluhráča 
Somíka. No kým priezvisko Tomík si aj lingvisticky neškolený používateľ 
slovenčiny vie hneď dať do súvisu s krstným menom Tomáš, v ktorom má 
slovotvorný základ celý rad priezvisk slovenských občanov (napr. Toma, To-
maj, Tomajko, Tomanček, Tomančík, Tomaník, Tomanovič, Tomášik, To-
maščík, Tomašec, Tomašech, Tomášek, Tomáško, Tomašovič, Tomaškovič, 
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Tomčák, Tomčík, Tomčo, Tomek, Tomeček, Tomeš, Tomiš, Tomka, Tomko, 
Tomkovič, Tomkuliak a pod.), s určením pôvodu Somíkovho priezviska už 
môžu mať problémy aj lexikológovia. 

V súčasnosti má apelatívum somík vo svojej aktívnej slovnej zásobe už iba 
malý počet používateľov slovenčiny. V jednom čiastkovom význame – ako 
názov tej časti hrablí, do ktorej sú osadené zuby – sa dotazníkovým vý-
skumom zameraným na prípravu lexikálneho zväzku Atlasu slovenského 
jazyka takto zistilo v Liptove (vo vybraných výskumných bodoch Smrečany, 
Hybe, Lipt. Ján, Paludza, Bobrovník, Lipt. Kľačany; v bodoch Kvačany a 
Paludza vo fonetickej podobe soňík1). V tomto význame uvádza slovo somík aj 
K. Ondrejka v Krátkom slovníku nárečia slovenského liptovskosliačskeho 
(1997, s. 441) a z Liptova ho takto potvrdzujú aj doklady v kartotéke Slovníka 
slovenských nárečí. Porov.: Z javora sa urobiu somíg a do ňeho ďieri na zubi 
Iľanovo LM; Somíg miseu biď z dobrieho javorovieho dreva Hybe LM. 

Ďalším čiastkovým významom slova somík, v nárečovom archíve Jazyko-
vedného ústavu Ľ. Štúra SAV doloženým tiež iba z Liptova, je význam ‚hra-
nol na bránach, v ktorom sú osadené zuby‘ (Paludza LM, Pavčina Lehota 
LM). Hranoly ležia priečne cez spojnice, ktoré ich spevňujú. Séma ‚priečna 
poloha‘ je prítomná aj vo význame ‚vrchná časť rámu dverí‘, v ktorom toto 
slovo do svojich románov vniesol liptovský rodák M. Rázus2. Porovnaj: 

Paľko vytrešťí oči na Maroša (ktorý vychádza z maštale, sediac na kra-
ve)... a uvedomí si, ako je somík nízko. (Maroško); Pani stojí na prahu... Ale 
vtom – bác! – veľký hlinený hrniec tresne do somíka. Črepy padajú jej k no-
hám. (Krčmársky kráľ); „Vezmi si“, rečiem, „toho!“ „Ale, tatenko“, ona 
nato, „keď je ten maličký!“ „Nuž vieš, dievka moja, ja ti nájdem i takého, čo 
sa praští hlavou o somík.“ (Svety)  

Slovenský slovník z literatúry a nárečí K. a M. Kálalovcov (1924, s. 626) 
v hesle somík okrem významu ‚priečne drievko na hrabliach, bránach, moto-
vidle a snovadle‘ uvádza aj význam ‚stĺp zárubne‘, teda hranol vo vertikálnej 
polohe. V ňom je toto slovo dodnes známe v dolnotrenčianskych nárečiach3 
a rovnako – vo fonetickej podobe sumík – funguje aj v priľahlých slováckych 
nárečiach na Morave (p. V. Machek, 1968, s. 566). 

Sémantický príznak ‚vertikálna poloha‘ je na Morave aj v slovách somíc, 
somínec ako slovotvorných variantoch slova somík, ktoré sa v severnejšie 
                                                        

1 Zmena m > n v tomto slove nastala aj v časti poľských nárečí (p. Machek, 1968, s. 566). 
2 Podľa nášho názoru slovo somík v doklade (tiež z Liptova!) použitom v Historickom slovníku 

slovenského jazyka (5. zv., s. 335) nemá tento význam, ale význam ‚vrchná spojnica stĺpov zárubne‘. 
3 Údaj Ľ. Riznera (1906, s. 729) je v kartotéke Slovníka slovenských nárečí potvrdený dokladom z 

r. 1982. 
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ležiacom valašskom nárečí používajú vo význame ‚kôl v plote‘ (por. Bartoš, 
1895, s. 439; Machek, 1967, s. 566; Český jazykový atlas, 3. zv., s. 90 – 91). 
Slovotvorné varianty somín, somínec sú aj na protiľahlej slovenskej strane 
moravsko-slovenského jazykového pomedzia. Podľa informátora z obce Pap-
radno (száp. od Pov. Bystrice) sa tak nazývajú priečne brvná uložené medzi 
vonkajšou stenou a dverami vo vnútornej stene. Porov.: S tíx krátkíh brvén 
budú somínce. 

Motivačným podnetom vzniku živého mena z apelatíva somík mohol byť 
práve sémantický význam ‚priečnosť‘. Takéto prímeno mohol človek dostať 
pre svoju priečnu povahu alebo pre svoju nízku a plecnatú postavu. 

Na rozdiel od predchádzajúceho prípadu, kde je významová súvislosť 
priezviska s rovnako znejúcim apelatívom zrejmá už iba úzkemu okruhu 
používateľov slovenčiny ako materinského jazyka, pri priezvisku Šatan sa 
všeobecne vnuká predstava jeho súvislosti s apelatívom satan, označujúcim 
prvotne zlého ducha, diabla, druhotne veľmi zlého, zákerného človeka alebo 
veľmi neposlušné, mimoriadne zlé dieťa (p. SSJ, 4. zv., s.30). 

Vychádzať z apelatíva satan pri výklade propria Šatan nám bráni nielen 
skutočnosť, že v slovenských nárečiach sa znenie [šatan] v tomto význame 
nevyskytuje. V historických pamiatkach ho síce doložené máme popri slove 
šatanáš, prevzatom z latinčiny v jej severotalianskej výslovnosti (do latinčiny 
podoba satanas prešla z gréčtiny, tam z hebrejského šātān ‚nepriateľ‘– p. 
Machek, 1968, s. 538), zväčša však v textoch náboženského charakteru (po-
rov. HSSJ, 5. zv., s. 221), v ktorých možno predpokladať aj vplyv písomnej 
tradície iných jazykov. Aj v starej češtine bolo znenie šatan, šatanáš a spoluh-
láska š je v tomto slove dodnes v poľštine (szatan) i v maďarčine (sátán). 

Nepochybne aj slovo satan – i v dodnes nezachovanom znení [šatan] – sa 
mohlo v starej slovenčine uplatniť vo funkcii živého mena tak, ako slová čert, 
diabol. Tie máme ako prímená písomne potvrdené už v 1. pol. 15. stor. (Mi-
chael Chertowych, Topolčianky 1431; Andream Dyabol, Levice 1425 – 
p. HSSJ, 1. zv., s. 208 a 250), no úradnými menami sa nestali pre svoj spolo-
čensky dehonestujúci význam práve tak, ako sa vo funkcii priezvisk neuplat-
nili také apelatíva, ktoré v prenesenom význame fungujú ako hrubé nadávky 
(napr. pes, suka, sviňa, somár, anciáš, lucifer a pod.)4 

Podľa nášho názoru treba pri výklade propria Šatan vychádzať zo slovesa 
*šatati sę, ktorého základným prvkom sémantickej stavby je séma ‚príznako-

                                                        
4 Telefónny zoznam bratislavských bytových staníc obsahuje iba zdrobnené podoby Čertík, Čertek, 

Sataníková. Lexéma pes sa pri prechode z funkcie prímena do funkcie priezviska v úradnom styku 
nahrádzala latinským ekvivalentom (Pes > Canis > Kanis). 
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vá chôdza‘. (O ňom v širších genetických a sémantických súvislostiach p. Š. 
Ondruš, 1981).  

A. Bernolák (1825 – 1827, s. 2877) v hesle šatan uvádza nielen slovo-
tvornú podobu šatanáš, ale aj odkaz na slovo bocáň. Vo význame ‚bocian‘ 
eviduje slovo šatan aj HSSJ (5. zv., s. 607). A práve spôsob chôdze na dlhých 
tenkých nohách, ktorou sa tento vták vyznačuje, bol motivačným podnetom 
proprializácie jeho názvov. Slovo bohdál je ako prímeno dokumentované roku 
1511 zápisom v Žilinskej knihe (Ondrzeg Bohdal), doklad na rovnaké fungo-
vanie jeho synonyma bocian v Turci je z r. 1584 (Mikulass Bocian; p. HSSJ, 
1. zv., s. 140 a 142). Takýmto sémantickým posunom mohlo aj slovo šatan 
ako jeden z názvov bociana nadobudnúť platnosť antroponyma.  

V nárečovom archíve Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV máme nateraz 
na apelatívum šatan iba jeden doklad v spojení so šatanom zubi (Liptovská 
Štiavnica), doplnený vysvetlením ‚druh zubov na bránach‘. (Predpokladáme, 
že ich tvar je v dolnej časti ohnutý dopredu, a tým pripomína zobák.) Ide o 
prenesené pomenovanie na základe vonkajšej podobnosti, pri ktorom sa 
uplatnil obdobný sémantický postup ako napr. pri pomenovaní spodnej zádrž-
ky na konci oja slovami káčer, kačur, kačica. Takéto chápanie motivácie 
vzniku druhotného významu lexémy šatan môže podoprieť skutočnosť, že 
jeden druh brán má v poľských nárečiach názov bocianki (p. Kwestionariusz, 
1958, s. 34).  

No priezvisko Šatan môže mať pôvod aj v ďalšom, na slovenskom jazyko-
vom území sa nevyskytujúcom význame apelatíva odvodého od slovesa *šatati 
(sę). Terénne údaje kartograficky spracované v 2. zv. lexikálno-slovotvornej 
série Slovanského jazykového atlasu (Общеславянский лингвистический 
атлас, 2000) ukazujú, že v stred. a juž. Srbsku sa význam ‚samec kačky‘ 
vyjadruje kontinuantom formy *šatanъ, rovnoznačný názov v nárečiach jvých. 
Srbska a sev. Macedónska má predpokladaného predka v podobe *šatorъ, v 
časti macedónskych nárečí vo formálnom deminutíve * šatorъkъ (p. c. d., 
mapu č. 13). 

Ak vezmeme do úvahy, že v období tureckej okupácie Balkánu došlo 
k veľkému presunu obyvateľstva na sever, môžeme tak pri priezvisku Šatan, 
ako aj pri priezviskách Šátor, Šatara, Šatura, Šatka či Patan, Patka, Račak, 
ktorých nositeľmi sú slovenskí obyvatelia, predpokladať súvis s južnoslovan-
skými názvami káčera a kačky (p. c. d., mapy č. 13 a 22). Podporou tejto 
hypotézy by mohol byť aj výskyt priezvisk Husák, Mačak, Mačor, Mačura, 
Mačica (graficky i Macsicza) v slovenskom prostredí (o geografickom rozsa-
hu rovnakých apelatív s významom ‚gunár‘, ‚kocúr‘ a ‚mačka‘ p. mapy č. 10, 
12 a 23 v c. d.). 
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Slovotvorná štruktúra propria Šatan, zhodná so súčasnými slovenskými 
priezviskami typu Behan5, Čuvan, Kačan (<*kačati sę ‚tackať sa‘), nás však 
môže viesť aj k predpokladu, že v starej slovenčine apelatívum šatan fungova-
lo aj ako štylisticky príznakové pomenovanie nepekne, čaptavo, klátivo cho-
diaceho človeka, teda vo význame, ktorý sa v slovenských nárečiach dodnes 
vyjadruje slovami šanták, šantavec, šantoš, odvodenými od slovesa šantať 
(‚nepekne, čaptavo chodiť‘, ‚krívať‘) ako nazalizovaného variantu slovesa 
šatať.6  

Z toho, čo sme v spojitosti s priezviskom Šatan uviedli, vyplýva nielen to, 
že vylučujeme jeho pôvod v apelatíve satan, no i to, že aj pri jeho usúvzťaž-
není so slovesom šatať sa ako primárnej derivačnej bázy jeho fundujúceho 
apelatíva treba brať do úvahy viaceré vnútrojazykové, medzijazykové i mimo-
jazykové aspekty. 

Pri takto orientovanom výskume antroponým môžu byť údaje, ktoré areá-
lová lingvistika zhromažďuje v národných i nadnárodnách atlasoch, bohatým 
zdrojom inšpirácie. 
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MENO POSTAVY A TEXTOTVORNÉ POSTUPY V PRÓZE 
 
Viera Žemberová 

 
Medzi autorov, ktorý v (modernej) slovenskej próze od šesťdesiatych ro-

kov zahrnuli do stratégie textu aj sémantiku mena literárnej postavy, patrí Ján 
Johanides. Tento autor začleňuje postavu aj s jej menom do kompozičných 
(detailizovaných) súčastí svojho naračného sveta, zvlášť do jeho štruktúry 
„reálnych“ (mravných, sociálnych, existenciálnych, hodnotových) problémov 
a nimi podnecovaných individuálnych, ale svojím dosahom vždy spoločen-
ských kríz v sujetových vzťahov alebo pri modifikovaní realistického či fik-
tívneho výrazu fabuly. V próze Jána Johanidesa sa práve táto textotvorná 
„danosť“ za podpory mena postavy v stratégii jeho textov od sedemdesiatych 
rokov stáva dominantná. Isto tomu tak bude i preto, že sa autor považuje za 
tvorcu viacvrstvových, v rámci kompozície tenzijných naračných prostredí, 
ktoré „zovrie“ narátor do pevne organizovaného sémantického celku a ten 
„uzavrie“ spravidla (do spoločenského univerza zostáva otvorená) gnómou 
alebo (zúženou, cielenou, pre subjekt závažnou) mravnou pointou. 

Literárna onomastika za svoj predmet považuje stratégiu „vlastných 
mien,“ teda ich funkciu v literárnom diele. Z mien v naračnom svete textu ide 
predovšetkým o tie, ktoré „sú odrazom vlastných mien v reálnej komuniká-
cii.“ Pritom sa myslí na tie, ktoré vytvárajú súčasť „fiktívneho sveta,“ teda ide 
o mená v „literárnej komunikácii.“ Funkcia vlastného mena, naplnenie auto-
rovho zámeru pri ich vzniku, schopnosť súbežne s menom postavy vytvárať 
pre postavu potrebný časový, priestorový, sociálny a dejinný, ďalej aj etnický, 
vekový, typový kontext znamená doceniť tie funkcie „literárneho“ mena, za 
pomoci ktorých sa formuje schopnosť prostredníctvom mena charakterizovať 
postavu, evokovať jej akčný (fabula) a emotívny rozsah v sujete a dosah jej 
postojov k iným literárnym postavám a „dejom“ v kompozičnej (problémovej) 
štruktúre textu. Do funkcie, do sémantického rozpätia a identifikovania „zna-
ku“ mena literárnej postavy vstupuje autor v role tvorcu a čitateľ zas na poste 
rozlične disponovaného recipienta s (ne)schopnosťou spomenutý „znak“ v 
mene literárnej postavy dešifrovať a otvárať ho v jeho (možných, početných) 
významových súvislostiach a variáciách (K. Gutschmidt). 

Ján Johanides sa spravidla rozhoduje pre také literárne mená, ktoré majú 
charakterizačnú, asociačnú aj evokačnú vlastnosť vertikalizovať mravnú a 
v horizontále spresňovať príbehovú časť naračného sveta. Pri výbere literár-
neho mena v Johanidesovej próze sa a priori vylučuje možnosť autorovho 
„spoliehania“ sa na náhodu pri organizovaní „príbehu,“ čo naznačuje i to, že 
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kompozičná štruktúra autorových kratších i rozsiahlejších prozaických žánrov 
je „pevná“ a dôkladne (strategicky, pointou) pripravená.  

V prózach Jána Johanidesa „stojí“ za výberom mena pre postavu žáner, 
téma, problém a ich rozvíjanie v sujetovej a fabulačnej súradnici textu, čím sa 
môže rozumieť aj vyťaženosť/zaťaženosť postavy v štruktúre konkrétneho 
žánru textu. V tejto súvislosti má zmysel upozorniť aj na „spoluúčinkovanie“ 
umeleckej metódy a na filozofiu autorovho nazerania na svet (ako príklad na 
kompozičný a estetický presun v stratégii autora pri práci s menom postavy 
a poetikou textu v prózach Holomráz, Trestajúci zločin verzus Najsmutnejšia 
oravská balada, Marek koniar a uhorský pápež). 

Sofistikovaný výber mena pre literárnu postavu patrí medzi vlastnosti au-
torského postupu J. Johanidesa, na čo sa upozornilo už dávnejšie (Furdík – 
Žemberová, 1995, Žemberová, 1998). Táto skutočnosť však znamená predo-
všetkým to, že funkcia mena literárnej postavy vo vzťahu medzi literárnym 
dielom a čitateľom už nemôže byť iba výsledkom nezáväzného pohrávania sa 
čitateľa s vlastnými asociáciami. Prozaik Ján Johanides si vyžadaje vzdelané-
ho, pripraveného a kultivovaného čitateľa. Ináč sa – obrazne naznačené – 
sémantika jeho textu pred čitateľom neotvorí a on sa pohybuje iba horizontál-
ne „v príbehu,“ s ktorým sa (nevediac o tom) v jeho kompozičných súvrs-
tviach a noetike nikdy nevyrovná. Napokon sa dá naznačiť i krajná poloha 
tohto vzťahu: jednoducho ho ani „neprečíta“ a to i napriek tomu, že ho discip-
linovane „číta od prvej po poslednú stranu.“ 

Krátka próza Žiarlivosť s halali (Johanides, 1987) má dispozície prózy 
z medzižánrového priestoru (Hodrová, 1989, s. 162 a n.). Po prvom čitateľ-
skom kontakte próza Žiarlivosť s halali zapôsobí ako „zhluk,“ kondenzovaný 
náčrt alebo ako „rafinovaná“ syntéza jednotlivých, rôznorodých súčastí navrs-
tvovanej (ľudskej, medziľudskej, situačnej) tenzie v postave a jej okolí s jedi-
ným možným (konečným) riešením problému (vertikálne podnecovaného 
postavami) aj sujetu (manipulovaného medzi nimi). Napokon očakávanie 
(žánrovej) syntézy „podsúva,“ lebo ho asociuje, už názov textu Žiarlivosť s 
halali.  

Názov prózy pritom spája do jednoty dve asociácie podporené (všeobec-
nou) reálnou, skutočnou, verifikovateľnou praxou, ktorá súvisí so vzťahmi 
sociálne, emotívne, mravne, existenciálne, pracovne, subjektívne, rodinne, ale 
aj inak navodenými podľa okolností, ktoré smerujú k problému, v ktorom 
absencia tajomstva, ako epicentra problému, je nemožná. 

Prvá asociácia, ktorá sa pripomenula, sa odvíja od javu žiarlivosť: 
Žiarliť možno na niekoho, na niečo, pre nejakú konkrétnu či fiktívnu prí-

činu, lebo ju nepoznáme (tajomstvo) alebo jej z vlastnej vôle neveríme, hoci sa 
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jej prítomnosť, výskyt, jestvovanie nedá poprieť. Stav a prejavy žiarlivosti sa 
prijímajú ako latentné, stupňujúce sa ochorenia subjektu, ktorý odmieta reál-
ne, rozumové i pragmatické korektúry situácie a dokáže indivíduum, čo ocho-
reniu podľahlo, natrvalo deštruovať v jeho schopnosti racionálne vyhodnoco-
vať/zhodnocovať svoju (osobnú – intímnu, pracovnú – spoločenskú) situáciu 
voči niekomu alebo niečomu. 

Druhá asociácia, tiež už spomenutá, sa odvíja od činnosti, akcie, čo sa via-
že na symboly, zvuk alebo aj na odev, prostredie, sociétu, podmienky na člen-
stvo, zvyky, predpoklady, normy, aké sprevádzajú vo všeobecnom i konkrét-
nom povedomí ohraničeného spoločenstva, ale aj horizontálne, teda navonok 
to, čo oznamuje a rozumie sa termínom (zvukom) halali: Ide (spravidla) o 
„chlapskú“ akciu s rituálom (spolok, spoločenstvo, zver, príroda, odev, zbraň, 
lov, družnosť a jeho začatie i ukončenie zvučkou halali), pri ktorom sa vie, čo 
sa bude štvať (loviť) a čo padne za obeť rešpektovaného rituálu. Lenže halali 
ohlasuje (pripravovaná, dokonaná) smrť zvieraťa a mravne odobruje lovecký 
rituál (jedného, viacerých) človeka, hoci ten osciluje na hrane život a smrť, 
zbytočné a nevyhnutné, mravné a nehumánne, (ne)ovládanej vášne s prísnymi 
pravidlami, zákonmi a vedomím osobnej cti (dohovoreného odpustenia) za 
spôsobenie zániku života krásneho, užitočného, ušľachtilého, ale aj nebezpeč-
ného, útočného, dravého alebo aj chorého, premnoženého (…) zvera a zviera-
ťa. Symboliku odvodenú z halali možno pochopiť aj ako príčinu smrti zviera-
ťa so zdôvodnením, ktoré jej dali ľudia, ale nie nadčasový zákon prírody a jej 
následky i dôsledky (ne)vypovie, zreálni príroda o niečo neskôr.  

Halali oznamuje a sprevádza činnosť a stav na vyjadrenie nerovného súpe-
renia medzi prírodou a spoločnosťou, medzi archetypom nečasového a civili-
záciou časového prejavu „úkonov“ žiť, byť, konať, tvoriť, ničiť, vlastne v 
krajnej polohe medzi životom a smrťou.  

Halali chápané ako symbol, zvuk, úkon, predmet, jav (…) dokáže okami-
hom smrti a úniku pred ňou zrovnovážniť zákon prírody a zákon človeka tak, 
že súd nad výsledkom činnosti s halali prenecháva na mravné vedomie, na 
následky, aké po sebe zanechá (smrť a jej zmysel: obnova zdravého fondu, zo 
zábavy), ale teraz už iba človeka.  

Existenciálne a mravné prejavy v činoch a ich následkoch vo vedomí, sve-
domí, hodnotách (…) jednotlivca i (kvality) spoločnosti, z ktorej prichádza, 
ale súčasne ju zastupuje, dostali sa v Johanidesových prózach do ich tematic-
kého prostredia. Zázemie spomenutých prejavov postavy v „príbehu“ – tie sú 
vyjadrené sujetom, problémom, atmosférou – autor „zachytáva“ o akékoľvek 
reálie z dejinnej, časovej a priestorovej reality z vývinovej cesty človeka „sku-
točnosťou“ (Hodrová, 1989, s. 162) a znova je to on, kto z nej abstrahuje a 
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tvaruje vo svojej próze fiktívne (novo)utváranú naračnú skutočnosť (Ingarden, 
1989, s. 81).  

Žiarlivosť s halali možno sústrediť do príbehového náčrtu z nerovného 
mocenského vzťahu troch mužov z výrobnej (stavebnej) sféry, ktorí sú vzá-
jomne spojení „priateľstvom,“ svojimi rodinami (dcéry), prácou a machiná-
ciami pri výstavbe občianskych „sietí,“ ďalej vyžadovaným spoločenským 
predvádzaním sa (poľovačky, pitky, prostriedky, dobové znaky blahobytu, 
vily, manželky atď.): „veľký direktor“ – Laco Kostrč, riaditeľ stavebných 
prevádzok Vojtech, Béla Bjackuliak a jeho zástupca Plakáč. K riaditeľovi 
Bjackuliakovi sa pridružuje manželka Ružena (krásna ruža s tŕňmi), možno 
knihovníčka a dcéra Valika (z mužského Valerius), k Plakáčovi zas dcéry s 
prezývkami v role anonymizujúceho a zľahčujúceho maskota Zizi – Zuzana, 
Nani – Nataša a manželka Babaja, ktorá iné pomenovanie ako prezývku ani 
nemá.  

O Ružene Bjackuliakovej treba vedieť, aby vzťah medzi ňou a jej manže-
lom bol pre odmocňovanie sémantiky literárneho mena jej postavy prístupný 
a prostý, i to, ako o nej premýšľa jej partner: „Nespoznal v Ružene s hrošou 
kožou pod citlivou pokožkou tú pravú a jedinú z tisíc a jednej ženy“ (s. 14).  

Ironické sentencie o matke a Katke neobišiel autor pri výbere dcérinho, po 
bylinkách voňavého, tak liečiaceho, ako aj zabíjajúceho mena Valéria, pretože 
otcovi, keď spomína na svoju malú Valiku, vybaví sa pred jeho vnútorným 
zrakom klavír, na ktorom hrávala, a veľkonočné bahniatka, lebo ich považo-
vala za myši, no predsa len: „Keby mala aspoň čosi z Ruženinej nepriamej, 
obozretnej, kľučkujúcej, ale cieľavedomej výbojnosti a usmievavej, no neús-
tupčivej panovačnosti, ktorú máločo rozčúli, obstála by skôr so svojím napä-
tím, ktoré v nej vyvolávajú tí polomuži skackajúci okolo nej, modrá a zelená 
jej nesmierne pristanú …“ (s. 15). Napokon sa Bjackuliak sústredí iba na 
dcéru dnešného dňa a položí si otázku pochybnosti: „Valika ešte asi nikdy 
doteraz neuvažovala, kde je, kde sa nachádza a čo robí, ak ho dlhšie nevidí, a 
po prvý raz sa takmer preľakol, či Valika má vôbec pocit obavy o kohokoľ-
vek“ (s. 15). 

Prázdnotu, nepriateľstvo, zneužívanie, sebectvo, nelásku, neviazanosť, 
neúctu a neschopnosť i neochotu hovoriť a dohovoriť sa, teda porozumieť si 
medzi mužmi a ženami, rodičmi a deťmi, otcami a dcérami preveril Joha-
nides aj z druhej strany mužského trojuholníka, keď si všíma Plakáčovu rodi-
nu. Plakáčova žena Babaja (baba jaga, baba ja, babizňa, ba ba ja, bejby, babi-
ca, bábika) má dravé sebavedomie (s. 19), je bezohľadná, spupná, plavá, mo-
letná šelma, je to tigrica s piatimi semestrami národopisu (s. 20), ktorá 
Bjackuliakovi: „Bola pre neho priehľadná, no nielen preto, že sa v mnohom 
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podobala Ružene“ (s. 20). Kým medzi Bjackuliakovcami, zdá sa, je nenávisť 
koncencia, medzi Plakáčovcami ešte vrie jej láva: „To, že si mal vždy kurvy, 
som ti vládala odpustiť, ale že (…) to isté chceš spraviť aj z našich dcér, to už 
nemôžem vydržať.“ (s. 38).  

Pre postavy mužov v Johanidesovej mikroscéne „vopred ohlásenej smrti“ 
Vojtecha Bjackuliaka, ktorú dá do chodu manipulátor na poste veľkého direk-
tora Laco Kostrč, aby „stabilizoval“ vo svojom područí Bjackuliaka a „pom-
kol“ proti nemu dravého Plakáča tým, že zverejní Plakáčov pomer s Bjacku-
liakovou dcérou (popáleniny na ich telách, cesta do Prahy, epizóda s aviou), 
platí pre ne aj ďalší, navonok sceľujúci okamih z ich profesijnej, nie však 
ľudskej koexistencie, hoci prestali medzi nimi už dávno rozlišovať, čím sa 
pripravili o svoju autenticitu a individualitu, napokon: „Každé zamestnanie 
zanecháva svoju stopu na individuálnom charaktere a modifikuje názor na 
život tých, ktorí ho vykonávajú“ (Dewey, 1998, s. 439).  

Johanidesova próza sa stane prostredníctvom narátora, postavy a jej suje-
tových prepojení vstupom in medias res do vertikalizovaného rozkladu vše-
tkého (kvalita pracovného zapojenia) a do maxima vyhroteného nepriateľské-
ho prejavu najbližších (otec verzus dcéra, manžel verzus manželka), pritom 
tieto dve zložky kompozičného celku by sa mali prejaviť ako výraz existen-
ciálneho modusu reality v naračnom svete (Ingarden, 1989, s. 81).  

Ohraničenie akčného priestoru prózy pre fabulu (súperenie mužov vyjad-
rené vzájomným strachom) a zjednosmernenie sujetu na únik postavy muža 
z dosahu vzájomného emotívneho ohrozenia a vedomého ubližovania si, pa-
radoxne, nesmeruje presun postavy do „kolektívu,“ ale ponecháva ju ako indi-
víduum súkromné pohltiť anonymnou mocou verejného zásahu či už slovom, 
klebetou, prezývkou, zľahčovaním jej významu, prípravou podmienok na jej 
ľudskú a spoločenskú likvidáciu atď. (Dewey, 1998, s. 435). 

Márquezovská alúzia na vopred ohlásenú smrť Vojtecha, Bélu, oravského 
Kuba, jesenejúceho chlapa, hornooravského chlapca, nadšeného betlehemca, 
poctivého blázna, stopercentného chlapa Bjackuliaka (viac, bac, bijatec, gu-
liar, kukliar, kutiar) začína sa ako žart („vtip“) veľkého direktora Laca Kostr-
ča (kosť, trčať, anatomická časť kostry), ktorý si vo svojej mocenskej zvráte-
nosti objedná smútočnú reč u Plakáča (plakať, pláchať, flákať sa – cudzolož-
ník, Marlon Brando pre Valiku – autor chce týmto podobenstvom najskôr 
pripomenúť herca v role kultového filmu Posledný valčík v Paríži, s. 27), aby 
narýchlo zhodnotil rozostavenie ľudských figúrok na svojej „šachovnici“ z 
tých, ktoré musia (je to jeho „bodrá“ vôľa) naplniť za akúkoľvek cenu a pro-
striedkami jeho predstavu o zisku stotisícovej odmeny za dostavanie niektoré-
ho zo sídlisk v nereálnom (Bjackuliak hovorí absurdnom, s. 24 – 25) časovom 
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termíne. Kostrčova reč sa krúti okolo stavenísk s príznakovou zvukovou rovi-
nou slova (Ingarden, 1989, s. 74), okolo mien s materiálnym významom (In-
garden, 1989, s. 75), s intencionálnou danosťou jednoznačne charakterizovať 
realitu (Ingarden, 1989, s. 75 – 76), pretože si autor zvolil meno z funkčného 
slova (Ingarden, 1989, s. 82), teda z Močariny jedna, Močariny dva, Bzinky. 
Tieto mená pre staveniská sú už svojimi iniciačnými pomenovania na terén-
nom trasovisku tak, ako sa do neho prepadávajú postavy s hovoriacim (cha-
rakterizujúcim, typovo jednosmerne vyčleňujúcim) menom Kostrč a Plakáč. 

Po prvé: otvorenie naračnej akcie založenej na krutom (tragédiu predzna-
menávajúcom) vtipe o údajnej smrti: 

1. Kostrč po telefóne oznamuje Bjackuliakovi: „S Plakáčom chodí tvoja 
dcéra. Počuješ presne. S Plakáčom: S tým vajčiakom! Ale tvoja dcéra ho po-
važuje za Marlona Branda! Mal by si vedieť, čo ti vystrája námestník. Ne-
chcel som ti to povedať, ale vyprovokoval si ma!“ (s. 25). 

2. Kostrč po telefóne žiada Plakáča: a) „Počuj: budem ti asi musieť pove-
dať smutnú novinu. (…) Bjackuliak zomrel. (…) Sprav reč. Ale nie dajaký 
guláš, čo si požičiaš z odboru pre občianske záležitosti! Niečo, čo bude mať 
šmrnc!“ (s. 28). 

b) „Čo by si povedal, keby si bol menovaný na jeho miesto? Nie si rád…?“ 
(s. 29). 

c) „Musíš začať usmerňovať Bajckuliaka, keď sa bude zajtra na mňa ježiť, 
lebo nebol ani trochu nadšený!“ (s. 29). 

3. Plakáč po telefóne sa dožaduje pravdy od Kostrča otázkou: „Tak um-
rel?!… Alebo žije!“ (s. 29). 

4. Bjackuliakova dcéra Valika po telefóne Plakáčovi: „Oznamovala mu, že 
otec prišiel domov v dobrej nálade, že nechcel ísť spať, že začal robiť biftek, 
že bol pritom trochu čudný, že si pískal, čo predtým nikdy nerobil, a že naraz 
spadol, že je mŕtvy, že odrazu iba spadol ako normálna vec“ (s. 36 – 37). 

Po druhé: zhodnocovanie osobnej situácie po odhalení vtipu: Bjackuliak 
po správe o Valikinom pomere so ženatým námestníkom je: „rozhodnutý, že 
so sebou skoncuje dnes“ (s. 27). 

Tretie riešenie v medzičase jednotlivých akcií, keď pravda nie je poznaná: 
1. Plakáčov monológ:  
a) „Bjackuliak žije. Prečo sa z toho neteším? Idiotský vtip. Sprostý vtip. 

Jasné, že žije, Bjackuliak žije: ale prečo som tomu tak naraz uveril? (...). Je to 
vtip, Kostrč bude teraz čakať, kedy opäť zavolám Bjackuliakovi, obaja sedia 
v kancelárii a rehocú sa zo mňa“ (s. 32); 

b) „… ale jedno je záhada: spal s Kostrčovou ženou? Keď spal, tak by to 
mohla byť biankosmrť, ale Kostrč nie je všemohúci …“ ( s. 32); 
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c) „… Kostrč Bjackuliaka nenávidí, nie: tí dvaja sa nikdy nesprisahajú 
proti mne, aj keby to obidvaja potrebovali ako soľ, v tom bude čosi iné, vzápä-
tí v ňom vyvstala otázka, ale zľakol sa jej. Otázka, ale aj odpoveď na ňu. 
Vojto nemal loziť za ňou vtedy do kuchyne, a čo ak s ňou spal?“ (s. 32); 

d) rozsudok a súčasne aj pointa „otvoreného“ sujetového a problémového 
reťazca prózy, keď sa Plakáč zastrája na Laca Kostrča: „Počkaj, však ja ti 
ukážem, pomyslel si Plakáč, za Bjackuliaka ti dokonale zvediem ženu, lenže 
mňa ty neuštveš!“ (s. 471). 

2. Trvalý „tieň“ na Bjackuliakovom svedomí zanechal bastardík s hovoria-
cim menom Šticko (štica, odstávajúce dlhé vlasy, padajúce vlasy do čela), 
ktorým do naračného epicentra Johanidesovej prózy vstupujú, popri koži, 
rukách, predovšetkým oči v najrozličnejších „hovoriacich“ modifikáciách: od 
ich podobenstva s ďalekohľadom po ich adjektívne sémantizované, emotívne 
a esteticky vyťažené variácie, keď sú: dôverčivé a odovzdané oči (s. 39), oči 
užasnutého dedinčana (s. 39). 

 Johanides popri hovoriacich menách literárnych postáv, menách s podo-
benstvom zapája do svojej kompozičnej schémy prozaického testu aj mená 
reálií časových a spoločensky funkčných, až univerzalizovaných svojou ten-
denčnou sémantikou, medzi nimi skratky (VB, Priemstav), mená denníkov 
(Pravda, Práca), organizácií (ČSM), pomenovanie dňa (utorok), časovú kon-
krétnosť ako dátum (12. júna 1984), ale aj mená s historickým a politickým 
kontextom a jednoznačnou sémantikou, akými sú Rakúsko-Uhorsko, Poľsko, 
slovenský štát, 1948, Československá republika. 

Pritom v expozičnej časti prvá veta prózy Žiarlivosť s halali oznamuje, že 
sa v močarine po prietrži našla mŕtvola veterinára Ondreja Mlačeka (s. 9). On 
ako postava nie, ale jeho hovoriace meno predznamenáva, o čom sa možno vo 
vzťahu trojice mužov mlčí, no jeho smrť, aj keby bola vopred ohlásená, už 
nezaváži: „Predstav si! Našli Ondra Mlačeka“ – (mláčka, mláka, mráčik, 
máčadlo, malá kaluž vody…) – „bola to skutočne vražda. Normálna vražda. 
Keby nie toto, toto more, čo padá, tak sa to nikdy…“ (s. 33).  

Do prvej vety ako do pôdorysne javiska vkomponoval Ján Johanides sché-
mu svojej stratégie s témou, problémom, postavou a jej menom. Do nej kon-
denzoval obavu z toho, čo symbolizujú puška a ďalekohľad v čase, priestore, 
zacielení a uskutočnení základného zmyslu na ich (predmetné) jestvovanie 
v obrazných medziľudských vzťahoch. Reálne aj fiktívne, materiálne či zmys-
lové stavenisko pre ľudí, z ľudí, v ľuďoch vždy mení „terén.“ Ide o viditeľný 
a drsný zásah, zvonku či zvnútra, do pôvodného stavu pokoja (priestoru, duše, 
tela, vzťahu…) a niekto pred zmenou musí ustúpiť. Už aj preto, aby vzniklo 
konštruktívne riešenie a „nová pravda,“ lenže: „Pravda – to je príroda. Vlast-
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ne lov (...), má vlastnú morálku“ a to i napriek tomu, „že sú rozličné morálky 
a rozličné oslobodenia“ a stavenisko sa mení na spôsob, ako „sa oslobodiť od 
ilúzií“ (Šklovskij, 1986, s. 36, 38 – 39).  

Johanidesove prózy, nech to nevyznie banálne, sú mravne nastavenou 
„energiou omylu,“ ktorá – on to aj predpokladá – veľa nezmôže, preto sa 
zaujíma slovom, ako, kde a kedy, pretože vie, čo sa dá ešte hľadať v človeku o 
ňom samom. 
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NOMEN EST OMEN V ROMÁNOCH PÁLA / PAVLA ZÁVADU 
 
Mária Žiláková  

 
O literatúre tzv. malých národov sa hovorí, že zostáva v zajatí národného 

jazyka, t. j. nepovšimnutá veľkými európskymi národmi, a za oceán sa von-
koncom nedostane. Viacnásobne to platí o literatúre národnostných, resp. 
etnických menšín.  

Prvý román Pavla Závadu, Jadviga párnája, ktorý vyšiel r. 1997, vyvolal 
neobyčajný záujem širokej verejnej mienky inteligencie tak v Maďarsku, ako 
aj v zahraničí. Doma sa hodnotil ako šláger Týždňa knihy (Ünnepi Könyvhét) 
a v priebehu jedného roku sa dožil troch vydaní. Autor bol r. 1998 vyzname-
naný za toto dielo vysokou literárnou cenou, cenou Józsefa Attilu. Román bol 
zaradený aj medzi knihy, ktoré reprezentovali Maďarsko na frankfurtskom 
veľtrhu kníh r. 1999, keď sa Maďarsko zúčastnilo na tejto akcii ako čestný 
hosť. Dielo sa krátko po objavení začalo prekladať do početných cudzích 
jazykov, slovenský preklad Renáty Deákovej Jadvigin vankúšik vyšiel r. 1999.  

Rodinný román Jadvigin vankúšik predstavuje zároveň nový typ sloven-
skej literatúry v Maďarsku, pokiaľ je venovaný životnej dráhe Komlóšana 
Ondriša Ostatného (Osztatní)  –  zároveň s dosahom na širší dolnozemský 
región, na historické udalosti a život Slovákov v tomto regióne, je však napí-
saný po maďarsky, s početnými slovenskými vsuvkami, zvratmi a kalkmi zo 
slovenčiny. Menej nápadné je pre neodborníka, ako autor adaptuje do maďar-
činy funkčné vrstvy komlóšskeho slovenského jazyka, ale jazyk románu sa 
vyznačuje aj inými zvlášnosťami, ktorým som venovala osobitnú štúdiu.1  

Veľké očakávanie predchádzalo zrod novšieho románu autora, Milota 
(2002), ktorý je síce rodinnou kronikou inej komlóšskej rodiny, ale historic-
kými udalosťami akoby pokračovaním predchádzajúceho.  

Sám autor konkrétne odkazuje na nadväznosť svojho nového diela na 
predchádzajúce: Na s. 318 sa čitateľ dozvedá o tom, že Osztatní Ondris (On-
driš Ostatní) prinesie domov zo Straslundu nevlastnú dcéru svojho otca, s 
ktorou sa ožení. Spomínajú sa Jadvigine vychádzky do Békešskej Čaby, nie-
ktoré postavy maďarskej inteligencie dolnozemského regiónu, s ktorými sa 
priatelí. K jej kruhom patrí aj Komlóšanka Ilona Kuhajdová, postava s tragic-
kým osudom, na formovaní osudu Ilony mala aký-taký podiel aj Jadviga. 
Ďalej na 647. strane píše autor o tom, že Osztatní (Ostatní) Marci umrie ces-
tou domov z frontu na vojenskom vlaku, už blízko svojho domova, podobne, 
                                                        

1 Zsilák, M. 1998. 365 – 371. 
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ako Ján, mladší syn Anny Milotovej, sestry Györgya/Gyurka (Ďurka) Milotu. 
Príbuzenstvo rodiny Ostatních a Milotovcov dokladá aj rodokmeň Ďurka 
Milotu.2  

Prv, než by som pistúpila k podrobnejšej analýze systému vlastných mien 
dvoch uvedených románov Pavla Závadu, patrí sa stručne zhodnotiť onomas-
tickú literatúru, ktorá sa vzťahuje na Slovákov v Maďarsku:  

Ako bibliografia ukazuje, pramenný materiál predstavujú historické, 
miestnohistorické diela staršieho či novšieho dáta, základné monografie o 
slovenských jazykových ostrovoch v Maďarsku a materiály etnografického 
charakteru. Počet prác, ktoré odborne spracúvajú pomiesne názvy, rodinné 
mená a živé osobné mená Slovákov v Maďarsku, je skromný. Za najúplnejšiu 
– čo do rozsahu a obsahu – sa môže pokladať práca V. Blanára,3 chýba z nej 
však práve materiál vlastných mien najväčších lokalít juhovýchodnej Dolnej 
zeme. V tomto ohľade som sa mohla spoliehať na príspevky A. Divičanovej 4 
a J. Gomboša.5  

Postavy v románoch P. Závadu majú v prevažnej väčšine priezviská, ktoré 
sú dodnes živé v Slovenskom Komlóši, resp. v okolitých slovenských lokali-
tách bývalej Békešskej a Čanádskej stolice. Napr.: Adamik, Árgyelán (Árde-
lán), Blaho, Boszák (Bosák), Bugyinszky (Budinský), Cvalinga, Csjernyik 
(Čiernik), Csúvár (Čúvar), Dusa (Duša), Gyurovszky (Ďurovský), Hlavács 
(Hlaváč), Hroncsok (Hrončok), Hruska (Hruška), Hudák, Hulina, Huterjak, 
Chmel, Karkus (Karkuš), Klement, Kohut, Kokan, Koleszár (Kolesár), Krsják 
(Kršiak), Kusnyarik (Kušňarik), Lászik (Lásik), Lehoczky, Lestyan (Lešťan), 
Lomjanszky (Lomiansky), Machan, Medovárszky (Medovársky), Moravszky 
(Moravský), Rocskár (Ročkár), Rosza (Rosa), Strbka (Štrbka), Számuel (Sá-
muel), Szikora (Sikora), Szlávik (Slávik), Szmrdák (Smrdák), Szvetlik (Svet-
lik), Tyeplan (Teplan), Zelenák – v Jadviginom vankúšiku, z ktorých sa v 
novšom románe opakujú: Boszák (Bosák), Hulina, Kohut, Medovárszky (Me-
dovársky). V románe Milota túto vrstvu priezvisk dopĺňajú: Adamec, Barto-
lák, Bencsik (Benčik), Bubenyik (Bubenik), Cservák (Červák), Chrappan, 
Dobrák, Hobot, Hrdlicska (Hrdlička), István (Ištván/Ištváň), Karlovszky (Kar-
lovský), Král, Kuhajda, Kústyik (Kúštik), Kukucska (Kukučka), Kozák, Li-
tovszky (Litovský/Litavský), Nyemcsok (Nemčok), Ondrejó, Racskó (Račko), 
Ribár, Roszkos (Roskoš), Szuszekár (Susekár), Valentini, Vantara, Zvonár.  

                                                        
2 Závada P. 2002. 
3 Blanár, V. 1950.  
4 Gyivicsán, A. Névtani értesítő 15. 131 – 134, Divičanová, 1994. 
5 Gombos, J. 1991. 197 – 198. Gomboš, J. 2000. 72 – 76., 1999. 79 – 87. 
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Poznamenávam, že úradne sa mená Slovákov v Maďarsku vždy písali 
podľa pravidiel maďarského pravopisu, vedome ich používame v slovenských 
ústnych a písomných prejavoch podľa pravidiel slovenského jazyka od 1990-
tych rokov, ale vyskytujú sa takéto formy aj v predchádzajúcom období. 
V románoch, keďže sú napísané v maďarskom jazyku, písanie vlastných mien 
odzrkadľuje aj túto skutočnosť.  

V istom zmysle aj uvedená vrstva bežných dolnozemských priezvisk má 
funkciu nomen est omen, pokiaľ sa nimi markantne oddeľujú príslušníci slo-
venskej národnosti od iných etnických, resp. národnostných skupín. Príslušní-
ci židovskej etnickej skupiny, ktorá bola v Slovenskom Komlóši v porovnaní 
s inými lokalitami okolia početná, majú priezviská: Angszter (Angster), Bin-
der, Buchbinder, Dunkeldorfer, Grand, Grósz (Grós), Gruber, Grüszgott 
(Grüsgot), Feuer, Kientzl, Klein, Márkus (Márkuš), Müller, Singer, Vogel, 
Weisz (Weis), Weiszmüller (Weismüller), Winkler, Unger – prípadne sú to 
osoby, s ktorými majú hlavní hrdinovia obidvoch románov styky mimo lokali-
ty. Podľa mena sa niekedy nedá usúdiť, či nejde o príslušníka nemeckej ná-
rodnosti. Maďari, s ktorými prichádzajú hlavní hrdinovia do kontaktu, sa v 
dvoch románoch volajú: Antalóczi, Ábrahám, Árnyas, Barabás, Berinkey, 
Csíbor, Dénes, Fehérvári, Földes, Kabay, Kasza, Kiskovács, Kovács, Kocsis, 
Kurilla, Kurunczi, Kürti Kovács, Lakatos, Rekeny, Szabó, Szilágyi, Sárközi, 
Sárossy, Suba, Vajasdi, Varga. Sú to postavy z radov inteligencie, lekári, 
právnici, inžinieri, obchodníci, vojenskí dôstojníci, policajti. Nie je možné s 
istotou vydeliť z tejto skupiny nepôvodné, pomaďarčené mená.  

Niektoré slovenské rodiny regiónu majú veľmi dávno maďarské priezvi-
ská: Farkas (Farkaš), Gombos (Gomboš), Tóth.  

Za maďarskú rodinu sa považujú Mangelovci v románe Milota.  
Pseudopriezviská sú podľa mojej mienky Lavica, Lopúch, Kolácsik (Kolá-

čik). Na Komlóši, ako aj v lokalitách blízkeho okolia je známe meno Lóczi, 
ktoré autor akiste dáva do súvislosti s apelatívom lavica, ktoré prevzala ma-
ďarčina v podobe lóca.6 Známym priezviskom je na Komlóši Lopusni (Lo-
pušný), ktoré sa používa aj vo forme Lopúch. Možno, že táto forma bola kedy-
si prezývkou, ale takáto jej povaha sa dnes nepociťuje. Prezývky autor v obi-
dvoch románoch markantne odlišuje od ostatných osobných mien. Predpokla-
dám, že meno Koláčik súvisí s komlóšskym priezviskom Chlebniczký, ktoré 
je utvorené od terénneho názvu Chlebnice a odkazuje na to, že nositelia tohto 
priezviska sú pôvodom z uvedenej stredoslovenskej obce.7 Spisovateľ využíva 

                                                        
6 Kniezsa, I. 1974. I. 317. 
7 Porov. Gyivicsán A. Névtani Értesítő 15. 131 – 134., Divičanová, A. 1994. 60 – 63. 
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apelatíva chlieb – koláč ako synonymá, ku ktorým sa asociatívne viažu vlast-
nosti, charakterizačným cieľom: zdôrazniť pozitívne charakterové črty postáv 
s priezviskom Koláčik.  

Hlavné postavy obidvoch románov majú vypracovaný rodokmeň, ako sa 
zvyčajne zapisoval do Tranoscia, prípadne do denníkov, rodinných kronik.8  

Rodokmeň Ondriša Ostatného: /starý otec/ Osztatní János, /otec/ Osztatní 
György (1865), /matka/ Racskó Zsófia (1867) –  /deti/ 1887. máj. 7. Zsófia I. 
– 1890. márc. 22., 1887. jún. 2. Zsófia II.- 1913. okt. 9., 1892. nov. 21. An-
drás. Osztatní András sa oženil s Máriou Jadvigou Palkovitsovou (Palkovič), 
ich synovia: Osztatní Márton 1916. okt. 9., Osztatní Mihály. Pri jeho mene 
nie je zapísaný dátum (čo Ostatní Mišo zazlieva otcovi: Jadviga 339.) Osztat-
ní Márton György sa oženil s Máriou Rocskárovou r. 1936. ápr. 23. Jadvigin 
rodokmeň je skromnejší. Dcéra rechtora Ponyiczkého (Ponickí), Mária, sa 
vydala za Endre Palkovitsa, porodila dcéru Máriu Jadvigu Palkovitsovú. Jad-
viga stratila obidvoch rodičov, preto ju vychovávala farárka Judita Szpevácso-
vá (Speváč).  

Rozsiahlejší je rodokmeň Ďurka Milotu. Praded sa písal Racskó György, 
starý otec Racskó János, ktorý sa oženil s Erzsébet Karlovszkou. Ich dcéra 
Racskó Erzsébet uzavrela manželstvo s Mihályom Milotom, boli to rodičia 
Milotu Györgya (Ďurka), mali ešte dcéru Annu. Sestra Jána Račku, Žófia, sa 
vydala za Osztatní Györgya a mali dve deti, Žofku, ktorá umrela ako zasnú-
bená, a Ondriša. Otec Mihálya Milotu bol Čabän a písal sa Milota Mátyás. 
Sestra Mateja Milotu, Anna sa vydala za Litovszky Józsefa, mala syna Józse-
fa, dcéru Máriu, ktorá sa písala vydatá Barabás Ferencné. Jozefove deti boli 
Aranka a János, Máriin syn Feri, ktorý mal synov Marciho a Jancsiho. Ďur-
kovi Milotovi s manželkou Markou Koláčikovou sa narodil len jeden syn, Ján, 
ktorý s manželkou Irenou Bartolákovou mali tiež len jedného chlapca, Pavla.  

Uvádza sa ešte rodokmeň Sama Kuhajdu, jednak preto, lebo v rozvoji rod-
nej obce Ďurka Milotu zavážila táto rodina, ale i z dôvodu, že osobnosť pria-
teľa Sama a jeho spoločenské postavenie zohralo dôležitú rolu vo vývoji ži-
votnej dráhy hlavnej postavy. Pradedo Kuhajda Ádám (Adam) sa prisťahoval 
z Gemera až neskôr, keď už obec prosperovala, prišiel za príbuznými. Jeho 
manželka sa spomína len krstným menom Dorottya (Dorota). Samov starý 
otec Kuhajda Márton dostáva prezývku Mákony (o prezývkach obšírnejšie 
neskôr), jeho manželka je Král Anna. Mal dvoch synov Mártona a Gergelya 
(Gregor) a hodne neskôr narodenú dcéru-krásavicu Ilonu. Manželka Gregora 
sa spomína len ako Kuhajda Gergelyné Klárika alebo „kikapós Klárika“ – 

                                                        
8 Kiss Szemán R. 1977. 79 – 98. 
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takto sa pomenúvali po maďarsky neverné ženy v dobe, keď sa román odo-
hráva. Nielen Ilona, ale aj jej syn zahynul tragicky. Napriek takémuto rodin-
nému zázemiu, že ani pradeda Kuhajdu – kým si chytrým rozumom nevybo-
joval – ani Ilonu a Gregora s rodinou kolektív obce nevážil, sa dostáva Samo-
vi predsa – následkom revolty kolektívu – pozícia predsedu družstva.  

Rodokmeň hlavnej ženskej postavy Erky Roszkosovej (Roskoš) sa neuvá-
dza, pretože bola nemanželským dieťaťom. Vystupuje v románe jej matka 
Anna a matkin brat Laci. 

Priezviská hlavných hrdinov dvoch románov, Osztatní, Milota, Roszkos 
a Kohut, sú v pravom slova zmysle nomen est omen. 

V románe Jadviga párnája na 13. str. píše autor: 
„Pedig nem vicces. Osztatní név nálunk tótul Utolsót jelent mai napig is. 

Bár a szótár nem ezt adja, hanem hogy: a többi. Maradék féle. Vagyis ami 
még marad. Végülis föl lehet fogni magyarosan humorosított oldalról: hogy 
Utolsó Söpredék család.” 

„Nie je vtipné. Ostatní u nás po slovensky (t. j. v dolnozemských sloven-
ských nárečiach sa rovná s prídavným menom ostatný) znamená do dnešného 
dňa (spisovne) posledný. Slovník uvádza iný význam, ostatok, niečo také, čo 
zostáva. Čiže čo ešte zostane. Na maďarský spôsob sa môže ponímať aj s 
humorom: rodina ostatná, spodina.“9 

Spisovateľ rád etymologizuje a využíva svoju dvojjazyčnosť, napr. na str. 
6.: „Zabíjačka hotová“ – Preklad autora v podobe poznámky: „Kész az agyon-
verésecske.“ Je to doslovný preklad, slovníkový ekvivalent je: disznótor, 
disznóölés – druhé slovo obsahuje aj moment zabíjania, vraždy.  

Iný príklad str. 12.: 
„ Hogy hát addig marad, amíg meg nem hal. (A halálban nem marad 

semmi. Még magánhangzó se: Szmrty).“ 
„ Že zostane dotiaľ, kým neumrie. (Vo smrti nič nezostane, ani samohlás-

ka: smrť).“  
Podobne sa hrá aj s vlastným priezviskom: podľa neho znamená: gát, aka-

dály, hiba, sú to ekvivalenty apelatíva závada zo slovníka L. Dobossyho Cseh-
-magyar szótár – Česko-maďarský slovník (I-II., Praha 1960. )10 V skutočnos-
ti je meno Závada utvorené spôsobom, ktorý je pre značnú časť dolnozem-
ských slovenských priezvisk typický, od miestneho názvu Závada – podobne 
Šemetkovce – Šemetka.  

                                                        
9 Keďže ide o presný význam slov, uvádzam vlastný preklad citátov.  
10 Pesti Zs. 1998. Je to skrátená, zoštylizovaná forma rozhovoru so spisovateľom v relácii 

Irodalmi Újság (literárne noviny).  
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Aj neno Roskoš (román Milota) chápe autor ako apelatívum, pričom nosi-
telia tohto priezviska pochádzajú z tekovskej obce Roskoš.11 Sú však doklady 
aj na to, že v 18. stor. preložil toto priezvisko do maďarčiny neznámy úradník 
v podobe Gyönyör,12 ktorá má ten istý význam ako slovenské a maďarské 
apelatíva rozkoš a gyönyör.  

Sem sa radí aj priezvisko Kohut: postavy, nositelia tohto mena majú vlast-
nosti kohúta. Toto priezvisko je rozšírené nielen na juhovýchodnej časti Dol-
nej zeme, V. Blanár uvádza naň doklady aj z Bánhidy a obce Somlyóbányate-
lep.13  

Iná je situácia s priezviskom Milota. I keď v skutočnosti takéto slovanské 
priezvisko existuje, v prípade románu je to meno vymyslené, podľa vzoru 
mien Drahota, Psota, ktoré sú na Dolnej zemi známe.  

Menami sa odlišuje dolnozemská slovenská inteligencia, ktorú tvoria v 
prevažnej časti farári, kantori/rechtori – učitelia. V románe Jadviga sa píšu: 
Ponyiczky, Palkovits, Bacovszky (Bacovsky), Zsilák (Žilák), Szpevács (Spe-
váč). Je možné, že toto posledné je vymyslené meno. V románe Milota sa 
spomínajú len miestni, komlóšski farári na spôsob panovníkov Prvý, Druhý, 
Tretí atď., pričom dostávajú aj prívlastky: „Negyedik Templomemelő“, t. j. 
Štvrtý Staviteľ Kostola. Často sa k pomenovaniu radovou číslovkou pridáva 
substantívum Baran. Môže sa koncipovať i tak, že keď sa podstatné meno 
Baran vypúšťa, ide vlastne o elyptické pomenovanie. Podľa skutkov by sa 
mohli farári identifikovať. Za menom Huszonegyedik Kokan, Huszonegyedik 
Cselár (Dvadsiaty prvý Kokan, Čelár – „včelár“) je skrytý azda Ján Koppány 
(sám sa často predstavoval ako Jano kopaný), ktorý sa pôvodne menoval Ko-
chan a napísal do monografie o Slovenskom Komlóši stať o včelárstve. Mož-
no priezvisko Kokan, ktoré som už uviedla, odzrkadľuje maďarskú výslov-
nosť mena Kochan – jeho maďarská úradná verzia je často Kohán.  

Autor podobne pomenúva aj miestnych predsedov strany: Első, Második, 
Harmadik… Cesznak (Prvý, Druhý, Tretí atď. Cesnak).  

Mená Baran a Cesnak sa môžu hodnotiť tiež ako nomen est omen, z dru-
hej strany zase najmä spolu s prívlastkami za prezývkami.  

V obidvoch románoch je však zastúpený aj iný typ prezývok. 
Jadviga str. 197: 
„Ez csak olyan csúfoló név, hogy Mucha. Ami azt jelenti, hogy Légy. Mert 

amúgy Istványék. De van család, akit úgy mondanak, hogy Blcha, az meg 

                                                        
11 Gombos, J. 2000. 72. 
12 Gombos, J.2000. 74. 
13 Blanár, V. 1950. 90.,105. 
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Bolha. Csak hogy azok nem vágnak disznót, mert Bolháéknak se kutyája se 
macskája.“ – „To je len také posmešné meno, Mucha. Znamená muchu 
/apelatívum/. Lebo inak sú Ištváňovci. Ale je rodina, krorú nazývajú Blcha, to 
je blcha /apelatívum/. Len tí nezabíjajú, lebo Blchovci nemajú ani psa, ani 
mačku.“  

Ďalej str. 370:  
„Lasztovicska az meg Fecske. Zvonár az meg harangozó. Vrabec az meg 

veréb. De szerintem Apus tréfálkozik, hogy a Fecskének Veréb csúfnevet ad. 
Meg ilyen nevűek, hogy Lasztovicska sose voltak itt. Bár Vrabecnak mondott 
templomszolga lehet, hogy volt akkor.“ – „Lasztovička je lastovička. Zvonár 
je zvonár. Vrabec je vrabec. Podľa mňa Apko žartuje, že Lastovičkovi dáva 
posmešné meno Vrabec. Lastovičkovci tu ani nikdy nebývali. Ale to je možné, 
že bol tu v tých časoch cirkevný sluha, ktorému vraveli Vrabec.“ 

V druhom románe má prezývku Mákony (Mákoň), ktorá prechádza aj na 
viacerých členov rodiny a zároveň na viaceré generácie, Martin Kuhajda, 
ktorý sa zaoberal pestovaním maku vo veľkom a predával ho na farmaceutic-
ké výskumy. Jeho dcéra Ilona sa stala morfinistkou, a vnuk, Ilonin syn, zdedil 
podobný sklon, umiera ako alkholik. Maďarský jazykový základ majú aj 
ďalšie prezývky: Szuszekár Károly (Karol Susekár) sa prezýva Varjú „Vra-
na“, prezývka vznikla z poslednej slabiky priezviska a prvej slabiky krstného 
mena: „-kár kár-“ a je to zvukomalebné slovo, ktoré v maďarskom jazyku 
napodobňuje hlas vrany (v slovenčine kvá-kvá). Otec Miška Kohuta, Kohut 
József, má prezývky podľa povolania: Kohut Ezredes József, Ezredes József, 
Ezredes „Plukovník“, ako sudca aj podľa výzoru Sörtefejű „má hlavu ako 
kefa, príp. srsť zvieraťa“. Tento význam dáva možnosť na ďalšie asociácie. 
Predseda roľníckeho dužstva Dobrák dostal prezývku Dobtárs (Dobtárš), pod-
ľa súčiastky pušky (tár – túto koncovku má aj slovo elvtárs „súdruh“), totiž 
počas revolúcie v 1956-om roku rád strieľal nerozmyslene – aj do ľudí. Stra-
nícky predseda družstva sa volá Bubenyik (Bubeník) a okresný Cservák (Čer-
vák). Tieto posledné štyri mená sa môžu hodnotiť aj ako prezývky, aj ako 
mená typu nomen est omen.  

Erka Roskošová volá chlapca z nemocnice Füles, podľa ochorenia ucha, 
utajuje tým skutočné meno chlapca, ktorý je vo veku ako Pacus (Pacuš) Jána 
Milotu. Nevysvitá, či ide len o podobenstvo, alebo skutočne o Milotovho syna.  

Čo sa krstných mien týka, ako to už aj uvedený materiál dokladá, 
Komlóšania, príslušníci slovenskej národnosti, majú tradičné biblické mená. 
Dnes sa považuje za zastaranú podoba mena Eva – Iva, Ivka. Krstné mená 
Slovákov a Maďarov sa líšia skôr familiárnymi podobami – Anka, Ancsa 
(Anča), Erka, Zsofka (Žofka), Jankó /bácsi- báči/, Ďuro, Marci, Mišo, Ondro, 
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Ondriš ap. – Magdus (Magduš), Ancika, Erzsi (Erži), Kati, Mariska (Mariš-
ka), Gergő. Cudzo pôsobí v tomto prostredí krstné meno Jadviga, ako aj typ 
ženy, ktorý predstavuje, bol v dobe, keď sa román odohráva, cudzí. Markant-
ne sa odlišujú krstnými menami aj familiárnymi podobami krstných mien 
príslušníci židovskej etnickej skupiny: Hilda, Sara, Alfonz, Ármin, Benjámin, 
Emil, Ernő, Franci, Hugó, Poldi.  

Oslovenia uchovávajú autentické formy, i keď sa riadia podľa maďarského 
slovosledu a pravopisu: Maco Apovka, Mara Mamicska (mamička), Jadviga 
Judit mamája (Jadvigina mamička Judita) – je kalkom tejto podoby, Krszní 
Otyec (krstný otec), Krszná Mama (krstná mama) atď.  

V románe Milota figurujú aj zvieracie názvy: kone sa volajú Szellő (Vie-
tor), Facska (Fačka), Madár (Vták), kravy Riska (Riška – Rysuľa), Rózsi 
(Róži), psi Cigán, Rekszi (Reksi).14  

V obidvoch románoch sa nachádza podobne rozsiahly materiál pomiest-
nych mien, ktorého analýza si zaslúži osobitnú štúdiu. 

Spisovateľ Pavel Závada použitím autentického materiálu vlastných osob-
ných a zvieraracích mien Slovenského Komlóša, ako i regiónu juhovýchodnej 
Dolnej zeme, vo svojich románoch uchováva vrstvu nášho jazyka, ktorá sa do 
istej miery hodnotí ako zastaraná, ba dostáva sa na perifériu. Jeho svojrázny 
tvorivý prístup k materiálu dodáva menám charakter nomen est omen rôzno-
rodého rázu.  
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15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

LITERÁRONYMÁ V BALLEKOVEJ PRÓZE BIELY VRABEC 
 

Pavol Odaloš 
 
 
V nedeľu bývalo prázdne a z mesta a okolia prilietalo sem veľké množstvo 

vrabcov. Hostili sa na truse a porozsýpanom obilí. On s Norou utekal po 
nedeľnom obede sem objaviť v mračne vrabcov bieleho, o ktorom boli pre-
svedčení, že existuje. … On prišiel na to, že kŕdeľ vrabcov vedie na jarmočni-
sku biely vrabec… 

Ešte neboli ani pri budove, keď sa ozval výstrel. Mračno sa dvakrát po 
sebe prehlo ako vlna. Kŕčovite sa zmrštilo a roztiahlo do šírky. Zredlo. Obja-
vili sa v ňom biele body. Pršal vrabčí dážď. … S Norou neskôr vravievali, že 
ich biely vrabec zahynul. … Biely vrabec ostal v ňom ako na večnosť zabitý a 
stále zúrivejšie a zúrivejšie oživovaný Boh, ktorého už nikto nemohol vzkrie-
siť. Táto predstava bola neodolateľne mŕtva. Po zničení bieleho vrabca už nič 
nevládal dotiahnuť do konca. 

(L. Ballek: Biely vrabec, s. 10 – 11, 237 – 238) 
 
Tretia kniha Ladislava Balleka a prvý román Biely vrabec (1. vyd. Brati-

slava: Slovenský spisovateľ, 1970. 240 s.) nadväzuje videním sveta, ale aj 
umeleckými (motivačnými) postupmi a nominačným materiálom na dve auto-
rove predchádzajúce knihy. Prechod z plochy novely do rozsahu románu však 
prináša možnosť na rozvinutie motivačno-nominačných kategórií. 

Princíp binárnosti, ktorý sa nám stal kľúčom výkladu fabuly a sujetu i no-
minácií (pomenovaní) v ranných novelách, nadobúda podobu štruktúrovanej 
(viacvrstvovej) dvojpólovosti a dvojčlennosti. 

Dve základné motivačné pásma tvorí na jednej strane hľadanie osobného 
šťastia ako napĺňanie zmyslu života a svojho miesta v spoločnosti. 

 
Spomenul si na svoj sen: mať kus zeme, dom, kone, pluh, aby mohol orať. 

(s. 75) 
Len čo sa skončí školský rok, s Alžbetou zmiznú z tohto mesta bez stopy. 

Rozhodli sa zobrať a mať spolu deti. Áno, bude mať deti a za dajaký čas mu 
to dovolí prestať vymýšľať a hrať hry. Bude mať začas so všetkými pokoj. 
Neskôr sa vráti nazad do ústavu. (s. 221) 

 
Na druhej strane je to téma detstva spojená s domovom na južnom Sloven-

sku v malom meste. 
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Na jar uprosili s Norou starého Pullmanna, aby sa mohli sami prebehnúť 
na koči. Hnali hore prúdom. Samopašne vykrikovali na kone, perá na koči 
skuvíňali, koč sa kolísal ako na vlnách, tráva spod kopýt bielych koní lietala 
ponad koč, kone vyhadzovali vykŕmenými zadkami, potili sa a starý Pullmann 
v plátenom obleku stál s hlavou vtiahnutou medzi plecia, ľavú ruku tisol na 
brucho zaťažené reťazou vreckových hodín, modlil sa k svojmu bohu, no 
nikdy Nore nič neodmietol. Miloval ju nadovšetko, skoro ako každý žid, a rád 
videl všetkých, čo ju radi videli. (s. 23) 

 
Motivačné pásma sa striedajú a prestupujú, pričom sú temporálne (časovo) 

štruktúrované v smere od detstva ako vzdialenej minulosti do nedávnej minu-
losti a reálnej súčasnosti (napr. na s. 206 – 207). 

Motivačné pásma prepája submotív ľudských vzťahov binárne cyklicky 
štruktúrovaný sieťou vzťahov hlavného hrdinu k ženským a mužským romá-
novým postavám.  

Pochopenie motivačnej bázy dáva predpoklady na rozšifrovanie lite-
rároným, t. j. propriálneho nominačného materiálu. Literáronymá sú vlastné 
mená literárneho priestoru, najmä názvy postáv. V porovnaní s prvými dvoma 
novelami nepracuje L. Ballek výrazne s apelatívnymi pomenovaniami postáv, 
čo znamená, že sa realizujú propriálne pomenovania postáv, pretože hneď na 
s. 7 (prvá textová strana románu) pomenúva hlavného hrdinu. Hlavná postava 
Rasťo Rodan je 35-ročný muž, ktorého priezvisko má charakterizačnú i meta-
foricko-symbolickú hodnotu. Rodan je nositeľom typických vlastností ľudské-
ho rodu, všetkých ľudí. Je to človek s kladnými aj zápornými rysmi. Jeho 
život sa profiluje vo vzťahu k dvom ženám: Nore a Alžbete. Jeho detská a chlap-
čenská láska Nora Pullmannová si po havárii (v lete po vlastnej maturite) nič 
nepamätá a žije v ústave. Tragika nenaplnenia čistej lásky Rasťa k Nore vyús-
ťuje do nenaplneného života. Rodan rozohráva tri hry: na romantika, na vedca a 
na túlanie. Stráca však pôdu pod nohami. 

Hra na romantika bola skôr hrou na donchuana, ktorý okrem ľudských pô-
žitkov získaval mnohokrát od žien informácie o ľuďoch, od ktorých závisel. 

 
Ženy všeobecne poskytovali Rodanovi dôveru, sympatie, a najmä vždy 

dostatok informácií o všetkých a všetkom, ktoré on, dosť lenivý vyzvedať 
a pátrať sám, začal odnedávna zbierať pre trocha istoty. (s. 27) 

 
Hra na mladého ambiciózneho vedca sa začala v ústave po vyštudovaní 

prírodných vied v laboratóriu a tam sa aj skončila. 
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Hra na túlanie znamenala, že menil byty a mestá. Vyhľadával tie najrôz-
nejšie zamestnania, napr. robil sprievodcu v zahraničí, pracoval v tehelni, v 
cukrovare až začal učiť na gymnáziu. L. Ballek Rodana prirovnáva k Ahasve-
rovi (s. 37). Ahasver bol podľa stredovekej legendy večný žid, ktorý udrel 
Krista pri odchode od Piláta a bol odsúdený na blúdenie. Prenesene je ahasver 
nespokojný, večne sa túlajúci človek, meniaci miesto, nikdy nenachádzajúci 
uplatnenie a uspokojenie. 

Okrem povrchného vzťahu k ženám a hrania rôznych hier mal Rasťo 
Rodan ešte jednu negatívnu vlastnosť: nadmieru pil alkohol. V podnapitom 
stave padol s bicyklom pod auto. V nemocnici stretáva Dr. Brettlovú, Alžbetu, 
ktorá sa mu stáva druhou Norou, veľkou dospelou láskou. 

 
Od jari chodila na kúpalisko. Zoštíhlela. Bola naozaj dokonale opálená. 

V kratších, zostrihnutých vlasoch vyzerala praktickejšie. Neznižovali jej pô-
vab. Neodolal. Nahol sa k nej a pobozkal ju na sluchy. „Si krásna,“ povedal 
úprimne. (s. 72) 

 
Vzťah Rasťa a Nory spája tiež biely vrabec. Vymyslel ho Rasťo. Hľadali 

ho spolu na jarmočnisku. Je to však túžba, ktorá sa nedá dosiahnuť. Podobne 
ako ostal nenaplnený vzťah Rasťa a Nory. Biely vrabec je však aj názov kni-
hy. Symbolizuje, podľa nás, neuskutočnenie túžob jednej generácie po 21. 
auguste 1968. V románe nápadne veľa postáv končí tragicky (Nora, Dr. 
Vögel, Molčány, Bahyl, Léky). Symbol bieleho vrabca má paralelu vo vrab-
coch väzňoch, ktorým Rasťo kupoval slobodu (s. 84 – 86, 96 – 98) od 15-
ročného chlapca Joža Čulláka. Aj to bola vlastne hra, teraz hra na oslobodite-
ľa. 

 
Na chodníku, medzi nohami mal chlapec kriedou napísaný kruh, v kruhu 

dvojkilové závažie a na závaží priviazaného vrabca. Vrabec lietal do kruhu. 
Raz zúrivo, inokedy pokorne sa snažil dostať od závažia. Špagát bol mocnejší. 
Medený prstenec na hrdle dvojkilovca krútil sa s ním. Ak vrabec od vysilenia 
padol do kruhu, chlapec zlostne odhodil šticu, dlhú bezočivú tvár obrátil 
k Rodanovi, zahvízdal na vrabca, aby začal ďalšie kolo. Ak ani tak nevzlietol, 
postrčil zadychčaného vtáka. (s. 84) 

 
Vzťah Rasťa a Alžbety spája tiež Pánbožko. Bol to biely zajac. Bahyl ho 

volal Dobrotivý Pánbožko v bielom trištvrťáku. Alžbetu Bahylovo meno roz-
čúlilo, a preto ho volala krajšie Dobrotivý Pánbožko v bielej bundičke. Motív 
pomenovania zajaca nie je vysvetlený, len naznačený. Možno mal ochraňovať 
a upevňovať vzťah Rasťa a Alžbety tak, že sa o neho spoločne starali. 
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Veru, Pánbožko, privravel sa zajacovi a slabo zatriasol diplomatkou, ve-
ru, pomáhaš nám, ani nevieš ako. Si jediný Boh, ktorý dnes môže ľuďom 
pomáhať. (s. 156) 

Časová štrukturácia motivačných pásem sa odtláča v sémantickom poli 
pomenovaní, napr. v detstve: Rasťo (Rodan) – Nora (Pullmannová) – Albert 
(Norin brat) – starý Pullmann – slúžka Ibina – Oskar Pelikán (Dr. Vögel) – 
Wágner (Meniar). 

Postáva Wágnera výrazne prepája minulosť so súčasnosťou, t. j. detstvo s do-
spelosťou hlavného hrdinu. Wágner však nie je jeho pravé meno, hoci ho tak vola-
lo celé mesto. Je to jeho prezývka. Bol Meniar, teraz starý Meniar. Wágnerom ho 
volali po svokrovi. Mal ženu Marianku a bol priateľom s Rodanovým otcom. 

 
„Sedíte na mojom obľúbenom mieste. Ale som rád, že tam sedíte, kde sa aj 

mne páči sedieť,“ povedal konečne láskavo, s pradávnou zdvorilosťou pánov, 
čo sa práve rozhodli, čiastočne si vedomí svojej indiskrétnosti, vyzvedať. … 

Wágner sa položil za stôl. Vyjavene študoval Rasťovu tvár. O pár minút, 
ktoré si Rasťo spestroval úškľabkom, vydýchol. „Rodan! Pravdaže Rodan!“ … 
„Veď pán otecko bol mojím krásnym, dobrým priateľom … Karolkov syn! … 
Veru, Karolko, Váňa a ja …“ (s. 53) 

 
Proprium Meniar evokuje premeny, naznačuje zmeny osoby a doby. Zme-

ny možno interpretovať lingvisticky binárne synchrónne: priezvisko Meniar – 
prezývka Wágner (po ženbe), resp. Wágner – starý Wágner (po zostarnutí), 
diachrónne Meniar – starý Wágner. Zmeny možno vysvetľovať aj motivačne, 
napr. keď išiel namiesto na diviaka do kúpeľov za frajerkami, manželka mu 
povyhadzovala veci na ulicu, neskôr od neho odišla, lebo ju nevedel finančne 
zabezpečiť (zrejme na úrovni štandardu, ktorý si vyžadovala). 

Používanie prezývok je lingvisticky novým prvkom v Ballekovom diele. 
Prezývku má aj Nora, ktorú rodina a priatelia volali Pacička. Oskar Pelikán 
je zase prezývka Dr. Vögla, ktorého takto pomenovali deti a susedia. Sedával 
na ulici pod lipou skoro desať rokov. Od jari do jesene, od rána do večera. 
Čítal. Každému okoloidúcemu chcel pomôcť. 

 
Pelikán obedoval len pod lipou. Bál sa odísť do vilky s krémovými žalú-

ziami, aké tu mal každý dom, aby niekto medzitým neušiel pred jeho srdeč-
nosťou, roztiahnutými rukami a hlasom dobrotivého pastora. Volal na ľudí z 
dobrých dvadsiatich metrov, vstával pri tridsiatich. Desať metrov pred touto 
hranicou sa začal usmievať. Bol tu legenda. Pri stretnutí s ľuďmi chcel kaž-
dého nasýtiť, potešiť, poľutovať, zbaviť ťažkomyseľnosti. (s. 30) 
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Sémantické pole pomenovaní postáv zo súčasnosti vytvára zreteľne viac 

postáv v porovnaní s detstvom. Je to skupina postáv z nemocnice, najmä Al-
žbetini spolupracovníci alebo priatelia, ktorí sa stávajú neskôr aj Rasťovými 
priateľmi, resp. spoloční známi a priatelia Rasťa a Alžbety. 

Postavy z medicínskeho prostredia vytvárajú: Dr. Siváček (primár, má že-
nu Zuzanu), Dr. Léky (Alžbeta s ním určitú dobu žila), Dr. Fašanga, Dr. Ke-
mický, sestra Katarína (chodí s Fašangom), Melana (ryšavá sestra vypožičaná 
z chirurgie s vlohami pre nemravnosti) a teta Dobríková (sestra). Väčšia časť 
postáv má identifikačné priezviská, pričom akademický titul v hovorenej 
podobe doktor alebo pracovné zaradenie sestra naznačuje ich príslušnosť k 
medicínskemu prostrediu. Niektoré postavy priezviská charakterizujú. Prie-
zvisko Dr. Siváček (Eugen) naznačuje jeho farebný vzhľad, lebo mal tvár 
zarastajúcu dosiva, veľké sivé oči a už bol dávno šedivý. Je to kolorická cha-
rakteristika prostredníctvom propria. Sestra Dobríková bola prajná osôbka: 
verila v duchov, chodila do kostola, pracovala s motykou vo vinici a všetkých 
mužov volala Mišo. Rodan jej dal preto kontextovú prezývku teta Miša. 

 
Rasťovi hovorievala: „Vy ste taký hnusný! Ako Vám mám dokázať, že som 

duchov videla? Čo si myslíte, že som bláznivá stará baba? Hľa, týmito očami 
som videla až zo troch… Veď počkajte, raz vás taký duch tak postraší, že sa 
pocikáte. Bože, len keby som mohla byť pri tom!“ prosila Boha o zmilovanie 
so zopnutými rukami. (s. 34) 

 
Postavy priateľov a známych Rasťa a Alžbety tvoria väčšinu osôb v romá-

ne. Postavy identifikujú: šuster Kovalčík a jeho matka; riaditeľ Blaško, Tilda 
Majerská, Vilo Kupča, Margaréta Oberučová; Benedik (učiteľ hudobnej 
výchovy); Klára Vidová, rod. Vavreková; futbalista Dobiš (nejde o skutočné-
ho futbalistu Dobiáša?); slečna Amália, dekan Muňko; učiteľka Uhríková; 
školník Bonifác Pongrác; pekár Murín; ujo Tropa. 

Z hľadiska pomenovania postáv z tohto okruhu sú lingvisticky zaujímavé 
nasledovné postavy. 

Stano Pareský je Rodanov priateľ z vojny. Rodan ho „obsadil“ do historky, 
ktorú zažil a rozprával jeho starý otec a neskôr sa s ňou zžil aj jeho otec. 
Rodan prešiel rovnakým vývojom ako jeho otec, lebo tiež uveril, že príhodu 
sám zažil. Pareského priezvisko postavu charakterizuje. Ide o tvrdohlavého 
človeka (z českého pařez čiže peň), ktorý si nechce dať poradiť. 

 
Čakal akúkoľvek odpoveď, ale takú by si nebol vedel ani vymyslieť. 
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„Neboj sa, nikoho tam niet. Vieš, ja som musel vyliezť z tej jamy…“ začal 
opatrne. „Dostal som také silné nutkanie, že nie a nie odolať. Cítil som, že ak 
prekonám strach, prejdem po lúke, dostanem ohromné nápady.“ (s. 44) 

S Pareským nepohne. To už vedel. Skúsil uvažovať, ako sa to môže skon-
čiť. Vychádzalo mu, že zle. Nikoho tu niet, no vojna sa ešte neskončila. Ten 
agátový hájik bol zo všetkých hľadísk a smerov nebezpečný a podozrivý. 
(s.46) 

 
Paľo Bahyl bol znalec vín, obdivovateľ cudzích jazykov a starý zlomyseľ-

ník. S Rasťom hrali spolu hru s policajtom. Na dobrého policajta a výtržníkov, 
na ktorých sa hrali. 

 
Dnes sa vybrali na opačnú stranu mesta. Tentoraz bol mužom v uniforme 

člen mestskej poriadkovej ochrany… 
„Póóózor!“ zrazu zavelil Paľo. 
Uniformovaného muža myklo. 
Rasťo bleskove skočil za Paľov chrbát. 
„Pochodóóóm vchod!“ velil Paľo a už aj parádnym krokom vykročili. 
Muž od prekvapenia zoskočil z chodníka na cestu a chytil sa opasku. Šlia-

pali po chodníku ako blázni. Tesne pred vyjaveným mužom zavelil Paľo vpra-
vo hľad, obrátili hlavu do záhrady a prepochodovali. Po zastavení prehliad-
kového družstva dal Paľo rozchod. Pustili sa do hlasného smiechu. Tvárili sa, 
že močia. Pokukávali na muža, čo podnikne. (s. 174 – 175) 

 
V rozhovore s policajtom sa Rasťo predstavil prezývkou ako Zelený Mont-

gomerák a Paľo ako Modrý Maurícius. Potom ušli pred policajtom. 
Ľubo Molčány býval učiteľ zemepisu. Pristihol však manželku pri nevere. 

Prestrelil jej sprava doľava holý zadok malorážkou a okresnému inšpektorovi 
Ľudovítovi Vrábľovi rozbil tvár kameňom. Na tri roky sa preto stal obyvate-
ľom mestskej väznice. Potom pracoval ako čašník. S Rasťom hrali zase hru s 
bývalým väzenským dozorcom Putišom. Priezvisko Putiš je motivované apela-
tívom putá. Charakterizuje jeho nositeľa, ktorý vo väznici trápil Ľuba za spá-
chaný trestný čin výčitkami. Robil to detinsky rád. Ľubo sa vedel aj rozplakať. 
Podstatou hry boli opakované návštevy u Putiša, ktoré ho vedeli veľmi nahne-
vať. 

 
Zastali pred plechovou bránkou. Načúvali. 
Rasťo stlačil zvonec. 
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Ľubo zabúchal. Tak zisťovali, kde je vlčiak a či je odviazaný. Divo sa roz-
brechal z jedného miesta. 

Napäto čakali. Kroky pri bráne zastali. Okrúhly otvor sa odsúval. Zazreli 
tvár, oko, prsty. 

Zlostný, vysoký hlas: „Kto je?!“ 
„Jozef Ondruška,“ odpovedal Ľubo ako najpokojnejšie vedel. 
Po chvíli rozpakov sa Putiš rozčúlil: „Vy ste … Molčány! Molčány! Čo tu 

chcete?! Vášho boha, zase ste tu?!“ 
 
Postava Jožka Fúrika je vymyslená. Vymyslel ju Rasťo. O Jožkovi Fúriko-

vi rozprával Ľubovi Molčánymu, ktorý sa chcel so starým šibalom stretnúť, 
napr. o tom, že sa nezabudne každé ráno v zamestnaní potknúť o prah, aby 
všetkých rozosmial. Rasťo ho raz nazval posledný dobrý človek (s. 218). V 
práci sa začal správať ako Jožko Fúrik: 

 
Otvorí bez zaklopania a zakopne o prah. Robí to už niekoľko týždňov, 

každé ráno, lebo vie, že sa budú všetci rehotať. Ak by na to zabudol, bude im 
čosi chýbať po celý deň. Prichádza do zborovne posledný. Všetci čakajú len 
naňho. Po zakopnutí o prah budú utekať so smiechom k nemu… (s. 158) 

Už nemusí žialiť za nedostatkom informácií. Naopak. Má ich dosť, aby sa 
cítil v školskom kolektíve bezpečne a isto… Je neúspešný smiešny človek, 
ktorého môžu mať radi. Inak sa žerú medzi sebou jedna radosť. Je ich jedi-
ným priateľom, priateľom všetkých. Neuchádza sa o riaditeľovu, inšpektorovu 
priazeň, na rozdiel od nich trestuhodne hlúpo, trestuhodne lajdácky nemyslí 
na budúcnosť svoju, svojich detí… (s. 161) 

 
Rasťo rozohráva hru na neúspešného človeka, zato však priateľa všetkých. 

Hra na klauna je protipólom hry na úspešného vedca, ktorú začal hrať v ústa-
ve. 

V multietnickom prostredí južného Slovenska žijú predstavitelia viacerých 
národností. Z uvedeného dôvodu sa aj v románe Biely vrabec vyskytujú lite-
ráronymá na báze slovenčiny (je to väčšina postáv), maďarčiny (Léky, Molčá-
ny, Elek) a nemčiny/jidiš (židia Pullmann, Vögel).  

Román Biely vrabec uzatvára metaforické (farebné) obdobie Ladislava 
Balleka po publikovaní ranných noviel Útek na zelenú lúku a Púť červená ako 
ľalia. Metaforika smeruje ku kritike rozkladu morálnych hodnôt prednormali-
začnej (socialistickej) spoločnosti. Intelektuála Rodana prirovnáva Ladislav 
Ballek k Ahasverovi. Je tu zreteľná metonymická paralela medzi ťažko skú-
šaným židovským národom a prenasledovaním (niektorých) intelektuálov, 
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resp. obmedzovaním slovenského národa po roku 1968. Ľudí vždy niekto 
selektuje: podporuje alebo obmedzuje. 

 
Jedno mužstvo tvorili miništranti, čo mali ambície stať sa kňazmi, druhé 

naša ulica, tiež plná miništrantov, ale bez ambícií stať sa kňazmi, a tretie 
tvorili ostatní chlapci. Keďže ich bolo v ulici menej, mohli s nimi hrať aj 
evanjelici… Pravdaže, keď sme hrali s inými ulicami, robil sa výber bez 
ohľadu na vierovyznanie. Ani inak sme sa v ulici nedelili na rímskych a aug-
sburských veriacich, ale tu to muselo byť tak, ak sme chceli hrať vo farskej 
záhrade… Pravdaže, je to tak vždy. Vždy ktosi deti či ľudí podelí, označkuje, 
zvýhodní a znevýhodní. (s. 59) 

 
Rodan je akási modifikácia Jozefa Maka, človeka milión. Rodan tiež trpí, 

bolestne prežíva stratu Nory i bieleho vrabca. Hľadá si miesto v spoločnosti. 
Radostne prežíva lásku s Alžbetou, aby sa mu zo dňa na deň, z večera do 
rána, tak ako prišli do Československa sovietske (bratské) tanky, život zmenil. 
Prešiel do bolesti. Začal hrať novú hru. Hru na blázna. 

 
Mala pravdu. Nič mu nebolo. Len sa hral na blázna. Aj zabiť sa opäť po-

kúsi. No skôr bude mať vymyslenú ďalšiu hru, aby už ani zabiť sa nemalo 
zmysel. 

Sanitka sa rozbehla. Tilda s krikom utekala pár metrov za ňou.  
Na druhý deň bolo vysoké modré nebo. (s. 238 – 239) 
 
Záver: 
Ladislav Ballek v románe Biely vrabec na základe časovej štrukturácie 

motivačných pásem využíva literáronymá v sémantickom nominačnom pro-
priálnom poli v literárnom čase od detstva až po súčasnosť. Literárne vlastné 
mená plnia najmä identifikačnú funkciu. Exponované postavy môžu byť lite-
rárnymi menami charakterizované, potom ide o charakterizačnú funkciu. 
Literárne meno hlavnej postavy a názvu samotného literárneho diela niekedy 
z charakterizácie prechádza až do plnenia metaforicko-symbolických úloh. Sú 
to symboly diela, doby a spoločnosti. 

 
 
 



15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

ONYMIA V TURČIANSKYCH POVESTIACH  
JOZEFA TATÁRA 

 
Alexandra Gerlaková 

 
Pri výstavbe literárneho textu hrajú dôležitú úlohu vlastné mená. Ide i ka-

tegóriu pomenovaní, ktoré vznikli jedinečným aktom nominácie a ktoré sa 
spájajú s jedinečným pojmom a individuálnym onymickým objektom. Propriá 
ako výrazové prostriedky zastávajú niekoľko funkcií − základná pomenovacia 
funkcia (individualizačná, identifikačná), klasifikujúca funkcia (autorom 
zvolené mená zaraďujú postavy z hľadiska časového obdobia, miesta deja, 
sociálneho postavenia, národnosti a pod.), charakterizačná funkcia (sem mož-
no zaradiť prezývky), asociačná/evokačná funkcia (odkazuje na reálne miesta 
a postavy), estetická funkcia (podľa M. Knappovej, s. 12 – 16). Autorom 
zvolené vlastné mená nesú okrem základnej informácie vyplývajúcej z ich 
funkcií aj istý umelecký zámer, informáciu o spoločnosti, prostredí, období 
zobrazovanom v diele. Pri výbere proprií sa autor môže oprieť o existujúce 
apelatívne prostriedky alebo o hotový menný súbor. Má tak možnosť výberu 
zo širokého okruhu bionymického, geonymického i chrématonymického. 

Povesť ako folklórny text, druh ľudovej prózy má vždy reálny, historický 
podklad, hoci je daný historický fakt interpretovaný voľne. Dej sa teda viaže 
na konkrétnu historickú udalosť, alebo sú konkrétne vystupujúce historické 
osobnosti, prípadne sa príbeh lokalizuje na konkrétne miesto. Popri reálnom 
podklade povesť však obsahuje aj mnoho fiktívnych prvkov (vymyslené posta-
vy, reálie – Žilka, s. 296 – 298). Reálne jadro povesti, prípadne vymyslené 
objekty, sa najzreteľnejšie identifikujú súborom proprií vyskytujúcich sa v 
literárnom texte. Podobne ako v realistickej próze možno teda slovami J. 
Matejčíka povedať, že aj v povesti sa „vlastné mená dostávajú v literárnoo-
nymickom kontexte do priameho synchrónno-diachrónneho vzťahu s reálne 
jestvujúcimi menami a názvami v zobrazovanom prostredí“ (Matejčík, s. 53). 
Obdobne v prípade vymyslených postáv autor v súlade s dobou, sociálnou a 
etnickou realitou, na ktoré sa text viaže, volí a tvorí mená svojich hrdinov 
podľa istých pomenovacích modelov.  

Podľa J. Furdíka a V. Žemberovej musí byť každý nominačný akt výsled-
kom zámernej voľby. Pre autora je voľba mena elementárnou podmienkou na 
nadviazanie kontaktu s percipientom (Furdík, Žemberová, s. 62 – 63). A tým 
aj následnej komunikácie prostredníctvom textu. Táto voľba sa deje v súlade 
so zvoleným žánrom a zobrazovanou látkou. Znaky daného žánru a jeho 
funkcie sa premietajú aj do súboru onymie. Sám autor Turčianskych povestí 
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pokladá povesť za prostriedok komunikácie s literatúrou a daným regiónom, z 
ktorého čerpá námety. Región priblížený prostredníctvom žánru povesti sa 
podľa J. Tatára môže stať meritórnym princípom komunikácie s literatúrou a 
prostredníctvom neho sa môže prehĺbiť vzťah percipienta k slovesnej tvorbe 
ako takej a zároveň ku kultúrnemu prostrediu mikroregiónu (Tatár, s. 5 – 6). 

Propriá jednak identifikujú osoby a lokalizujú objekty, jednak dotvárajú 
dielo zo stránky štylistickej a estetickej. Samotný žáner povesti predpokladá 
istú zviazanosť s konkrétnym priestorom. V našom prípade výber turčianske-
ho regiónu ho geograficky vymedzuje na osi vertikálnej aj horizontálnej, zu-
žuje ho na konkrétnu zemepisnú oblasť Slovenska. Keďže väčšina povestí sa 
viaže na istú lokalitu, priestor, v ktorom sa odohráva dej, je vymedzený kon-
krétnymi, reálnymi toponymami.  

Proprium ako jazykový znak odráža mimojazykovú skutočnosť, t. j. zastu-
puje predmety, javy, veci reálneho sveta. Predpokladom na úspešné nadviaza-
nie komunikácie medzi autorom a percipientom prostredníctvom daného textu 
je istá znalosť reálií. „Možnosť komunikácie v zásade predpokladá existenciu 
podobných vedomostí o spomínanom denotáte, ale sú možné aj situácie, 
v ktorých je u komunikantov stupeň identifikácie rozličný“ (Blanár, s. 153). 
Týka sa to najmä čitateľov, ktorí nepoznajú región zobrazovaný v povestiach 
detailne. V. Blanár rozoznáva tri identifikačné stupne týkajúce sa proprií – 
presupozičnú identifikáciu (obmedzené vedomie o onymickom objekte umož-
ňujúce zaradiť dané proprium do istej triedy vlastných mien), referenčnú 
identifikáciu (vedenie o denotáte zahŕňajúce nefixované, individuálne prízna-
ky onymického objektu) a vedeckú rekonštrukciu platnosti vlastného mena. V 
apelatívnom kontexte sa realizuje práve referenčný vzťah, pritom denotát 
môže, ale nemusí byť účastníkom komunikácie známy (Blanár, s. 153 – 154). 
Pre autora, ako jedného z účastníkov komunikácie prostredníctvom literárne-
ho textu opierajúceho sa o znalosť daného regiónu, je onymický objekt známy. 
Mnohé z pomenovaných reálií/onymických objektov (v našom prípade ide 
o zvolené propriá) majú v sledovanom diele dosah aj mimo daného (turčian-
skeho) regiónu, presahujú na úroveň celoslovenskú, prípadne odkazujú na 
oblasť širšiu. Región ožíva aj prostredníctvom onymie, pričom najevidentnej-
šiu zviazanosť s týmto priestorom badať v toponymii, ktorá vytvára priestoro-
vú kulisu, ale vstupuje do príbehov aj ako centrálny prvok, najmä v povestiach 
etiologicko-etymologického rázu. 

Regionálny prístup k zobrazovanej problematike je založený na vzťahu au-
tora k danému prostrediu a na podobnom predpokladanom vzťahu u perci-
pienta, pričom región ako pojem polysémantický zahŕňa v sebe geografické, 
historické a kultúrne konotácie. Turiec sa geograficky viaže so severozápad-
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nou časťou Slovenska. Lemovaný je Malou Fatrou na západe a severe, Veľkou 
Fatrou na východe, Kremnickými vrchmi a Žiarom na juhu a juhozápade. 
Historické vymedzenie regiónu kopíruje jeho vymedzenie zemepisné. Kultúr-
ne konotácie sa spájajú s jeho pomerne centrálnou polohou na území Sloven-
ska. (Tatár, s. 6) Hoci sa v autorskej povesti kontaminujú historické fakty s 
fikciou a démologickými prvkami, „podstatou povesti je informatívnosť, ktorá 
je obohatená o umelecko-estetické prvky... Povesť ako umelecký prozaický 
útvar plní okrem estetickej (poetickej) aj historicko-poznávaciu, t. z. informa-
tívnu a patrioticko-výchovnú funkciu“ (Tatár, s. 23). 

Na pozadí týchto myšlienok, ale aj v súlade so znakmi zvoleného žánru, 
autor podriaďuje výber výrazových prostriedkov zachovaniu dobového, so-
ciálneho i priestorového koloritu povestí. Väčšina proprií tvorí tú zložku in-
formácie zakódovanej v literárnom komunikáte, ktorú je možné reálne overiť. 
Propriá zakomponované v textoch povestí podávajú aj ďalšie informácie o 
dobe, priestore, o sociálnych vzťahoch, o vzťahu autora k zobrazovanej látke, 
o zainteresovaných historických a iných postavách, o vzťahoch medzi nimi a 
pod. 

Povesti v sledovanom diele možno rozdeliť na niekoľko cyklov: povesti 
o vzniku a založení dedín, o pôvode názvu sídel a prírodných útvarov, o nad-
prirodzenej sile prírodných miest, o zániku obydlí, povesti o predhistorickej 
dobe, o vojnách, povesti z obdobia poddanstva, povesti so zbojníckou temati-
kou, o lúpežných rytieroch, o ideálnom panovníkovi, o strašidlách a má-
tohách, povesti zo života turčianskych mestečiek, o zamestnaní Turčanov a 
remeslách, atď. (Tatár, s. 20). 

Onymiu v Turčianskych povestiach možno rozdeliť na niekoľko skupín: 
Všimneme si najskôr názvy jednotlivých povestí. Možno ich zaradiť me-

dzi chrématonymá, ktoré v rámci onymie tvoria najmenej homogénnu skupi-
nu, čo sa týka ich vzťahu k propriám a apelatívam. Nepomenúvajú síce objek-
ty fixované v teréne, ale „mnohé chrématonymá majú jasnú schopnosť vypo-
vedať o povahe denotátu...“ (Blanár, s. 46).  

Názvy povestí predstavujú prvotný kontakt s povesťou. Na jeho základe sa 
môže vytvoriť impulz k prečítaniu tej-ktorej povesti. Preto je už samotná 
voľba názvu dôležitá. Autorom zvolený názov, či už čo najviac vypovedajúci o 
obsahu, alebo forma, ktorá zaujme svojou strohosťou, môže u percipienta 
vyvolať ďalšie konotácie. Názvy povestí obsiahnutých v tomto povesťovom 
zväzku majúce status viet možno z hľadiska členitosti rozdeliť na jednočlen-
né, dvojčlenné (rozvité i nerozvité). Rozsah prvotnej informácie o príbehu, 
prostredí a o postavách je v nich rôzny. Možno povedať, že sa zväčšuje so 
stupňujúcou sa rozvitosťou viet, od jednočlenných po dvojčlenné – Zrada, 
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Pomsta, Poklad, Preteky, Šibenice, Spor, Zapečatený poklad, Dve želania, 
Kráľovská kuchyňa, Prísny trest, Prekliaty mlyn, Deravé krpce, Ostrov lásky, 
Turecký závoz, Za svoje práva, Víno pre chudobu, Kľukatá cesta k spravodli-
vosti, Ako kožený opasok ponad pole lietal, Ako za zlosťou ľútosť chodila; 
zviazanosť príbehu s istou postavou avizujú názvy – Tyran, Zlodejka, Koniar-
ka, Sokoliar, Vášnivý hráč, Kráľovský rybár, Traja bratia, Zázračné kurča, 
Zakliata deva, Záhadný mních, Potrestaní zbojníci, Zbojnícka hostina, Z 
horára zeman, O podkutých bosorkách, O mátohe, čo sa do hodín rozumela, 
názvy s vyjadrením posesívneho vzťahu medzi postavou a objektom – Kráľov 
záchranca, Materina skala, Barónov hrob, Kráľova studňa, Turkov háj; 
ďalšiu skupinu tvoria názvy, v ktorých nachádzame konkrétne toponymá a 
antroponymá, čo naznačuje, že sa s danými propriami označujúcimi postavu 
alebo geografický priestor stretneme v texte a že sa na ne príbeh vzťahuje – 
Verona, Vidrmoch, Biela panna, Marka Medveďová, Odvážny Jakub, Bača 
spod Ostrej, Tur a krásna Margita, Šošobár – najmocnejší medzi zbojníkmi, 
Bohatý Georg a skúpy Miesik, Tadeáš, Tadeáš komuže to hráš?, Ako svetlo-
nos vodil na Medovari, Ako sváka Ďulu strigy naháňali, Ako sa z Turčianske-
ho hradu stal Znievsky, aj tu nájdeme posesívne formy – Turanova veštba, 
Vachotova zem, Jánošíkova studnička, Studňa kráľa Mateja; pri troch poves-
tiach Zlodejka, Šibenice a Materina skala sa apelatívum prekrýva s propriom. 

Zvyšnú onymiu možno rozdeliť na dve veľké skupiny – súbor proprií, kto-
ré pomenúvajú reálne existujúce objekty (v súčasnosti alebo v minulosti) a na 
autorské propriá volené zo skupiny všeobecne viac či menej známych proprií 
alebo tvorené pomocou istých postupov (týka sa to najmä antroponým).  

Autor svoje povesti člení do niekoľkých celkov, pričom každý celok je 
uvedený toponymami, ktoré zužujú turčiansky priestor na miesta, ku ktorým 
možno povesti prisúdiť.  

Toponymá sa podieľajú na výstavbe konkrétnej zemepisnej oblasti, tvoria 
konkrétny chronotyp. Odkazujú na reálny priestor. V Turčianskych poves-
tiach ich možno rozdeliť do nasledujúcich skupín: 

– názvy geografických vyvýšenín a zníženín, chotárne názvy – Veľká 
a Malá Fatra, skala Ostrá, Lysec, Skala, kopec Holiš, Holišná skala, Tlstá, 
Plešivica, Hadí vŕšok, Harmanecká dolina, Turčianska kotlina, Blatnická 
dolina, dolina Mača, Konský dol, zem Maňa, jaskyňa Mažarná, Pramene, 
Bartoška, Tiesňavy, Dielec, Modly, Bukovina, Podjavorie, Hôrky, Hostie 
(podľa autora v iných prameňoch sa uvádza ako Hostihora, dnes je tu budova 
Matice slovenskej), povesti vysvetľujú vznik nasledujúcich názvov – Katova 
skala, Petrova skala, Čertova brána, Kráľova studňa, Havrania/Jánošíkova 
skala, Jánošíkova noha, Jánošíkov stôl, Jánošíkove schody, Materina skala, 
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Mŕtvy vŕšok, Turecký závoz, skala/kopec Verona, Háj, Ihriská, Šibenice, 
Hradište; 

– hydronymia – Turčianske jazero, Váh, Dunaj, Turiec, rieka Duria, Pi-
vovarský potok, rieka Slaná, potok Žarnovica, rieka Kantor, Gaderský potok, 
Rakšianka; 

– názvy krajov, krajín, stolíc, žúp – Považie, Gemer, Hont, Novohrad, Te-
kov, Liptovská stolica/Liptov, Zvolenská veľžupa, kraj Turiec, kraj Duria, 
Dolná zem, Uhorsko, Slovensko; 

– názvy hradov, zámkov, pevností – Starý hrad/Starhrad, Turčiansky 
hrad, Sklabinský hrad, Sučiansky hrad, Znievsky hrad, pevnosť Jáger; 

– názvy miest, sídel, dedín – Budín, Prešporok, Pešť, Viedeň, Vrútky, Zvo-
len, Martin/Svätý Martin/Turčiansky Svätý Martin, Blatnica, Horný a Dolný 
Turček, Kláštor pod Znievom/Kláštor, Horné a Dolné Jaseno/Jaseno, Sučany, 
Kalužná, Sklabiňa, Rakša, Turčiansky Ďur, Socovce, Svätá Mara, Sklabinský 
Podzámok, Horná Štubňa, Polerieka, Turany, Kremnica, Blatnica, Sebe-
slavce, Slavonice, Laskár, Mošovce, Teplice, Mikuláš, Turčiansky Michal, 
Dubové, Necpaly, Štubnianske Teplice, Medovar (v prameňoch má tvar Me-
dovär), Folkušová, Terchová, Sklené, Nová Lehota, Bobovník, Slovenské 
Pravno, Šútovo, povesti ozrejmujú vznik názvov Sokolče, Záturčie, Ležia-
chov; 

– toponymá ako Gemer, Hont, Novohrad, Liptovská stolica/Liptov, Tekov, 
Váh, Dunaj, Zvolen, Mikuláš, Dolná zem, Slovensko, Uhorsko, Budín, Pre-
šporok, Pešť, Viedeň, pevnosť Jáger presahujú región Turca a odkazujú na 
širší priestor. Okrem toho toponymia umožňuje ďalej členiť priestor na osi 
človekom nedotknutá krajina, príroda – skultúrnená krajina, mesto – dedina, 
palác – chalupa. 

Na vytváraní časopriestoru sa spolupodieľajú aj postavy. Pri vlastných 
menách postáv koexistujú v texte viaceré varianty. Použitie tej-ktorej podoby 
propria sa viaže na komunikačné potreby. V pásme rozprávača, ako neutrál-
neho sprostredkovateľa príbehu (výnimku tvorí povesť Ako sváka Ďulu strigy 
naháňali s alúziou ľudového rozprávača – samotnej postavy), sa preferuje pri 
predstavovaní postáv forma oficiálnej úradnej podoby antroponyma, v preho-
voroch postáv sa vzhľadom na ich vzájomný vzťah používa i neoficiálna 
hypokoristická, zdrobnená, prípadne prezývková podoba mena. Použitie neo-
ficiálnych podôb je však časté aj v prehovore rozprávača.  

Vo výbere antroponým v Turčianskych povestiach badať úsilie o zachova-
nie dobového koloritu. Sám autor podotýka, že pri práci na týchto povestiach 
(popri 55 % ústneho podania) slúžili ako zdroj písomne fixované zmienky a 
iné pramene. Zápisy reálnych mien (aj keď väčšina prameňov z 2. polovice 
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19. storočia je poznačená romantizujúcou tendenciou) poskytli materiál na 
vytvorenie modelu, ktorý umožnil kreáciu nových autorských mien.  

Antroponymá sledovaného diela majú z hľadiska členitosti štruktúru jed-
nočlennú, dvojčlennú, prípadne trojčlennú. Väčšina z nich plní identifikačnú 
funkciu a niektoré sprevádza anteponované apelatívum. Možno ich rozdeliť 
takto (pozn.: nevšímame si postavy nominované len pomocou apelatíva): 

– mená historických postáv – kráľ Matiáš/kráľ Matej/Matiáš Korvín, kráľ 
Karol Róbert, Matúš Čák Trenčiansky, uhorský kráľ Žigmund, kráľ Leopold, 
Ľudovít I., Belo IV., Mária Terézia, rímsky cisár Augustus, Révaiovci/Révai, 
Mikuláš Révai, František Révai, barónka Révaiová/Mária, Jánošík, Uhorčík, 
Rajnoha, Batuchán, Džingischán, mená autentických postáv čerpané z histo-
rických prameňov – Štefan Vladár, Blažej Petrovič, Martin z Mútnej, Mikuláš 
Gara, Peter Hájsky, Benedikt, Havel, rytier Ivanka/Ondrej Ivanka, Janko 
Predáč, historické mená umožňujú viac či menej presnú identifikáciu času, 
v ktorom sa príbeh odohráva; 

– dobový kolorit zachovávajú aj ďalšie mená, pri výbere ktorých autor vy-
chádza zo zápisov mien v pramenných materiáloch, zo starých slovanských 
mien, z mien tzv. jobagónov (väčšinou vojaci obdarovaní za zásluhy, rodí sa 
z nich základ zemianstva a šľachty), prípadne z informácií poskytnutých 
ústnym podaním pri zbieraní povestí alebo z existujúceho súboru antroponým. 
Mnohé mená pôsobia neobvykle až exoticky. Rovnako tu možno identifikovať 
posun na osi vládnuca trieda – poddaní, hoci niektoré mená pôsobia pre slo-
venské dedinské prostredie netypicky. Spoločenské zaradenie postáv sa v 
niektorých prípadoch približuje apelatívom – kvádsky bojovník Tudros, rím-
sky vojvodca Druzius, husitský kapitán Zniev, zeman Ilgo, pán Prónai, Jesen-
ský, zemiansky rod Zátureckých, župan Peter, Martin Brčal, Bartoš z Hartvi-
kovic, Valentín Korom/Valentín, Ondro Rapoš/Rapoš, Ján Páľava z Jaseno-
vého, Bobotný z Mikuláša, Jakub Maloň, Jano Vrták, Ďuro Krivák, Krivákov-
ci, Adam Priečny, Ďuro Zvedavý, mních Hatuta, Šírec, Rokoš, Michko, Stre-
meň, Uroš, Uzda, Drahomil, Elek, Vároš, Martin, Peter, Vavrinec/Vavro, 
Tadeáš, Jano, Pišta, Michal, Šimon, Matúš, Maťo, Blažej, Šimo, Imro, 
Šošobár, bača Ondrej, sváko Ďula, tetka Sakarmašejka, Terka/Zuzka Medve-
ďová, Mara Kalnická/Marka, Verona, Žofka, Zuzana/Zuzanka, Anka/Anička, 
Hríbová, ako priezvisko funguje meno Zlodejka, ktoré je zároveň názvom 
povesti a možno ho chápať aj ako apelatívum; 

– pri niektorých menách je evidentné zaradenie podľa národnosti. Výber 
týchto mien súvisí s dobovou situáciou. Autorova zámerná voľba poukazuje 
na nemecký a maďarský vplyv pri utváraní a výbere antroponymie na Sloven-
sku, čo súvisí s existenciou Rakúsko-Uhorska a s nemeckou kolonizáciou, 
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ktorá zasiahla niekoľko oblastí Slovenska, o. i. najmä banské mestá, a ktorá 
mala vplyv aj na obchod a remeslo. Mená evokujúce túto situáciu nachádzame 
najmä v príbehoch spojených s týmito mestami (napr. Kremnica, Horná 
Štubňa) – kováč Faber, Georg, Miesik, Štark, Vidrmoch, Ňári, Jušt (maďar-
ský rod, pôvodný tvar Justh); 

– možno tu vydeliť aj osobitnú skupinu antroponým, na ktoré sa v príbehu 
viažu ďalšie propriá (napr. miestne názvy) – Príboc – Príbovce, Dobsok – 
Dobsoková, Košťan – Košťany (nad Turcom), Vachot – Vachotovice, Paraska 
– Paraštiná, Bodo – Bodorová (v týchto propriách sa evokuje vzťah vlastníka 
k vlastníctvu, zakladateľa k založenému sídlu), husitský kapitán Zniev – 
Znievsky hrad, prímenie Forgáč – Forgáčova veža, meno Hatuta je spojené s 
hodonymom Hatutova ulica, meno Jána Páľavu slúži na označenie domu – 
Páľavovie dom; 

– mená viažuce sa na bájoslovie, mytológiu, náboženstvo a pod. – knieža/kňaz 
Turan, princezná Margita, Tur, kráľ lesov Fatran, Parom, Pán Boh, Biela 
panna, Čierny orol; 

– časopriestor povestí modelujú aj tzv. putujúce postavy – Matiáš Korvín, 
Belo IV., Jánošík, Révaiovci, Jušt, Turan. 

Okrem toponymie a antroponymie nájdeme v Turčianskych povestiach 
ďalšie propriá: 

– názvy národností, kmeňov – Kvádi, Tatári, Turci/Turek, Poliaci; 
– obyvateľské mená viažuce sa na miestne mená a súvisiace s areálovým 

vymedzením deja konkrétnych povestí – Blatničania, Svätomartinčania, Hor-
noštubňania, Poleriečania, Turanci, Turčania, Dubovčania, Rakšania, Folku-
šovčania, Kremničania, Mošovčania, Sučanci, Bobovníčania, Laclavčania, 
Necpalčan; 

– pri vnútornej analýze príbehov pomáhajú aj názvy sviatkov a dní – Turi-
ce – deň posvätného Tura – boha plodnosti, na Ducha, Všechsvätých, na 
Jána, od Lucie do Vianoc, Božie narodenie; 

– mená zvierat – kôň Heno, Dunčo; 
– nájdeme tu aj antropomorfizované toponymá – Svätý Ďur/Svätý Ďuro, 

Svätá Mara/Svätá Marka a pomenovanie neživého predmetu – basa Barbor-
ka/Barbora/Baska. 

Povesť je vybudovaná na reálnom historickom podklade, dá sa lokalizovať 
na konkrétne miesto, alebo sa viaže k istým viac či menej známym osobnos-
tiam daného regiónu. Ich pomenovania identifikujú čas a miesto zaznamena-
né v literárnom texte, pričom autor sa pri výbere opiera o konkrétny onymický 
priestor zobrazovaný v diele, môže si vybrať z konkrétneho menného súboru, 
prípadne dané mená tvorí podľa existujúcich modelov. 
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V povesti je vždy prítomný moment miestneho určenia, čo sa premieta do 
výberu toponymie modelujúcej miesto, na ktoré sa povesť vzťahuje. „... chro-
nologická situovanosť, priestorová lokalizácia a beletristický spôsob podania 
z nej robia do istej miery literatúru faktu...“ (Tatár, s. 22). Oná chronologická 
situovanosť a priestorová lokalizácia sa sprostredkúva práve súborom proprií, 
ktoré autor používa na nomináciu objektov a javov zobrazovaných v danom 
literárnom texte. Ako súčasť kontextu vlastné mená dokresľujú kolorit diela, 
podieľajú sa na jeho modelovaní a zaraďujú príbeh do konkrétneho priestoro-
vého a časového pásma (staré slovanské obdobie, obdobie Rakúsko-uhorska, 
obdobie turko-tatárskych vojen a pod.). Okrem overiteľných faktov autor 
prostredníctvom nich komunikuje ďalšie informácie o spoločenskom prostredí 
a období, a to nielen regionálneho charakteru. Mnohé totiž presahujú zviaza-
nosť s regiónom.  

Pri zapojení propria do jazykovej komunikácie v apelatívnom kontexte vy-
stupuje do popredia informačná úloha, uplatňuje sa identifikačná funkcia 
daného vlastného mena (Blanár, s. 157). Propriá (najmä toponymá a antropo-
nymá) teda možno pokladať za „meradlo pravdivosti“, lebo sa v nich premieta 
reálna krajina a prostredníctvom historických postáv aj reálny čas, v ktorom 
sa dej povestí odohráva. 
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NÁZVY POVESTÍ 
Zrada, Pomsta, Poklad, Preteky, Šibenice, Spor, Zapečatený poklad, Dve želania, Kráľovská 

kuchyňa, Prísny trest, Prekliaty mlyn, Deravé krpce, Ostrov lásky, Turecký závoz, Za svoje práva, 
Víno pre chudobu, Kľukatá cesta k spravodlivosti, Ako kožený opasok ponad pole lietal, Ako za 
zlosťou ľútosť chodila; zviazanosť príbehu s istou postavou – Tyran, Zlodejka, Koniarka, Sokoliar, 
Vášnivý hráč, Kráľovský rybár, Traja bratia, Zázračné kurča, Zakliata deva, Záhadný mních, 
Potrestaní zbojníci, Zbojnícka hostina, Z horára zeman, O podkutých bosorkách, O mátohe, čo sa 
do hodín rozumela, posesívny vzťah – Kráľov záchranca, Materina skala, Barónov hrob, Kráľova 
studňa, Turkov háj; konkrétne toponymá a antroponymá – Verona, Vidrmoch, Biela panna, Marka 
Medveďová, Odvážny Jakub, Bača spod Ostrej, Tur a krásna Margita, Šošobár – najmocnejší 
medzi zbojníkmi, Bohatý Georg a skúpa Miesik, Tadeáš, Tadeáš komuže to hráš?, Ako svetlonos 
vodil na Medovari, Ako sváka Ďulu strigy naháňali, Ako sa z Turčianskeho hradu stal Znievsky, 
posesívny vzťah – Turanova veštba, Vachotova zem, Jánošíkova studnička, Studňa kráľa Mateja 

 
TOPONYMÁ  
– oronymá, chotárne názvy – Veľká a Malá Fatra, skala Ostrá, Lysec, Skala, kopec Holiš, Holiš-

ná skala, Tlstá, Plešivica, Hadí vŕšok, Harmanecká dolina, Turčianska kotlina, Blatnická dolina, 
dolina Mača, Konský dol, zem Maňa, jaskyňa Mažarná, Pramene, Bartoška, Tiesňavy, Dielec, 
Modly, Bukovina, Podjavorie, Hôrky, Hostie, Katova skala, Petrova skala, Čertova brána, Kráľova 
studňa, Havrania/Jánošíkova skala, Jánošíkova noha, Jánošíkov stôl, Jánošíkove schody, Materi-
na skala, Mŕtvy vŕšok, Turecký závoz, skala/kopec Verona, Háj, Ihriská, Šibenice, Hradište; 

– hydronymá – Turčianske jazero, Váh, Dunaj, Turiec, rieka Duria, Pivovarský potok, rieka Sla-
ná, potok Žarnovica, rieka Kantor, Gaderský potok, Rakšianka; 

– názvy krajín, oblastí a krajov – Považie, Gemer, Hont, Novohrad, Tekov, Liptovská stoli-
ca/Liptov, kraj Turiec, kraj Duria, Dolná zem, Uhorsko, Slovensko; 

– hrady, zámky, pevnosti – Starý hrad/Starhrad, Turčiansky hrad, Sklabinský hrad, Sučiansky 
hrad, Znievsky hrad, pevnosť Jáger; 

– ojkonymá – Budín, Prešporok, Pešť, Viedeň, Vrútky, Zvolen, Martin/Svätý Martin/Turčiansky 
Svätý Martin, Blatnica, Horný a Dolný Turček, Kláštor pod Znievom/Kláštor, Horné a Dolné 
Jaseno/Jaseno, Sučany, Kalužná, Sklabiňa, Rakša, Turčiansky Ďur, Socovce, Svätá Mara, Sklabin-
ský Podzámok, Horná Štubňa, Polerieka, Turany, Kremnica, Blatnica, Sebeslavce, Slavonice, 
Laskár, Mošovce, Teplice, Mikuláš, Turčiansky Michal, Dubové, Necpaly, Štubnianske Teplice, 
Medovar, Folkušová, Terchová, Sklené, Nová Lehota, Bobovník, Slovenské Pravno, Šútovo, Sokol-
če, Záturčie, Ležiachov; 
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ANTROPONYMÁ  
– kráľ Matiáš/kráľ Matej/Matiáš Korvín, kráľ Karol Róbert, Matúš Čák Trenčiansky, uhorský 

kráľ Žigmund, kráľ Leopold, Ľudovít I., Belo IV., Mária Terézia, rímsky cisár Augustus, Mikuláš 
Révai, František Révai, barónka Révaiová/Mária, Jánošík, Uhorčík, Rajnoha, Batuchán, Džingis-
chán, Štefan Vladár, Blažej Petrovič, Martin z Mútnej, Mikuláš Gara, Peter Hájsky, Benedikt, 
Havel, rytier Ivanka/Ondrej Ivanka, Janko Predáč, kvádsky bojovník Tudros, rímsky vojvodca 
Druzius, husitský kapitán Zniev, zeman Ilgo, pán Prónai, župan Peter, Michko, Stremeň, Uroš, 
Uzda, Drahomil, Elek, Martin Brčal, Bartoš z Hartvikovic, Valentín Korom/Valentín, Rapoš/Ondro 
Rapoš, Ján Páľava z Jasenového, Bobotný z Mikuláša, Jakub Maloň, Jano Vrták, Ďuro Krivák, 
Adam Priečny, Ďuro Zvedavý, Jesenský, Révaiovci/Révai, Krivákovci, zemiansky rod Zátureckých, 
Martin, Peter, Vavrinec/Vavro, Tadeáš, mních Hatuta, Rokoš, Jano, Vároš, Širec, Pišta, Michal, 
Šimon, Matúš, Maťo, Blažej, Šimo, Šošobár, Imro, bača Ondrej, sváko Ďula, tetka Sakarmašejka, 
Terka/Zuzka Medveďová, Mara Kalnická/Marka, Verona, Žofka, Zuzana/Zuzanka, Anka/Anička, 
Hríbová, prezývka Zlodejka,  

národnosť- kováč Faber, Georg, Miesik, Štark, Vidrmoch, Ňári, Jušt, antroponymum + ďašie pro-
prium – Príboc – Príbovce, Dobsok – Dobsoková, Košťan – Košťany (nad Turcom), Vachot – 
Vachotovice, Paraska – Paraštiná, Bodo – Bodorová, husitský kapitán Zniev – Znievsky hrad, 
prímenie Forgáč – Forgáčova veža, Hatuta – Hatutova ulica, Ján Páľava – Páľavovie dom; 

– bájoslovie, mytológia, náboženstvo a pod. – knieža/kňaz Turan, princezná Margita, Tur, kráľ 
lesov Fatran, Parom, Pán Boh, Biela panna, Čierny orol; 

– národnosti, kmene – Kvádi, Tatári, Turci/Turek, Poliaci; 
– obyvateľské mená – Blatničania, Svätomartinčania, Hornoštubňania, Poleriečania, Turanci, 

Turčania, Dubovčania, Rakšania, Folkušovčania, Kremničania, Mošovčania, Sučanci, Bobovní-
čania, Laclavčania, Necpalčan, 

– sviatky, dni – Turice – deň posvätného Tura – boha plodnosti, na Ducha, Všechsvätých, na 
Jána, od Lucie do Vianoc, Božie narodenie,  

– zoonymá – kôň Heno, Dunčo; 
– antropomorfizované toponymá – Svätý Ďur/Svätý Ďuro, Svätá Mara/Svätá Marka, basa Bar-

borka/Barbora/Baska  
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Z PRAGMATYKI FUNKCJONOWANIA NAZWISK – UŻYCIE 
HUMORYSTYCZNE  
Mariusz Rutkowski 

 
Jak się powszechnie przyjmuje, podstawową funkcją nazw własnych jest 

identyfikacja określonych denotatów przy jednoczesnym odróżnianiu ich od 
innych obiektów tego samego rodzaju1. Równie powszechne jest jednak do-
strzeganie innych funkcji jednostek onimicznych, pojawiających się wraz 
z użyciem nazw w komunikacji społecznej (por. Karpenko 1980, Nilsen 
1988). Wykraczanie poza prymarną funkcję identyfikacyjno-dyferencjacyjną 
może wynikać bezpośrednio z aktu nominacyjnego (dodatkowe funkcje nazwy 
są wówczas na stałe wpisane w jej charakterystykę, nazwy są jak gdyby „ob-
liczone” na ich pełnienie), bądź też może wiązać się z określonym kontekstem 
użycia, z konkretną sytuacją pragmatyczną. W tej drugiej sytuacji naddanie 
funkcjonalne, jako wynikające z kontekstu, jest sprawą jednostkową – nie jest 
związane na stałe z daną jednostką nazewniczą. Tego rodzaju sytuacje będą 
przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. 

Nazwiska – bo ta kategoria nazewnicza jest tu przedmiotem obserwacji – 
stanowią klasę nazw własnych o charakterze szczególnym. Ich wyjątkowa 
pozycja nie tylko w systemie językowym, ale również w życiu społecznym, 
wynika z niepowtarzalnego układu czynników, determinujących genezę 
(kształtowanie się nazwisk jako odrębnej kategorii antroponimicznej, por. 
Kaleta 1998), dziedziczność i cały szereg uwarunkowań prawnych (obliga-
toryjność, urzędowość). Wszystkie te zagadnienia są doskonale znane, a lite-
ratura onomastyczna poświęcona rozmaitym aspektom funkcjonowania 
nazwisk jest niezmiernie bogata2. Ten zadowalający stan badań nazewniczych 
dotyczy jednak przede wszystkim zagadnień systemowych, kategorialnych. 
Mniej uwagi poświęcano kwestiom pragmatyki nazwisk, przez którą rozu-
miem występowanie nazwisk w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych i 
związane z tym, bardzo często niezwykle subtelne, zjawiska nacechowania 
semantycznego czy stylistycznego. Taki stan rzeczy jest zresztą najzupełniej 
naturalny i – w świetle wspomnianych uwarunkowań – jak najbardziej zro-
zumiały. W tym szkicu proponuję przyjrzeć się niektórym przypadkom dość 
nietypowego – a może właśnie dla niektórych jednostek: typowego? – humo-

                                                        
1 Na ten temat zob. np. Blanár (1996: 17 – 19), Karpenko (1980: 9 – 10). 
2 Z nowszych opracowań polskojęzycznych warto wymienić prace Kalety (1998) i Skowronek 

(2001). 
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rystycznego zabarwienia tych skądinąd „poważnych”, oficjalnych nazw oso-
bowych. 

Większość współczesnych nazwisk jawi się przeciętnemu użytkownikowi 
języka jako jednostki puste pod względem semantycznym, a przez to neut-
ralne w sensie pragmatycznym. Nie zmieniają tego bardzo powszechne próby 
doszukiwania się rozmaitych sensów i znaczeń ukrytych w nazwiskach – 
próby będące niejako poszukiwaniami znaków własnej tożsamości, a świad-
czące o silnie odczuwanym, niemalże naturalnym związku nazwiska z nosi-
cielem. Owa pragmatyczna neutralność powoduje, że nazwiska w komunikac-
ji społecznej rzadko są odbierane jako nośniki komizmu. Konwencjonalnie 
żarty z nazwisk uznaje się za niestosowne3. W pracy poświęconej analizie 
polskiego dowcipu językowego D. Buttler opisuje wprawdzie przypadki hu-
morystycznego użycia nazwisk, jednak nigdy nie jest to użycie prymarne. 
Poza tym analizowane przypadki to zwykle rezultaty kreacji literackiej (Bu-
ttler 1968: 178 – 179): 

 
„[...] nasuwają się przykłady żartobliwych nazwisk cudzoziemców, które 

pod maską obcej formy graficznej i słowotwórczej ukrywają zwykle treść 
swojską, ośmieszającą, np. trywialną lub obsceniczną. [...] Przykłady pseudo-
angielskie: Mac Callosh, włoskie: Omletti, Tęsknotti, [..] chińskie: Vi-Ta-
Min. 

Wśród nazwisk swojskich trudniej jest znaleźć przykłady reprezentujące 
komizm, który by wynikał z ich semantycznej dziwaczności. Dzieje się tak 
dlatego, że znaczny procent nazwisk rodzimych reprezentuje typ 
przezwiskowy; najbardziej więc niezwykłe pod względem semantycznym 
twory (np. Ciompała, Bombała czy Rumciakiewiczowa) nie sprawiają wraże-
nia nienaturalnych i zawsze mogą mieć swój rzeczywisty odpowiednik.” 

 
O humorystycznych nazwiskach w tekstach literackich pisał też Cz. Kosyl 

(1993). Wyróżnił on w nazewnictwie literackim nurt groteskowo-ludyczny, 
w obrębie którego mieszczą się nazwy ewokujące komizm różnego typu: fone-
tyczny, strukturalny, aluzyjny, modyfikacyjny, semantyczny czy absurdalny 
(Kosyl 1993: 88 – 91). Ważnym spostrzeżeniem autora jest uwaga na temat 
specyfiki nurtu semantycznego w nazewnictwie literackim (Kosyl 1993: 84): 

 
„Między znaczeniem wyrazu motywującego daną nazwę a naszą wiedzą 

o denotacie tej nazwy [...] zachodzi jakiś związek. W takich przypadkach uakty-

                                                        
3 Pomijam tu regularne niemal żarty z nazwisk w środowiskach dziecięcych. 
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wnia się zwykle zwietrzałe, utajone znaczenie wyrazu motywującego nazwę. Naru-
szona tu zostaje specyficzna dla nazewnictwa uzualnego zasada, wedle której 
nazwa własna odnosi się do swego denotatu bezpośrednio, bez udziału pojęcia.” 

Jak postaram się pokazać, tego rodzaju (lub podobne, wtórne) useman-
tyzowanie nazw – a w szczególności nazwisk – nie jest wyłącznie domeną 
twórczości literackiej, ale występuje również w nazewnictwie uzualnym. Nie 
zawsze takie „semantyzujące” interpretacje nazwisk polegają – jak to opisał 
Kosyl w charakterystyce nurtu semantycznego – na charakteryzowaniu deno-
tatu przez wyraz, który motywuje nazwisko. Wystarczy, że nazwisko można 
skojarzyć z odpowiednim wyrazem pospolitym.  

Tak więc pewne nazwiska, te o dość czytelnej motywacji (rzadziej ono-
mastycznej, częściej natomiast słowotwórczej4) oraz te o strukturze prowoku-
jącej do adideacji, są poddawane próbom semantycznego nacechowania 
częściej niż inne. Mam tu na myśli przede wszystkim jednostki strukturalnie 
przypominające wyrazy pospolite. Zbiór nazwisk, które na skutek podo-
bieństwa formalnego dają się interpretować jako apelatywy, jest bardzo boga-
ty5: 

Pałka  Żelazko 
Rzepa  Szczota 
Kość  Bańka 
Placek  Kiełbasa 
Duch  Słonina 

W tej grupie szczególnie narażone na żartobliwy odbiór są nazwiska, bu-
dzące skojarzenia z potocyzmami, wulgaryzmami czy wyrażeniami skatolo-
gicznymi. Takie nazwiska są w sensie pragmatycznym swoiście „napiętno-
wane”: 

Fiut Pipka 
Fiutek Kutaska 
Ocipka Pinda 
Siurek Gnojek 
Stanik Pindel 

                                                        
4 Ważne spostrzeżenia na temat istoty motywacji onomastycznej zawiera praca Cieślikowej 

(1994). 
5 Materiał prezentowany w artykule pochodzi z opracowania „Słownik nazwisk współcześnie w 

Polsce używanych”, red. K. Rymut, t. I-X, Kraków 1992 – 1994, a także – zwłaszcza w zakresie 
poświadczeń kontekstowych oraz zestawień imienia z nazwiskiem – z Internetu. Do tego ostatniego 
źródła należy, jak sądzę, podejść z krytycznym dystansem, co nie oznacza, że przytoczenia te nie mają 
żadnej wartości poznawczej (posiadają walor jeśli nie kategorycznej pewności, to przynajmniej 
prawdopodobieństwa). 
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Pocipka Kuta 
Szpara Duplak 

Nieco mniejszy, jak się wydaje, ładunek potencjalnego humoru tkwi w 
jednostkach o formie identycznej z nazwami zwierząt: 

Łoś     Zając  
Wilk    Czapla 
 
Przyczyną humorystycznej interpretacji niektórych nazwisk jest ich forma 

gramatyczna, a w zasadzie: zbieżność z pewnymi formami gramatycznymi 
wyrazów pospolitych. Pragmatyczno-semantyczne nacechowanie takich 
nazwisk jest więc ograniczone – najwyraźniejsze jest w przypadku zgodności 
rodzaju gramatycznego z płcią nosiciela. Tak więc jednostki: 

Ruchała   Dopierała 
Spychała   Kazała 
Dźwigała   Piskała 
są odbierane jako formy odpowiednich czasowników najczęściej wtedy, 

gdy oznaczają odpowiednio kobiety, a nazwiska: 
Niewiedział    Musiał 
Opychał   Przybył 
Zmyślony   Małolepszy 
mogą humorystycznie charakteryzować mężczyzn. 
Niektóre tego typu czasownikowe nazwiska stwarzają możliwość 

dowcipnej interpretacji w równej mierze w przypadku nosicieli męskich, jak i 
żeńskich: 

Tumidaj   Pocałuj 
Żartobliwy potencjał wymienionych typów nazwisk uwalnia się w kon-

kretnych użyciach tych jednostek. Mamy wówczas do czynienia z sytuacją, w 
której kontekst wzmacnia jeszcze silniej owe „apelatywne” skojarzenia. 
Szczególnym przypadkiem jest tu występowanie tzw. aptonimów, czyli nazw 
odpowiednich, właściwych: „Names which are appropriate in some way are 
called aptonyms” (Nilsen 1991: 176). Najczęściej tego terminu używa się w 
stosunku do nazwisk, które – niezależnie od motywacji onomastycznej – na 
skutek interpretacji nazwy jako apelatywu odpowiadają konkretnej sytuacji, 
zwłaszcza zaś charakteryzują zawód lub inne cechy nosiciela. Tego rodzaju 
przypadkowa „odpowiedniość” nazw osobowych występuje często w języku 
angielskim – por. przykłady (Nuessel 1992: 42): 

Nita House (ang. ‚dom‘) – agent biura nieruchomości 
Ken Lawless (ang. ‚bezprawny‘) – naczelnik policji 



Z PRAGMATYKI FUNKCJONOWANIA NAZWISK – UŻYCIE HUMORYSTYCZNE 341 

Bob Counts (ang. ‚liczy‘) – księgowy6 
Również wiele nazwisk polskich w odniesieniu do konkretnej sytuacji lub 

osoby nabiera cech aptonimów. Przyjrzyjmy się następującym wystąpieniom: 
dr Fiutkowski – ginekolog 
dr Oszczypała – lekarz 
pani Fiut – właścicielka sex-shopu 
Franciszek Zmyślony – dyrektor szpitala psychiatrycznego 
dr Zardzewiały, dr Żelazny – anestezjolodzy  
prof. Utrysko – specjalista od mechaniki płynów 
dr Skiba – pracownik Katedry Gleboznawstwa 
dr Cebula – pracownik Katedry Warzywnictwa 
pan Niegraj – nauczyciel gry na fortepianie 
 
Niektóre nazwiska mogą przybierać charakter żartobliwych aptonimów 

przy odniesieniu nie tyle do zawodu czy cech charakteru nosicieli, ale 
pewnych sytuacji: 

(1)  W mojej dawnej firmie pracowali kiedyś faceci o nazwiskach Kapus-
ta i Paczka. Kiedyś dzwoni szef działu z zakładu doświadczalnego, że coś mu 
się popsuło w aparacie pomiarowym. A mój szef na to: „Dobrze, posyłam 
panu Paczkę z Kapustą” (Int.) 

 (2) Mój kolega nazywa się Dzięcioł i klasa pokładała się ze śmiechu, 
kiedy recytował „Litwo, ojczyzno moja...” i doszedł do fragmentu „dzięcielina 
pała”. Nauczycielka od polskiego do końca liceum informowała go tak o ne-
gatywnych ocenach (Int.) 

 (3) Mieszkałem swego czasu na Woli i pod nami mieszkał facet co się 
nazywał Duch. Niby nic takiego, tylko pewnej nocy zaczął przeciekać zawór 
od grzejnika i trochę go zalało. W środku nocy ktoś puka do drzwi. Ojciec 
idzie otworzyć i pyta „Kto tam?”. Odpowiedź: „To ja, Duch”. (Int.) 

(4)  Przychodzi do mnie pacjentka, pytam o imię – „Katarzyna”. 
Nazwisko? Słyszę: „nie wiem”. Pytam znowu o nazwisko i słyszę „nie wiem”. 
Tak trzy razy i w końcu proszę o dowód i widzę: Katarzyna Niewiem. 
Uśmiałam się do łez. (Int.) 

 
Przykłady powyższe (1, 2, 3, 4) obrazują wspomniane wcześniej zjawisko 

apelatywnej interpretacji nazwiska, ale również dodatkowo uzupełniający taką 
interpretację kontekst sytuacyjny, wyraźnie wzmacniający żartobliwy odbiór. 
Nazwisko z przykładu (2) samo w sobie zawiera raczej umiarkowany ładunek 

                                                        
6 Wiele innych przykładów podają Nilsen (1988, 1991) oraz poszczególni autorzy w pracy 

zbiorowej Eckler (ed. 1986). 
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żartu (typowy dla nazwisk równych nazwom zwierząt), jednak w opisanym 
kontekście sytuacyjno-językowym zostało przez odbiorców zinterpretowane 
jako wyjątkowo „trafne”, „właściwe”. W rezultacie doszło do wykreowania 
nowego, mikrośrodowiskowego frazemu, przypadkowo tylko zbliżonego pod 
względem fonetycznym do formy nazwiska. W przykładach (3) i (4) mamy do 
czynienia z dwupłaszczyznowym funkcjonowaniem nazwiska jako repliki 
w dialogu. Pierwszą płaszczyznę odbioru tworzy naturalna w przytocznonych 
sytuacjach interpretacja nieonimiczna (tzn. duch, nie wiem), co nadaje roz-
mowie groteskowo-absurdalny charakter. Odczytanie tych wyrażeń jako 
nazwisk tworzy drugą, właściwą płaszczyznę odbioru, co kumuluje dowcip, 
wynosi reakcję komiczną na wyższe piętro. Tego rodzaju żart semantycznie 
dwuplanowy jest jednym z najbardziej klasycznych przypadków powstawania 
tzw. dowcipu intelektualnego. Jak pisze Buttler (1968: 391): 

 „Naturalna dwoistość znaczeniowa cechuje żarty opierające się na wy-
razach wieloznacznych i homonimach. Dowcip wyzyskuje tu tylko potencjal-
ny komizm nieporozumienia, kryjący się w użyciu takich słów. Dlatego też 
żartobliwa polisemia i homonimia to najliczniej reprezentowane, najnatural-
niejsze i zwykle najlepsze odmiany dowcipu językowego”. 

Specyficznych przykładów dostarczają niektóre zestawienia dwóch lub 
większej ilości nazwisk. Komizm tego typu zgrupowań nazw uwidacznia się 
wówczas, gdy mamy do czynienia z nazwiskami o jasnej etymologii, lub 
przynajmniej wywołującymi dość oczywiste, jednoznaczne skojarzenia leksy-
kalne. Uwypukla się on jeszcze bardziej w pewnych kontekstach pozajęzy-
kowych, tworzących „odpowiednie” sytuacje pragmalingwistyczne, w których 
– przypadkowo – motywacja użycia takich właśnie nazwisk jest dodatkowo 
wzmocniona: 

 (5) „Moja znajoma mieszkała w bloku, gdzie na jednej klatce, drzwi w 
drzwi mieszkały rodziny Grabarz i Kostucha” (Int.) 

 (6) „W czasie studiów mieszkałem w akademiku. W sąsiednim trzyoso-
bowym pokoju mieszkali koledzy o nazwiskach: Dzik, Wilk i Zając. Na dr-
zwiach napisali sobie ZOO” (Int.) 

 (7) „Lekarze ze szpitala w pewnym mieście: dr Schab, dr Dzik, dr Ody-
niec” (Int.) 

 (8)  „Do mnie do klasy chodził Dariusz Mróz i Małgorzata Zimna (nie 
będę wspominać o dowcipach związanych z ich nazwiskami)” (Int.) 

 (9)  „We wczesnych latach 80. Byłem świadkiem wzajemnej prezentacji 
jednej z dyrektorek handlowych dużej niemieckiej firmy sportowej i 
przedstawiciela firmy S. Ona nazywała się Schach (czyt. szach), a on Matt” 
(Int.) 
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Powyższe przykłady pokazują, w jaki sposób efekt humorystyczny rodzi 

samo zestawienie nazwisk „bliskich” semantycznie, tj. takich, których ape-
latywne podstawy należą do jednego pola znaczeniowego lub takich, które 
często występują w sąsiedztwie językowym („szach – mat”). Niekiedy „zna-
czące” nazwisko może być podstawą dalszych skojarzeń. Typowy, niemalże 
anegdotyczny, dowcip polega wówczas na użyciu wyrazu bliskiego seman-
tycznie w miejsce właściwego nazwiska: 

 (10)  „W technikum była pani prof. Żurek, po wyjściu za mąż – Rosół. 
Kiedyś Kumpel wchodząc do pokoju nauczycielskiego zapytał: „-Jest może 
pani profesor... Zupa?” (Int.) 

 (11)  „Na uniwerku w Olsztynie wykłada doktor Flak. Przychodzi do 
niego pewnego razu student po zaliczenie (nigdy wykładowcy nie widział, 
ktoś mu tylko powiedział jak człowiek wygląda), staje w drzwiach i pyta: „-
Dzień dobry, czy jest doktor.... Jelitko...?” (Int.) 

 
Zjawisko dowcipu, wynikającego ze zgrupowania elementów znaczących, 

można zaobserwować również w następujących zestawieniach nazwisk oraz 
członów składowych w nazwiskach dwuczłonowych: 

Smaczny-Gil 
Niska-Marchewka 
Wróbel-Gałązka 
Wallisch-Płacisz 
Piontek-Sobota 
pani Barszcz z domu Żurek 
pan Gawron ożenił się z panią Wroną 
pani Dolna wyszła za Górnego 
pan Krzyżak ożenił się z panią Zawiszą 
 
Inny typ humorystycznych zgrupowań reprezentują niektóre zestawienia 

imienia i nazwiska. O ile w zgrupowaniach nazwisk znaczących dowcip pole-
ga na powielaniu aż do uzyskania zaskakującej (bo powiązanej w pewien 
nieoczekiwanie odpowiedni sposób) całości, o tyle poniższe przykłady są 
przykładem dowcipu opartego na zasadzie kontrastu – jest realizowany 
„schemat zestawienia kontrastowego dwu członów pewnej całości” (Buttler 
1968: 85): 

Fatima Kowalczyk    Roxana Pacha  
Sabina Szczota    Ines Owsianik 
Zefiryn Symforian Gwizdoń   Arseniusz Finster 
Apolonia Cymer-Giętka 
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Przykłady te pokazują, że przy wyborze imienia należy brać pod rozwagę 

także jego współbrzmienie z nazwiskiem. Niedopasowanie obu komponentów 
antroponimicznych jest możliwe i często prowadzi – w przypadkach, gdy 
kontrast stylistyczny, chronologiczny lub środowiskowy pomiędzy nimi jest 
wyraźny – do humorystycznej percepcji całości7. Efekt humorystyczny może 
dać również takie połączenie imienia z nazwiskiem, które kojarzy się jednoz-
nacznie z autentyczną lub fikcyjną postacią: 

(12) „Rodzice o nazwisku Kaczor dali dziecku na imię Donald” (Int.) 
(13) „Kolega z liceum – Michał Anioł (talentu plastycznego raczej nie wy-

kazywał)” (Int.) 
 
Kolejne przykłady ilustrują zabawne „dostosowanie” brzmieniowe imienia 

i nazwiska:  
Barbara Bara 
Marian Warian 
Beata Kabata 
 
Na koniec dwa przykłady niezbyt fortunnie dobranych imion do nazwiska 

Kur. W przypadku użycia odwrotnego szyku, stosowanego niekiedy w sytua-
cjach oficjalnych, uzyskuje się połączenia zbyt łatwo kojarzące się z pospoli-
tym wulgaryzmem: 

Ewa Kur – Kur Ewa 
Wanda Kur – Kur Wanda 
 
Wszystkie wyżej przedstawione nazwiska oraz konteksty ich użycia mogą 

(choć nie muszą) być odbierane w sposób humorystyczny. Dlaczego tak się 
dzieje? Można wskazać kilka najważniejszych przyczyn, do których za-
liczyłbym następujące: 

1. niespójność (dysharmonia, kontrast) pomiędzy prymarną funkcją 
nazwisk a ich konkretnym, pragmatycznym użyciem. Nazwiska są oficjalnymi 
nazwami osobowymi, pozbawionymi systemowo jakiegokolwiek ładunku 
semantycznego, a ekspresywnego w szczególności. Przywołane w pracy 
przykłady pokazują, w jaki sposób może dochodzić do zerwania owej sys-
temowo gwarantowanej „przezroczystości” stylistycznej nazwisk w prak-
tycznej komunikacji społecznej. Dokonuje się tu wtórna apelatywizacja nazw 
                                                        

7 Przykłady z pracy Buttler (1968: 85): Alcybiades Kwoczka, Liliana Chwościk. O konieczności 
uwzględniania połączenia imienia z nazwiskiem przy wyborze imienia wypowiadali się także liczni 
autorzy opracowań antroponomastycznych. 
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własnych – choć trzeba przyznać: incydentalna i silnie uwarunkowana kon-
tekstem – doraźnie znosząca silnie odczuwany kontrast pomiędzy nomen 
proprium a nomen appellativum. Ta podstawowa zasada humorystycznej 
interpretacji nazwisk pociąga za sobą kolejne: 

2. nazwiska w przytoczonych użyciach są wyraźnie motywowane, podobne 
do apelatywów, przez co mogą być traktowane jako określenia charaktery-
zujące nosicieli. Humorystyczna jest już sama apelatywna interpretacja 
nazwisk, a wydźwięk ekspresywny jest wzmocniony wówczas, gdy nazwa 
własna zostaje sprowadzona nie tyle do poziomu zwykłego apelatywu, ale 
apelatywu trywialnego czy wulgarnego. Istotne będzie tu zatem istnienie ho-
monimii okazjonalnej, tj. formalnej identyczności nazwiska i wyrazu pospoli-
tego (Buttler 1968: 354); 

3. silna rola kontekstu pozajęzykowego, który sprawia, że nazwisko jest 
znaczące w sposób szczególny, że jest semantycznie (rzadziej: formalnie) 
„dopasowane” do sytuacji (powstawanie aptonimów); 

4. rola otoczenia językowego, zwłaszcza drugiego elementu antropo-
nimicznego (imienia lub drugiego członu w nazwiskach dwuczłonowych). 
Humor zestawień może wynikać z ich „trafności” znaczeniowej, kontrastu lub 
uzyskanych efektów brzmieniowych. 
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15. S L O V E N S K Á  O N O M A S T I C K Á  K O N F E R E N C I A 

LITERÁRNOUMELECKÉ ONYMÁ NA MATERIÁLI  
LITERÁRNEJ TVORBY PETRA PIŠŤÁNKA 
 
Julij Hojdaš 

 
Peter Pišťánek patrí k najmladšej generácii slovenských prozaikov. Próze 

90. rokov sa kriticky a hodnotiaco venujú spravidla len priležitostné výročné 
rekapitulácie uverejnené v literárnych periodikách alebo sporadické úlohy 
o jej druhovej situácii. V článku Slovenská „porevolučná“ próza L. Čúzy 
(1996, s. 38  – 44) konštatuje: „Samostatnou kapitolou súčasnej slovenskej 
prózy je tvorba najmladšej prozaickej generácie. Táto skupina autorov je po-
etologicky najrôznorodejšia. Pre väčšinu z nich je typický odpor voči tomu, čo 
tu už bolo, či už v spoločnosti, či v literatúre. Tento odpor vyjadrujú odmieta-
ním realistickej poetiky a príklonom k experimentu, zvýšením expresivity 
výrazových prostriedkov, ale aj tematizáciou toho, čo odmietajú.“ 

Podľa L. Čúzyho si „svojráznosť“ P. Pišťánka zasluhuje pozornosť z „roz-
hnevanej mladej literatúry“, hoci predstavuje tzv. „brutálnu líniu“. Provokuje, 
protestuje, zaujíma ho „škaredosť a hnus“, ale voči svojmu čitateľovi aj meta-
forický, nabáda ho premýšľať o odľudštenosti medziľudských vzťahov. 

Postmoderna – to je „zábava stereotypmi, paródia a hra“. Bachtinovu for-
mulu o postmoderne možno porovnávať takým spôsobom ako každý pojem, 
znak. Zapamätáva si svoje doterajšie vzťahy formy a spolu s Witgensteinovou 
metaforou o „jazykovej hre“ pri nazeraní na text alebo jazyk a jeho prenášanie 
na spôsob „hry“ je – ako poznamenáva Bachtin – „karneval“. A práve týmito 
jazykovo-štylistickými prostriedkami spisovatelia dávajú možnosť presvedčivo 
ukázať kolorit daného obdobia, v našom prípade žáner postmoderny. 

Onymický priestor v súčasnej literárnej onomastike je veľmi bohatý a roz-
siahly, zároveň rôznorodý. Pri jeho štúdiu sa opierame o metódu Ľ. Beleja. 
Náš doterajší prieskum ukazuje, že v literárnoumeleckej onymii P. Pišťánka 
sú predstavené takmer všetky triedy a tvary vlastných mien: antroponymá, 
toponymá, zoonymá a ergonymá. Najpočetnejšími sú (literárne) antroponymá, 
ktoré tvoria približne 60 % z celkového počtu onymickej lexiky, toponymá 
tvoria 20 %, zoonymá iba 5 %, ergonymá 15 %.  

Za zvláštnu črtu literárnoumeleckých oným P. Pišťánka považujeme paró-
diu a karnevalovosť, čo je podľa mienky V. Bachtina univerzálnym prízna-
kom postmoderny. Je to práve estetika postmoderny, ktorá dáva P. Pišťankovi 
neobmedzené možnosti na zapojenie najrôznorodejších jazykových prostried-
kov pri tvorbe vlastných pomenovaní postav v literárnoumeleckom diele.  
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Napríklad sa svojou primitívnou a priamočiarou túžbou po moci a pe-

niazoch čoraz viac predstavuje v diele Rivers of Babylon I hlavná postava – 
Róm pomenovaný ako Martin Junec a prezývkou Racz či pseudonymom Mar-
tin Džjunek. Celá štruktúra pomenovania tejto postavy zaráža svojou hetero-
génnosťou. Pôvodom Róm má typické slovenské meno Martin a priezvisko 
Jунак, čo u Srbov znamená „hrdina“. Tejto štruktúre pomenovania dejovej 
osoby je podobné meno Racz – to je maďarské pomenovanie Srba. Pseudonym 
Martina Junca – Džjunek sa vysvetľuje na štruktúre poľského jazyka, v kto-
rom toto onymum je familiárnym variantom mena Włodzimierz. Podobným 
heterogénnym (s ohľadom na pôvod komponentov) je aj literárnoumelecké 
antroponymum Vinetu-Salaj, v ktorom prvým komponentom je meno známej 
filmovej postavy, Indiána s menom Vinetou, a druhým je typické maďarské 
priezvisko Salaj.  

Heterogénnosť komponentov literárnoumeleckého antroponyma je výraz-
nosťou postmodernej karnevalovosti a jazykovým prostriedkom tvorenia pejo-
ratívnej onymizácie v Pišťánkovom onyme Feedy Šparšvajn. Pokiaľ je nosite-
ľom tohto svojím pôvodom nemecko-anglického onyma obyčajný sedliak 
s predmestia Bratislavy, tak len preto sa stáva toto utvorenie štylisticky kono-
tatívnym. Týmto charakteristické možnosti literárnoumeleckého antroponyma 
Šparšvajn nie sú vyčerpané. Podľa nás literárnoumelecké priezvisko Špar-
švajn P. Pišťánek utvoril umelo z nemeckých apelatív Schwein „sviňa“ a spa-
ren „šetriť, aby poukázal na znakové črty charakteru denotátu.  

Spojenie spojovaného v pomenovaniach osôb (Martin-Junec-Džjunek-Racz 
alebo Vinetu-Salaj, Fredy Šparšvajn) slúži dejovým jazykovým (antroponym-
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ným) spôsobom tvorenia nielen postmodernej karnevalovosti, ale aj výrazom 
komického efektu. 

Prostriedkom tvorenia karnevalovosti P. Pišťánek volí aj literárnoumelec-
ké toponymá. To sú pôvodne reálne vlastné pomenovania zemepisných objek-
tov, ale veľmi vzdialené, ktoré stačí zviesť do spoločnej priestorovej roviny. 
Ale autor vedome uvádza ich do jediného zemepisného priestoru románu, čím 
dosahuje známu karnevalovosť. Napríklad názov českého mesta Hodonín. P. 
Pišťánek spoločne s názvom ruského ďalekovýchodného ostrova Čukotka, 
používa ázijské toponymá Hong-Kong a Filipíny s africkou Novou Guineou . 

V zhode s týmto princípom P. Pišťánek vyberá aj literárnoumelecké logo-
nymá. V románe River‘s of Babylon prevažujú ultramódne prozápadné firmo-
nymá, ako Internacional, Acropola, Ambassador, Ambassador-Racz, ktoré sú 
charakteristické pre postmoderné krajiny. Na pozadí týchto náročných pome-
novaní úplným anachronizmom sú pomenovania bratislavských obchodov 
Tuzex a Slavia, ktoré reprezentujú dobu socialistického Československa. Veď 
Tuzex – to je komplex obchodných domov, kde za bony západných valút ob-
chodovali s tovarmi západnej výroby. Názov Slavia, naopak, počas socializmu 
symbolizoval „večné československo-sovietske priateľstvo“. Názov baru U Al-
bánca naráža na postsocialistickú zločineckú globalizáciu Albáncov, ktorých 
spoločenská mienka na Slovensku považuje za obchodníkov s drogami a ob-
viňuje ich z nezákonných operácií s peniazmi. Karneval Pišťánkových lite-
rárnoumeleckých firmoným dokončujú názvy Saratov a U Vašička, v kontexte 
literárnoumelecké onymá parodujú utkvelú myšlienku slovanského bratstva.  

Veľmi zaujímavým a svojráznym v literárnoumeleckom onomastikone 
P. Pišťánka sú charakteristické onymá. Autorovi sa podarilo vyhľadať pre 
každú z dejových postáv literárnoumelecké antroponymum, ktoré nadobúda 
charakteristickosť vďaka najrôznorodejším jazykovým prostriedkom, pričom 
charakteristickosť takýchto utvorení vždy sprevádza značná pejoratívna emo-
cionálnosť. Napríklad pomenovania ochrancov, bývalých pracovníkov služby 
štátnej bezpečnosti Mozoň (Mlkvy), Šolik (Žifčak), Tupy (Mác). Podľa zná-
mych pravidiel podobných služieb všetci niekdajší agenti – postavy literárno-
umeleckého diela majú operatívne pseudonymá, ktoré, pravda, v Pišťánko-
vých textoch sa stávajú prameňom značnej expresivity. Tak literárnoumelecké 
antroponymum Tupy jednoznačne poukazuje na obmedzené intelektuálne 
schopnosti denotátu a pseudonymum Mác naráža na jeho lenivosť. Veď 
lexéma Mác (macko) – to je slovenský detský názov medveďa, často sa vysky-
tujúci v ľudových rozprávkach. Citeľná irónia sa nesie spolu s priezviskom 
Mozoň a pseudonymom Mĺkvy, ktoré autor prisudzuje mnohovravnému pova-
ľačovi. Literárne antroponymum Šolik sa prelína so slovenským kartárskym 
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názvom žolík, vďaka čomu sa toto antroponymum stáva takisto pozoruhod-
ným.  

Medzi postavami P. Pišťánka je aj veľa predstaviteľov sociálneho dna, 
ktorých prozaik nazýva, parodizujúc princípy nominácie, čo vládnu v tomto 
prostredí. Bratislavskú prostitútku autor pomenoval priezviskom Kvapavkár-
ka, ktoré utvoril od slovenského pomenovania pohlavnej choroby kvapavka. 
Táto osoba infikuje svoju klientelu venerickým ochorením. Ďalšiu „slečnu“ 
autor pomenúva len prezývkou Tygréna, ktoré bolo utvorené na základe kon-
taminácie Tiger + Irena. V tomto kompozite zaráža nespojovanosť doantro-
ponymnej sémantiky základov tiger + Irena „mier, pokoj“. Bisexuálnu orien-
táciu jednej z postáv P. Pišťánek považuje za najvýznamnejšiu črtu charakte-
ru. Autor nazýva tohto hrdinu literárnoumeleckého diela dvojitým (mužským 
a ženským) menom Anča-Jožo. Keďže mená Anča a Jožo sú slovenskými 
tradičnými menami, autor literárnoumeleckým antroponymom Anča-Jožo 
poukazuje na morálnu degradáciu časti súčasnej slovenskej postsocialistickej 
spoločnosti. Na lexikálnom podklade súčasného slovenského slangu P. Pišťá-
nek tvorí priezvisko ešte jednej predstaviteľke stratenej generácie – Prepycho-
vá. Toto literárnoumelecké onymum je utvorené z apelatíva prepych s význa-
mom „bohatstvo, luxus“. 

Ako vidíme, literárnoumelecký onomastikon v textoch P. Pišťánka sa stá-
va dôležitym a výrazným jazykovým prostriedkom v realizácii estetických 
princípov postmoderny. Karnevalovosť a pejoratívnosť P. Pišťánek dosahuje 
vďaka majstrovskému použitiu početných štylistických postupov a spôsobov. 

Jedným z najobľúbenejších postupov P. Pišťánka je tvorenie autorských li-
terárnoumeleckých oným na báze heterogénnych komponentov. Za príznako-
vú črtu onymického písma P. Pišťánka môžeme považovať široké používanie 
onymizácie apelatív, zvlášť slangu. 
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