
Viskošže mi na tot stuol, darujem �i u'ch pä� psov:
Gabajá, Dunajci i tú Tisu, Sávu, Zahrajä.

(Slovenské ¾udové piesne, II, s. 261, č. 47i)

Je zaujímavé, že meno psa Sáva sa tu vyskytuje paralelne s menami
Dunaj a Tisa, ku ktorým možno uvies� príslušné hydronymické pendanty: ide
o mená psov odvodené od mien riek v súlade s archaickou ¾udovou vierou
v ochrannú moc vody, pod¾a ktorej nosenie mena rieky malo chráni� psa
pred besnotou (Machek, 1968, s. 134, s. v. Dunaj; Budziszesvska, 1989). Preto
môžeme predpoklada�, že aj meno psa Sáva vzniklo z pôvodného hydrony-
ma. Zo slovenskej hydronymie nie je hydronymum Sáva známe; Sáva je však
názov prítoku Dunaja na južnom okraji Stredodunajskej nížiny.

V tejto súvislosti uvedieme dve možné vysvetlenia. Hoci hydronymum
Sáva nie je v slovenskej hydronymii známe, nie je vylúčené, že takéto hydro-
nymum tu existovalo, avšak zaniklo: keïže názvy ve¾kých vodných tokov
bývajú stabilné a nemenia sa, zdá sa, že išlo pravdepodobne o nejakú men-
šiu rieku (pórov, 7 h¾adiska ná/vu napr riečku Sa\>a v hornom Podneprí;
Toporov - Trubačov, 1962, s. 15, 206, 226). - Skôr sa však prikláňame
k druhému vysvetleniu. Pod¾a nášho názoru sa v uvedenej-piesni prejavuje
onomastickä tradícia, ktorá po/ná zoonymá Dunaj a Tisa ako mená odvode-
né od názvov ve¾kých vodných tokov; rieka Tisa sa na juhu Stredodunajskej
nížiny vlieva do D u n a j a , tá to oblas� je aj oblas�ou toku rieky Sávy. Preto
možno predpoklada�, že aj zoonymá Sáva, Sávka sú odvodené od hydro-
nyma Sáva. Ak je tento predpoklad správny, znamená to, že uvedené zoony-
má vznikli ïaleko na juh od súčasného slovenského ctnojazykového územia

Ako teda vysvetli� prítomnos� zooným Sáva. Sávka v slovenskej zoony-
mii? Bolo by možné uvažova� o tom, že tieto zoonymá sa dostali na Sloven-
sko z juhu maïarským prostredníctvom: zoonymum Sáva je zachované
v Gemeri, t. j. na slovcnsko-maïarskom pomedzí, kde existujú zvláš� priaz-
nivé podmienky pre jazykové k o n t a k t y (pórov Doru¾a, 1977, s. 65 n.) Proti
tomu však možno uvies�, že deminutívna forma uvedeného zoonymá (menu
koňa Sávka) sa zachovala na Orave, t. j. ïaleko od oblasti intenzívnych
maïarsko-slovenských etnojazykových kontaktov; pravda, nemožno vylúči�
ani možnos�, že uvedené zoonymum preniklo na Oravu počas migrácií oby-
vate¾stva z južnejších oblastí Slovenska. Ak však budeme predpoklada�, že
oravské meno Sávka je pôvodné domáce zoonymum, môžeme uvies� iné
vysvetlenie Zachovanie mena Sáva v Gemeri možno vidie� aj v kontexte
archaického jazykového rázu tohto regiónu (S. Ondruš |199I, s. 249J dokon-
ca nazýva gemerskú oblas� „múzeom slovenského jazyka"), preto možno
predpoklada�, že zoonymum Sáva mohlo by� v minulos t i v slovenskej zoony-
mii ove¾a frekventovanejšie Z lingvistickej geografie je známe, že jazykové
inovácie (a teda zrejme a] určité inovačné pohyby v inventári zooným) sa
najdôslednejšie uskutočňujú v centrálnych oblastiach jazykového územia,
zatia¾ čo v okrajových, periférnych oblastiach sa konzervujú rôzne archaizmy,
je pre�o možné, že aj v prípade oravského zoonymá 3n\>ka ide o takýto
archaizmus zachovaný na periférii
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Zoonymá Sáva, Sávka možno teda z h¾adiska súčasnej etnojazykovej
reality hodnoti� ako ve¾mi archaické Je pravdepodobné, že na Slovensko sa
dostali počas migrácie/migrácií z juhu, možno predpoklada�, že ide o mig-
račné pohyby ve¾mi starého dáta. To znamená, že uvedené zoonymá posky-
tujú aj určité informácie o etnogenéze Slovákov.
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