
románskych jazyku, neboť uvedené zjednodušení není v celém sledovaném
areálu jednotné. Takový stav máme doložen jednak v dnešních románskych
jazycích (rumunšlina), jednak ve stredovekých rukopisech (francouzština,
okcitanština, kalalánšlina).

1. stôl. pred. n. 1.
Rím,
klasická latina
mluvená latina

...provincie,...
klasická latina
prarománština

Raná fáze podlé De Dardela :

Rím,... Pyrenejský poloostrov,
Sardinie,...

2.-3. stôl. n. 1. klasická latina klasická latina
mluvená latina prarománština v rané fázi

Katalánsko, Francie, Belgie, Švýcarsko,
Severní Itálie, Rumunsko,...
klasická latina
prarománština v pozdôjší fázi

Pozdéjšífáze podlé De Dardela

2. Tento nový pohled na sám predmet historicko-srovnávací romanistiky
zjevné otvírá radu otázek. Pokúsime se priblížil z nich slavislúm jen ry, klére
mohou býl pŕedmétem jejich výzkumú.

Zásadní otázkou je predstava o okolnostech vzniku prarománštiny jako po-
lokreolského jazyka. Pŕedevším totiž neznáme presný význam termínu ,po-
lokreolský jazyk', a ani autor jej blíže neobjasňuje. Jsme tedy víceméné odkáza-
ní na dosavadní poznatky o kreolských jazycích. Jedna teórie ŕíká, že vétšina
z nich vznikla v koloniích Evropanú na podklade lingvy franky západního po-
breží Afriky. Šlo o proslfedek dorozumení s portugalskými obchodníky, který se
nám nezachoval, nicméné Ize jej predpokladal vzhledem k prítomnosti lusita-
nismú i v oblastech, klére do styku s Portugalskem vúbec nepficházely (lak:
pražská prednáška prof. Goodmana že dne 20. 10. 1993).

Pro Evropu na konci období pred naším letopočlem múžeme predpokladal
existenci lingvy franky založené v podstalé na mluvené laliné. Z loho, že
prvky rímske kultúry nalézáme na území budoucích rímskych provincií už
z období pred jejich dobytím rímskymi legionári, múžeme usuzovat, že také
prvky jazykové pŕekračovaly politickou hranici již v dobách pfedcházejících

vlastní romanizaci. Stejnô jako v Africe koloniálního období mohli tu hrát
dúležitou roli pŕedevším obchodníci, včetné obchodníkú s otroky. S postupem
rímskych légií se lingva franka menila v kreolský jazyk a podlé místních
okolností se mohla dále približoval mluvené latine, až postupné nahradila
púvodní jazyk dané oblasti. Za hranicemi nové získaných území se tím vliv
latiny posiloval a lingva franka se pŕenášela do jiných kraju, kde jí bylo rov-
néž využíváno v jej í primárni funkci. To by mohlo odúvodnit pŕílomnosl
určitých latinských prvku ve slovní zásobe slovanských jazyku i v oblastech,
které k Rímske ríši nikdy nepatfily. Mohli bychom tu vedie už známeho ter-
mínu ,ztracená Románie' (používaného pro ty oblasti Rímske ríše, které už
románskym jazykem nemluví) a termínu ,získaná Románie' (používaného pro
pozdéjší kolónie a bývalé kolónie) použil názvu ,vnéjší Románie'.

Uveďme príklad. Nemčina a slovanské jazyky pojmenovávají jednu že
základních činnoslí obchodního živola slovesem, jehož etymem je latinské
subslanlivum caupo, cauponis (m.) „hoslinský, čachráŕ" (Calonghi, 1962,
si. 431) > germ. *kaupjan (>ném. kaufen), psí. koupiti (>čes. koupil)
(Machek, 1968, s. 308: psl.<germ.<lal). Uvedené sloveso vykazuje sémantic-
kou zmenu, k níž muselo dojít mimo spisovnou lalinu i mimo jazykový útvar,
klerý se stal základem románskych jazyku.

Bylo by však naivní predpokladal, že v celé Evropé exislovala za celé ob-
dobí antiky laková lingva franka jen jedna. Pravdepodobné jich bylo víc -
jedna z nich treba mezi Kelty (všimneme si napríklad početných latinských
výpujček v dnešní irštiné), jiná mezi domorodci Pyrenejského poloostrova
atd. Mezi témilo obchodními doruzumívacími systémy jisté existovaly četné
vzájemné vzlahy, lakže podobné jako nacházíme lusitanismy i mimo portu-
galské kolónie, mohly se dostal keltské výrazy do rúzných slovanských jazy-
ku. Pfíkladem by mohlo byt české poslalné jméno týn (existující však i v ji-
ných slovanských jazycích, a lo nejen západních, nýbrž i východních a již-
nich) < kelt. du num „hradišlé", klére patrné nejdfíve muselo projít oblaslí
germánskou - srov. slnor., slangl. tu n a slhn. zu n (Machek, 1968, s. 664).

3. Ďalší olevŕenou otázkou je prechod mezi prarománšlinou a románsky-
mi jazyky. Slovanské jazykové útvary mohou byt dôležitým zdrojem infor-
mací, protože zachovávaj! románske výpújčky z tčch vývojových fázi, klére
byly v dobé prvních dochovaných rukopisu už dávno prekonané.

3.1 Velice cennejšou relikty pocházející z vymfelýchjazykových útvaru,
že ztracené Románie. Česká oblasl nepochybné pficházela do styku s román-
skym jazykem sousedních provincií Noricum a Pannonia, môže nám tedy
tenlo jazyk posloužil jako vhodná iluslrace dané problematiky.

Bažant je název pfítomný ve všech západoslovanských jazycích a v podo-
be fasant i ve slfední horní nemčine. Pochází bezpochyby z lát. pha:sia. nus
(<ŕec. Phasianós) (Meyer-Lubke, 1968), ale stejné nepochybné se zdá i to, že
koncové -/ zachované v tomlo slove néjak souvisí s dalším článkem etymolo-
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