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SYNCHRÓNNY A DIACHRÓNNY VÝSKŮM ANTROPONÝM
V TURČIANSKEJ OBCI BELÁ-DULICE
Hedviga Kubišová (Banská Bystrica)

Nevím, jaké ti mám dát jméno. Možná Františka.
Nebo snad Kleopatra, Urlika či dokonce snad Lora.
Nebo prostě světice. Jednoduše moje holčička.

Vátjo Rakovski
O používaní antroponým na Slovensku
V medzil'udskej komunikácii zohráva dóležitú úlohu osobné měno, ktoré plní
funkciu sociálnu, kontaktovú, emocionálnu, predovšetkým však identifikačnú.
Povodně sa používalo na Slovensku iba krstné meno, přechod od jednomennej
sústavy k dvojmennej trval celé stáročia. Význačnejšie šl'achtické rody mali pří
mená už v antických dobách, získávali ich za svoje zásluhy. Přímená sa stali neskór priezviskami, převážné išlo o patronymické pomenovanie (po otcovi - napr.
Pavlov syn). Na území Slovenska sa priezviská začali používat' až v středověku
(asi od 15. storočia), od 17. storočia sa stali dědičnými, spoločenskú závaznost'
nadobudli Jozefínskym patentom v r. 1780.
Charakteristika obyvatelstva
Obec Belá-Dulice sa nachádza pod úpatím Vďkej Fatry asi 12 km od Marti
na, obyvatelia tvořili národnostně homogénnu skupinu. Živili sa rol'níctvom,
rozvinuté bolo tiež včelárstvo, ovčiarstvo a salašníctvo. Iba v niektorých rodinách
sa vyskytli aj řemesla ako stolár, kolář, krajčír, mlynář. Tí najchudobnejší praco
vali ako nádenníci a sluhovia. V najpočetnejších rodinách sa narodilo i desať,
jedenásť detí. Z núdze odchádzali za prácou i do Ameriky, niektorí sa vracali
bohatší, prezývali ich Amerikáni. Ženy nemali vzdelanie, pracovali v domácnosti
alebo slúžili v bohatších rodinách. V židovských rodinách pomáhali manželky
v obchode, detí bolo menej.
Slovenské olejkárstvo má svoj póvod v Turci, v Bělej žili tiež podnikaví šafraníci, olejkári a obchodníci; vyrábali liečivá, olejčeky a mastičky. Křižovali cesty
Európy od Francúzska cez Holandsko, Švédsko, Pol'sko, Rusko od konca 16. stor.
až do prvej třetiny 19. stor. S dřevenými krosnami, naplněnými rozmanitými
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liekmi a olejčekmi, šířili slávne meno 1'udového liečitďstva, v Pol'sku a Rusku
ich nazývali „vengerskými" doktormi - uhorskými lekármi (Junas 1996, s. 110).
Domov sa vracali s istým kapitálom, ktorý investovali do kupy urbárskych podielov. Migrácia v obci bola malá, sobáše sa uzatvárali najčastejšie medzi domácími,
připadne si našli partnera v susedných obciach Žabokreky, Necpaly, Jaseno či
Blatnica. Teritoriálna uzavretosť, nízká migrácia a kultúma homogénnosť mikroregiónu obce nám poskytla vhodný materiál pre skúmanie antroponým v obci.
A . Výskům priezvisk v obci Belá-Dulice
Při systemizácii antroponým sme postupovali podl'a Blanárovej klasifikácie
(1996, s. 124). Antroponomastický materiál pře diachrónny výskům sme získali
na základe dvoch komplexných sond do dokumentov:
a) Evidencia občanov z r. 1920, v ktorej sú zaznamenaní občania narodení v 2.
pol. 19. stor. a iijúci v prvej třetině 20. storočia.
b) Evidencia občanov Belá-Dulice. Obecný úrad Belá-Dulice. 1.1. 1990 - 19. 10.
2005.
V ortografickej podobě priezvisk sa vyskytli odchylky v grafickom zázname i
v rámci jednej rodiny, najčastejšie pri zaznamenávaní diakritiky, ktorá vyplývala:
(a) z rozkolísanosti vo výslovnosti, (b) z nejednotnosti normy při prechyl'ovaní
cudzích ženských priezvisk, niektoré sú zapísané v tvare maskulína, (c) z jazy
kových problémov při používaní cudzích, najma německých/židovských prie
zvisk, napr. Drachsler i Draksler, (d) z nepřesnosti matrikára: Rusňák/ maní
Rusnáková.
Vo výslovnosti priezvisk je nápadné makká palatálna výslovnost' /' v priezviskách typu [Poljak, Pala, Králík]. V miestnom úze sa mnohé priezviská používajú so sufixom -e podobné ako v prímenách: Huleje, Kováčike,
Bemáte,
Kapustě, Sumke, Blahé, Svrčke (v tejto podobě nám ich zapísala aj informátorka).
V synchrónnej rovině existujú výslovnostné a pravopisné varianty toho istého
priezviská: Paulíni/ Paulíny; RusnákIRusňák, pri krstných měnách Pavel/Pavol.
Zvláštnosťou je výskyt priezviská v latinskej podobě Nauta, v slovenskej podobě
Plavec. Podobné ako na celom území Slovenska, aj v Bělej sú priezviská odvodené od proprií i apelatív. V niektorých priezviskách sa už apelatívny základ
nepociťuje.
Sémantická motivácia priezvisk v obci Belá-Dulice
Slovenské priezviská:
1. Vytvořené z iných proprií:
- z krstného mena: Matejčík, Petrovič, Urban, Durkovič, Durík, Pavlovic,
Para, Stefanit,
- z etnoným : Poljak, Rusnák, Rusňák, Chorváth.
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2. Motivované apelatívami:
- povolanie: Valach, Kuchárik, Hutník;
- motivácia činnosťou: Plavec, Vrtiak, Štípala;
- názvy rastlín: Pšenka, Rajčan;
- názvy zvierat: Medvěd, Kozák, Svrček, Sýkora, Kohút, Králík, Kozár,
- motivácia vlastnosťami: Tichý, Suráň, Nudzaj, Nedbalec, Nemilá;
- motivácia vo farbách: Šedaj, Čerňák, Černiansky;
- předměty a priestor: Grajciar, Gombársky, Dvorštiak, Košík, Remeň,
Hradský;
- časti tela: Figura, Očka.
3. Priezviská podl'a morfematickej výstavby:
(a) jednoduché: Kohút, Remeň, Král, Sauch,
(b) derivované: sufixami: Dvorštiak, Petrovič, Rajčan,
konfixami: Podhradský, Prieložný, Nemilá,
(c) zložené: Berčačín (póvod z Čadce)
Německé priezviská: ich nositel'mi sú příslušníci židovských rodin. Drachsler
(zapísané je aj v zdomácnenej podobě Draksler), Orthofer (panský lesný) Stieger
(učitel'), Stein, Trostler (obchodník), Weiner. Váčšinou to boli drobní obchodníci,
krčmáři, ale aj úradníci. Tragický je příběh rodiny Drachslerovej, členovia rodiny
boli odvlečení do koncentračného tábora: 01'ga (* 1917) bola vyhlášená za mrtvu,
Šarlota (*1912) a Alexander (*1913) změnili v r. 1946 priezvisko (podia vyhl.
Povereníctva Min. vnútra, Bratislava, č. 15835/12146).
Osobitnú pozornost' si zaslúži fakt, že příslušníci židovských rodin uzatvárali
zvázky iba medzi sebou, nikdy nie s príslušníkmi iných vierovyznaní. Uvádzame
niekoflco príkladov: Drachler + Kohnová, Grossmann + Lichtensteinová, Gros
smann + Friedová. Rodina Oskara Drachslera a manželky Ehrensteinovej bola do
obce přijatá r. 1906. Židovské rodiny v obci pochádzali z Viedne alebo z Buda
pešti (napr. Š. Grossmannová).
Maďarské priezviská: v porovnaní s inými regiónmi sa vyskytujú velmi zriedkavo. Váčšinou ide o mená privydatých žien: A. Nyari (z Blatnice), M. Sziicsová,
A. Ursíni, uvedené sú převážné v tvare maskulína; priezvisko Keveš.
Ruské priezviská: podia mienky informátorov je najrozšírenejšie priezvisko
Sumka ruského póvodu a súvisí s dávnými cestami olejkárov. Ojediněle sa vy
skytlo napr. priezvisko Korostylov, patřilo ruskému hokejistovi, ktorý v obci istý
čas žil.
Latinské priezviská: (a) Nauta ( z lat. nauta - plavec, lodník, námořník). V obci
sa vyskytuje aj slovenský ekvivalent tohto priezviská Plavec; (b) Salini - prikláňame sa k názoru, že priezvisko je z lat. salis/sol', salinum/solnička.
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Najfrekventovanejšie priezviská v obci Belá-Dulice od roku 1900 - 2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sumka
Kováčik
Blahušiak
Kuchařík
Salíni
Pavlík, Kubizna

60
42
32
29
28
25

Bernát, Hlinka
Matejčík
Ladiver, Blaho
Balko, Kapusta, Rusnák, Hamza
Ivanka, Čillo, Paulíni,
Svrček, Zachar

7.
8.
9.
10.
11.
12.

21
17
16
15
14
13

V komplexnom výskume sme analyzovali vzorku 1232 nositďov priezvisk,
všetky sme uvádzali v mužskom rode. Dva súbory nám umožnili sledovat'
diachronické změny vo výskyte priezvisk přibližné po 100 rokoch.
B . Živé mená
Okrem štandardizovanej podoby sa používajú aj neúradné, resp. poloúradné
mená, tzv. živé mená (ŽM), majů specifické onomastické črty. Z identifikačných
dóvodov sa uvádzali aj v róznych úradných, pracovných a poloúradných zápisoch
kvóli spresneniu identifikácie občanov. V zmysle PSP 2000 sa oficiálně uplatňuje
výslovnostná i grafická podoba obyvatel'ského mena BeTan/Belania. V obci žije
viac rodin s rovnakým priezviskom, preto sa objavila potřeba vzájomného
odlíšenia prostredníctvom ŽM. Pre tuto skupinu ŽM je charakteristicky posesívny
sufix -e/é, ktorý sa přidává k antropolexéme. V Turci sa uplatňuje charakteris
tická, vermi mákká výslovnosť 1' a dósledné rytmické krátenie. Při slovotvorbe
ŽM sa prejavuje expresívnosť, konotatívnosť a tzv. spoločenská príznakovosť,
ako na to upozorňuje I. Valentová (2000, s. 190).
V užšom spoločenskom úze obce sme zistili nasledovné motivanty: (a)
topografické údaje, (b) rodové prezývky, ŽM podl'a domu (Bibzé), (c) zmysel pre
humor (Tidlité), (d) zamestnanie (Kožiare), (e) národnosť (Chorvate). Niektoré
živé mená majů nejasný póvod (Žgondé). V hovorenej podobě sa v regióne použí
vá posesívny sufix -e aj v oficiálnych priezviskách. Pri používaní ŽM sa uplatňujú hodnotiace postoje pomenovatel'ov. Obzvlášť rozvinuté je ŽM rodiny
Sumkovcov (60 nositel'ov). Najstarším príslušníkom bol Ján Sumka, dožil sa 103
rokov (1901 -2004).
ŽM rodu Sumka: Bačiake, Bibze, Bliské, Chorvate, Koláre, Pavlike, Spod to
pola, Sumčiare, Tidlité, Vodáre, Žgondé.
ŽM v obci Belá - Dulice
priezvisko

živé meno

priezvisko

živé meno

Kuchárik
Bma

Kožiare
Dráke, Prďe

Huleje
Majerčík

Belane
Mlynáře
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Kapusta
Kováčik
Bemát
Blaho

Červeňáke
Halanie
Chované, Lace
Goliane

Svrček
Brzák
Salini
Matejčík

Kube, Traske
Baptista, Povázané
Prďe
Múkere

C. Dístribúcia krstných mien v obci Belá-Dulice
V diachronickom výskume sme sledovali, aký je aktuálny stav vo vybere
krstných mien, při ich výběre sa zákonité prejavujú dynamickejšie změny ako
v priezviskách, ktoré sú dědičné. Používanie krstných mien je ovplyvnené faktormi jazykovými, ale aj mimojazykovými, ako na to poukazuje M . Knappová
(2000, s. 171). Upozorňuje na tri hlavné faktory:
(a) činitele právně, usmerňujúce voPbu a zápis antroponým do veřejných listin,
(b) činitele jazykové (gramatické, pravopisné a výslovnostné),
(c) činitele mimojazykové - antroponymum je jav sociálny, teda spoločensky
podmienený.
Na přelome predchádzajúcich storočí sa krstné mená v Bělej používali
v duchu rodinných a regionálnych tradicií, pridel'ovali sa výlučné slovenské
mená. Převažovala tendencia krstiť najstaršieho syna po otcovi alebo po starom
otcovi, ženské mená sa v rodině tiež často opakovali. Vyskytli sa případy, že po
úmrtí dieťaťa novonarodenému vybrali rovnaké krstné meno. Mená plnia kultúmo-identifikačnú funkciu, v neoficiálnej sféře je preferovaná aj ich expresívna
funkcia. V období po r. 1989 vzrastá snaha o exkluzívnosť krstného mena a zvy
šuje sa jeho variabilita. Zložené krstné slovanského póvodu sú v obci zriedkavé,
sú to Miloslav, Miroslav, Jaroslav.
Najfrekventovanejšie
z roku 1920:
Mužské mená

%

Jozef
Ján
Ondřej
Juraj
Pavel / Pavol
Štefan
Miloslav
iné

36,70
24,20
10,60
8,50
7,80
3,77
3,21
2,02

krstné mená v obci Belá-Dulice na základe Evidencie

;

I

L
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Ženské mená

%

Anna
Maria
Zuzana
OI'ga
Emília
Katarína
Julia
iné

37,60
25,30
16,86
6,60
5,10
3,85
2,30
2,59

Krstné mená cudzieho póvodu sme zaznamenali v tomto období iba
v židovských rodinách, kde je register mien pestřejší; ide o mená německého či
hebrejského póvodu:
(a) Mužské mená: Albert, Maximilian, Hugo, Henrich, Leopold;
(b) Ženské mená: Šarlota, Elza, Klára, Rozália, Johana, Anastázia.
Krstné mená detí narodenvch po r. 1990 - 2005 v obci Belá-Dulice
Tradičné ženské mená ustupujú, ba takmer sa přestali používať. V oblasti
mužských mien nie je ústup slovenských mien taký výrazný, renesanciu prežívajú
mená: Michal, Ján; z cudzích mien pribudli Denis, Patrik. Iná je situácia při vý
běre mien pře dievčatá, v obci nebolo ani raz vybrané meno Anna (r. 1920 Anna
37, 6%), Maria lx (r. 1920 Maria 25,30 %, viď tab.). Dóležitú úlohu zohrávajú aj
spoločenské změny po r. 1989. NajobPúbenejšie mužské mená v posledných
pátnástich rokoch v obci sú Michal (5x), Ján (3x), Patrik, Peter, variantně sa po
užívá Pavel i Pavol. Medzi ženskými měnami je v súčasnosti frekventované české
meno Lenka (4x), Nikola, Andrea.
Mená chlapcov narodených v období r. 1990 - 2005
Adam
Alojz
Andrej
Andrej
David
Denis
Dominik

Filip
Ivan
Jakub
Ján
Jozef
Luboš
Lukáš

Lukáš
Marek
Martin
Matěj
Michal
Milan
Pavol
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Radovan
Radovan
Samuel
Sebastian
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Mená dievčat narodených v období r. 1990 - 2005
Antonia
Andrea
Beata
Denisa
Dominika
Erika
Ester
Eva

Ema
Janka
Karin
Katarína
Kristina
Lea
Lenka
Lucia

Maria
Martina
Michaela
Nikola
Patricia
Paulina-Zuza
Petra
Radka

Simona
Tatiana
Tereza
Vanesa
Veronika
Zuzana

Zhrnutie:
Používanie antroponým v Bělej je ovplyvňované regionálnymi i spoločenskými tradíciami. Osobné meno je spojené so svojím nositelom, ktorý žije na
istom mieste, takže sa viaže aj na priestor. V posledných desaťročiach sa znižuje
distribúcia tradičných slovenských mien a pribúdajú převzaté mená.
Priezviská sú typické pře istý región. Antroponomastický materiál z obce
Belá-Dulice je dókazom, že miestne obmedzené sú predovšetkým živé mená
(přímená). Potvrdzujeme názor: „Expresívnosť prezývkových obyvatel'ských
mien je podmienená komunikačnou situáciou, sociálno-psychologický aspekt
pomenovaní poukazuje na mnohorozmemú a zložitú strukturu propria" (J. Krško,
2000, s. 83). Živé mená v obci majů pěstní sémantickú motiváciu, používajú sa
v tvare s posesívnou příponou -e/é. Sú prejavom jazykovej kreativity a kultúmej
identity občanov regionu Turca.
Frekvencia krstných mien bola v minulom storočí na celom území Slovenska
podobná. Dudok konstatuje, že v 17. a 18. storočí sa poradie krstných mien na
strednom a západnom Slovensku výrazné neodlišuje: Ján, Juraj, Michal, Ondřej,
Adam, Pavel; medzi ženskými měnami sa najčastejšie vyskytujú Anna, Maria,
Katarína, Eva, Alžběta, Katarína, a to ani pri porovnaní městského a dědinského
prostredia, ani katolického s evanjelickým (2000, s. 22). Z našich výskumných
materiálov z r. 1920 sme zistili osobitnú situáciu v židovských rodinách, ktoré
tvořili uzavretú enklávu, prevažujú v nich německé a židovské (hebrejské) mená.
Výrazná změna v distribúcii krstných mien nastává v posledných dvoch desať
ročiach. PodFa výskumov M . Knappovej (2000, s. 171) mimojazykové aspekty
ovplyvňujú až 30 - 35% vol'by mien a sú javom celoeurópskym. Na tento jav
upozorňuje aj M . Dudok (2000, s. 23): „Zvyšuje sa distribúcia mien převzatých
mien zo západoeurópskeho areálu, najma z frankofónneho a anglofónneho zónolektu." Dókazom je aj motto nášho příspěvku, ktoré v reflexívnej miniúvahe
vyslovil bulharský básnik Vátjo Rakovski (2005, s. 35).
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