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MOTIVACE SLOVANSKÝCH 
NÁZVŮ PRO UDITIA UZENÉ MASO 

Úprava masa uzením patří mezi nejstarší způsoby konzervace. Jde o zdokona
lenou technologii staršího způsobu uchování masa v poživatelném stavu suše
ním při přirozené teplotě vzduchu. Sušení teplým kouřem, uzení, celý proces 
urychluje a proschnutí masa je dokonalejší, což způsobuje delší trvanlivost. 
Dokladem vnímání blízkosti procesů sušení a uzení u Slovanů je např. csl. uzdě
no vino „sušený vinný plod, rozinka", které je variantou csl. suchva tv. 

Slovanské názvy pro uzení a pro uzené maso jsou často motivovány změnami, 
k nimž u masa během uzení dochází. Je to především ztráta tekutiny, která způ
sobuje ztrátu pružnosti, zmenšení objemu a změnu struktury. 

Do této skupiny patří psi. *{v)qditi „udit" s pokračováním v sin. voditi, odíti, 
pref. povodíti, navodíti „udit, vyudit", povqjeno mesb „uzené maso", vojenina 
„uzenina", slk. udit „udit", údené maso „uzené maso", údenina, slk. st. údlovi-
na „uzenina", slk. dial. udlina tv., slk. st. údly, dial. udlý „uzený" (Kálal), stč. 
uzené „uzené maso", údlý, audlý „uzený", pref. obuzený „vyuzený, uzený (o ma
se)" (Gebauer), č. st. udénina „uzenina", uzenice „šunka" (z doby obrození -
Zíbrt 604), povoditi „vyudit", pomsln. powojeno meso „uzené maso", p. wqdzič 
„udit", miqso wedzone „uzené maso", wqdlina, st. p. wqdzina „uzenina", ukr. st. 
vúdyty. Br. véndzič je přejetí z p. Odvozené br. véndžanaje mjása „uzené ma
so", véndžanyja produkty „uzeniny" jsou patrně domácí deriváty onoho přejetí. 
Br. vjandlína, dial. vanglina „uzenina, šunka" jsou opět přejetí z polštiny 
(Briickner 608n). 

Z hlediska etymologie je nejčastěji přijímán výklad psi. *{y)qditi jako kailza-
tiva k *vednqti „vadnout, chřadnout" z ie. *{s)wend- „chřadnout, ztrácet se, mi
zet". 

Sch.-Šewc (ZS1 33, 565n) *qditi a *vednoti nespojuje. Vidí v *qditi ie. kořen 
*an(?y „dýchat, dechnout", nebo souvislost se stind. andhá-, avest. anda-
„slepý, temný", gal. anda-bata „gladiátor, který bojuje v helmě bez hledí (ve 
tmě)". Autor uvádí v této souvislosti hl. čorne mjaso „uzené maso" a stč. obudi-
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//*, obúzěti „očernit, nařknout, obvinit (křivě)". Motivací pro pojmenování uze
ného masa a uzení by byla v tomto případě tmavá barva povrchu masa, vzniklá 
při uzení. 

Jungmannův slovník uvádí dvě vysvětlení významu uditi: 1. „dýmem a hor
kem svírati" (snad pod vlivem níže uvedeného spojení uditi koně „udidlem ústa 
mu svírati"), 2. „háčiti, na hák (udu, udici) věšeti" (sr. č. st. uditi „na udici ryby 
loviti"). Podobně spojuje uzené s udicí lidová etymologie zaznamenaná Holu-
bem-Kopečným (401) s poznámkou: „podle háku, na který se maso zavěšuje". 
V tomto případě jde o č. st. uda, udice „vidlička (popř. hák) na maso", odtud 
uzené — „maso zavěšené na háku". 

S vednoti je právem spojováno r. vetčiná, str. většina, vetčina, vjadčina 
„šunka" (StrS), r. dial. „syrové hovězí maso" (SRNG 4, 206); sr. ještě str. vetša-
nyj, vetščanyj, vetčanyj „seschlý", ale i „starý, vetchý ap.". Přímo z *vethchh 
„vetchý" vychází pro r. vetčiná „šunka" Jagió (AsIPh 9, 314n). 

Sobolevského (RFV 14, 157) rekonstrukce *večbčina na základě r. *večbka, 
*večbca „svině" (ie. *wáka, *ti>ákš „kráva") a Grotova domněnka (AsIPh 9, 
3 lOn) o přejetí r. slova z p. -wiedzyna „uzenina" nepřesvědčují. 

K názvům motivovaným procesem vysychání, schnutí patří mk. suši (mesó) 
„udit", suvo meso „uzené maso", sch. súšiti „udit", súho méso, sůvo méso 
„uzené maso", sin. suho meso tv., sušiti, po-, na- „udit, vyudit", hl. sušyč „udit", 
sušené mjaso „uzené maso", dl. sušyš „udit", sušone méso „uzené maso". Adj. v 
názvu je pokračováním psi. *suchh (< ie. *sauso- „suchý, vyprahlý"). Při vzniku 
těchto názvů pro pojmenování uzeného masa a uzení sehrála patrně roli také 
vazba na starší způsob úpravy masa sušením. 

Poslední skupinu tvoří názvy spojené s pojmenováním kouře v jednotlivých 
slovanských jazycích: b. púša mesó „udit maso", púšeno mesó „uzené maso" 
{pušek „kouř, dým" < ie. *p(h)u-s- „nafukovat (se), nadýmat (se) ap."), sch. 
ditniti „udit", dimljeno méso „uzené maso" (dim „kouř", psi. dymb „kouř" < ie. 
*dhumo- tv.), sin. kadíti, prekájati „udit", kájeno (prekajeno) mesó „uzené ma
so" (kód „kouř", čad tv. < ie. *ked- „kouřit, čadit"), ukr. koptýty „udit", kopčené 
mjaso „uzené maso", kopčénja „uzenina", r. koptit „udit" (ale str. koptiti pouze 
„spalovat něco pro získání sazí"), kopčónnoje mjaso „uzené maso", kopčónosti 
„uzeniny" (< *kwep-/*kwap- „kouřit, dmout se, kypět, vařit ap."). 

Pojmenování procesu uzení i uzeného masa podle kouře, kouření je velmi 
časté i v ostatních ie. jazycích, sr. lit. rukti „udit", rvkýta měsa „uzené maso", 
angl. smoke „udit" i „kouřit", smoked meat „uzené maso", smoked foods 
„uzeniny", něm. ráuchern „udit", „kouřit", Rauchfleisch „uzené maso", Ráu-
cherware „uzenina", švéd. rókt kótt „uzené maso" (roka „kouřit", „udit"), niz. 
gerookt vlees „uzené maso" (roken „kouřit", „udit"), dán. reget ked (rege 
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„kouřit", „udit"), it. qffumicáre „udit", carne qffumicata „uzené maso" (Jumáre 
„kouřit"), špan. ahumar „udit", carne ahumada, c. ahumado „uzené maso" 
(humo „kouř"), ň.Jumer „udit" i „kouřit", fumer de la viande „udit maso", lat. 
caró suffita „uzené maso" (suffire „kouřit ap."), ř. Kanví^ei v „udit", xpéag xó 
Kanví^ov „uzené maso" {icanvóq „dým") aj. 
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S L A V I C T E R M S F O R M E A T - S M O K I N G A N D S M O K E D M E A T 

Slavic terms for meat-smoking and smoked meat are motivated predominantly by changes, 
which take pláce during smoking. It includes PS *(v)gditi (< IE *swend- „fade, wither etc") and 
words related in WS1 and ESI languages, and also names based upon suchh „dry" in SoSl langua-
ges and in Lusatian. 

Motivation of other Slavic names for meat-smoking and smoked meat is connected with tech
nology of preparation; by smoke, which is the main factor in the process of smoking, is named 
smoked meat and meat-smoking not only in SoSl and ESI languages, but in majority of non-Slavic 
IE languages. 




