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ARNOŠT L A M P R E C H T - N O M E N OMEN? 

' Snad mi laskaví čtenáři prominou, že k řadě vědeckých statí připojuji i poznámku 
nebadatelskou. Ale nemohu odolat pokušení ukázat , jak celé jméno našeho milého 
jubilanta, a zvlášť jehb jméno osobní (křestní) vystihuje dobře temperament a cha
rakter svého nositele. Jména jsou po této stránce, jak známo, ošidná. 'Pan í 
nebo slečna Bílá může bý t velmi dobře brunetka á paní černá světle blond, pan 
Keclík může bý t mlčenlivý a Mlčoch-Tacitus naopak upovídaný. A to přesto, že 
příjmení, tj . původně přezdívky, byly dávány právě v souladu s nějakou význačnou 
vlastností jejich nositele (popř. označovaly jeho povolání nebo původ). Je pochopi
telné, že u pozdějších osobních (křestních) jmen, většinou cizího původu, takováto 
motivace většinou musila chybět . 1 

Právě proto je zajímavé, jak etymologický význam jména Arnošt výstižně obráží 
letoru našeho jubilanta. 

Jeho archetyp, starohornoněmecké ernu&t, znamená „vážnost" (jako jeho dnešní 
něm, kontinuant Ernst), spíše však „vážná rozhodnost" — a je (zejména ve střhn.) 
doložen i význam „usilovná snaha; zápolení" a přímo „ b o j " a k němu ádj . ěmesthafi 
„k boji př ipravený" (dnes ernsihaft „vážný' ' ) . Ovšem i samo em(e)st nabylo význam 
adjektiva „kdo je pevný v rozhodnutí a nezná žer tů" (tak u Luthera). Také anglické 
eamest2 je (a to především) adj. s významem „vážně míněný, naléhavý, horlivý" 
apod. 

1 Mysli se tu přirozeně až na dobu, kdy se začala dvojitost „jméno 4- přezdívka (později 
příjmení)" etablovat. Z doby jednojmennoeti můžeme jen u mála pozdějších křestních jmen 
zjistit jejich původní óptativní motivaci {Václav, Boleslav, Slavomil atp.), kdežto ze jmen pů
vodně ochranných (Vlk, Ord, Sekera atp.) a ze jmen jiné motivace se stala skoro bez výjimky pří
jmení a jen výjimečně se mohla uplatnit jako křestní, např. Vuk v sch. (a v římském starověku 
jména jako Auguetinue, Cyprianus na jedné a Sextus, Septimu* na druhé straně). — Jistou ópta
tivní motivaci mají, pravda, i jména moderní, jako Vesna, Jitřenka, Snííenka apod., ale taková 
jména jsou — přirozeně — výjimečná. Motivace u jmen, spiS překáží. Vždyť se zákonitě stírá 
i v oblasti apelativ... 

2 Anglosas. (staroangl.)eorno«ť„boj,souboj" (dneseorTieíťjakoBubst.„vážnost": in dead earnest 
„se vší vážností"). — V gót&tině máme s jiným ablautem kořené adv. arniba „jistě, bezpečně". 
Srov. i isl. em „energický, důrazný, statný"'. — Je zajímavé střídání gram. rodu: sthn. ernust je 
f. (pod. jako stangl. eornost) nebo n., dnes je Ernst m. 
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Jako osobni jméno je doloženo odedávna. Arnošt I., vévoda švábský, zemřel r. 1015, j eho syn 
Arnošt II. zemřel už ve věku 23 let (1030) v boji proti svému otčímu císaři Konrádovi II. Jeho 
dobrodružný a hrdinný život se stává brzy tématem známé dolnorýnské básně ,,Vévoda Arnošt", 
pocházející sice z 12. stol., ale už jako zpracování starší básně latinské. 3 

Indoevropský kořen tohoto jména, totiž er\or-\r- kvalifikuje Pokorný 4 na s. 326 
jako „ursprůnglich athematische Wurzel mit terminativem Aspekt", s významem 
„sich in Bewegung setzen, erregen ..... árgern, reizen; in die Hohe bringen . . . hoch-
wachsen..." Uveďme pro ilustraci významu alespoň několik mimogermánských 
dokladů: řecké órnumi „zvedám", v médiu „zvedám se, ženu se, valím se", per
fektum óróra „povstal jsem; jsem vzrušen", oréomai a orúo „vyrážím, řít ím se" 
a také oros „hora" (vlastně „vyvýšenina, s vokalismem podle órnumi), lat. orwr 
„vznikám, povstávám", arm. y-ořnem „zvedám se", hetit. a/rdi „zvedá se" (srov* 
i hetit. ari „přichází" proti arm. ari! „vstaň. '"). — P r o význam „ b o j " srov. stind. 
árnas (arnavas) „valící se r hrnoucí se", jako m. „proud, bojové hemžení" (též avest. 
ar&nular&nav- je „boj , závod"). 

Snad lze spojit s tímto kořenem i název pro orla: kromě slov. orbZt = stprus arelis (ale lit. 
erělis) srov. zejména n-kmenová substantiva typu gót. ara (gen. arins), sthn. aro (gen. arin, aren) 
a hetit. haraS (gen. haranaš). — Ještě dále rozšířený základ v řec. órnis, gen. órnithos „pták" 
ukazuje, že právě tento význam „pták vůbec" (vlastně „kdo vzlétává, létavec") je tu původní. 
Metonymie (zúžení širšího významu v užší) tu však alespoň zachovala základní sémantický rys, 
ten „vzlet" — proti např. „podobnému" zúžení významu ve franc. oie, ital. oca „husa" < *avica 
„ptáček" (avie „pták"). 

A co se týče významu „proud", upozorněme, že k jedné varietě z tohoto kořene řadí Pokorný 
s. 331 též slov. rojb = stind. rayaf, „Strom, Lauf"; srov. ostatně ruskocsl.íT>roť,,ZusammenfluB" 
a naroi „Andrang". 

Také příjmení Lamprecht je etymologicky jasné. Je to původně jméno osobní, 
a to složenina z land „země" a sthn. beraht „jasný, skvělý". Jinou variantou tohoto 
jména je Lambert, možná dokonce častější a rozšířenější, soudíc podle tohoto zněn 
v angličtině, francouzštině a italštině (Lamberto). V dějinách německé literatury 
je znám učený Lambert z Hersfeldu (též z Aschaffenburgu), autor Chronicon histori-
cum apud Germanos z konce 11. stol. Také jméno Lamprecht je známé z dějin 
literatury, Lamprecht z Řezná napsal např . r. 1240 rýmovaný Život sv. Františka. 

První komponent jména, všegermánské (už gótské) land, má dobré příbuzenství 
jednak v kelštině, jednak ve slovanské c-ové střídě ledo (ide. *lendh-) naše lado 
(srov. le&et ladem), ruské starší fem. Ijadd znamenalo novou mýtinu, zarostlou mla
dými stromky 5 starší ukr. a brus. Ijádo bylo už naše „lado", nově získaná zem pro 

3 V té byl sice původně jiný hrdina, Liutolf, syn císaře Oty I. z jeho prvního manželství; ale 
v lid. poezii byl nahrazen tímto hrdinou Arnoštem. 

4 J . P o k o r n ý , Indogermanisches etymologisches Wórterbuch I—II, (Bern—Munchen) 
1949-1969. 

9 Podle našeho šestisvazkového Velkého rusko-českého slovníku má dnes tento význam 
Ijadlna. V B e r n e k r o v ě etym. slovníku s. 705, kde viz další materiál, je však význam „Unkraut, 
GestrUpp", tj. „býlí, houští". 
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kultivaci. Za zmínku stojí ještě i ta zajímavá okolnost, že e-ovou střídu vykazuje 
kromě slovanštiny nejen blízce s ní příbuzná stará pruština (je v ní doložen akuz. 
Undan „údolí"), ale i švédské nářeční Unda „ lado" — takže u něho vzniká podezření 
z výpůjčky. 

Germánskokeltské landa (prakelt. Janda6 kvůli jehož vokalismu se konstruuje 
ide. *landha místo spíš čekaného *londhá) vykazuje pozoruhodný sémanticky vývoj. 
Všeobecně se vychází z pův. významu ,;širý prostor", Viktor Henry 7 říká „étendue 
du sol". Machek kvalifikuje pův . význam jako „neobdělávaná země nikoho" (proti
klad proti obdělané roli); Pokorný 675 jako ^freies Land, Heide, Steppe" a Weigand 8 

jako „offene Gegend im Gegensatz zuř Stadt". Takový význam je opravdu dosvědčo
ván, posuv ve slov. ledo, ledina „lado, mý t ina" je nepodstatný — ale přece už i ve 
starých jazycích najdeme zajímavé posuny nečekané. Tak např. v gótštině znamená 
land podle Weiganda 8 kromě pole a krajiny také „Landgut" , ba dokonce „Vater-
stadt". J iné posuny najdeme zejména v novějších fázích jazyků keltských: staro-
irské land, irské, starokymerské (starovelšské), starobretonské i gaelské lann mají 
sice význam „země", pro starou bretonštinu uvádí Pokorný „Heide, Speppe" 
(A. Macbain 9 „ land", V . Henry 7 „region"); komické lan znamená však vedle „freier 
Pla tz" též „eingefriedigtes Stiick Land" , tedy kus ohrazené země. A od takového 
významu vede cesta k galskému lann „ohrada" , breton. „klášter, posvátné místo" 
(až jako poslední význam se uvádí „endroit plat", tedy rovina). Také kymerské 
(velšské) Uan znamená kromě „area" (= volná plocha, prostora) též „ecclesia", 
tj. kostel. 

Miklošič a po něm Bemeker spojují se slov. l$do i kmenové, popř. národní jméno Loch (prů
kazné je tu zejména strus. Ijadbskt „polský"). Loch se tak dostává do řady hypokoristik jako 
Stach (ke Stanislav), Vach (k Václav),. Mach (k Marek, Martin nebo Matěj/Matúš) a dále Zdech 
(k Zdeslav), resp. Stich (k Zdislav), Pech (k Petr) atp., odvozených ovšem od osobních jmen, ne od 
apelativ. — Je zajímavé, že patrně adideací k tomuto cA-ovému zakončení změnilo se v lid. mluvě 
i Polák na Polách, máme konečně vedle příjmení Polák, Poláček i Polách, PoláSek. 

Druhý komponent, tj. starohornoněm. beraht (gót. baírhis), střhn. berht, stangl. 
beorht, dnes bright, stsev. bjartr, má všude základní význam „zářící, jasný, světlý" — 
v gót. obyčejně metaforicky „zřejmý" (v angl. je metaf. význam „chytrý") . Z kelt
ských jazyků lze uvést kymerské (velšské) berht „světlý, krásný". — V němčině 
je dnes zachováno toto původní adjektivum právě jen jako komponent složených 
jmen, 1 0 častěji jako komponent druhý (např. Adalbert, kratčeji Alberti Albrecht, 

« Z keltštiny jsou přejaty pozdnělat. a potom ital., šp. a portug. landa, fr. lande, katal. Vanda 
„step (apod.)"; srov. např. C. Battisti a G. Alessio, Dizionario etimologico italiano (Firenze 
1952), s. 2161. 

7 Srov. jeho Lexique Étymologique... du Breton modeme, Bennes 1900, s. 179. 
8 Fr. K. L. Weigand, Deutsches Worterbuch (5. vyd. přepracované po autorově smrti 

K. Bahderem, H. Hirtem a K. Kantem; GieBen 1909—1910), 2. sv., s. 12. 
9 A. Macbain, An Etymological Dictionary of the Gaelic Language, Stirling 1911, 8. 233. 
1 0 Také v keltštině máme jména s tímto komponentem, např. irské Flaith-bertach (asi náš 

Vladi-slav) nebo kymerské Bert-walard (Pokorný 139). 
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Engdbert, Herbert, Hubert, RobertjRupertlRuprecht atp.), o něco řidčeji jako první:; 
ve jméně Berthold, později BertM/BertoU (nejstarší podoba Brechtold) patří drahá 
složka k watiam „vládnout"; v BertolflBertulfkwolf „vlk"; y Bertram (nejst. podoba 
Beráht/ram) ke sthn. hrabán „havran", v Bertrand k sthn. raní „štít".1 1 Ženské jméno 
BerthUdamá jako druhou složka sťim. hildi „boj" a Bertrade tát „rada". Nejžnámější 
jméno Berta je buď dekompozicí z těchto aj. jmen (srov, naáe Slávka z Jaroslava, 
Miroslava apod., ale ovšem i ze Slavomíra; a z týchž jmen Miroslava, Slavomíra 
může být i Mirka, pod. jako z Berlhilde je jednak Berta, jednak Hilda) — nebo je 
Berta opravdu jednoduohé adjektivum, tedy „zářící, jasná", které jako jméno 
zachovalo starou formu. 

Toto germánské adj. zařazuje Pokorný 139 k tzv. bazi bhereý-. Řadí sem např. 
stind.. bhrájatě „gl&nzt, strahlt", lit. brékíta s inf. brékSti ^svítat" (jiný významový 
posun v javal birit „ječmen bělá"); ze slovanštiny sem patří slovinské nářeční brésk, 
č. (roz)břesk, poL brzask, s asimilací k znělému začátku i brzazgn jako rus. brezg — 
sxv. i slovesa brzeszczy si$, rus. breziU „svítá, je rozbřesk" atp. 

Podle bflé a tedy mezi stromy nápadné barvy větvi i kmenů byla pojmenována i bfiza, a to na 
areálu bel.—germánském, dále vé stind. (bhúrját), z jazyků íránakýoh v osetftiné, podle místního 
jm. Bersovia a Berzana i v tráfitině — a Pokorný myalí i na lat. farnus, častěji fraxinus „jasan". 
Celou tuto problematiku (bez latinských slov) shrnuje naposled moskevský Etim. slovar' slav. 
jazykov (1. sv. s. v. berza a s. v. bertta a berstt). Ces. břest je siee strom (z čeledi jilmových), ale ar-
ohaické nářecni břesto „vrchní vrstva březové kůry" a ukr. bérest s týmž významem ukazují, že je 
správná Trubafievova konjektura *berz-ta (také krakovský Slownik prasiowianaki 1,208 i Machek • 
aj. souvislost břettu a bHzy uznávají). Všimneme si, že tato slova beraťb, bertta a bersto (ve strus. 
beresto apod.) mají týž t-ový formans jako oitovaná germánská adjektiva baíraJUs, beraJU atd. 

Lze tedy hodnotit celkový význam příjmení (pův. osobního jména) Lamprecht 
jako „(svou) zemí skvělý (nebo známý)", Rybakin13 říká „izvestnyj svoimi obšír
nými zemel'hymi vladenijami". Ale my bychom raději řekli „po celé zemi zářící" — 
kdo? Inu „horlivý, rázný a k boji hotový" Arnoit Lamprecht. 

ARNOŠT L A M P R E C H T - NOMEN OMEN? 

Verfasser will zejgen, wie der Archetyp des Namens Arnoit Lamprecht, namlich «mtt«Hand-
beraht, zufalligerweise treSfend den Charakter und das Temperament dieses Jubilanten zeigt: 
der durch seine ernrthafte Entschlossenheit im Lande beriihmte. 

ii Ale franc. Bertrand, it. Bertmndo, špan. Bertrán se obyčejně pokládají za varianty jména 
Bertram. Srov. např. A. I. Rybakin, Slovar' anghjakich lifinych imen (Moskva 1972) s. 76 — ale 
i jiné onom. slovníky. 

ti Ovšem P o k o r n ý pokládá za variantní už ide. bherelc- a bhtrég-. 
13 y citovaném už (pozn. 11) slovníku anglických osobních jmen s. v. Lambert (B. 221). 


