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Dušan Šołta Archaizmy w načasnym serbskim słownikarstwje . . . 111
Sławomir Krowiński Problematika hornjoserbsko-pólskich pozdatnych

ekwiwalentow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Informacije 151

Zapis awtorow 153





Pojednanja

Edward Wornar
Lipsk

Quo vadis, serbska leksikografija?

Nic jenož w małych rěčach, ale wosebje tu pobrachuja rěčacemu słowniki. Na
jednym boku zwisuje to z poměrnje snadnej ličbu rěčacych, kotraž rezultuje
w snadnej ličbje leksikografow kaž tež w małym mnóstwje adresatow
słownikarskich projektow. Na tajke wašnje so nastaću wulkich słownikow,
přirunujomnych z projektami kaž Grimmowym słownikom za němčinu
abo Websterowym słownikom za jendźeľsćinu, hižo z přičin čłowječich
a hospodarskich resursow zadźěwa.1 Pobrachowanje tajkich słownikow pak
njerěka, zo je rěč sama chuda na leksemy. Kaž chcu hǐsće pokazać, njeje so
wulki, najskerje samo najwjetši dźěl serbskeho słownistwa registrował. Na
druhim boku je stopjeń wobknježenja rěče pola přerězneho rěčaceho małeje
rěče nǐsi, tak zo husćǐso słownik wužiwa.

Druhi, z tym zwisowacy problemowy wobłuk za małe rěče je fachowa
terminologija. Hladajo na wobmjezowanu polyfunkcionalnosć małych rěčow
pobrachuja husto fachowe terminy; awtor fachoweho nastawka je často
prěni, kiž wo tutej tematice w swojej rěči pǐse. Z tym steji wón před
wužadanjom, čitarjej (snano njefachowcej) nowy, adresatej dotal njeznaty
zjaw z nowymi, runje wutworjenymi wurazami wujasnić. Tuž dyrbja tute
terminy być zrozumliwe, přewidne, ale wone dyrbja tež rěčnemu začuću
wotpowědować. (Wornar, Šołćina 1996) Tuž njeje žadyn dźiw, zo so za
małe rěče husto terminologiske přiručki wudawaja. Njech je tu za kornǐsćinu
naspomnjene Broyow an Bys.

1 Ćim bóle kedźby hódne su tuž wulke małorěčne projekty kaž štyrizwjazkowy
Geiriadur Prifysgol Cymru z wjace hač 100.000 hesłami.
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Wobraz 1: Broyow an Bys je přikład za modernu kornisku terminologiju

Tež najstarši ćǐsćany hornjoserbski słownik, Swětlikowy Vocabularium
latino-serbicum z lěta 1729, je runje kaž najnowši (Jenč et al. 2007)
terminologiski słownik. Nimo toho namakamy často w serbskich časopisach
małe słownički, kiž su husto zarodki nowych terminologijow.

Poprawom su terminologiske słowniki za małe rěče wěsty luksus. Wone
su specializowane, njeměrja so potajkim na powšitkownosć a sej žadaja
wosebje kwalifikowanych awtorow. Mjenujcy tajkich, kiž njewobknježa jenož
w nadpřerěznej měrje swoju maćeršćinu, ale kiž su zdobom fachowcy w
tutej disciplinje, za kotruž ma so terminologiska přiručka napisać. Tutón
„luksus“ pak je njeparujomny, dokelž bjez přirosta fachoweje terminologije
je polyfunkcionalnosć rěče a z tym dalewobstaće jeje spisownorěčneje formy
wohrožena.

Słownikarske projekty, kiž so jako knihi wudawaja, dyrbja so kaž
prajene hižo z ekonomiskich (pod aspektom hospodarstwa kaž tež hewašich
resursow) přičin po móžnosći na wulki publikum potencielnych wužiwarjow
měrić. „Zaručene“ wužiwarstwo su při tym wosebje šule a serbske institucije,
a na potrjeby jich wužiwarjow so dźiwa. Wosebje nazornje to widźimy na
nowowobdźěłanju Prawopisneho słownika přez T. Meškanka, hdźež je so
zaměrnje na husto wustupowace zmylki dźiwało. Tak podawaja so formy
preterita pola werbow, hačrunjež to scyła njeje nadawk prawopisneho
słownika sensu stricto: Hdyž něchtó město prošach pǐse prosych, njejedna
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Wobraz 2: Swětlikowy słownik z lěta 1729

so wo problem prawopisa, ale gramatiki. To samsne płaći wo d./l. sg.
femininow typa biologija; šulerjo a tež studenća sorabistiki wužiwaja skoro
bjez wuwzaća biologize město biologiji (přir. Wornar 2007). Tu hodźi so
argumentować, zo tajke informacije do prawopisneho słownika njesłušeja,
wšak njehódnoćimy tute zmylki jako prawopisne, ale jako gramatiske
zmylki. Hladajo na wužiwarja pak je zmysłapołne, tutu informaciju
w słowniku podawać, dokelž wužiwar ani na to njetuka, zo móhła wot
njeho preferowana forma być njekorektna. Nimo toho je słownik te žórło,
kotrež najwjace adresatow dócpěje. A na kóncu je dźěłowej skupinje
hornjoserbskeje rěčneje komisije kaž tež awtorej wo to šło, wužiwarjej po
móžnosći wužitne pomhadło do rukow dać a nic wo to, zo słownik swojemu
w titlu wustupowacemu adjektiwej tak dokładnje wotpowěduje kaž móžno.

Woprawdźity, to rěka „prawopisny“ w ryzy formje, naš prawopisny
słownik pak ženje był njeje (přir. pokazku z pólskeho prawopisneho
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Wobraz 3: Hesła ze stareho PS z lěta 1980

Wobraz 4: Reakcija na časte zmylki pola preterita w nowym PS z lěta 2005

słownika na wobrazu 5). To pokazuje rjad tam hižo do poslednjeho wudaća
wustupowacych informacijow:

• gramatiske podaća: genitiw pola substantiwow; aspekt, prěnja a druha
wosoba prezensa pola werbow; femininum a neutrum pola adjektiwow;
tute informacije nimaja ničo činić z prawopisnymi problemami;

• němske ekwiwalenty: W prawopisnym słowniku su wone jenož
woprawnjene, słuža-li wone identifikaciji słowa, na př.: łós „Elch“ vs.
hłós „Stimme“, abo česać „kämmen“ vs. ćesać „hobeln, abrichten“;

• přikłady za wužiwanje;

• wotkazy na synonymy;

• kwalifikatory.

Hdy by so Prawopisny słownik (z wulkim P) tutych, do prawopisneho
słownika (z małym p) njesłušacych elementow wzdał, by so znajmjeńša
połojca městna zalutowała. Kniha by była mjeńša, ćeńša, tuńša. To so pak
njeje činiło, dokelž njeje naš Prawopisny słownik žadyn prawopisny słownik,
ale powšitkowny serbsko-němski słownik, a nimo toho najwjetši aktualny,
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Wobraz 5: Pólski prawopisny słownik

kotryž mamy. A tež nowowudaće měješe to spjelnić, štož wužiwarjo
wočakuja a trjebaja a nic to, štož titl lubi.

A što wužiwar trjeba? Wězo wočakuje wón, zo su słowa, podate w
słowniku, prawje pisane, ale to njewočakujemy jenož wot prawopisneho
słownika, ale wot kóždeho. Wužiwar do słownika pohlada, zo by zmylkam
zadźěwał; při tym jeho njezajimuje, hač so jedna wo prawopisny, gramatiski,
leksikaliski abo stilistiski zmylk, snadź wón to ani njewě.

Leksikaliskim zmylkam zadźěwać je při tym wosebje ćežko: W
małorěčnej towaršnosći so wone wobmjezowaneho wužiwanja dla poměrnje
husto stawaja, na druhim boku žadaja sej na nje wusměrjene słowniki
wosebje wjele resursow kaž tekstowy korpus a wosebje wobšěrne hesła z
citatami a (přirunujo z normalnymi słownikami) dołhimi eksplikacijemi.
Dla tuteje wobšěrnosće dyrbja so na wěsty dźěl słowoskłada wobmjezować
a so potom njehodźa jako powšitkowne słowniki. Dobry přikład za
tajke pomhadło je Longman’s Language Activator, kotryž wuchadźa wot
powšitkownych zapřijećow, kiž su nadźijomnje kóždemu wužiwarjej znate,
kaž „to steal“. Potom so diferencuje, hač so jedna wo kradnjenje z
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Wobraz 6: Dźěl hesła to steal w Longman’s Language Activor

priwatneho bydlenja abo z wobchoda, hač dźe wo čłowjeka, kiž kradnje
atd. Wužiwar móže tajki słownik wužiwać jako srědk k namakanju nowych,
jemu njeznatych wurazow, kotrež so pak do wot njeho wopisaneje situacije
lěpje hodźa hač „to steal“ a z tym swoju jendźeľsćinu polěpšić.

Je jasne, zo bychmy tajki srědk tež za serbšćinu nuznje trjebali;
wotpowědny projekt je awtor před něhdźe dwanaće lětami započał; wón so
pak ze wšelakich přičin njeje hodźał realizować a eksistuje jenož we formje
padoweje studije.

namakać abo nadeńć

Wusce zwisuja z leksikaliskimi zmylkami kwalifikatory, dokelž so wone
zwjetša po dobrozdaću awtora słownika dodawaja, nic pak na bazy
přepytowanja reprezentatiwneho tekstoweho korpusa. Tajke přepytowanja
su na polu serbšćiny hakle něšto lět móžne – projekt hs. tekstoweho korpusa
bu w Serbskim instituće z. t. w Budyšinje před wjace hač dwanaće lětami
wot awtora zahajeny a so w rěčespytnym wotrjedźe hač do dźensnǐseho dale
wjedźe. Najebać wšě prócowanja pak njeje korpus tak wulki, kaž bychu sej
leksikografojo to přeli (štož nima wjele rjec, dokelž by sej wědomostnik přeco
lěpšu datowu bazu přał), ani woprawdźe reprezentatiwny, dokelž zastupjenje
tekstowych družin njewotpowěduje jich woprawdźitemu podźělej w serbskej
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Wobraz 7: AS (Aktiwna serbšćina) wosta jenož padowa studija (dźěl hesła jara)

literaturje: Tóǰsto wažnych časopisow dospołnje faluje, druhe su jenož
eksemplarisce zastupjene, periodika a nowiny so njeintegruja, dokelž
njedóńdźe na tutym polu najebać prócowanja jednotliwcow k zhromadnemu
dźěłu mjez wobdźělenymi serbskimi institucijemi. Wočiwidnje so přeco hǐsće
njeje spóznało, zo so tu zakłady za wobchowanje a zdźerženje spisowneje
serbšćiny tworja.

Awtor słownika, kiž nima dobru materialowu bazu k dispoziciji,
husto začuwa rozdźěl mjez słowomaj na někak młowojte wašnje.
W dwuzwjazkowym słowniku (Jenč et al.) poda so pod hesłom finden:
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Wobraz 8: Hesło finden w dwuzwjazkowym słowniku (Jenč 1991)

Je wězo rozdźěl mjez leksemomaj namakać a nadeńć, ale wón njeje
stilistiskeho razu.2 Hdyž do druhich słownikow hladaš a konteksty
w tekstowym korpusu analyzuješ,3 přińdźeš tež na semantiski rozdźěl, zo
nadeńć pytanje wuzamkuje, ale tajke dźěło njemóžeš za kóžde hesło činić
a sej je wězo zalutuješ, hdyž z problemami njeličǐs. Intuicija drje w tym
padźe snano hǐsće praji, zo namakać husćǐso wustupuje hač nadeńć, ale hač
su restrikcije stilistiskeho abo semantiskeho razu, wo tym intuicija (bohužel)
mjelči.

mužojo a muže

Pobrachowanje wobšěrneho korpusa wuskutkuje so direktnje na kwalitu
słownikow: Město toho, zo bazuje podata informacija na poměrach w
njeprowokowanych wuprajenjach, jewja so w najhóršim padźe přikłady,
kiž buchu wot awtora słownika ad-hoc wumyslene, w mjenje dramatiskich
padach tajke, kiž drje su awtentiske, ale nic typiske. Wujasnjenja a
kwalifikatory móža tohorunja być wopak. Tute njedostatki njesmědźa so
zaměnić z pobrachowanjom rěčneje kompetency awtora słownika; wone su
zawinjene přez njepřistupnosć rěčneho systema, kiž so chowa w mozowych
strukturach rěčacych, a so poćahuje na wšě jeho podsystemy. Tak móže
snadź něchtó swoju maćeršćinu bjez zmylkow rěčeć, njemóže pak fonemy a

2 Jako raz w rozmołwje tutón zmylk sčinich, skorigowa mje njeboh superintendent
Gerhard Wirth. Běch prajił sym knihu pytał, ale njemóžach ju nadeńć, na čož wón
zamyleny na mnje pohladny a so wopraša: Što nětko, sće ju pytał abo nic? Tak zhonich,
zo nadeńdźeš, hdyž na něšto storčǐs, a namakaš, hdyž něšto pytaš.

3 W konteksće wot nadeńć so pytać njejewi.
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alofony naličić, słowa flektować, abo tež woznam někajkeho słowa wopisać
a jeho wužiwanje wujasnić.

Za leksikografiju trjebamy potajkim korpus, a wón měł so stajnje
rozšěrjeć a wudospołnjeć. Ale nic jenož leksikografija jón trjeba, runje
tak móže korpus pomhać při rozrisanju morfologiskich prašenjow. Kóždy
słownik tradicionelnje morfologisku informaciju podawa: W serbskich
słownikach su to zwjetša prěnja a druha wosoba prezensa pola werba,
genitiw pola substantiwa a femininumowa a neutrumowa forma pola
adjektiwa. Tute formy husto prawopisnje njejsu problematiske (druhdy pak
hodźi so na jich eksistency dwělować), a w najnowšim wudaću prawopisneho
słownika so kaž prajene prěni raz na to dźiwa: Podawa so datiw/lokatiw
pola femininumow na -ija, preteritum pola werbow, wubrane formy pola
adjektiwow atd.

Bjermy sej přikład muž : Po našich słownikach a gramatikach je plural
mužojo, nimo toho je muže móžno, njejedna-li so wo ludźi: sněhowe muže,
lodowe muže (Faska). Hačrunjež zda so tute prawidło logiske, je wone tola
prawdźenjepodobne, dokelž so serbšćina hewak tak njezadźerži, zo hlada
na přenjeseny abo njepřenjeseny woznam. Tak je łastojčki su posoljo nalěća
cyle korektne wuprajenje, kóžde dźěćo chce swojeho barika, hačrunjež je
lubowane mjechke zwěrjo kusk wutykaneho plǐsa, a naš njeboh dźěd měł je
woła drjewjanoh. Na druhim boku su lodowe muže (12., 13., 14. meje)
swjeći (abo swjate?), běchu pak na kóždy pad ludźo, a kóždy sněhowy
muž je podobizna čłowjeka, tak kaž barik na mjedwjedźa dopomina.
Gramatisce je tež runje tajki žiwy, móžeš jenož sněhoweho muža natwarić,
nic pak *sněhowy muž. Je ćežko sebi předstajić, zo słuša sněhowy muž
dźě w singularu ke kategoriji žiwosće (kateorija muskowosobowosće wšak
w singularu njeeksituje), w pluralu pak nic ke kategoriji muskowosobowosće.

Hladamy tuž do tekstoweho korpusa Budyskeho instituta. Zwěsćimy, zo
mamy něhdźe 800 razow formu mužojo a přez sto razow muže. Zo so tak
husto wo sněhowych a lodowych mužoch rěči, zda so prawdźenjepodobne,
a tak je: Zwjetša so muže wužiwa, hdyž so rěči wo wjesnych kontekstach,
na př. nětko so muže k hraću sydnu, žony pak sebi hromadźe powědaja
(Ćǐsinski), njejsym doma ničo wo tym słyšał, a nan tola tež nowiny čita,
a muže w korčmje wjele wědźa (Kubašec), njeje pak wothódnoćace, kaž
pokazuje Zejlerjowe tuž ćehńće, lubši, božemje, wy muže serbskoh kraja,
a česć a prawo zastupće, hdźež wjedu was a staja.4 A tež w starym
„Katolskim Posole“ so poskićachu kolesa za žony a muže w prima

4 Kedźbujće tež na kombinaciju mjez lubši a muže, kiž pokazuje na to, zo słuša muže
do kategorije muskowosobowosće, hačrunjež morfologiski marker faluje.
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Wobraz 9: Muže

prěnjorjadownej družinje, a to zawěsće nic z wothódnoćacym zaměrom.

portugiziski abo portugalski?

Mjena za kraje a jich wotwodźene adjektiwy a pomjenowanja wobydleri
w pismowstwje, ale tež w kodifikaciji chětro chabłaja. Tak jewi so na př.
chineski, chineziski a (rědšo) chinski, moderne słowniki pak registruja jenož
chinski. To samsne płaći za portugiziski a portugalski – skoro wšitke tute
pomjenowanja maja dublety (romanski a romaniski, irski a iriski, albanski
a albaniski, atd.); lědma so tu rozdźěl zwuraznja kaž pola italski ’italienisch’
(nimo toho italijanski) vs. italiski ’italisch’.

chłodniwy a hłódniwy

Mjez słowami, kotrež w literarnych twórbach wustupuja, su tež tajke, kiž
so wot zwučenych leksemow tak mało rozeznawaja, zo čitar (a husto ani
wudawar) njepytnje, zo ma tu ze słowom činić, kotrež leksikografisce hǐsće
registrowane njeje. Tajki pad je chłódniwy pola Jakuba Lorenca-Zalěskeho
(ach zbožowne hajki chłódniwe); kak so tute słowo wot chłódny rozeznawa,
praji nam kontekst a analognje tworjene słowa kaž hłódniwy, hdźež je
informacija lěpša, dokelž nimamy jenož přikłady, ale tež zapisy w staršich
słownikach z daľsimi wobrotami (kiž su z hižo wujasnjenych přičin
spušćomnǐse hač hołe wujasnjenje).
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Što so wjerješi?

Zestarjene abo zestarjace słowa su wosebity problem; husto praja ludźo, zo je
wuraz zestarjeny, hdyž jón prosće njeznaja. A wězo hodźi so argumentować,
zo je słowo woteznate, hdyž přerězny rěčnik je njeznaje. Dwěluju pak na
tym, zo je to zmysłapołny argument hladajo na zdźerženje serbšćiny.

Kóždy z nas je stajnje němčinje wustajeny; přez to so wjele synonymow a
mjenje husto wustupowacych wurazow zhubi, wone so we wobchadnej rěči z
němskimi wurazami narunaja. Prašenje je, što so w spisownej serbšćinje
stanje. Tu je wužiwanje němskeho wuraza njeakceptabelne, a w tajkich
padach bych wotpokazał, serbski wotpowědnik jako zestarjeny hódnoćić,
jenož dokelž jón přerězny wužiwar njeznaje. Hinak wupada, je-li serbski
wuraz přez druhi serbski wuraz narunany. Ale runje w małych rěčach
dyrbimy mjez woteznatymi a zestarjenymi wurazami rozeznawać.

Tajki přikład je wjerješić. Prezens wjerješi wustupuje samo w starej
čitance 10-teho lětnika a bě lektorej tak podhladne, zo je „skorigowa“ na
wjerješe. Tajke słowa, kiž su mało dokładźene a tež awtoram słownikow
njeznate, su wosebje kritiske, dokelž je ćežko, zmylki identifikować.
W tekstowym korpusu je wjerješić (dotal) jenož w słownikach a pola
M. Nowaka-Njechorńskeho (jako wjerješić so) dokładźene. Konteksty pola
Njechorńskeho su jara pozitiwne a najblǐsi němski wotpowědnik zda so sich
tummeln:

Po nich so wjerješi wódna ptačina, potajkim dźiwje kački wšěch
družin a barbow, rohački, rjehory, čornošijate a małke nurjaki,
čerwjenočołkate wódne kokoški, bobrija łysakow a tonuškow.

Wěsće sy tež rady měł tajke drobne něžne stworjenčka kaž mjetele,
bohowe koniki, bručki a mrowički, hewak njeby dał jim polětować
a so wjerješić po tych pisanych kwětkach a juškojtych słódnych
płodach!

A hewak tam so wjerješa tam a sem a šuskaju wozydła, a stroje
a mašiny porskajo a bubotajo so pohibuja a prócuja.

A pódla so wjerješa tajke, kajkež so scyła w našich lěsach
njenamakaju, haj samo jara fantastiske zeleno-žołto-módro-čerwjene.

Runje tutón wotpowědnik pak słowniki njepodawaja. Na druhim boku
njemóžeše mi tež nichtó z mojich studentow serbski ekwiwalent za němske
sich tummeln podać, a wotpowědnik jórdować (Jenč 1989/1991) tež cyle
njespokoja.
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Wuhlady

Wažnosć korpusoweho dźěła runje za serbšćinu njehodźi so nadhódnoćić:
Małe rěče ćerpja pod brachom kompetency poprawom cyłeje rěčneje
towaršnosće (kiž ma přezcylnje wjetši słowoskład w rěči wjetšiny), a wone
maja hǐsće k tomu poměrnje mało kapacitow za wutworjenje srědkow
(ke kotrymž tež słowniki słušeja), kiž móhli brachi znajmjeńša złahodnić.
Ćim wažnǐso je, zo staji so słownikarske dźěło na tak šěroku datowu
bazu kaž móžno. W předźěłanej formje měł nastać serbski tezawrus,
w kotrymž su wšitke leksemy zapisane. Spočatki tutoho naročneho projekta
je hornjoserbski wikisłownik, přistupny pod http://hsb.wiktionary.org.

Ale tež słowniki měli hinak wupadać: Nimamy žadyn jednorěčny serbski
słownik. Přičiny za to su wšelake: Nimamy hǐsće žanu słownikarsku tradiciju
za jednorěčne słowniki, tuž by tajki był pioněrski skutk – a pioněrske
skutki sej nadproporcionalnje wjele mocow za realizaciju pominaja. Njejsmy
pak hač dotal žanu datowu bazu (mjenujcy tekstowy korpus) měli za
eficientne zwoprawdźenje tajkeho projekta. A střeća je tajki słownik, na
hesło přeličene, poměrnje drohi, a kruh wužiwarjow je snano mjeńši hač je
to w padźe dwurěčnych słownikow.

Při wšěm sej pak myslu, zo je najwjetši čas, zo by serbske słownikarstwo
krok dale šło. Přirodny projekt by po mojim zdaću był słownik kaž kymriski
Geiriadur mawr, kiž podawa ke kymriskim hesłam kymriske wujasnjenje
a na kóncu jendźelski wotpowědnik. Tutón jendźelski wotpowědnik je
w hinašim, trochu hubjeńšo čitajomnym pismje napisany, tak zo hnydom
do wóčka njekała. Ze swojeho nazhonjenja wěm, zo so hižo zahe,
hdyž jako wuknjacy jednorěčny słownik njeby móhł wužiwać, na to
zwučǐs, kymriske wujasnjenja sobu čitać. Hač sy wšo prawje zrozumił,
móžeš z pohladnjenčkom na jendźelski wuraz přeco hǐsće kontrolować.
Tajki słownik móže nadawki dwurěčneho słownika lěpje spjelnić hač
klasiski dwurěčny słownik (dokelž přihotuje wuknjaceho na to, wujasnjenja
město přełožkow rozumić), zdobom pak spjelni nadawk jednorěčneho
słownika a zalutuje kompetentnemu rěčnikej jemu njetrjebawše wužiwanje
wjetšinoweje rěče. Woboje skrući mału rěč.

Po tym, kak wobšěrny ma/smě być, měli so po móžnosći přikłady z
tekstoweho korpusa (nic wot awtorow wumyslene!) a frazemy a přisłowa
dodać, a w někotrych padach byštej tež wobraz abo podaće wurjekowanja
zmysłapołnej byłoj – a to nic jenož za wuknjacych. Tajki słownik, bazowacy
na Prawopisnym słowniku, móhł wupadać něhdźe tajki:

rózno indekl. nic hromadźe; dźěleny; tež: skóncowany. ∼hić so
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Wobraz 10: Kymriski geiriadur mawr kombinuje lěpšiny jednorěčneho a dwurěčneho
słownika

rozeńć; ∼běžeć rozběžeć. auseinander, getrennt, auch: kaputt

Nic wšitke hesła bychu wobšěrne wujasnjenja dóstali, a dźěl městna
hodźi so ze šmórnjenjom njetrjebawšeje informacije wróćo zdobyć, ale
bjezdwěla by słownik znajmjeńša dwójce abo trójce tak wobšěrny był kaž
dotalny Prawopisny słownik. Hladamy-li pak do wulkich jednozwjazkowych
słownikow druhich rěčow, pytnjemy, zo je to cyle akceptabelna wulkosć za
tajku knihu – Longman’s Dictionary of Contemporary English, kiž je ze
swojim materialom Jendźelsko-hornjoserbski šulski słownik (Wornar 2007)
wobohaćił, je tež hǐsće přihódny za dźěło a ma přez 1600 stron.
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Timo Meškank
Lipsk

Hǐsće serbšćina abo hižo nonsenšćina?
Nowe rěčne zjawy w serbskej spisownej rěči

Prěni dźěl: Pućowanje z labyrinta serbšćiny do němskeje
woprawdźitosće

Sobotu, 8. decembra 2007, je so w Serbskim muzeju w Budyšinje 18.
Budyski poezijowy koncert wotměł. Serbske Nowiny dwaj dnjej pozdźǐso
wo tutym podawku na prěnjej stronje rozprawjachu. Město Budyšin jako
wuhotowar wuda składnostnje koncertoweho wječora programowy zešiwk.
W nim móžemy čitać, zo bě wječor kompozicijam Jana Cyža na teksty
basnika Andreasa Henniga wěnowany. Chcemy so na tutym městnje bliže
z wozjewjenymi tekstami basnika zaběrać. Njeńdźe pak nam při tym wo
jeho němskorěčne teksty, ale wo přebasnjenja tutych do serbšćiny. Čitajo
serbske wersije basnjow napadnje, zo njeje drje žadyn z přełoženych tekstow
bjez zmylka – prawopisneho, gramatiskeho, leksikaliskeho –, zo móhł pak
sej swědomity čitar z dobrej wolu tute zmylki sam zwuporjedźeć. To
nastupa přebasnjenja Bena Budarja (jedna baseń), Tomasza Nawki (jedna
baseń) a Sabiny Žuroweje (štyri basnje). Připołožmy sej tuž programowemu
zešiwkej A4-stronu trěbnych korigendow a zakónčmy tak zaběru ze
zešiwkom, jenož . . . Za přebasnjenje zbywaceje sedmeje basnje, kotruž
je Bosćan Nawka do serbšćiny přenjesł, nam bohužel drobne korektury
njedosahaja. Přełožowar wužiwa drje serbske słowa, prawje rozumić pak
tutym słowam w sadowym a tekstowym cyłku njemóžemy. Tuž spytajmy
dodnić, na čim to zaleži. Jeho serbskorěčny tekst – za analyzu smy linki
čisłowali – bu takle wozjewjeny:

(nadpismo) Čista nóc

(1) Hdyž čornje mróčna zdźina měsačk zawodźa
(2) A ani wozydła čas njepřewozy
(3) Hdyž sněha muka šěrje do loda so zewrě
(4) Pódlan pos w rječazach połmortwje wisa
[ ]
(5) Potom so dźě čista nóc směrkotuje
(6) Zwónčka znamjo a ćmite wino
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(7) Twoje čěło běłe na lisću róžowym
(8) Miholujemoj so ćopłje na naju a ćǐse

(9) Wobdawaš ze zbožarodźenym spočinjenju
(10) Ty mje – budu přez to ty
(11) Moje mjeno drǐsći přeze zawka zahon

(12) Jako tola twój – słodźimoj čerwjenku
(13) To kamjen dyri přez wokna šklencu
(14) A škropajće hruba lǐsnica so zadoby

(15) Stož namaj tyje
(16) Čujemoj so
(17) Naju čuje swět

26/12/01
přebasnjenje Bosćan Nawka

Za wróćopřełožowanje njech słuži nam najnowši słownik hornjoserbskeje
rěče. Je to Pawoła Völkelowy Prawopisny słownik z lěta 2005. W nim
njeje jenož tučasnje płaćiwy prawopis kodifikowany, ale namakamy tam tež
zakładne informacije ke gramatice a móžny němski přełožk jednotliwych
słowow a słownych skupin. Při přełožowanju mamy hnydom prěnje
přehrěšenja na płaćiwym prawopisu wotstronić kaž tež gramatiske zmylki
a słowne kopolenja wuhładkować. Nastupa to linki

(1) zawodźa → zawodźěje. Forma zawodźa njeeksistuje. 3. wosoba
singulara prezensa móže być zawodźěje (wot perfektiwneho werba
zawodźěć) abo zawodźěwa (wot imperfektiwneho werba zawodźěwać).
Dokelž pak steji w lince (2) jako predikat njepřewozy, potajkim
forma perfektiwneho werba přewozyć, a dokelž stej wobě wuprajeni
– mróčna zdźina měsačk zawodźěje + ani wozydła čas njepřewozy –
přez kopulatiwnu konjunkciju a zwjazanej, wuchadźamy z toho, zo so
w tajkim rjećazu wuprajenjow w poziciji predikata werbaj samsneho
aspekta wužiwatej.

(4) pódlan → pódlanski. Słowo pódlan je wšak w Prawopisnym słowniku
na stronje 342 zapisane, ale je to substantiw, k tomu hǐsće jako
zestarjene słowo kwalifikowane: „pódlan ∼a m (↑ susod) zest.
Nachbar, Nebenmann“. Zawěsće je přełožowar pytał za přihódnym
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adjektiwom w funkciji atributa, poćahowacym so na słowo pos, hlej
jeho přełožk pódlan pos. Wotkel pak so bjerje forma pódlan? Znajemy
skrótšene formy adjektiwow tajkeho razu dotal jenož pola słowow,
kotrež su wot geografiskich mjenow wotwodźene, přirunaj Chróšćanski
vs. Chróšćan, Worklečanski vs. Worklečan. Wone so w spisownej rěči
drje wužiwaja, su to pak dialektalne formy z katolskeho regiona.
Wujewitej so nam dwě prašeni na basnika: Twori wón w swojej basni
po potrjebje nowe słowa, kiž njejsu w spisownej němčinje dokładźene?
Wužiwa wón w njej tež dialektalnu němčinu?

rječaz → rjećaz. Je to prawopisny zmylk.

(5) směrkotuje so → směrka so. Werb směrkotować so njeje w žanym
słowniku zapisany, namakamy jenož směrkać so, w Kralowym
słowniku z lěta 1927 na stronje 531 směrčić so. W serbskorěčnych
tekstach impersonalny werb směrkać so nimo toho přeco bjez
syntaktiskeho subjekta wustupuje, přirunaj na př.: „Nan stany,
hdyž so směrkaše.“ Přełožowar pak twori konstrukciju čista nóc so
směrkotuje, kiž wobsahuje subjekt. Je to woprawnjene? Snadź při
basnjenju? Ale tu jedna so wo přełožk.

(6) ćmity → zaćmity. Particip ćmity njeje dokładźeny. Móže to być
teoretisce wot werba ćmić so >dämmern, dunkel werden< wutworjena
forma. Ale zmysł tajkeje formy we wužiwanju jako atribut wostanje
njejasny. Što je *ćmite wino, chiba >*dämmerter Wein<? Tuž smy
tute słowo ze słowom zaćmity narunali, kotrež je w słowniku zapisane,
a spytali, syntaktisku wjazbu do němčiny wróćo přełožić.

(7) čěło → ćěło. Je to prawopisny zmylk.

(8) miholować so → miholić so. Je to leksikaliski zmylk.

ćopłje → ćople. Jedna so tu wo wopak tworjenu adwerbialnu
formu adjektiwa ćopły. Kak so tute formy tworja, zhonimy na př.
z najnowšeje hornjoserbskeje gramatiki Helmuta Faski Pućnik po
hornjoserbšćinje z lěta 2003. Tam steji na stronje 135 pod paragrafom
223 sćěhowace: „Njekongruentne formy adjektiwa tworja so zwjetša
z morfemom -’e, kiž so na zdónk adjektiwa připowěsnje. We
wuzwuku zdónka změni so před morfemom -’e twjerdy konsonant na
wotpowědny mjechki, to je b, p, m, n, r, w na bj, pj, mj, nj, rj, wj
a d na dź, t na ć, ł na l, k na c, ch na š [. . . ]“ Na to sćěhuje rjad
přikładow, mj. dr. nahły – nahle.
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(9) spočinjenju → spočinanjom. W tutej formje stej hnydom dwaj
zmylkaj zaplećenej. Sprěnja jedna so tu wo instrumental singulara
werbalneho substantiwa, potajkim neutruma. Wšitke hornjoserbske
gramatiki podawaja za tutón pad kóncowku -om. Forma *spočinjenje
by była teoretiska wotwodźenka wot werba *spočinić. Tajki werb
nimamy. Mamy wšak werb spočinać so >sich gebärden< a wot
njeho wotwodźeny werbalny substantiw spočinanje we woznamje
>Gebaren<.

(11) přeze → přez. Prepoziciju přez dyrbimy jenož – lěpšeho
wurjekowanja dla – na přeze rozšěrić, sćěhuje-li jedne z tutych słowow:
mzda, mša, stwa, ja. Potajkim na př. we wuprajenju: „Přeze mnje
njepřelězeš.“

(13) kamjen → kamjeń, šklencu → škleńcu. Stej to prawopisnej zmylkaj.

(14) škropajće → škropawje. Słowo *škropajće móhło być adwerbialna
forma słowa *škropajty. Tajke słowo njeje dokładźene, za to pak
substantiw škropawosć >Rauheit< a adjektiw škropawy >rau<.

lǐsnica . Tutón wuraz namakamy w Kralowym słowniku z lěta 1927.
Tam na stronje 211 wo woznamje słowa čitamy: „lǐsnic-a -y f Leiste,
siehe lǐseń grimmige Kälte, zyma kaž lǐsnica Hundekälte“. Zwostanje
prašenje, čehodla měli basnika, rodźeneho w lěće 1955 a tworjaceho
w 21. lětstotku, do serbšćiny ze słowami přełožować, kotrež wužiwachu
před nimale sto lětami. Wobsahuje jeho original tež němske słowa
z dwacetych lět zašłeho lětstotka, kotrež žadyn Němc dźensa hižo
njeznaje a njewužiwa?

Po tym zo smy něšto z njejasnosćow wotstronili a někotre prašenja zezběrali,
kiž měli z awtorom originala Andreasom Hennigom wudiskutować, zwažimy
so na wróćopřełožowanje jeho basnje. Němskorěčny tekst, kiž smy zdobyli
po linearnym přełožku serbskeje wersije basnje, stworjeneje wot Bosćana
Nawki, je sćěhowacy:

(nadpismo) Saubere Nacht

(1) Wenn der Wolkenflor schwarz den Mond verhüllen
(2) Und nicht einmal die Zeit ein Fahrzeug überführen wird
(3) Wenn des Schnees Mehl grau in Eis gerinnen wird
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(4) Der Nebenhund in Ketten halbtod hängt

(5) Dann dämmert doch die saubere Nacht
(6) Des Glöckchens Zeichen und verfinsterter Wein
(7) Dein Körper weiß auf Rosenlaub
(8) Wir beide nieseln auf uns warm und still

(9) Du umgibst mit glückgeborenem Gebaren
(10) Du mich – ich werde dadurch du
(11) Mein Name gellt durch des Kissens Feldflur

(12) Als doch deiner – mälzen wir beide die Färberröte
(13) Da schlägt ein Stein durch des Fensters Glas
(14) Und rau eindringen wird grobe Hundekälte

(15) Was uns beiden bekommt
(16) Wir beide fühlen uns
(17) Uns beide fühlt die Welt

Linearny přełožk dyrbjał nětko znajer němčiny stilistisce wobdźěłać. Bjez
přirunanja z němskim originalom nam pak hižo nětko cyły rjad njejasnosćow
napadnje. Su to njeznate słowa, ale wosebje njezwučene kolokacije. Nastupa
to linki

(2) „ die Zeit ein Fahrzeug überführen wird “. Werb přewozyć je per-
fektiwny werb. Zdobom je to njedeterminowany wotpowědnik werba
přewjezć. Helmut Faska pisa k tomu w Pućniku po hornjoserbšćinje
na stronje 164 sćěhowace: „Njedeterminowane werby pohiba typa
chodźić, nosyć, wozyć a pod. su jeničke werby, kiž móžeja
njewusměrjeny pohib abo pohib we wjacorych směrach woznamjenjeć,
njewuzamknu wšak tež pohib w jednym směrje.“ Njetrjebamy so
wšak na tutym městnje za tym prašeć, hač móže woprawdźe
čas >Zeit< přewozyć >1. übersetzen, überfahren; 2. überführen,
transportieren< wozydło, ale skerje za tym, hač je to chcył basnik
takle zwuraznić.

(4) „ Nebenhund “. Tajke słowo njeje w Dudenje z lěta 2006 zapisane.
Namakamy tam jenož słowo „Nebenfrau“. Tuž spytamy za tajkim
słowom w interneće googlować, ale podarmo.
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(6) „ verfinsterter Wein “. Kolokacija njeje jasna. W interneće pod adresu
www.google.de nadeńdźemy na př. „der verfinsterte Mond“, „die
verfinsterte Sonne“ abo „der verfinsterte Himmel“.

(11) „ des Kissens Feldflur “. Kolokacija tohorunja njeje jasna. Njeje
dwěla, zo móžetej zawk >Kissen< a zahon >Feldflur< w někajkim
semantiskim zwisku zhromadnje wustupować. W přełožku pak
steji genitiwna forma zawka. Je to atribut, kiž poćahuje so na
substantiw zahon. Potajkim jedna so tu wo syntaktisku wjazbu, kiž je
ekwiwalentna z konstrukciju zawkowy zahon. W dwudźělnym słowniku
Deutsch-obersorbisches Wörterbuch I. A–K z lěta 1989 je na stronje
562 jako jenički kompozitum z „Kissen-“ zapisany „Kissenbezug
zawkowe poćehnjenje, poćehnjenje zawka; (v. Kopfkissen) cyška,
hłowakowe poćehnjenje, poćehnjenje hłowaka“. Wužiwa basnik
woprawdźe přewyšene metaforiske wurazy tajkeho razu?

(12) „ mälzen wir beide die Färberröte “. W přełožku jewi so werbalna
forma słodźimoj. Jedna so wo korektnje tworjenu formu 1. wosoby
duala werba „słodź|eć ∼u, ∼ǐs ip mälzen“ – hlej Prawopisny słownik
na stronje 462. Dyrbimy wšak so prašeć, kak móžemy semantisce
słowje słodźeć >mälzen< a čerwjenka >bot. Färberröte< hromadu
zwjesć. Rostlina čerwjenka je pola Jana Lajnerta w jeho knize
Rostlinske mjena z lěta 1954 na stronje 94 naspomnjena jako
„Färberröte, Krapp [–] Rúbia tinctória“. W Dudenje steji k tomu
na stronje 609 „Krapp, der; -[e]s <niederl.> (eine Färberpflanze)“. To
so hromadu njehodźi. Móžemy chiba piwo słodźeć w zmysle „dem Bier
Malz zugeben“. Ale hač je tomu woprawdźe tak, njech fachowc-piwarc
posudźuje.

(14) „ grobe Hundekälte “. Němske słowo „Hundekälte“ je w Dudenje
na stronje 516 jako wobchadnorěčne kwalifikowane. Wužiwa basnik
w swojim originalu woprawdźe wobchadnorěčne wurazy? Prašamy
so tohorunja, hač hodźitej so słowje hruby >grob< a lǐsnica
>Hundekälte< hromadu zwjesć. W serbskorěčnych tekstach namakamy
w atributiwnym poćahu k słowu zyma sćěhowace adjektiwy: mała,
wulka, rězna, rjana, njepřijomna, surowa, čertowska, wjelča atd., ale
nic hruba.

Wozmjemy-li sej definiciju kolokacije, kaž ju na př. Dietrich Homberger
w swojim słowniku Sachwörterbuch zur Sprachwissenschaft z lěta
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2000 na stronje 257 sć. skići, tak dyrbimy tute wot přełožowarja
wužiwane njezwučene kolokacije tež w serbšćinje jako njeakceptabelne
wotpokazać. „Kollokation, dt.: Anordnung, Stellung; (1) relativ feste
Fügung sprachlicher Ausdrücke unter semantischen Gesichtspunkten:
Biene – summen. Ein kompetenter Sprecher weiß die → Lexeme derart
zu kombinieren, dass nur akzeptable Verbindungen entstehen. So wird
im Deutschen ein Wettkampf veranstaltet, eine Tagung abgehalten, ein
Gottesdienst gehalten und eine Reise unternommen. [. . . ].“ A móžemy
jasnosće dla dodać: „. . . und nicht ein Wettkampf gehalten, eine Tagung
unternommen, ein Gottesdienst veranstaltet und eine Reise abgehalten.“

Druhi dźěl: Profane přełožowarske dźěło na zakładźe němskeho
originala

W programowym zešiwku 18. Budyskeho poezijoweho koncerta je na zbožo
original basnje Andreasa Henniga wozjewjeny, kotruž je Bosćan Nawka do
serbšćiny přenjesć spytał.

(nadpismo) Blanke Nacht

(1) Wenn schwarzer Wolkentüll den Mond verhängt
(2) Und längst kein Fahrzeug motorschnell Zeit überfährt
(3) Wenn Schneemehl grau zu Eis gerinnt
(4) Des Nachbars Hund halbtod an seiner Kette hängt

(5) Dann ist die blanke Nacht wohl angebrochen
(6) Ein Klingelzeichen und ein dunkler Wein
(7) Auf Rosenblättern liegt dein weißer Leib
(8) Wir regnen warm auf uns herab und leis

(9) Umschließt mit glückgeborener Gebärde
(10) Du mich – ich werde dadurch Du
(11) Mein Name gellt durch Kissenflure

(12) Als doch der Deinige – wir schmecken Blut
(13) Da fliegt ein Stein durch eine Scheibe
(14) Und brüllend dringt die rohe Kälte ein
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(15) Das tut uns gut
(16) Wir fühlen uns
(17) Uns spürt die Welt

26/12/01

Čitamy-li tutón original, zwěsćamy w přirunanju z našej němskej tekstowej
wersiju, kotruž smy přez wróćopřełožowanje zdobyli (hlej horjeka), daľse
přehrěšenja na twórbje basnika. Někotre z tutych chcemy tu rozjimać:

(nadpismo) „sauber“ město „ blank “. Za němske słowo „blank“ skići nam słownik
Deutsch-obersorbisches Wörterbuch I. A–K na stronje 223 sćěhowace
móžnosće přełožka: „blank 1. (glänzend) błyšćat|y, swěćat|y; ∼e
knefle, ∼y metal, ∼e črije; (sauber) čisty; b. Augen swětłej woči; b.
Himmel jasne njebjo; b. putzen swětlić, wuswětlić p 2. (bloß, rein,
lauter) nahi, hoły, samy, samón, luty, čisty; z nahim mječom, na
samej zemi, palenc njesměš luty pić, luta zawisć, hoły njezmysł, samón
připad 3.a) b. sein na suchim sedź|eć ∼u b) Kartensp. Rot König b.
haben čerwjeneho krala blank/samoho měć“. Zwostanje prašenje na
basnika, hač měni wón ze swojim nadpismom „Blanke Nacht“ błyšćatu
nóc >glänzende Nacht<, samu nóc >bloße Nacht< abo prosće jasnu nóc
>klare Nacht<.

(1), (2), (3), (14) W predikaće tutych wuprajenjow je přełožowar pre-
zensowu formu perfektiwneho werba zasadźił. Tu pak njejedna so wo
futurowy woznam, ale wo aktualnu přitomnosć. Tuž měło stać – po
tym zo smy němskemu woznamej wotpowědowacy serbski ekwiwalent
wupytali – zapowěšeć ip > verhängen , i. S. zuhängen< město zawodźěć
p >1. zudecken; 2. verhüllen<; přejězdźować ip > überfahren < město
přewozyć p >1. übersetzen, überfahren; 2. überführen, transportieren<;
mjerznyć ip >frieren [to je tu z němskim „ gerinnen “ měnjene, hdyž
měnja woda swój agregatny staw]< město zewrěć so p >gerinnen
(Milch)<; zadobywać so ip město zadobyć so p > eindringen <.
Dokelž njewotpowěduje syntagma „kein Fahrzeug motorschnell Zeit
überfährt“ zwučenej němskej kolokaciji, prašamy so basnika za tym,
w kotrym zmysle wón tu werb „überfahren“ wužiwa. Syntaktiska
funkcija sadowych čłonow pak je přiwšěm jasna, to rěka jězdźidło >ein
Fahrzeug< přejědźuje >überfährt< čas >die Zeit< a nic nawopak.

(1) Adwerbialne formy zasadźimy potom, jeli poćahuja so tute w funkciji
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atributa na werb abo adjektiw. We wjazbje „ schwarzer Wolkentüll “
tomu tak njeje, tuž ma rěkać čorna mróčelowa zdźina město čornje
mróčna zdźina.

(2) Słowje „ längst “ a „ motorschnell “ je přełožowar přešoł. Namje-
tujemy za njej přełožk dawno a motorospěšnje. Wočiwidnje je sej
basnik za swoju potrjebu zwuraznjenja woprawdźitosće wutworił
po přikładźe „blitzschnell“ abo „pfeilschnell“ nowe němske słowo
„motorschnell“, kotrež ma asociěrować něšto kaž „so schnell wie ein
Motor“. Smy tutu nowotwórbu do serbšćiny jako t. mj. rěčnu kalku
(něm. „Lehnprägung”) přewzali, přirunaj tež přełožk „blitzschnell“
w słowniku Deutsch-obersorbisches Wörterbuch I. A–K na stronje
226.

(3) Słowo „ Schneemehl “ njesteji w Dudenje. Z interneta pod adresu
www.google.de zhonimy, zo jedna so wo drobny sněh.

(4) „ Nachbars Hund “ njeje žadyn „Nebenhund“. Móžemy to přełožić
jako psyk susoda, susodowy psyk abo jako pos susoda, susodowy pos.
Słowo pos je skerje wyši stil, psyk pak neutralne. Rozsudźimy so za
konstrukciju pos susoda, wobchowujo tak duktus originala.

(5) Modalne słowo „ wohl “ přełožimy jako drje. Jeli so wone trjeba
w zmysle „vielleicht“, potom jako snadź resp. snano.

Za syntagmu „ die Nacht ist angebrochen “ skići nam słownik
Deutsch-obersorbisches Wörterbuch I. A–K na stronje 71 rjany
serbski ekwiwalent, mjenujcy směrki padaja. Njetrjebamy sej tuž
nowy impersonalny werb směrkotować so wumyslić a k tomu hǐsće
njewoprawnjeny syntaktiski subjekt dodać.

(6) Za substantiw „ Klingelzeichen “ mamy w słowniku Deutsch-
obersorbisches Wörterbuch I. A–K na stronje 568 zapisane zwonjenje
abo klinkanje. Rozsudźimy so za prěnje, je stilistisce wyše.

„ dunkler Wein “ je prosće ćmowe wino.

(7) Słowo „ Rosenblatt “ je serbsce pak róžowe łopjeno pak łopjeno róže.
Wotpowědny lokatiw plurala w tutej syntagmje rěka na róžowych
łopjenach abo na łopjenach róže.

(8) Za werb „regnen“ mamy w serbšćinje dešćować so abo wariantu
dešć/dešćik so dźe. Dokelž wšak je w němskim poetiskim originalu
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subjektowa pozicija přez „wir“ wobsadźena, móžemy w serbšćinje
jenož dešćować so wužiwać, potajkim – tež zaso poetisce – dešćujemoj
so. Basnik zasadźa nimo toho w swojej twórbje prefigowany werb
„ herabregnen “, tuž trjebamy tež za přełožk adekwatny prefiks, na
př. wu-.

(9) Němski werb „ umschließen “ je wjacewoznamowy. Słownik
Deutsch-obersorbisches Wörterbuch II. L-Z z lěta 1991 na stronje
389 sć. rozeznawa tři woznamy: „umschließen 1. (umgeben) wobd|ać
∼a p, wobdawać, wobhrodźić p, wobhrodźeć, wobhrodźować; woda
jězora wobdawa hród ze wšěch stron, wysoke murje wobhrodźeja stare
město 2. (umarmen) wobjeć Präs. ungebr. p, wobjimać, wobjimować
3. (enthalten) wopřij|eć ∼mje p, wopřijimać“. Dokelž wotpowěduje
druhi woznam najbóle němskemu originalej, rozsudźimy so, zo
přełožimy němske „du umschließt mich“ jako wobjimaš mje.

Němski substantiw „ Gebärde “ ma ekstensiju „1. Bewegung, Geste.
2. Habitus, Haltung“ (Duden. Das Synonymwörterbuch z lěta 2007 na
stronje 408), tuž měło w našim zwisku serbske słowo pohib stać.

(11) Substantiw „ Kissenflur “ je wočiwidnje kompozitum. Njesteji
w Dudenje, ale za to mamy tam „Kissenbezug“, „Kissenfüllung“,
„Kissenhülle“, „Kissenschlacht“ a „Kissenüberzug“. Za němski
substantiw „Flur“ namakamy w słowniku Deutsch-obersorbisches
Wörterbuch I. A–K na stronje 396 zaso wjacore serbske ekwiwalenty,
přirunaj „Flur1 der a) (Hausflur) wochěža, chěža b) (im Oberstock)
nachěža; im F. na chěži c) (Gang) chódba d) (Korridor) koridor“.
Wuzwolimy sej neutralne chódba. Zo njemóže so wo „Flur2 die hona
plt ; (Feldmark) zahony pl, pola pl, ležownosće pl, veraltd. ležomnosće
pl“ jednać, je hižo z pluraloweje formy w němskim originalu spóznać.
Plural němskeho „Flur1“ je „Flure“, plural „Flur2“ je „Fluren“.
Tež z koteksta wuprajenja je jasne, zo njepohibujemy so něhdźe
w přirodźe, potajkim w lěsu abo na zahonach, ale doma. Wuprajenje
„mein Name gellt durch Kissenflure“ móhli serbsce interpretować jako
moje mjeno drǐsći po chódbach połnych zawkow abo po chódbach ze
zawkami nakładźenych.

(12) W syntagmje „ wir schmecken Blut “ nima werb „schmecken“ woznam
serbskeho słodźeć. Hewak by tam dyrbjało stać „uns schmeckt
Blut“ (nam słodźi krej ). Ale to njeje tu měnjene. Je tu měnjeny
prěni woznam němskeho werba „schmecken“, mjenujcy „1. kosten,
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probieren, prüfen, versuchen“ (Duden. Das Synonymwörterbuch na
stronje 760), a nic jeho druhi woznam „2. a) nach jmds. Geschmack
sein, zusagen; [. . . ]. b) angenehm sein, Anklang/Beifall finden,
ansprechen, behagen“ (tež tam). Přełožimy tuž wuprajenje prosće jako
woptawamy krej. Čehodla je přełožowar za krej substantiw čerwjenka
zasadźił, to wostanje jeho potajnstwo. W Rězakowym słowniku z lěta
1920 namakamy na stronje 186 pod hesłom „Blut“ tež ekwiwalent
čerwjenka, steji pak tam kwalifikator fig. W němskim originalu pak
so ničo tajke kaž „roter Saft“ abo podobne njejewi. Zawěsće pak je
chcył basnik pola čitarja asociaciju němskeho frazema „er hat Blut
geleckt“ zbudźić. Kak z tym nětko w serbšćinje wobchadźamy, to je
skerje wužadanje za přełožowarja.

(13) Němski syntagma „ ein Stein fliegt durch eine Scheibe “ do serbskeje
rěče přełožić njeje tak ćežko. Wuńdźe to jako kamjeń leći přez
škleńcu. Wotchileć so wot tuteje prosteje syntaktiskeje konstrukcije
njeje woprawnjene.

(14) Woznam němskeho „ brüllend “ móžemy w serbskej rěči elegantnje
z transgresiwom rjejo abo rjejicy zwuraznić.

Čehodla je přełožowar „ die rohe Kälte “ jako hruba lǐsnica (něm.
„grobe Hundekälte“) přełožił, nichtó zhódać njemóže. Serbja
dodźensnǐsa přirodnemu zjawej „rohe Kälte“ jěra zyma narjekuja.

(15) Němske słowo „ das “ móže być jónu artikl, na př. „das Huhn“,
jónu pronomen. W pronominalnej funkciji wužiwa so „das“ jako
demonstratiwny pronomen, na př. w sadźe „das habe ich nicht
gewollt“, abo jako relatiwny pronomen, na př. „er las das Gedicht, das
vor ihm auf dem Tisch lag“. Artikl w spisownej serbšćinje nimamy.
Demonstratiwne „das“, kaž w sadźe „das tut uns gut“, přełožimy do
serbšćiny ze słowom to, relatiwne „das“, za čož móžemy w němčinje
tež „welches“ zasadźić, pak z kotrež.

Haj, wón je baseń bjezdwěla čitał, kotraž ležeše před nim na blidźe. To
móže přełožowar wo sebi rjec. Hač pak je ju zrozumił – na tute prašenje
njech sebi kóždy sam wotmołwi. Podamy tu wuslědk našeho přełožowanja:

(nadpismo) Jasna nóc

(1) Hdyž čorna mróčelowa zdźina měsačk zapowěša
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(2) A dawno hižo jězdźidło motorospěšnje čas njepřejězdźuje
(3) Hdyž drobny sněh na lód mjerznje
(4) Pos susoda na swojim rjećazu połmortwy wisa

(5) Potom drje jasne směrki padaju
(6) Zwonjenje a ćmowe wino
(7) Twoje běłe ćěło na łopjenach róže leži
(8) Ćople a ćicho wudešćujemoj so

(9) Ze zboža rodźenym pohibom wobjimaš
(10) Ty mje – na te wašnje budu Ty
(11) Po chódbach połnych zawkow moje mjeno drǐsći

(12) Jako tola Twój – krej woptawamoj
(13) Naraz kamjeń přez škleńcu leći
(14) A rjejicy so jěra zyma zadobywa

(15) To namaj tyje
(16) Čujemoj jedyn druheho
(17) A naju začuwa swět

26/12/01

Po rozmołwje z awtorom basnjow Andreasom Hennigom póndźelu, 2. junija
2008, w Budyšinje měło so hǐsće sćěhowace naspomnić: Basnik wužiwa
spisownu němčinu, po potrjebje twori sej nowe słowa, kotrež njejsu
w spisownej rěči dokładźene. Zestarjene, wobchadnorěčne abo dialektalne
formy zasadźuje wón zrědka, chiba jako stilistiski srědk k zwuraznjenju
wosebiteho duktusa. Tomu pak w basni „Blanke Nacht“ tak njeje. Zajimawe
za zrozumjenje tuteje basnje je, zo poćahuje so basnik ze swojim nadpismom
na předmjeno „Blanka“. Tuta asociacija so w přełožku do serbšćiny bohužel
zhubi. Druha linka „Und längst kein Fahrzeug motorschnell Zeit überfährt“
je basniski wobraz za to, kak spěšnje so nam přiměrjeny čas minje.
Wobkedźbujo wšitko to je scyła njezrozumliwe, čehodla njeje přełožowar
Bosćan Nawka tekst ze spisowneje němčiny do spisowneje serbšćiny
přenjesł, ale do rěčneje warianty, kotruž móžemy jako idiolekt jednotliwca
resp. skupiny jednotliwcow woznamjenjeć. Wužiwar tutoho idiolekta so
wědomje serbskeje rěčneje towaršnosće zdaluje. Intencija basnika wšak
so z tym podrywa, jeho wotpohlad, z čitarjom komunikować, so znjemóžnja.
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Facit: Wuspěšne přełožowanje z němčiny do serbšćiny je móžne,
ale . . .

Chcemy-li někajki tekst z němčiny do serbšćiny přenjesć, měli znajmjeńša
štyri wuměnjenja spjelnjene być. Kóždy, kiž so na přełožowanje zwaži,
dyrbjał – prjedy hač so do dźěła da – wo sćěhowacym rozmyslować:

Sprěnja: Sym jako přełožowar zwólniwy, tekst do serbšćiny přenjesć,
dóstanu-li k tomu nadawk? Mam wolu, tekst do serbšćiny přenjesć, sym-li
sej nadawk sam stajił?

Zdruha: Wobknježu spisownu serbšćinu? To njewopřijima jenož
prawopis, gramatiku a leksiku, ale tež wšitke stilistiske runiny a historiske
woršty serbskeje rěče.

Střeća: Wobsedźu najnowše pomocne srědki za přełožowanje? K tomu
słušeja minimalnje tři přiručki: a) aktualnje płaćiwy prawopisny słownik,
b) dwurěčny němsko-serbski słownik a c) gramatika serbšćiny.

Zeštwórta: Mam někoho k ruce, kiž wuslědk mojeho přełožowarskeho
dźěła přehladuje a po potrjebje koriguje?

Hdyž njejsu tute wuměnjenja scyła abo hdyž su snadź jenož zdźěla
spjelnjene, nastanu tajke serbske teksty kaž w programowym zešiwku 18.
Budyskeho poezijoweho koncerta. Zlě je, zo njenałožuje město Budyšin
jako wuhotowar tutych wječorow žanu prócu, kwalitu wotćǐsćanych tekstow
zaručić. Hórje pak je, zo spěchowar tuteje publikacije, mjenujcy Załožba
za serbski lud, swój poprawny nadawk, serbsku rěč zdźeržeć a spěchować,
njespjelnja. Dokelž wšak so w serbskim swěće na institucije spušćeć
njemóžeš, je na kóncu kóždy sam za to zamołwity, zo jenož tajke teksty
wozjewja, kiž su bjezporočnje serbske.
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Wubrane porjedźenki k přebasnjenjam Andreasa Hennigowych
basnjow

linka je ma być wopodstatnjenje

Wulět Rogow abo Woblatko za Horno (přebasnjenje Beno Budar)

1 Golynk Gołynk delnjoserbske wjesne mjeno

24 škraholc čapla w originalu steji „Reiher“

25 w Picnu w Picnju delnjoserbske wjesne mjeno

rěčeć wo Aspamu (přebasnjenje Tomasz Nawka)

15 žołdźe žołdźi datiw singulara femininumoweho
substantiwa žołdź

22 chćeće chceće prawopisny zmylk

23 helikoptor helikopter prawopisny zmylk

24 wosomwóskowe wosomwóskowc prawopisny zmylk

25 štyri zranjenych štyrjo zranjeni po numeralach třo/tři a štyrjo/ štyri
steji poćahowe słowo w subjektowej
poziciji w nominatiwje plurala

27 do mojeje celi do mojeje cele genitiw singulara femininumoweho
substantiwa cela

Čas (přebasnjenje Sabina Žurowa)

2 z waha złaha prawopisny zmylk

3 tuteho tutoho tutón – deklinacija tutoho, tutomu atd.
(hlej Prawopisny słownik na stronje
529)

5 z daloka zdaloka prawopisny zmylk

Swětłownja w měsće (přebasnjenje Sabina Žurowa)

2 Mhłunošerjo Młunošerjo prawopisny zmylk

2 mhłowe młowe prawopisny zmylk

3 přez rědke rjeble přez rědke lěsycy w originalu steji „Gitter“

4 ćiste čiste prawopisny zmylk

5 drohi dróhi prawopisny zmylk

6 Nichtó njeje, zo
słyšeć ničo

Nichtó tu słyšeć njeje
ničo

w originalu steji „Niemand da zu hören
nichts“

10 špihelćistu špihelčistu prawopisny zmylk

12 Kapón Kapon kapon je regionalny ekwiwalent za
słowo honač

12 we sparje w sparje w tutym padźe skerje bjez rozšěrjenja
w → we

17 mhłowe młowe prawopisny zmylk

Njemjenuj je čas, tute wulkotne žiwjenje (přebasnjenje Sabina Žurowa)

5 zybički pinkaja
při picnǐsću

zyby njenańdu ptaču
chěžku

w originalu steji „die finken finden das
futterhaus nicht“
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linka je ma być wopodstatnjenje

8 była bywa 3. wosoba singulara werba bywać

16 skory pjeršć w originalu steji „krumen“

19 była bywa 3. wosoba singulara werba bywać

25 wot prědka wotprědka prawopisny zmylk

Samo hdyž . . . (přebasnjenje Sabina Žurowa)

1 Samo hdyž nihdy
so njezetkałoj

Samo hdyž njebychmoj
so nihdy zetkałoj

w originalu steji „Selbst wenn wir uns
nie begegnet wären“, negujemy finitny
dźěl predikata

3 stajił swoje
prašenja

stajał swoje prašenja wospjetowace so jednanje, tohodla
imperfektiwny werb

4 za lětnymi za lětnimi w originalu steji „den
Sommerdampfern“, potajkim
jedna so wo lětni – deklinacija
lětnjeho, lětnjemu atd.

5 tebje wuhladać zo bych Tebje wuhladał wužiwanje pódlanskeje sady je wyši stil

8 Sej přiswojić Přiswojić sej enklitikon sej po móžnosći w druhej
sadočłonskej poziciji

8 rjadowarja ćaha konduktora ćaha w originalu steji „Zugschaffner“

9 Jedneho dnja Jednoho dnja jedyn – deklinacija jednoho, jednomu
atd. (hlej Prawopisny słownik na
stronje 177)

17 A z posměwkami
so wobdariłoj

A so z posměwkami
wobdariłoj

enklitikon so po móžnosći w druhej
sadočłonskej poziciji
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Tomasz Derlatka
Lipsk

O problemie przekładów tytułu
serbołużyckiej bajki Klinkotata lipka (na
przykładach z antologii Łučlany Pětr oraz

Klinkotata lipka)

Jeden z najciekawszych i zarazem najpiękniejszych tekstów w zasobie
bajkowym Serbołużyczan stanowi historia o pięknym dziewczęciu, pstrej
krowie, złej macosze oraz jej trzech córkach, z których każda miała
inną liczbę oczu. Streszczać fabułę przedmiotowej bajki nie ma tu chyba
potrzeby, została ona spopularyzowana w kilku antologiach literatury
ludowej Serbów Łużyckich (o niektórych z nich dalej), stając się przez
to najbardziej znaną bajką serbołużycką. Wspomnę zatem jedynie, iż na
osnowę fabularną rzeczonej bajki składa się stosunkowo rzadki motyw
folklorystyczny, samą zaś bajkę poznała szersza publiczność dopiero poprzez
umieszczenie jej jako Einäuglein – Zweiäuglein und Dreiäuglein pod
numerem 130-tym w drugim tomie zbioru „bajek dziecięcych i domowych“
braci Grimm1. Tam też oznaczona została jako pochodzącą z terenu
Górnych Łużyc. Wśród Serbołużyczan motyw ów poświadczony oraz
zapisany został w dwu wariantach, odpowiednio jako Klinkotata lipka oraz
Syrotka, macocha a macošina dźowka.

Oznaczenie bajki jako wywodzącej się z terenu Łużyc Górnych
nie oznacza jeszcze, jak można by próbować wydedukować, iż jest to
oryginalny wytwór bajkopisarstwa Serbołużyczan. Pierwszym zapisanym
przekazem tego motywu był bowiem wspomniany wariant braci Grimm,
obie zachowane serbołużyckie wersje są od niego późniejsze. Odpowiedź
na pytanie o wzajemny stosunek wersji niemieckiej oraz obu redakcji
serbołużyckich w aspekcie oryginalności tekstu, jak również próba
określenia kierunku (ewentualnych) zapożyczeń nie jest wcale jednoznaczna.
Częściowej odpowiedzi na pierwszy z poruszonych problemów udzielił
najlepszy specjalista od twórczości folklorystycznej Serbów Łużyckich,
tj. Pawoł Nedo, według którego „[beide sorbischen Varianten] hängen

1 J. L. C. G. Grimm, W. K. Grimm, Kinder- und Hausmärchen, 2. Band, 21815.
W taksonomii Aarnego i Thompsona bajkę tę oznaczono jako typ 511. Wspomnieć także
należy, iż motyw ten wykazuje wyraźne podobieństwo do opublikowanego już znacznie
wcześniej, bo w r. 1560 przez Martina Montanusa, schematu fabularnego znanego jako
Erdkühlein.
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offensichtlich mit der aus der deutschen Oberlausitz bekannten Fassung
engstens zusammen, ohne daß sich vorerst eine aus der anderen ableiten
läßt“.2 Rozważając problem drugi, zwrócić należy uwagę na to, iż
niepodważalny fakt pierwszeństwa zapisanego przekazu niemieckiego, nie
musi oznaczać, iż przedstawia on wersję prymarną, która – jako taka
– zapożyczona została przez diasporę. Zauważmy bowiem, iż historia
o dziewczęciu, krowie, macosze oraz jej córkach stanowi rzadki motyw
w skarbcu bajek niemieckich; wspomniany P. Nedo podaje (ibidem), że
poświadczona została jedynie w trzech dalszych przekazach. Kierunek
tedy (ewentualnego) zapożyczenia mógł być także odwrotny, starszeństwo
zapisanej wersji niemieckiej nad wariantami serbołużyckimi wynikać zaś
mogło jedynie z różnicy zawartej pomiędzy czasem powstania oraz czasem
zapisu danego tekstu.

Głównym zadaniem przedłożonego artykułu nie jest jednak ustalenie
dokładnego stanu rzeczy w tej kwestii. Być może dopiero przyszłe badania
oraz wynikające z nich ustalenia pozwolą nieco bardziej dokładnie ustalić
kwestię zależności pomiędzy wariantami niemieckimi oraz serbołużyckimi.
W tej chwili skoncentrować chciałbym uwagę na kilku innych zagadnieniach.

*

Ustna oraz zapisana twórczość o charakterze estetycznym, której autorami
byli anonimowi przedstawiciele ludu (literatura ludowa, folklorystyczna),
stanowiła i stanowi – nie tylko w przypadku Serbów Łużyckich – istotny
składnik całościowej produkcji literackiej danego narodu. Bez względu
na kwestię wzajemnych relacji oraz statusu ludowej twórczości literackiej
w porównaniu do literatury elitarnej, „żywiła“ literatura ludowa przez
wieki całe swą dojrzalszą artystycznie siostrę, tj. literaturę nurtu wysokiego,
dostarczając jej tematów oraz gotowych wzorców fabularno-gatunkowych.

Rozpatrując zależności występujące pomiędzy obydwoma literackimi
systemoidami, tj. literaturą ludową oraz „wysoką“, pokusić się można
o stwierdzenie, iż wartość tej pierwszej wzrasta wprost proporcjonalnie
do zmniejszania się rozmiarów danego piśmiennictwa; nie dziwi tedy, iż
szczególne znaczenie osiąga ona w kulturach oraz literaturach uznawanych
za „małe“, np. diaspor narodowych. Splot czynników immanentnych oraz
egzegenetycznych spowodował, że w literaturze serbołużyckiej (oraz jej
podobnych) rozwój literatury „wysokiej“ wykazuje znaczące opóźnienie

2 Paul Nedo, Sorbische Volksmärchen. Systematische Quellenangaben mit Einführung
und Anmerkungen, Bautzen 1956, str. 398.
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względem jego obrazu w innych (większych) literaturach; sam system
serbołużyckiej literatury „wysokiej“, rozpatrując go pod różnorakimi
aspektami, oznaczyć trzeba jako niedostatecznie ukształtowany. Dlatego
też literatura ludowa, utylitarna – ujmowana jako całość, jak również
wiele pojedynczych elementów jej systemu z osobna, kompensowały przez
długi okres różnego rodzaju niedostatki występujące w obrębie literatury
wysokiej. Czynią to zresztą nie tylko w serbołużyckiej, bo i w wielu innych
literaturach, aż po dziś dzień.

Zważywszy na tę oraz inne, nie mniej ważne a tu niewspomniane,
funkcje twórczości ludowej w literaturach „małych“, nie dziwi, że literatura
folklorystyczna Serbołużyczan stała się przedmiotem zainteresowania
badawczego niemalże w równie wielkim zakresie, jakim objęto serbołużycką
twórczość „wysoką“ (inną sprawą pozostaje fakt, iż precyzyjne
rozgraniczenie obu systemów w ówczesnej literaturze serbołużyckiej nie jest
na dobrą sprawę możliwe). Z uwagi na czas, w którym jęło się ono przejawiać
(tj. XIX w.) oraz wynikającą z tego faktu metodologiczne determinanty
ówczesnych badań, zainteresowanie to cechowała znaczna rozpiętość
tematyczna oraz wielostronność. Nasamprzód tedy przeprowadzono
proces najważniejszy, tj. zapisano anonimową twórczość ustną ludu,
który to proces trwał wśród Serbołużyczan przez niemal całe stulecie.
Zarejestrowanie rodzimej twórczości ludowej umożliwiło szerszą jej
recepcję, a w efekcie – poznanie, to z kolei wzbudziło ochotę oraz potrzebę
skonfrontowania wytworów własnych z innymi, głównie jednak słowiańskimi
oraz niemieckimi przekazami ludowymi. Badania, które nastąpiły na skutek
obu czynników, za przedmiot obrały w dużej mierze bajki ludowe. W tym
aspekcie zaznaczyć jednak należy, że dopiero nowoczesne metody badania
tekstów folklorystycznych, zwłaszcza zaś stworzenie ogólnej systematyzacji
zasobu bajkowego tudzież powstałe na jej podstawie „katalogi“ bajek
narodowych, zezwoliły na przeprowadzenie wnikliwszych badań nad
bajkami Serbołużyczan, które – w późniejszym okresie – rozszerzono
o pierwiastek komparatystyczny.

Szczególnym wyrazem zainteresowania folklorem Serbołużyczan stała
się zakrojona na szeroką skalę i wychodząca znacznie poza teren samych
Łużyc działalność wydawnicza. Przyświecający kolejnym inicjatywom
cel był jasny: serbołużycką twórczość ludową starano się przybliżyć
jak najszerszemu kręgowi odbiorców. Działalność edytorska na polu
bajkopisarstwa serbołużyckiego rozwijała się w trzech zasadniczych
kierunkach, co nota bene precyzyjnie odzwierciedla specyficzne
rozdarcie kulturowe diaspory. Pierwszym stały się publikacje rodzime,
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tj. przeznaczone dla samych Serbołużyczan, w języku górno- bądź
dolnołużyckim, adresowane w pierwszym rzędzie do młodszych czytelników,
dzieci oraz młodzieży. Kierunek numer dwa w popularyzacji bajek
serbołużyckich wyznaczał rynek „sąsiedzki“, tj. niemiecki. U źródeł
kolejnych edycji w języku niemieckim legło kilka przyczyn, osiągnąć miały
one takoż kilka celów. Jedną z głównych przyczyn było znamienne dla
kultur mniejszości narodowych pragnienie ekstensyfikacji oraz włączenia
własnej kultury w krąg kultury większości, po stronie zakładanych celów
nabierały w miarę upływu czasu coraz większego znaczenia czynniki
natury pragmatycznej: poszukiwanie oraz uzyskanie nowych rynków
zbytu (w przypadku jedynego serbołużyckiego wydawnictwa nie jest to
argument nieważny). Trzecim wreszcie kierunkiem działalności wydawniczej
z zakresu bajkopisarstwa serbołużyckiego stały się publikacje przeznaczone
dla odbiorców z krajów słowiańskich. Było ich kilka, wśród nich szczególnie
ciekawe są te, które określić chciałbym mianem „zachodniosłowiańskich“.3

Na przestrzeni lat ukazały się kolejne pozycje, Łučlany Pětr (1964-1973),
Klinkotata lipka (1972-1981) oraz Skarb w garncu. Humor Słowian
zachodnich4, z których w szczególności – z uwagi na fakt, iż w największej
mierze dotyczą bajek – interesować mnie będą dwie pierwsze pozycje.

Pierwszą z takich inicjatyw wydawniczych stał się wybór
najpiękniejszych serbołużyckich baśni pt. Łučlany Pětr 5, który
wydano w kilku krajach słowiańskich oraz w Niemczech (Wschodnich).
Najwcześniej, bo w r. 1964 ukazał się on w języku niemieckim jako
Der Kienpeter. Eine Auswahl sorbischer Volksmärchen6, następnie o rok
później w przekładzie czeskim (Smolný Petr. Lužickosrbské pohádky)7

oraz słowackim (Smolný Peter. Lužickosrbské rozpravky)8. Rok kolejny
(1966) przyniósł rzeczonej antologii edycję górnołużycką pt. Łučlany Pětr.
Serbske bajki.9 Polskie wydanie omawianego wyboru, tj. Baśnie łużyckie,

3 Mówiąc o „zachodniosłowiańskich“ inicjatywach wydawniczych z zakresu
bajkopisarstwa serbołużyckiego mam na myśli dwa aspekty. Pierwszy determinuje
problem przynależności narodowej, tj. mowa jest o bajkach Słowian Zachodnich (casus
Klinkotatej lipki), drugi aspekt dotyczy kwestii „geograficznej”, tj. krajów, w których
planowano i wydano antologie bajek serbołużyckich (przypadek Łučlanego Pětra).

4 Nota bibliograficzna wydania polskojęzycznego: Skarb w garncu. Humor ludowy
Słowian zachodnich, pod. red. P. Nedo; D. Simonides, Opole 1979, 21988.

5 Dosłowny przekład na język polski brzmiałby Smolny Piotr lub Piotr od łuczywa,
jednak antologia ukazała się pod tytułem Baśnie łużyckie.

6 Der Kienpeter: eine Auswahl sorbischer Volksmärchen, pod red. Paula Nedo,
Bautzen 1964.

7 Smolný Petr, pod red. Pawoła Nedo, Praha 1965.
8 Smolný Peter, pod red. Pawoła Nedo, Bratislava 1965.
9 Łučlany Pětr, pod red. Pawoła Nedo, Budyšin 1966.
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ukazało się w r. 1972 (zatem niemal równocześnie z polskojęzyczną edycją
Klinkotatej lipki).10 Ukraińskie wydanie Łučlanego Pětra, Luqinni$i
P’tr opublikowano najpóźniej, bo w 1973 r.11

Drugą „zachodniosłowiańską“ inicjatywą wydawniczą stanowiły
edycje zbioru bajek z terenu zachodniej Słowiańszczyzny (niestety
bez bajek z terenu kaszubskiego), które ukazywały się sukcesywnie
w krajach-inicjatorach projektu. W r. 1972 ukazała się pozycja ta
w Niemczech Wschodnich; w wersji niemieckojęzycznej jako Die gläserne
Linde: westslawische Märchen12 oraz w wersji górnołużyckiej pt. Klinkotata
lipka: bajki zapadnych Słowjan13. W tym samym roku wychodzi edycja ta
na Słowacji (jako Spievajúca lipka: rozprávky západných Slovanov 14) oraz
w Czechach (pt. Zvońıćı lipka: pohádky západných Slovan̊u15). W Polsce
Klinkotata lipka wydana została z rocznym, w porównaniu do pozostałych
wersji językowych, spóźnieniem, bo w r. 1973.16 Pięknie opracowana
graficznie, zasługą ilustratorki, Heleny Zmatĺıkovej, antologia ta wzbudziła
wielkie zainteresowanie ze strony czytelników w wymienionych krajach,
akceptacja czytelników pobudziło z kolei apetyt wydawców i tak oto ów
zbiór bajek doczekał się kolejnych reedycji.17 Popularność Klinkotatej lipki
przekroczyła zresztą granice Niemiec oraz zachodniej Słowiańszczyzny,
znajdując odgłos i w innych krajach. W r. 1979 ukazuje się w Słowenii
wersja słoweńska (Zveneča lipica. Pravljice zahodnih Slovanov 18), zaś dwa
lata później ukraińska (Sp�vuqa lipka. Kazki zah�dnih Slov’�n19).

*
10 Baśnie łużyckie, pod red. Pawoła Nedo, Poznań 1972.
11 Luqinni$i P’tr. Kazki lu�ic~kih Serb�v, Kïıv 1973.
12 Die gläserne Linde: westslawische Märchen, Bautzen 1972.
13 Klinkotata lipka: bajki zapadnych Słowjan, Budyšin 1972.
14 Spievajúca lipka: rozprávky západných Slovanov, Bratislava 1972.
15 Zvońıćı lipka: pohádky západných Slovan̊u, Praha 1972.
16 Śpiewająca lipka: bajki Słowian Zachodnich, Katowice 1973.
17 I tak trzech niezmienionych wydań w języku słowackim (1972; 1977; 1978) oraz –

silnie skróconego, acz najnowszego – z r. 2003; dwu niezmienionych publikacji czeskich
(1972; 1977) oraz, ekwiwalentnego do wydania słowackiego, wyboru najpiękniejszych
bajek zachodniosłowiańskich z r. 2003. Na szczególną uwagę zasługuje jednak sytuacja
w Niemczech (Wschodnich). Tu bowiem doczekała się Klinkotata lipka aż pięciu reedycji.
Antologia ukazywała się dwukrotnie w r. 1972, w latach 1974, 1976 oraz 1979, doczekała
się także ekwiwalentnej do wydań czeskiego i słowackiego – wspólna to bowiem była
inicjatywa – skróconej wersji w r. 2003. Dodajmy do wyliczenia jeszcze wersje w języku
górnołużyckim, te pierwotne z r. 1972 oraz skrócone z r. 2003, jak i kolejne wydania
polskie (1973; 1976; 1980; 2007). W ogólnym rozrachunku całkowitą liczbę edycji antologii
Klinkotata lipka, uznać należy za wysoką.
18 Zveneča lipica. Pravljice zahodnih Slovanov, Ljubljana 1979.
19 Sp�vuqa lipka. Kazki zah�dnih Slov’�n, Kïıv 1981.



40 Tomasz Derlatka

Górnołużycka bajka zatytułowana Klinkotata lipka, która stanowi główny
przedmiot rozważań niniejszego szkicu, pojawia się we wszystkich
redakcjach obu wspomnianych zbiorach, spotykamy ją zarówno w wyborze
Łučlany Pětr, jak również w antologii Klinkotata lipka. Powiedzieć by można
nawet, iż nie tylko wśród bajek Serbołużyczan wiedzie ona prym; zauważmy
bowiem, że użyczyła ona tytułu całej antologii „zachodniosłowiańskich“
bajek. Odpowiedź na pytanie dlaczego dostąpiła takiego zaszczytu, pokrywa
się po trosze ze słowami sformułowanymi na początku przedłożonego szkicu.
Po pierwsze, mamy w jej przypadku do czynienia z rzadkim motywem
w europejskiej folklorystyce, poświadczonym jedynie w kręgu niemieckim,
a w zasobie bajkowym innych narodów słowiańskich spotykanym w stopniu
nader ograniczonym. Po drugie, jest to piękna bajka po prostu.20

Jak przetłumaczono jednak tytuł przedmiotowej bajki w kolejnych
„zagranicznych“ wydaniach obu antologii, bo ten właśnie problem interesuje
nas tu najbardziej? Przegląd zacznijmy od górnołużyckiego zbioru
Łučlany Pětr, w którym wersja oryginalna nosi tytuł Klinkotata lipka.21

W edycji niemieckiej tej antologii figuruje nasza bajka (w przekładzie
Serbołużyczanina, Jurija Wjeli) pod tytułem Die kleine klingende Linde.22

Czeska tłumaczka antologii, Jitka Bodláková przetłumaczyła górnołużycki
tytuł Klinkotata lipka jako Zvońıćı lipka23, słowacka translatorka (Júlia
Májcková) zaproponowała wersję Zuniaca lipka.24 Podkreślić należy, iż
jako prototekst na potrzeby wydań niemieckiego, słowackiego, czeskiego
oraz ukraińskiego wykorzystano wersję górnołużycką bajki Klinkotata
lipka, podczas kiedy translacji na język polski dokonano z języka
niemieckiego. Polski tłumacz, Ligia Jasnoszowa, wybrała zatem jako
ekwiwalent górnołużyckiego tytułu formę Dźwięcząca lipka.25 Podobną, tj.
Dzv�nka Lipa, wykorzystał tłumacz i na potrzeby edycji ukraińskiej.26

20 W związku z podniesioną kwestią wartości artystycznej tej bajki wspomnieć należy
także o jej wersji zdramatyzowanej. Jako Zvońıćı lipka, wystawiona została bowiem
w Czechach w r. 1957, przeniesienia na scenę podjęła się czeska pisarka, blisko zresztą
z narodem serbołużyckim związana, B. Šretrová. Por. D. Glausch, Žiwjenje a literarne
skutkowanje dr. Bohumile Šretroveje. Jeje přinošk do serbskeje historiskeje prozy, pr.
mag., Lipsk 1991, str. 5.
21 Klinkotata lipka, in: Łučlany Pětr, op. cit., str. 79-85.
22 Die kleine klingende Linde, in: Der Kienpeter, op. cit., str. 85-92.
23 Zvońıćı lipka, in: Smolný Petr, op. cit., str. 79-85.
24 Zuniaca lipka, in: Smolný Peter, op. cit., str. 79-85.
25 Dźwięcząca lipka, in: Baśnie łużyckie, op. cit., str. 62-66.
26 Dzv�nka Lipa in: Luqinni$i P’tr, op. cit., str. 56-62. W związku z edycjami

ukraińskimi obu antologii, wskazać należy na drobne, acz znaczące, nieścisłości, które
pojawiają się w określeniu języka oryginału. Podane formy: „przekład z języka
serbo-łużyckiego“ w przypadku Łučlanego Pětra, jak również „przekład z łużyckiego“
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Zważywszy na fakt, iż zbiór bajek pt. Klinkotata lipka ukazał się,
np. w Polsce, niewiele później niż antologia Łučlany Pětr, domniemywać
by można, że tłumaczenia tytułu przedmiotowej bajki zostaną w nim
zaczerpnięte z edycji wcześniejszej, będą zatem identyczne. I jest tak
w istocie, jednak – co zastanawiające – poświadczają ten fakt jedynie
dwie edycje, tzn. górnołużycka27 oraz czeska28. Wydania antologii pt.
Klinkotata lipka w pozostałych językach wykazują w kwestii translacji
tytułu bajki Klinkotata lipka znaczące odmienności względem redakcji,
które zamieszczone zostały na stronach kolejnych wydań „narodowych“
Łučlanego Pětra. W niemieckiej wersji zbioru Klinkotata lipka napotykamy
na tytuł bajki Die gläserne Linde, jakże różniący się od formy Die kleine
klingende Linde ze zbioru Der Kienpeter.29 Edycja słowacka (podkreślam
zmianę tłumacza, autorem translacji na potrzeby tej antologii była Viera
Gašpaŕıková) poświadcza zmianę postaci tytułu, tj. Spievajúca lipka30

wobec Zuniaca lipka, tytułu ze Smolnego Petera. Także w polskim wydaniu
Klinkotatej lipki tytuł bajki uległ zmianie, odnajdujemy w niej bowiem
formę Śpiewająca lipka31 w miejsce Dźwięczącej lipki z Baśni łużyckich.
Zauważmy przy tym, iż tłumaczem bajki zarówno w Baśniach łużyckich, jak
i w Śpiewającej lipce była – w odróżnieniu od redakcji słowackich – ta sama
osoba, tj. Ligia Jasnoszowa. Tym, co kwestię polskojęzycznego przekładu
tytułu bajki Klinkotata lipka czyni jeszcze bardziej skomplikowaną, jest
fakt, iż obie pozycje – w odróżnieniu od sytuacji w Niemczech, Czechach
i na Słowacji, ukazały się w Polsce niemal równocześnie. Zmianę w zakresie
brzmienia tytułu przedmiotowej bajki poświadcza i ukraińska edycja
antologii (zmiana tłumacza), w której zastosowano przekład Sp�vuqa
lipka32, w miejsce Dzv�nka lipa z antologii wcześniejszej. Dodajmy pro
forma, że słoweński przekład tytułu bajki Klinkotata lipka brzmi Zveneča
lipica.33

Przy analizie tytułów górnołużyckiej bajki Klinkotata lipka

w Klinkotatej lipce są wyjątkowo nieprecyzyjne, nie ma bowiem jednego języka
„serbołużyckiego“. W tym obu przypadkach językiem oryginału była oczywiście
górnołużycczyzna.
27 Klinkotata lipka, in: Klinkotata lipka, op. cit., str. 38-43.
28 Zvońıćı lipka, in: Zvońıćı lipka, op. cit., str. 38-43. Tłumacz nieznany.
29 Die gläserne Linde, in: Die gläserne Linde, op. cit., str. 38-43. Tłumacz nieznany.

W swej monografii Nedo podaje jeszcze inną niemieckojęzyczną wersję tytułu tej bajki, tj.
Das klingende Lindchen, por. P. Nedo, Sorbische Volksmärchen . . . , op. cit., str. 233-236.
30 Spievajúca lipka, in: Spievajúca lipka, op. cit., str. 38-43.
31 Śpiewająca lipka, in: Śpiewająca lipka, op. cit., str. 38-43.
32 Sp�vuqa lipka, in: Sp�vuqa lipka . . . , op. cit., str. 38-43.
33 Zveneča lipica, in: Zveneča lipica, op. cit., str. 38-43.
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w obcojęzycznych wydaniach antologii Łučlany Pětr oraz Klinkotata
lipka dwie rzeczy nasuwają się badaczowi. Pierwsza, już zaznaczona,
dotyczy ich odmienności w obu zbiorach – inne formy tytułu bajki
występują bowiem w przekładach z tomu Łučlany Pětr, inne w translacjach
Klinkotatej lipki ; druga kwestia wiąże się z obocznością przekładów
w obrębie drugiej z wymienionych antologii. Z zestawienia poświadczonych
w obu zbiorach postaci przekładu tytułu bajki wynika, że mamy do
czynienia z czterema odmiennymi wariantami translatorskimi: jeden
(Zvońıćı resp. Zveneča) podają wersje czeska tudzież słoweńska, drugi
(Śpiewająca, Spievajúca, sp�vuqa) zaświadczają redakcje polska, słowacka,
ukraińska, wreszcie trzeci (Die kleine klingende [Linde]) i czwarty wariant
(Die gläserne [Linde]) stanowią przekłady edycji niemieckojęzycznej.

Zaznaczając w tytule artykułu problem ekwiwalentności przekładów
tytułu bajki Klinkotata lipka na języki obce miałem rzecz jasna na
myśli pierwszy jego człon, tj. odpowiednik górnołużyckiego przymiotnika
„klinkotata“. Nazwa drzewa występuje bowiem we wszystkich wersjach
językowych: jako deminutivum „lipka“/„lipica“ w edycji górnołużyckiej,
czeskiej, słowackiej, polskiej, słoweńskiej, w jednym wariancie niemieckim,
oraz jednym ukraińskim (antologia Sp�vuqa lipka) tudzież jako neutralna
forma – „(die kleine klingende) Linde“, w niemieckiej wersji i „lipa“
w ukraińskiej (antologia Luqinni$i P’tr). Przechodząc do meritum
zapytać przychodzi dlaczego w dostępnych translacjach górnołużyckiego
przymiotnika „klinkotata“ występują aż cztery różne warianty, a nie
jeden, znormalizowany, jak jest to w przypadku rzeczownika „lipka/lipa“?
Problem ten oddać by można także w nieco bardziej obrazowy sposób:
dlaczego w tytułach kolejnych redakcji naszej bajki „lipka“ raz „dzwoni“
(w wersji czeskiej, słoweńskiej, niemieckiej), raz „śpiewa“ (polska, słowacka,
ukraińska), a raz nie wydaje dźwięku, tylko jest „szklana“ (jedna z form
niemieckich)?

*

Chcąc wyjaśnić ową rozbieżność, uwzględnić należy kilka istotnych kwestii,
które wypełnią poniższe strony. Zacznijmy od krótkiego przedstawienia
semantycznych kontekstów, w jakich przymiotnik „klinkotaty/a/e“
(a także czasownik „klinkotać“) występuje w języku oryginału, tj.
w górnołużyckim.34

34 Poniższe przykłady pochodzą (1) z kilku wybranych tekstów literackich,
które opracowane zostały na potrzeby internetowego słownika języka górnołużyckiego
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Podstawowym znaczeniem, obu górnołużyckich wyrazów, jest oddanie
i nazwanie dźwięku wydawanego przez dane przedmioty (por. niżej);
jednakowoż spotykamy oba leksemy także w funkcji deskrypcji zjawisk
przyrody (np. „z rěčki žołmy klinkotaju“, J. Bart-Ćǐsinski, Zhromadźene
spisy, 5, 1977; „žołma z hórki klinkota“, J. Bart-Ćǐsinski, Zhromadźene
spisy, 3, 1969). Trudno w związku z tym stwierdzić, który z dwu
podanych powyżej kontekstów jest prymarny, czy ten odnoszący się do
artefaktów, czy też ten, który dotyczy zjawisk florystycznych. Dostępna
mi na dzień dzisiejszy wiedza z zakresu literatury serbołużyckiej pozwala
mi jedynie na ogólnikowe stwierdzenie, iż zdecydowanie wyższa frekwencja
występowania w tekstach literackich i (przede wszystkim) folklorystycznych
cechuje ten pierwszy, „klinkotanie“ zjawisk przyrodniczych (głównie zjawisk
hydrologicznych, tj. rzek, strumyków itp.) znane mi jest głównie z twórczości
lirycznej J. Barta-Ćǐsinskiego.

Co tedy „klinkota“ w literackich tekstach Serbołużyczan? Przede
wszystkim różnego autoramentu dzwonki, takie jak przy drzwiach
mieszkalnych, kościelnych itp. Przykładów literackich odnaleźć można co
niemiara, będzie to np. „klinkotaty zwónčk ze železnej rynčku“ u A. Holana
(Tři lěta w Ruskej, 1890); spotykamy ów leksem w formie rzeczownikowej
także u M. Młynkowej („w małej chěžce so klinkotanje zwónčka znošowaše“,
Zhromadźene spisy, 1994); dalej w Vinecie A. Stachowej („klinkotaty
dwuzynk. Knjeni Wjencyna, ta předawarka, je zwónčk nad durjemi
připrawiła“, 1983) oraz u J. Brězana: „Havan poskaše na zwonjenje. K jeho
konfirmaciji bě klinkačk klinkotał“ (Habakuk, 2004).

W tekstach literackich Serbołużyczan najczęściej „klinkotają“ jednak
dzwonki będące elementem uprzęży końskiej bądź krowiej. Na podstawie
„klinkotania“ tego rodzaju dzwonków wytworzony został – wyzyskując
zasadę metonimii – jeden z bardziej skonwencjonalizowanych obrazów
literackich w XIX. wiecznej literaturze serbołużyckiej, tj. „klinkotate konje“.
Ten stały epitet spotykamy m. in. w antologii serbołużyckich tekstów
ludowych opracowanej przez J. A. Smolera oraz L. Haupta (Pěsnički
hornych a delnych łužiskich Serbow, 1841-1843) oraz w twórczości H. Zejlera
(„Pyšne konje klinkotate“, Zhromadźene spisy, 4, 1982; „Lóštne konje,
klinkotajće“, Zhromadźene spisy, 6, 1987).

zamieszczonego na internetowych stronach Instytutu Serbołużyckiego (Serbski institut,
www.serbski-institut.de, http://80.153.223.118/cgi-bin/corpus) w Budziszynie oraz (2)
ilustrują jedynie najważniejsze konteksty, w których funkcjonują przedmiotowe części
mowy. Z uwagi na oba powyższe zastrzeżenia, nie podaję precyzyjnych odnośników
bibliograficznych do wykorzystanych cytatów. Podane przykłady służą wyłącznie
egzemplarycznej ilustracji problemu.
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„Klinkotać“ w potocznej oraz literackiej górnołużycczyźnie mogą
także elementy furmanek bądź sani, jak ma to miejsce u Mikławša
Bjedricha-Radlubina: „pućach a dróhach dźeń wote dnja klinkotate sanki
suwachu“ (Zjebani kwasarjo, 1915), czy też u Jakuba Barta-Ćǐsinskiego
„na fóroće sej klinkotatym sobu njewjesta přiwjezć“ (Zhromadźene spisy,
1, 1971). Ale również broń („su na najstwě. Brónje šćerkaju a klinkotaju“,
M. Nawka, Na běrnach, 1965) oraz – co będzie miało znaczenie dla dalszych
rozważań – szkło: „Zatulichmoj so do měrneho klinkota škleńcow na
blidach“ („Rozhlad“, 1992).

Kolejną grupę przykładów wykorzystywania w języku górnołużyckim
przymiotnika „klinkotaty/a/e“ oraz czasownika „klinkotać“, które bazuje na
pryncypiach onomatopeiczności, określa odgłos wydawany przez pieniądze.
Zjawisko to cechuje się wysoką frekwencją, znamienne jest również dla
wszystkich niemal płaszczyzn stylistycznych, począwszy od obecności
w przysłowiach („Połna móšeń rady wótře klinkota“, S. Hose, Serbski
přisłowny leksikon, 1996), poprzez czasopiśmiennictwo („Tak wopokazuje
so mała móšnička z luboznym klinkotanjom“, „Katolski Posoł“, 1913;
„hǐsće druhe přičiny hromadźe dźerža hač jenož klinkotaty pjenjez“,
„Katolski Posoł“, 1919) aż po aplikację w tekstach literackich („zwonkownje
pychi mjena, ani klinkota pjenjez, ani błyskota titulow“, J. Bart-Ćǐsinski,
Zhromadźene spisy, 9, 1974; „wójska nawabimy, je nam połkownik klinkotate
myto lubił“, M. Kubašec, Bosćij Serbin, 3. tom, 1965; „ale skónčnje třiceći
slěbornikow w jeho kapsy wótřǐso klinkota hač huslički“, J. Brězan, Čorny
młyn, 1968).

Oddanie dźwięków wydawanych przez rozmaite przedmioty jako
„klinkotanie“ legło zapewne u podstaw przeniesienia semantyki
przymiotnika „klinkotaty/a/e“ na niektóre z ludzkich właściwości.
Określano w ten sposób przede wszystkim charakterystyczną barwę
ludzkiego głosu jak w przykładach „młoduški hłós klinkotał“ („Katolski
Posoł“, 1917) i „hłós słyšeć, dołhi klinkotaty, šćerkotaty hłós“ (K. B.
Šěca, Čłowjek w přirodźe, 1925). Przykłady zaczerpnięte z literatury
Serbołużyczan wykazują, iż semantyka przymiotnika „klinkotaty/a/e“
wiąże się także z czynnością mówienia, precyzyjniej: z umiejętnością
pięknego mówienia, bajania, opowiadania, przekonywania, dzięki czemu
osoba mówiąca określana była przy pomocy atrybutu „klinkotaty/a“.
Doskonałych przykładów dostarcza tu zarówno starsza literatura
serbołużycka, spotykamy ten zwrot u J. Barta-Ćǐsinskiego („Maći luba,
złota, klinkotata“, „Maći klinkotata, luba, droha“, Zhromadźene spisy, 1,
1971), Jakuba Lorenca-Zalěskiego („rěčeše z klinkotatymi słowami: ,Aj,
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Kifko“‘, Serbscy rjekowje, 1900), M. Bjedricha-Radlubina („Kmótra, ćeta
luba, złota klinkotata, hǐsće jednu basničku! Hǐsće tu wo čerwjenawce!“,
Zjebani kwasarjo, 1915), jak i przedostatnia pod względem chronologicznym
antologia prozy serbołużyckiej („nětko wothorjeka přihladować, kak wón
jeje lubowany a złotoklinkotaty“, Wobraz ze skibami, 2001).

*

Z przedstawionego powyżej krótkiego przeglądu kontekstów semantycznych,
w jakich pojawiają się w języku górnołużyckim czasownik „klinkotać“
oraz przymiotnik „klinkotaty/a/e“, wynika, iż prymarną funkcją obu
części mowy było i jest oddanie, określenie, nazwanie charakterystycznego
dźwięku wydawanego przez jakiś przedmiot lub określenie głosu bądź
zdolności krasomówczych danej osoby.35 Kolejnym krokiem badawczym
przy próbie wyjaśnienia różnic translatorskich, które cechują przekłady
tytułu bajki Klinkotata lipka, stać się winno odnalezienie ekwiwalentów
obu górnołużyckich leksemów w kolejnych słownikach przekładowych,
np. górnołużycko-czeskim, górnołużycko-ukraińskim itp. Jednakowoż
zasadniczym problemem nie tylko w przygotowaniu tego artykułu,
ale i w ogóle fundamentalnym kłopotem sorabistyki jako dyscypliny
filologicznej, okazuje się być fakt, że słowników tego typu (pomijając
słowniki niemiecko-serbołużyckie) najzwyczajniej brak; z języków, na
które przetłumaczono bajkę Klinkotata lipka, dostępny jest na dobrą
sprawę jedynie górnołużycko-polski słownik H. Zemana36. Dlatego też
nieodzownym się wydaje przejrzenie kolejnych słowników filologicznych (np.
etymologicznych), w nadziei, że odnajdziemy w nich formy zbliżone do
górnołużyckich.

35 Stan ten poświadczają ostatecznie i słowniki języka górnołużyckiego. U Ch.
T. Pfula (Obersorbisches Wörterbuch, Fotomech. Neudr., Bautzen 1968, str. 257)
odnajdujemy „klink“ („Klang“, „Ton”), „klinkačk“ („zwónčk“, „klanka”); „klinkotać“
(intensiv. „klinkać“): „klingen wie Schellengeläut“. F. Jakubaš podaje w swym
słowniku (Hornjoserbsko-němski słownik, Budyšin 1954, str. 141) następujące przykłady:
„klinkačk“ = „Klingel”; „Schelle”; „klinkać”, „kliknyć“ = „klingeln“, „schellen“;
„klinkotaty“ = „Schellengeläut“; „klinkotać“ = „(öfters) klingeln“. W pracy kolejnego
leksykografa serbołużyckiego, tj. J. Krala (Serbsko-němski słownik hornjołužiskeje
serbskeje rěče, Bautzen 1986, str. 152) poświadczone są takie oto leksemy: „klinkać“
= „klingeln“, „klinkawka“ = „Schelle”; „klinkotać“ = „öfters klingeln”; „klinkotak“
= „Klinger“ (fig. = figürlich) Pferd; „klinkotačk“, „klinkotate konje“ = „Pferde m.
Schellengeläut“. W pierwszym tomie słownika Deutsch-obersorbisches Wörterbuch =
Němsko-hornjoserbski słownik (red. H. Jentsch; S. Michalk; I. Šěrak, Bautzen 1989,
str. 222) jako górnołużycki odpowiednik niemieckiego „Schellengeläute“ występują
„klinkanje“, „klinkotanje“, „klinkot“.
36 H. Zeman, Słownik górnołużycko-polski, Warszawa 1967.
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Sorabistyczne językoznawstwo jest jednak w posiadaniu materiałów,
które pozwalają nam na zaoszczędzenie wielu godzin żmudnej pracy.
Nieocenioną pomocą w zakresie ustalenia faktu występowania bądź
niewystępowania form zbliżonych do danych leksemów górno- czy
dolnołużyckich w językach słowiańskich oraz niemieckim jest zwłaszcza
historyczno-etymologiczny słownik obu języków serbołużyckich autorstwa
H. Schustera-Šewca, w którego zeszycie 8 podana jest etymologia
górnołużyckich „klinkotaty/a/e“ oraz „klinkotać“.37 Według badacza (op.
cit., str. 557) jedynym językiem słowiańskim, który jest w posiadaniu
form leksykalnych zbliżonych do obu górnołużyckich leksemów jest
czeszczyzna. Ze zdaniem znakomitego naukowca trudno polemizować,
zwłaszcza niespecjaliście, jednak wgląd w słowniki języka słowackiego –
głównie jednak starsze – pozwala na stwierdzenie, że takoż i mowa Słowaków
posiada resp. posiadała leksemy zbliżone do obu słów górnołużyckich.

Czeski przymiotnik „klinkavý“ oraz czasownik „klinkati“, podobne tedy
lub wręcz identyczne z górnołużyckimi „klinkotać“ oraz „klinkotaty/a/e“,
rzeczywiście pojawiają się w filologicznych słownikach języka czeskiego,
aczkolwiek nie we wszystkich. I tak czasownik „klinkati“ (= „dělat
klink“) oraz przymiotnik „klinkavý“ (= „klinkaj́ıćı“) obecny jest np.
w Slovńıku jazyka českého F. Trávńıčka.38 Podobne formy podaje również
V. Machek w pracy pt. Etymologický slovńık jazyka českého39, jak również
Slovńık spisovného jazyka českého40 („klink“; „klinkáček“; „klinkati“). Nie
podaje zaś obu leksemów kolejny słownik etymologiczny czeszczyzny, tj.
Etymologický slovńık jazyka českého J. Holuba i F. Kopečnego z r. 1952.41

Slovńık slovenského jazyka42 potwierdza występowanie w języku
słowackim oboczności „klingat’“/„klinkat’“ do „zvonit’“, „cengat’“.
Podobnie i znacznie nowszy Historický slovńık slovenského jazyka, który
podaje jednak już tylko formę „klingat’“.43

37 H. Schuster-Šewc, Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und
niedersorbischen Sprache, Heft 8 (kisončk-konaś), Bautzen 1990.
38 Por. F. Trávńıček, Slovńık jazyka českého, Praha 1952, str. 668. Dodatkowo autor

podaje „klink = citoslovce napodobuj́ıćı vysoký a slabý zvuk zvonku“; „klinkaček =
zvoneček“ (který klinká); „klinkot“ = „klinkáńı“.
39 V. Machek, Etymologický slovńık jazyka českého, op. cit., str. 257.
40 Slovńık spisovného jazyka českého, II. H-L, pod red. B. Havránka, Praha 21989, str.

327.
41 J. Holub, F. Kopečný, Etymologický slovńık jazyka českého, Praha 1952.
42 Slovńık slovenského jazyka, I. A–K, Bratislava 1959, str. 703.
43 Historický slovńık slovenského jazyka, II. K-N, pod red. M. Majtána, Bratislava

1992, str. 56.
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Dostępne mi słowniki języka polskiego44, ukraińskiego oraz słoweńskiego
nie rejestrują leksemów zbliżonych obu górnołużyckich, co implicite zdaje
się potwierdzać tezę postawioną przez H. Schustera-Šewca.

Najszersze możliwości oddania znaczenia górnołużyckich leksemów
„klinkotaty/a/e“ oraz „klinkotać“ posiada jednak język niemiecki. Formami
ekwiwalentnymi w szerokim kontekście są m. in. „klingeln“, „schellen“,
„tönen“, „lauten“, jako precyzyjne odpowiedniki obu wyrazów podają
dostępne słowniki górnołużycko-niemieckie (por. przypis 35) formy
„klingeln“ i „klingelnde“. Należy jednak podkreślić, iż sugerowana
w słownikach serbołużycko-niemieckich ekwiwalentność „klinkotać“ –
„klingeln“ nie musi oznaczać, sądzą tak m. in. V. Machek45 oraz H.
Schuster-Šewc46, górnołużyckiej pożyczki z niemczyzny.

*

Z porównania leksykalnego, które przeprowadzone zostało na materiale
wybranych słowników, wynika, iż zastosowane w danych „zagranicznych“
edycjach zbiorów bajek Łučlany Pětr oraz Klinkotata lipka przekłady
przymiotnika „klinkotata“ występującego w tytule serbołużyckiej bajki
(Klinkotata lipka) nie są jego dokładnymi ekwiwalentami. Powiedzieć
przyjdzie, iż właściwie tylko jeden z wariantów niemieckich, „[die
kleine] klingelnde [Linde]“ (oraz „[das] klingende [Lindchen]“ z wersji
zamieszczonej w monografii P. Neda) są precyzyjnymi odpowiednikami
górnołużyckiego leksemu. Zważywszy na niedostępność rodzimych
zamienników górnołużyckiego przymiotnika „klinkaty/a/e“ oraz czasownika
„klinkać“ w innych, poza czeskim i słowackim, językach słowiańskich, nie
może dziwić, iż musiały one oddać ich znaczenie przy użyciu innych
słów. Ów nieunikniony zabieg nie rozwiązuje jednak kwestii zasadności
przeprowadzonych względem znaczenia leksemów oryginalnych zmian,
którą niniejszym poddaję w wątpliwość. Mało tego: dostrzegamy, że nawet
te języki, które są w posiadaniu precyzyjnych odpowiedników, tj. czeski,
słowacki, niemiecki, posługują się przy przekładzie tytułu bajki oraz
w jej treści formami odmiennymi. W tym aspekcie przypomnę jedynie,

44 H. Zeman w przytaczanym już słowniku górnołużycko-polskim (str. 158) podaje
dwa polskojęzyczne ekwiwalenty górnołużyckiego „klinkotać“: 1. „dzwonić“ oraz 2.
„brzmieć jak dzwoneczki“; sam przymiotnik „klinkotaty/a/e“ w słowniku nie występuje.
Wydaje się jednak, iż jego odpowiednik wyprowadzić by można na wzór odpowiedników
czasownika „klinkotać“, możliwym odpowiednikiem byłby zatem „dzwoniący“, „brzmiący
jak dzwoneczki“.
45 V. Machek, Etymologický slovńık jazyka českého, Praha 21968, str. 161.
46 H. Schuster-Šewc, Historisch-etymologisches Wörterbuch. . . , op. cit., str. 557.
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że w języku czeskim leksykograficznym odpowiednikiem górnołużyckiego
przymiotnika „klinkotaty“ jest „klinkavý“ resp. „klinkaj́ıćı“, w tytule
przekładu bajki występuje zaś (zarówno w tomie Smolný Petr.
Lužickosrbské pohádky, jak i Zvońıćı lipka) przymiotnik „zvońıćı“
(lipka). W edycjach słowackich spotykamy w tytułach przedmiotowej bajki
formy „zuniaca“ (w antologii Smolný Peter. Lužickosrbské rozpravky) oraz
„spievajúca“ (Spievajúca lipka). Z kolei w jednym z wariantów niemieckich
w tytule przekładu lipka nie wydaje dźwięku, tylko jest „szklana“ (Die
gläserne Linde).

Jest rzeczą oczywistą, że w przypadku translacji utworów literackich
mamy do czynienia z literacką a nie filologiczną postacią przekładu.
Przetłumaczone słowo, zdanie, akapit nie muszą być zatem oddane w języku
przekładu w sposób idealnie precyzyjny, „słownikowy“ właśnie, lecz jedynie
przy pomocy ekwiwalentów. Zjawisko dywergencji „oryginał-przekład“
pogłębiać mogą i dalsze czynniki, spośród których wymienić by należało
chociażby zagadnienie sposobu przekładu konkretnych form literackich,
np. konkretnych gatunków, czy też przewidzianą dla tłumaczenia formę
publikacji (praca naukowa, popularna antologia itp.). Oba wspomniane
czynniki znajdują zastosowanie w przypadku rozważanych przykładów.
W pierwszym chodzi przecież o gatunek bajki, przy tłumaczeniu którego
mieć należy na względzie przebogatą tradycję własną, w przypadku drugiego
czynnika mowa jest przecież o formie zdecydowanie bardziej popularnej
aniżeli naukowej. To zaś tłumaczyć by mogło translatorskie odstępstwa
w zbiorach Łučlany Pětr oraz Klinkotata lipka od rygorów przekładu
filologicznego.

Bez względu jednak na wszystkie, wspomniane oraz niewspomniane,
czynniki, pozwalające na odstąpienie od znaczenia tekstu oryginalnego,
tytuł przekładu powinien w jakiś sposób nawiązywać do tego, co znajduje
się w samym tekście, oddawać wydarzenia w nim przedstawione. Tytulatura
utworów literackich, odnieść to należy także do translacji, pozostaje
bowiem, przynajmniej w większości przypadków, w bezpośredniej relacji
ze zdarzeniami, które zaistniały w świecie postaci literackich. Niekiedy
stanowi ona wręcz dla czytelnika wskazówkę (funkcja preorientacji),
czego może się on spodziewać w całym utworze lub – w przypadku
tytułów rozdziałów – w kolejnych sekwencjach fabularnych. Dlatego też
w rozważaniach nad problematyką przekładów tytułu serbołużyckiej bajki
uwzględnić należy ten oto fakt, że być może filologiczna nieprecyzyjność
przekładów górnołużyckiego przymiotnika „klinkotata“ (lipka), podobnie
jak wspominana oboczność tytułów w obcojęzycznych edycjach zbioru
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Klinkotata lipka, wynika ze zdarzeń przedstawionych w bajce. Być może
to na płaszczyźnie świata zdarzeń skrywa się klucz do rozwiązania naszej
zagadki, a sprawa poprawności translacji tytułu bajki okaże się kwestią
drugorzędną. Przyjrzyjmy się tedy, co takiego powoduje „klinkotanie“ lipki
w bajkowym świecie?

W górnołużyckim wariancie oryginalnym, za który uważam wersję
opublikowaną w czasopiśmie „Łužičan“ w r. 1860 (poniższe cytaty pochodzą
z wersji zamieszczonej w monografii Neda), przymiotnik „klinkotata
(lipka)“ pojawia się jedynie w tytule. Czasownik „klinčeć“ występuje
w tekście po trzykroć, zawsze w zwrocie stanowiącym część paralelizmu
składniowo-treściowego, stanowiącego środek stylistyczny właściwy dla
literatury ludowej, na końcu tekstu pojawia się również „klinkotać“:

(1) „Moja lipka njeklinči, psyčk njeblawči a mój synk jara, jara
płače! Dwě nóccy přińdu hǐsće a ženje wjacy!“ (233);

(2) „Moja lipka njeklinči, psyčk njeblawči a mój synk jara, jara
płače! Jenu nócku přińdu hǐsće a ženje wjacy!“ (233);

(3) „Moja lipka njeklinči, mój psyčk njeblawči a mój synk jara,
jara płaka! Nětko ženje, ženje wjacy njepřińdu!“ (233);

(4) „Lipka klinkotaše zasy, psyčk blawkaše a mały synk so
smějkaše“ (233).

Kolejna, ważna dla naszych rozważań, informacja, która wynika z analizy
treści bajki, dotyczy tego oto faktu, iż wyrosła z kamyka znajdującego
się w trzewiach kolorowej krowy lipka pokryta była szklanymi listkami,
przez co wydawała ona dziwny dźwięk, „klinkotała“ właśnie. Dlatego
też już w tym miejscu wykazać można genezę tytułu jednej z wersji
niemieckiej bajki Klinkotata lipka, tj. „Die gläserne Linde“. Ta właśnie
wersja tytułu wynika nie z potrzeby określenia dźwięku wydawanego przez
drzewko, lecz od innego właściwego dlań atrybutu. Niewątpliwie stanowi
zmiana ta semantyczne odstępstwo od oryginalnego tytułu, która jednak
– w odróżnieniu od innej, o której za chwilę – wydaje się być nie tyle
uprawiona, co akceptowalna.

Tekst górnołużycki, zamieszczony w antologii Łučlany Pětr, nie różni się
od wersji z monografii Neda.

W przekładzie bajki, który znajduje się w czeskiej edycji Łučlanego
Pětra, odnajdujemy w tych miejscach następujące formy: „Má lipka
nezvońı“ (3x, str. 83-84), „A lipka jim oknem opět zvonila“ (str. 85).
Translacja słowacka tego zbioru wykazuje co następuje: „Moja lipka už
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nezuńı“ (3x, str. 83, 84, 85), „Teraz sa lipka zasa rozozvučala“ (str.
85). Na potrzeby redakcji niemieckiej zdecydował się J. Wjela na formy
„Meine kleine Linde klingt nicht“ (3x, str. 90-91) oraz „Jetzt läutete die
kleine Linde wieder“ (str. 91). Ligia Jasnoszowa, tłumaczka obu redakcji
polskojęzycznych, oddała w Baśniach łużyckich znaczenie górnołużyckich
leksemów przy pomocy czasownika „dzwonić“: „Moja lipka nie dzwoni“
(3x, str. 65), „Od tego czasu mała lipka znów dzwoniła‘‘ (str. 66). Podobnie
uczynił i tłumacz redakcji ukraińskiej: „Mo� lipka ne dzvenit~“ (3x,
str. 60-61), „A lipka znovu dzvenit~“ (str. 62).

Przyjrzyjmy się teraz sytuacji w poszczególnych redakcjach antologii
Klinkotata lipka. W wersji górnołużyckiej odnotować należy zmianę
czasownika „klinčeć“, obecnego w wersji prymarnej, na „klinkotać“.

(1) „Moja lipka njeklinkota, moj psyčk tež nješćowka, moj luby
synk pak jara, jara płaka. Dwe nócce hǐsće přińdu sem, potom
hižo ženje, ženje njepřińdu¡‘ (43);

(2) „Moja lipka njeklinkota, moj psyčk tež nješćowka, moj luby
synk pak jara, jara płaka. Jednu nócku hǐsće přińdu sem, potom
hižo ženje, ženje njepřińdu¡‘ (43);

(3) „Moja lipka njeklinkota, moj psyčk tež nješćowka, moj luby
synk pak jara, jara płaka. Nětko so hižo ženje njewróću¡‘ (43);

(4) „Mała lipka klinkotaše pak zaso, psyčk šćowkaše zaso
wjesele, a młodeje knjeniny synk so smějkotaše“ (str. 43).

W czeskiej redakcji Klinkotatej lipki odnajdujemy formy „Moje lipka
už nezvońı“ (3x, str. 43) oraz „A lipka jim zase zvonila“ (str. 43),
w słowackiej „Moja lipka už nespieva“ (3x, str. 42), jak i „Lipka zase
zaspievala“ (str. 43). Wersja niemiecka poświadcza następujące formy:
„Meine kleine Linde läutet nicht“ (str. 42-43) i „Die kleine Linde läutete
wieder“ (str. 43), polska: „Moja lipka nie dzwoni“ (3x, str. 42-43) tudzież
„Od tego czasu mała lipka znów dzwoniła“ (str. 43). I jeszcze formy
wykorzystane w wersji ukraińskiej – „mo� lipka ne brinit~“ (3x, str.
42-43), „Z togo qasu mala lipka znovu zazvonila“ (str. 43) oraz
słoweńskiej – „Moja lipica ne zveni“ (3x, str. 42), „Lipica pa spet zveni“
(str. 43).

*

Powiążmy teraz sprawy, o których rozważaliśmy do tej pory. Początkowo
głównym problemem, który skłonił mnie do podjęcia przedstawionej
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w artykule tematyki, była różnorodność form przekładów samego
tytułu serbołużyckiej bajki pt. Klinkotata lipka w językach obcych,
która dostrzegalna się stała przy lekturze antologii Łučlany Pětr oraz
Klinkotata lipka. Nieco uściślając, kwestią wartą dyskusji stała się
dla mnie w pierwszym rzędzie sprawa określenia dźwięku wydawanego
przez tytułową lipę. Zagadnienie trafności bądź nietrafności dostępnych
przekładów tytułu bajki Klinkotata lipka pogłębiło się jeszcze na skutek
porównania kontekstów fabularnego, tj. w jakiej sytuacji tytułowa lipka
wydawała z siebie sporny dźwięk, oraz leksykalnego, tj. przy pomocy
jakich „rodzimych“ leksemów został ów dźwięk oddany w translacjach.
Z przeglądu form przekładów tytułu rzeczonej bajki oraz z analizy kontekstu
fabularno-leksykalnego w zakresie jej treści, okazało się, iż otrzymujemy
kilka całkiem odmiennych form.

Nakreślę pokrótce sytuację, jaka występuje w zakresie przekładów
tytułu bajki. W oryginale górnołużyckim lipka „klinkota“, w dostępnych
przekładach drzewo (1) „dzwoni“ (w wersji czeskiej, słoweńskiej,
niemieckiej, w jednym wariancie polskim [antologia Baśnie łużyckie],
w jednym wariancie ukraińskim [zbiór Luqinni$i P’tr), (2) „śpiewa“
(polska, słowacka, ukraińska), (3) a raz nie wydaje dźwięku, tylko jest
„szklane“, jak w jednym z wariantów niemieckich (z antologii Die gläserne
Linde). Poddając z kolei analizie kontekst fabularno-leksykalny bajki,
wyszło na jaw, że zarówno kontekst, w którym następuje wydawanie
dźwięku przez lipkę, podobnie jak i same leksemy dźwięk ten nazywające,
nie pokrywają się w kilku przypadkach z tytułem bajki.

Przez powiązanie obu wymienionych aspektów ujawniły się w zakresie
całościowej problematyki przekładów serbołużyckiej bajki pt. Klinkotata
lipka na języki obce trzy zasadnicze pola problemowe.

Pierwsze konstytuuje zamiana atrybutu lipki z „dzwonienia“/
„śpiewania“ na „szklaność“ w tytule jednego z wariantów niemieckich
(z antologii Die gläserne Linde). Aczkolwiek zauważyć należy, że akurat
niemczyzna posiada najbliższy ekwiwalent górnołużyckiego czasownika
„klinkać“, tj. „klingeln“ (aczkolwiek w tekście posłużyli się tłumacze, w obu
zbiorach, także czasownikiem „lauten“), zmiana ta jest w mojej ocenie
– jak wzmiankowano powyżej – akceptowalna. Zasadność wprowadzonego
odstępstwa od formy oryginalnego tytułu potwierdza bowiem kontekst
fabularny: „dzwonienie“/„śpiewanie“ lipki wynika bowiem z tego, że listki
lipki są „szklane“.

Kolejne pole problemowe zawiera się w leksykalnym określeniu dźwięku
wydawanego przez szklane listki w przekładach na języki słowiańskie. Jak
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wspomniano powyżej, czytelnik napotka w obcojęzycznych redakcjach bajki
na kilka różnorodnych konfiguracji. Najbardziej konsekwentne są w zakresie
określenia tychże odgłosów redakcje czeskie. Zarówno w czeskiej wersji
antologii Łučlany Pětr, jak i w Zvońıćı lipce, do tego tak w tytule bajki,
jak i w jej treści, spotykamy identyczną formę – lipka „zvońı“. Rzecz
jasna, poszerzając kontekst rozpatrywanego zagadnienia na zagadnienie
dostępności bezpośrednich ekwiwalentów leksykalnych górnołużyckiego
przymiotnika „klinkotaty/a/e“ w języku czeskim, wykazać da się nieznaczna
różnica. Jednak fakt, że w obu antologiach w języku czeskim lipka „zvońı“
a nie „klinká“, jest – jak się zdaje – wynikiem istniejącej w języku
czeskim oboczności czasowników „zvońıt“ i „klinkat“, co dowodnie wykazują
i słowniki języka czeskiego. Inna rzecz, że w języku czeskim szklane
przedmioty, w tym hipotetycznie i listki na drzewach, będą raczej „dzwonić“
aniżeli „klinkać“.

Słoweńska translacja bajki Klinkotatej lipki wykazuje konwergencję
form przekładowych użytych w tytule bajki, jak również w jej treści.
Zauważyć jednak należy, że Słoweńcy nie posiadali własnej wersji
wcześniejszej antologii, w której bajka ta była obecna, tj. Łučlanego
Pětra. Niemniej jednak fakt, iż w słoweńskiej redakcji antologii Klinkotata
lipka zdecydowano się na wprowadzenie formy „lipica zveni“ będzie miało
znaczenie dla dalszych rozważań.

Polskie tłumaczenia rzeczonej bajki uznać by można za przykład
konsekwencji translatora, gdyby nie jeden, lecz istotny szczegół. Zauważmy,
iż w treści dwu polskich przekładów bajki, które zamieszczone zostały
w dwu różnych antologiach, pojawia się jako ekwiwalent górnołużyckiego
„klinkotać“ czasownik „dzwonić“ (pojawiający się w tytule wariantu
z antologii Baśnie łużyckie przymiotnik „dźwięcząca“ [lipka] potraktować
należy jako oboczność do „dzwoniący“). Wspomnianym szczegółem, który –
jak się okaże – będzie miał znaczące konsekwencje, jest to, że polskojęzyczne
redakcje bajki Klinkotata lipka wykazują zastanawiającą odmienność
w zakresie formy tytułu. Mamy bowiem lipkę dźwięczącą, jak w Baśniach
łużyckich, tedy polskojęzycznej wersji Łučlanego Pětra, ale także i lipkę
śpiewającą, jak w tytule bajki z antologii pod tym samym tytułem.

W porównaniu do edycji przedstawionych powyżej, w przypadku
redakcji bajki Klinkotata lipka w języku ukraińskim mamy już do czynienia
z większą ilością zmian. Różnice translatorskie zaistniały bowiem tutaj
zarówno w formach przekładowych tytułu (Dzv�nka Lipa w antologii
Luqinni$i P’tr, wobec Sp�vuqa lipka w antologii pod tym samym
tytułem), jak i w treści bajki, gdzie wykazać należy opozycję czasowników
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„ne dzvenit~“ – „dzvenit~“ (Luqinni$i P’tr) wobec „ne brinit~“
– „zazvonila“ z ukraińskiego wydania Klinkotatej lipki.

Niekonsekwentny obraz w zakresie przekładu Klinkotatej lipki
poświadczają wydania słowackie. Pierwszą sprawą, która rzuca się
w oczy, są różnice występujące pomiędzy tytułami obu słowackich
redakcji, tzn. Zuniaca lipka (antologia Smolný Peter) wobec Spievajúca
lipka (zbiór bajek Spievajúca lipka). Odmienności zarejestrować należy
takoż w warstwie leksykalnej treści, spotykamy bowiem zarówno formy
„nezuńı“-„rozozvučala“ (w słowackiej edycji Łučlanego Pětra) wobec
„nespieva“-„zaspievala“ z Klinkotatej lipki w języku słowackim. Dla redakcji
słowackich zaakcentować należy także podobny problem, jaki miał miejsce
przy rozpatrywaniu wydań w języku czeskim, zatem problem oboczności
czasowników „klingat’“/„klinkat’“ do „zvonit’“, „cengat’“.

Niejednorodnego obrazu w zakresie tłumaczeń przedmiotowego tekstu
dostarczają również redakcje niemieckojęzyczne. Z uwagi na fakt, iż język
niemiecki posiada największą ilość tłumaczeń bajki Klinkotata lipka, nie
dziwi np. ta oto okoliczność, iż w przypadku translacji tytułu tytułu bajki,
które odnalazłem w dostępnych wersjach, pojawia się największa ich ilość, tj.
trzy odmienne formy. Właśnie w jednym z wariantów niemieckojęzycznych
dokonała się najbardziej znacząca zmiana wobec formy oryginału, zmiana
atrybutu lipki. We wszystkich pozostałych językach, podobnie jak w dwu
pozostałych wariantach niemieckich (Die kleine klingende Linde oraz
Das klingende Lindchen), w tytułach lipka wydaje dźwięk, jedynie
w niemieckiej redakcji ze zbioru Die gläserne Linde podkreślona została jej
fizyczna osobliwość („szklaność“). Niezależnie od tytułu, w treści redakcji
niemieckich występują czasowniki oddające dźwięk wydawany przez lipkę,
„klingeln“ i „lauten“ w antologii Der Kienpeter oraz jedynie „lauten“
w zbiorze Die gläserne Linde. W redakcji zamieszczonej na stronach
monografii Neda pojawia się jeszcze jeden ekwiwalent górnołużyckiego
„klinkać“, tj. „klingen“.

Jak widzimy, różnice w zakresie przekładu górnołużyckiej bajki
Klinkotata lipka na języki obce dają się wykazać w kilku aspektach.
Mamy zatem do czynienia z problemem odmienności translacji od
wersji oryginalnej oraz stopnia tych odmienności, dalej różnicami oraz
stopniem ich nasilenia pomiędzy redakcjami obcojęzycznymi, wreszcie:
nietożsamością form przekładowych wydań w jednym języku. Spośród tych
wszystkich zagadnień jedno posiada status najważniejszy (przechodzę do
trzeciej kwestii). Główne odstępstwo w zakresie przekładów przedmiotowej
bajki na (niektóre) języki obce od wersji oryginalnej zawiera się w problemie
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„śpiewania“ lipki. Podkreślam bowiem, iż z kontekstu fabularnego bajki
w wersji oryginalnej wynika jednoznacznie, iż wydawanie dźwięków
przez lipkę następuje na skutek posiadania przez nią szklanych listków.
Naturalnie, lipka porozumiewa się z sierotą – jak to w bajkach bywa –
w ludzkim języku, jednak nie śpiewa. Z analizy translacji bajki wynika, iż
po pierwsze: śpiew lipki pojawia się dopiero w tytułach antologii Klinkotata
lipka (drzewo nie śpiewa w żadnej wersji w tomie Łučlany Pětr), po drugie:
w treści bajki obecne jest tylko w przekładzie słowackim. Powtórzę: oprócz
tytułów (wersja polska, słowacka, ukraińska), nie pojawia się śpiew lipki
w żadnej innej wersji językowej antologii Klinkotata lipka, poza słowacką.
Przykładowo w polskojęzycznej wersji antologii Klinkotata lipka tytuł bajki
ma postać Śpiewająca lipka (jest to zarówno nazwa całej antologii), ale
w treści bajki lipka po czterykroć „dzwoni“. Podobną sytuację poświadcza
i redakcja ukraińska (lipka w tytule „śpiewa“, ale w treści „ne brinit –
zazvonila“).

Z przedstawionej sytuacji wypływa długi szereg pytań, na które dziś
już chyba nie odnajdziemy odpowiedzi. Zapytać by można m. in. dlaczego
lipka „śpiewa“ jedynie w antologii Klinkotata lipka? I dlaczego „śpiewa“
ona w tym tomie jedynie w wariancie słowackim, polskim i ukraińskim,
a nie śpiewa w wersjach czeskiej i słoweńskiej? Czemu niemiecke wydanie
antologii Klinkotata lipka poszło w tym aspekcie swoją drogą?

Próbując mimo wszystko odnaleźć możliwe przyczyny tego stanu rzeczy,
zwrócić należy uwagę przede wszystkim na problem polskich redakcji.
Zauważmy bowiem, iż nie dość, że „śpiew“ lipki pojawia się jedynie w tytule
wariantu zamieszczonego w Śpiewającej lipce, nie występuje zaś w treści
bajki, to jeszcze wprowadzenie „śpiewu“ nastąpić musiało w stosunkowo
krótkim okresie czasu. Przypomnę bowiem, że obie antologie, tj. Baśnie
łużyckie oraz Śpiewająca lipka ukazały się na polskim rynku niemal
równocześnie (odpowiednio w 1972 oraz 1973 r.). Zmianę tytułu bajki
przeprowadzić zatem musiała tłumaczka obu wariantów, Ligia Jasnoszowa,
błyskawicznie. Całą sytuację komplikuje ponadto problem wersji językowej,
która posłużyła Jasnoszowej za prototekst. Była nim w przypadku redakcji
bajki w Baśniach łużyckich wersja niemiecka, w przypadku wariantu ze
Śpiewającej lipki informacji o wersji, z której tłumaczono, nie zamieszczono.
Zważywszy na fakt, iż obie redakcje różnią się między sobą w szczegółach
jedynie, nie wydaje mi się, aby Jasnoszowa nagle, w przeciągu paru zapewne
miesięcy, nauczyła się górnołużyckiego, a – w konsekwencji – posłużyła
się wersją górnołużycką jako podstawą tłumaczenia. A nawet jeśli tak
było, przypomnę, iż w wersji oryginalnej lipka „klinkota“, a nie śpiewa (z
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kolei w przypadku wykorzystania przez tłumaczkę wersji niemieckiej, lipka
w tytule powinna być „szklana“).

Dostępne informacje oraz ich analiza nakazują przypuszczać, iż
wprowadzenie „śpiewu“ lipki do tytułu bajki z tomu Klinkotata lipka
nastąpić musiało na skutek o d g ó r n e g o zarządzenia. Wszystko zdaje
się przy tym wskazywać na wersję słowacką jako „prowodyra“ zaistniałej
zmiany. Bowiem, po pierwsze – tylko w niej lipka „śpiewa“ w fabule bajki, po
drugie – zasadniczą rolę mogła tu odegrać osobowość redaktorki tej wersji,
tj. V. Gašpaŕıkovej, która była również tłumaczem tej bajki. Nie ujmując
nic redaktorom innych „zagranicznych“ tomów, to Gašpaŕıková właśnie była
największym chyba autorytetem w zakresie literatury ludowej. Być może to
jej sugestie lub jej przekład posłużyły jako impuls do zmiany tytułu bajki
w wersjach polskiej oraz ukraińskiej.

*

Jedna jeszcze sprawa wymaga podkreślenia. Niezależnie od przyczyn
zamiany prawidłowej postaci tytułu w trzech edycjach obcojęzycznych, tj.
zamiany „dźwięczącej/dzwoniącej“ lipki na lipkę „śpiewającą“, miała ona
(i ma w dalszym ciągu) konsekwencje całkiem sporego kalibru. I nie chodzi
w tej chwili o fakt, że atrybut „szklany“ niewiele ma wspólnego z czynnością
„śpiewania“, zdecydowanie bardziej istotne jest to, że ów niewłaściwy
tytuł użyczył tytułu trzem „zagranicznym“ redakcjom całej antologii oraz
wielu reedycjom. Przynajmniej w trzech wypadkach funkcjonuje zatem
antologia Klinkotata lipka w przestrzeni literackiej Polaków, Słowaków oraz
Ukraińców pod błędnym tytułem.
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Alomorfizmus v jazykoch západoslovanského
makroareálu

Gramatická kategória životnosti s opoźıciou gramém (+ životnost’ :
– životnost’) sa v rámci substant́ıv mužského rodu začala formovat’
už v neskoropraslovanskom obdob́ı. Proces jej gramatikalizácie súviśı
s rozpadom pôvodného praslovanského spôsobu ohýbania substant́ıv, pričom
sa pri maskuĺınach stala relevantnou najskôr kategória mužskej osoby
a až neskôr kategória životnosti. Gramatický význam životnosti dosiahol
takú mieru zovšeobecnenia, že sa začal vyjadrovat’ pravidelne určitým
systémom gramatických prostriedkov v triede animát (Anim.). Proces
formálneho osamostatnenia kategórie životných maskuĺın si vyžadoval
vytvorenie osobitného systému gramatických prostriedkov. Uskutočňoval
sa predovšetkým využit́ım paralelných koncoviek starých u-kmeňov, ktoré
splynuli s o-kmeňmi a boli funkčne využité na rozĺı̌senie mužského rodu
životného a neživotného.

V pŕıspevku venujeme pozornost’ synonymným relačným morfám, ktoré
vznikli splynut́ım dvoch pôvodných praslovanských deklinačných kmeňov
a ich funkčnému využitiu z dvoch aspektov: (1) z aspektu opoźıcie animáta
/ nonanimáta (Anim. / nAnim.), kedže súčasná pravidelnost’ výskytu
gramatických prostriedkov vyjadrujúcich mennú kategóriu životnosti je
v jednotlivých spisovných západoslovanských jazykoch rozdielna a (2)
z aspektu d’aľsieho funkčného využitia týchto relačných morfém. Pôvodne
uniformnú transparentnost’ paradigmy maskuĺın narušil bud’ alomorfizmus,
ktorý formálne zobrazuje opoźıciu gramém tejto kategórie (+ životnost’ :
– životnost’), alebo vplyv iných nekompatibilných činitel’ov. Ich pôsobeńım
sú navzájom gramatické alomorfy v postaveńı komplementárnej distribúcie
(dublety) alebo vol’nej distribúcie (varianty). Ak rešpektujeme variantnost’
základných deklinačných vzorov substant́ıv, ktoré rozširujú základný
inventár modelov skloňovania určených rodovou pŕıslušnost’ou substant́ıva
a povahou koncového konsonantu v tvarotvornom základe, je zrejmé, že
okrem nich pôsob́ı množstvo faktorov ovplyvňujúcich distribúciu alomorf.
Túto je potrebné chápat’ ako viacfaktorový jav, ako súčast’ pôsobenia
systémových vzt’ahov v jazyku. Podl’a miery pôsobenia týchto vzt’ahov
možno určit’ aj charakter jazyka z hl’adiska morfologickej typológie
a uniformnej transparentnosti. Odklon od nej zdôvodňuje podobne aj J.
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Dolńık (2005, s. 202) vplyvom rôznych nekompatibilných faktorov. Vo
vybraných nepriamych pádoch jednotného č́ısla maskuĺın tvrdej paradigmy
sa sústred́ıme na otázku, akým spôsobom jazyky západoslovanského
makroareálu vyjadrujú opozičné gramémy kategórie životnosti a aké d’aľsie
faktory ovplyvnili funkčné využitie pôvodných relačných morfém.

V tvare genit́ıvu sg. sa v západoslovanských jazykoch pri animátach
uplatnila pôvodná relačná morféma o-kmeňov -a, ktorá bola z hl’adiska
početnosti tohto deklinačného typu u väčšiny maskuĺın tvrdej paradigmy.
Aj animáta u-kmeňov prevzali túto koncovku *syn-u → syn-a, *vol-u
→ vol-a a pod. (Lexéma wół – wołu si v pol’̌stine ako jediná výnimka
zachovala pôvodné zakončenie genit́ıvu.) V češtine ovplyvnili hláskoslovné
zmeny (prehlásky, depalatalizácie) morfologickú štruktúru paradigiem a celý
proces zbližovania deklinácíı životných substant́ıv s výraznou tendenciou
rozĺı̌sit’ maskuĺına podl’a kategórie životnosti aj v genit́ıve singuláru
jasnou distribúciou pôvodných koncoviek tvrdej paradigmy. Súčasná
kodifikácia podporuje vzt’ah komplementárnej distribúcie motivovanej
gramatickou kategóriou životnosti pre alomorfy -a / -u. Je potrebné však
zohl’adnit’ aj vplyv d’aľśıch faktorov podmieňujúcich odklon od uniformnej
transparentnosti pri nonanimátach: (1) syntaktický faktor (pŕıvlastok st́ın
javoru a predmet vyrobeno z javoru vs. pŕıslovkové určenie ĺıstek spadl
z javora), (2) slovotvorný faktor (substant́ıva tvorené sufixami -ov, -́ın majú
koncovku –a, pr. venkova, včeĺına), (3) historický faktor (stará prináležitost’
k o-kmeňom s koncovkou -a sa udržala vd’aka ich vysokej frekvencii, pr. les,
chléb).

Kategória životnosti v slovenčine oddel’uje animáta s jedinou koncovkou
-a od nonanimát, pri ktorých sa striedajú obidve pôvodné koncovky.
Dôvodom je splynutie deklinácíı životných maskuĺın do jedného vzoru
chlap (na rozdiel od češtiny, kde sú pre racionália animáta RAnim.
s nulovou relačnou morfémou v N. sg. dva vzory chlap, muž ). Formálne
kritérium pri delimitácii nonaminát je možné uplatnit’ iba pri zakončeńı
tvarotvorného základu na spoluhlásku -m (stromu, domu) alebo na sufixy
-ák, -́ık, -ček, ktorými sa pri neživotných maskuĺınach udržiava pomocou
koncovky -a vedomie spolunáležitosti so životnými substant́ıvami. Pri
rozdeleńı neživotných maskuĺın môžeme podobne ako v češtine uvažovat’
o pôsobeńı historického (vrchu, ovsa), či syntaktického faktoru (z roka na
rok, do roka / z roku 1918, začiatok školského roku). Z výsledkov výskumu
a reprezentat́ıvnosti jednotlivých vzorov slovenskej substant́ıvnej deklinácie
ako modelov skloňovania (V. Benko – J. Hašanová – E. Kostolanský 1998,
s. 7–8) vyplýva, že triedu neživotných maskuĺın tvrdého zakončenia ovel’a
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lepšie v slovenčine reprezentuje vzor med, ked’̌ze v G sg. sa časteǰsie
vyskytuje pŕıpona -u (3493 slov v KSSJ) ako pŕıpona -a (1685 slov v KSSJ).

V pol’̌stine koncovka -u postupne od 16. stor. prechádzala k čoraz
väčšiemu počtu neživotných maskuĺın. V dnešnej pol’̌stine majú koncovku
-a predovšetkým životné maskuĺına (okrem lexémy wół – wołu) a neživotné
maskuĺına označujúce časti tela, náradia a nástroje, hry, tance a názvy
cigariet. Koncovku -u majú neživotné substant́ıva prevzaté, astraktné,
hromadné a látkové (Strutyński 2000, s. 84). Pri neživotných maskuĺınach v
pol’̌stine neexistuje, podobne ako v slovenčine, jednotné pravidlo distribúcie
pôvodných relačných morfém tvrdej paradigmy.

Svedectvom unifikácie paradigiem v kodifikovanej podobe jazyka je stav
v hornej i dolnej lužickej srbčine (hls., dls.) s dominantnou koncovkou -a
v G sg. pre všetky maskuĺına. H. Šewc (1968, s. 72) uvádza koncovku -u
v hls. iba ako variantnú pre niekol’ko jednoslabičných neživotných maskuĺın
(doma / domu, hłoda / hłodu, hroda / hrodu), ktorá sa najčasteǰsie udržala
v ustálených slovných spojeniach (dom wot domu chodźić). H. Fasske vo
svojej podrobnej gramatike (1981, s. 494) uvádza len pre niekol’ko substant́ıv
pádovú pŕıponu -u ako základnú (hrodu, płodu, hłodu, mjedu, domu) či
variantnú (błudu / błuda, gatu / gata, grodu / groda, płodu / płoda, sadu /
sada).

V dat́ıve sg. maskuĺın tvrdej paradigmy vo všetkých západoslovanských
jazykoch nájdeme pôvodnú dat́ıvnu koncovku u-kmeňov -ovi (*synovi).
Táto koncovka prenikla aj do dat́ıvu ostatných životných maskuĺın
pôvodných o-kmeňov v slovenčine (*sǫsědu → susedovi), jo-kmeňov (*mǫžu
→ mužovi), i -kmeňov (*gosti → host’ovi), a-kmeňov (*sludze → sluhovi)
a ja-kmeňov (*sǫdci → sudcovi). Táto zmena má funkčnomotivačnú pŕıčinu
(P. Žigo 2002, s. 86–87), ktorej podstatou je zhoda vo formálnom vyjadreńı
konkrétneho gramatického významu a odstránenie medziparadigmatického
formálneho kontrastu pri istom gramatickom význame. Výsledkom
postupného nadobúdania dominantného postavenia funkčnej motivácie je
zbližovanie a napokon zjednotenie rôznych koncoviek pôvodného systému:
dat. a lok. sg. mask. -ovi v slovách typu chlapovi, mužovi, host’ovi,
sluhovi, sudcovi, synovi. Rozpad kmeňovej deklinácie v starej slovenčine
tak aj v oblasti vývinu jazyka potvrdzuje Wurzelovu teóriu motivovanosti
a stability morfologických tried, podl’a ktorej je pŕıslušnost’ slova ku
konkrétnej morfologickej triede tým menej pŕıznaková a prirodzeneǰsia, č́ım
intenźıvneǰsie je predv́ıdatel’ná na základe mimomorfologických kategóríı.
V snahe po jednotnom tvarotvornom formante sa medziparadigmatickým
vyrovnańım ustálila tvarotvorná pŕıpona -ovi, pretože zo všetkých
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pôvodných relačných morf sa vyznačovala najnižš́ım stupňom gramatickej
homonymie. V spisovnej slovenčine je jasná komplementárna distribúcia
relačných alomorf -ovi a -u podl’a gramatickej kategórie životnosti, naopak
v češtine sú obe pôvodné koncovky variantné.

V češtine je pri životných maskuĺınach možnost’ vol’by medzi -u / -ovi,
v nárečiach jednoznačne prevláda koncovka -ovi, a preto sa tvary s -u (napr.
sousedu) pocit’ujú ako knižné. J. Pleskalová (2004, s. 243) charakterizuje
dubletnost’ (v našom kontexte variantnost’ – doplnila R. Kamenárová) ako
typický jav českej deklinácie, ktorá je pozostatkom staršieho stavu, ked’ bola
takáto pestrost’ tvarov bežná.

V slovenčine spel naopak vývin k tomu, aby konkrétny pád vyjadrovala
jedna koncovka. Dublety sa v spisovej slovenčine funkčne rozĺı̌sili: -ovi pre
animáta, -u pre nonanimáta. Relačná alomorfa -u sa zachováva v ustálených
slovných spojeniach a v cirkevnej reči dodnes pri slovách človek, čert, pán,
duch, otec, diabol, vlk, Kristus, pričom pri slove pán aj vtedy, ked’ stoj́ı
ako pŕıvlastok v syntaktickej konštrukcii (podrobneǰsie pozri Dvonč, 1962,
s. 92).

Zhodný vývin dat́ıvu sg. maskuĺın tvrdej paradigmy možno sledovat’
v pol’̌stine, v hornej a v dolnej lužickej srbčine. Kategória životnosti je
v týchto jazykoch formálne odĺı̌sená iba homonymiou G – Ak sg, nie D
– L sg ako v slovenčine a v češtine. V dat́ıve sg. (pol’., hls. a dls.) nie sú
dubletné alomorfy určené kategóriou životnosti (pri všetkých maskuĺınach sa
použ́ıva jedna relačná morféma). Pol’̌stina si zachováva pôvodnú koncovku
-owi bez hláskoslovných zmien (Długosz-Kurczabowa – Dubisz 2001, s.
203), dolná lužická srbčina má koncovku -oju, ktorá vznikla kontamináciou
pôvodných koncoviek *-ovi +*-u → -owu → -oju (susedoju, wjelkoju,
duboju). V dialektoch prechodného pásma náreč́ı obidvoch jazykov sa
zachováva koncovka –oj ako výsledok hláskoslovných zmien *-ovi → -oji →
-oj, resp. redukcie -oju → -oj (synoj, golcoj, clowjekoj, bykoj ; porov. stav
v zempĺınskych, užských a sotáckych nárečiach s presahom do abovských
náreč́ı). V hornej lužickej srbčine je výsledkom vývinu pôvodnej koncovky
taký istý (navyše s vokalickou zmenou -o → -e) *-ovi → -oji → -oj →
-ej (nanej, lawej, dubej, hórnikej, ptačkej, ćahej ). Pri pohl’ade na dat́ıv
sg. v západoslovanských jazykoch je jeho jednotnost’ koncovky v pol’̌stine,
hornej lužickej srbčine a dolnej lužickej srbčine – na rozdiel od češtiny
a slovenčiny – znakom prevažujúcich aglutinačných vývinových tendencíı
v týchto jazykoch.

Pôvodným tvarotovorným formantom lokálu sg. u-kmeňov bolo -u
a o-kmeňov bolo -ě2 spôsobujúce druhú palatalizáciu velár, ktorej výsledkom
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boli alternácie nekorelovaných konsonantov (*bog-ě → boz-e, *človek-ě →
človece) v paradigme maskuĺın. Pôvodné alternácie tvarotvorného základu
zanikli vo všetkých západoslovanských jazykoch.

V hornej a dolnej lužickej srbčine sa zachovali pôvodné koncovky o-
a u-kmeňov, ktoré sú v súčasných spisovných jazykoch v komplementárnej
distribúcii. Pred alomorfou -’e alternujú konsonanty podl’a mäkkosti,
tj. zachováva sa starý stav, len s tým rozdielom, že po zániku jerov
nadobudli mäkké varianty konsonantov dǐstinkt́ıvnu platnost’ fonémy
v rámci mäkkostnej konsonantickej korelácie (hls. susod – wo susodźe /
dls. sused – wo suseźe, dub – wo dubje). Koncovku –u majú maskuĺına
zakončené na velárny konsonant (Šewc 1968, s. 73).

Rovnako je to aj v pol’̌stine, v ktorej sa od 16. storočia rozš́ırila v poźıcii
po velárach -k, -g, -ch relačná morféma -u. Koncovka -u je označená ako
expanźıvna (Długosz-Kurczabowa – Dubisz 2001, s. 205), pretože prešla
od pôvodných u-kmeňov aj k substant́ıvam ako mężu (jo-kmene), gościu
(i -kmene), či kamieniu (n-kmene).

V češtine má -e obmedzený výskyt, bežné je iba vo význame pŕıslovky
miesta (na dubě / o dubu; Př́ıručńı mluvnice češtiny 1995, s. 253). Pri
životných maskuĺınach sú v češtine a v slovenčine tvary L sg. homonymné
s D sg.. V slovenskej jazykovednej literatúre sa uvádza, že táto homonymia
vznikla vnútroparadigmatickou analógiou D → L sg. Podl’a nášho názoru
ide o podobný proces transplantácie pádových pŕıpon ako pri vyrovnańı G
→ A sg. motivovaný funkčnou podobnost’ou obidvoch pádov a formujúcou
sa kategóriou životnosti.

Pri distribúcii alomorf -e a -u v L sg. v západoslovanských jazykoch
pôsob́ı rovnaký delimitačný fonologický činitel’. V slovenčine a češtine je
to navyše sémantický činitel’ (+ životnost’ / – životnost’), ktorý v češtine
doṕlňa aj syntaktický činitel’.

*

Z oṕısanej distibúcie alomorf tvrdej paradigmy maskuĺın v jazykoch
západoslovanského makroareálu vyplýva, že najvyššiu tendenciu
k aglutinácii majú lužickosrbské jazyky. Gramatickú kategóriu životnosti
vyjadrujú rovnako ako pol’̌stina iba pádovým synkretizmom G – Ak sg. pri
animátach, ostatné gramatické významy sú vyjadrené jednou gramatickou
morfémou. Uniformná transparentnost’ paradigmy je narušená výskytom
relačných alomorf v L sg., ale tieto sú vo vzt’ahu komplementárnej
distribúcie určenej fonologickým činitel’om. Zánikom vokat́ıvu v dolnej
lužickej srbčine tento jazyk zauj́ıma krajné postavenie na osi flekt́ıvny –
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aglutinačný typ jazyka. Jeho protipólom je čeština s najvyšš́ım stupňom
flekt́ıvnosti, ktorá sa prejavuje pri realizácii kategórie životnosti pádovou
homonymiou G – Ak sg., D – L sg., a rovnako táto kategória ako sémantický
činitel’ výrazne ovplyvňuje distribúciu dubletných alomorf v G sg. V
pŕıpade synkretizmu D – L sg. sú relačné alomorfy vo vzt’ahu fakultat́ıvnej
distribúcie, ktorá spoločne s d’aľśımi činitel’mi výrazne narúša celkovú
transparentnost’ tvrdej paradigmy maskuĺın v tomto jazyku. Jedným
z najproblematickeǰśıch pádov je v slovenčine a v pol’̌stine z hl’adiska
distribúcie pádových pŕıpon G sg., túto distribúciu ovplyvňuje viacero
faktorov (sémantický, syntaktický, historický, slovotvorný a formálny).
Postavenie jazykov západoslovanského makroareálu na osi flekt́ıvnost’ ↔
aglutinat́ıvnost’ je takéto:

flekt́ıvnost’ ←→ aglutinat́ıvnost’

Genit́ıv sg.

slov. pol’. čes. hls. dls.
Ranim

nRAnim -a -a -a

nAnim -u, -a -u, -a -a, -u

Dat́ıv sg.

čes. slov. pol’. hls. dls.
RAnim.
nRAnim. -ovi, -u -ovi, (-u) -owi, (-u) -ej -oju

nAnim. -u -u

Lokál sg.

čes. slov. pol’. hls. dls.
RAnim.

nRAnim. -ovi, -u -ovi, (-u) -e, -u

Anim. -u, (-e) -e, -u

Analýzu nepriamych pádov životných maskuĺın v slovenčine a ich
porovnanie s ostatnými jazykmi v západoslovanskom areáli vńımame
ako čiastkový pŕıspevok do teórie prirodzenej morfológie na pozad́ı
vývinových procesov, ktoré v prirodzených, nespisovných formách
smerovali k optimálnemu kódovaniu, zohl’adnenému neskôr v kodifikácii.
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Charakteristickými znakmi západoslovanských jazykov v rámci životných
maskuĺın je výskyt alomorfizmu na úrovni tvarotvorného základu
a formantu, polyfunkčnost’ relačných morfém, počet kategóríı a im
priradených gramém a typy ukazovatel’ov pri jestvujúcich kategóriách.
Kvalitu pŕıslušného systému určujú kvantitat́ıvne prevládajúce štruktúrne
vlastnosti. Výskyt alomorfizmu na úrovni tvarotvorného základu, ktorý
narúša morfotaktickú transparentnost’ paradigiem v západoslovanských
jazykoch, je výsledkom pôsobenia viacerých činitel’ov. Okrem fonologického
faktoru (napr. palatalizácie velár pri alternácii typu ruka – ruce)
a morfonologického faktoru (napr. vplyv prozódie na alternácie typu
žena – žien) je výrazným znakom západoslovanskej deklinácie zachovanie
pôvodných deklinačných typov pôvodných spoluhláskových kmeňov.
Situácia je najjednoduchšia v slovenčine a v češtine, v ktorých dochádza
k alternáciám tvarotvorného základu iba pri pôvodných nt-kmeňoch.
V ostatných paradigmách došlo k zjednoteniu tvarotvorného základu
jeho vnútroparadigmatickým vyrovnávańım. Ostatné západoslovanské
jazyky majú v súčasnosti viacero vzorov s alternáciami tvarotvorného
základu (napr. pol’. dziewczę, znamię, dls. śele, płomje, maś, hls.
ćelo, ramjo, mać). Výskyt alomorfizmu na úrovni tvarotvorného
formantu, ktorý narúša uniformnú transparentnost’ paradigmy, je rovnako
výsledkom prehodnocovania deklinačných kritéríı. Distribúciu pôvodných
gramatických morfém produkt́ıvnych kmeňov ovplyvňujú viaceré faktory
(sémantický, slovotvorný, formálny, fonologický, historický, vnútro-
a medziparadigmatické vyrovnávanie). Takto určené relačné alomorfy môžu
byt’ vo vzt’ahu komplementárnej distribúcie (dublety) alebo fakultat́ıvnej
distribúcie (varianty), čoho dôkazom je vysoký stupeň variantných
a dubletných tvarotvorných morfém (v súčasnej spisovnej slovenčine možno
potenciálne vyčlenit’ 199 tvarových okruhov substant́ıvnej deklinácie).
Pri charakteristike súčasného stavu v západoslovanských spisovných
jazykoch ako výsledku vývinu treba rozlǐsovat’ vnútroparadigmatické
a medziparadigmatické vyrovnávanie. O vnútroparadigmatické zmeny
v oblasti tvarotvorného formantu ide vtedy, ak konkrétna dubletná alebo
variantná koncovka posilńı svoju distribúciu na úkor druhej, s ktorou
bola dovtedy v komplementárnej alebo fakultat́ıvnej distibúcii, t. j. rozš́ıri
odstráneńım istého delimitačného činitel’a svoju motiváciu na optimálnu.
O medziparadigmatickú zmenu v oblasti tvarotvorného formantu ide vtedy,
ak sa v istej paradigme presad́ı relačná moféma z inej, konkurenčnej
paradigmy, ktorá sa môže stat’: 1. jediným nositel’om gramatického
významu a pôvodná tvarotvorná morféma zanikne alebo sa udrž́ı iba
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v istých ustálených slovných spojeniach; 2. nositel’om gramatického
významu popri pôvodnej tvarotvornej morféme a obidve alomorfy budú
vo vzt’ahu komplementárnej alebo fakultat́ıvnej distribúcie. O úplnú
medziparadigmatickú analógiu ide vtedy, ak sa takýmto procesom presadia
viaceré tvarotvorné morfémy novej paradigmy a pôvodná paradigma
zanikne. V procese jazykového vývinu túto zmenu často podporovali
výsledky vnútroparadigmatického vyrovnania v tvarotvornom základe. Pri
vyrovnańı G → A sg., či D → L sg. pri životných maskuĺınach nejde
o procesy analogického charakteru, ale iba o transplantáciu tvarotvorných
morfém na základe funkčnej podobnosti obidvoch pádov. Relačná morféma
sa týmto procesom stáva polyfunkčnou a narúša priezračnost’ tvarovej
štruktúry vo vzt’ahu k sémantickej štruktúre, čiže narúša morfosémantickú
transparentnost’ paradigmy.

Na záver môžeme konštatovat’, že čeština má zo všetkých
západoslovanských jazykov najnižš́ı stupeň globálnej transparentnosti
paradigmy. Zároveň je jazykom, ktorý najväčšmi odzrkadl’uje pôvodný
stav bohatým súborom koncoviek pod vplyvom dlhoročnej spisovnej
trad́ıcie. Lužickosrbské jazyky dosahujú vd’aka ńızkej polyfunkčnosti
gramatických morfém a obmedzenému alomorfizmu v tvarotvornom
formante najvyšš́ı stupeň globálnej transparentnosti paradigmy zo všetkých
západoslovanských jazykov. Dolná lužická srbčina ovplyvnená vnútornými
vývinovými faktormi (napr. zánik vokat́ıvu, postupná neutralizácia
gramatickej kategórie mužskej osoby) ako aj vonkaǰśımi (vedomá snaha
kodifikátorov o zjednodušenie paradigmy) dnes zauj́ıma krajné postavenie
na osi flekt́ıvny ↔ aglutinačný typ medzi západoslovanskými jazykmi.
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v západoslovanských jazykoch. In: „Studia Academica Slovaca“. 35.
Ed. M. Vojtech – J. Mlacek. Bratislava: Stimul 2006, s. 435–450.
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Lechosław Jocz
Lipsk

Symetrija wokaloweho systema na přikładźe
serbskich narěčow

Jedyn ze załožerjow moderneje fonologije, N. S. Trubeckoj, pisa w swojim
Zawodźe do fonologije:

V l�bo$i sisteme glasnyh maksimal~no nizkie i maksimal~no
vysokie tembrovye klassy soder�at vo vseh sluqa�h odinakovoe
koliqestvo stupene$i polnozvuqnosti. [. . . ] V treugol~no$i �e
sisteme s�da dol�en prisoedinit~s� ewe glasny$i maksimal~no$i
stepeni rastvora, ne vhod�wi$i v tembrovye klassy. Tak, naprimer
[. . . ] qetyrehstupenqata� treugol~na� sistema soder�it lix
tri nizkih i tri vysokih glasnyh, a sverh togo – glasny$i
s maksimal~nym rastvorom.1

Pod zapřijećom tembrovy$i klass rozumi awtor wokalowy rjad (w tutym
padźe dźe wo dwaj ekstremnej rjadaj, to je wo prědni a zadni), termin
polnozvuqnost~ woznamjenja zaso wokalowu runinu. Tute wuprajenje
ma charakter absolutneho uniwersaliuma; wón njedowoli eksistencu
njesymetriskich systemow kaž na př.:

i u
e

a

Tabulka 1: Přikład 1

Wězo móže eksistować wokalowy system, kotryž wobsahuje fonemy /i/, /e/,
/a/ a /u/, ale fonologiske poćahi mjez jeho elementami dyrbja w tajkim
zrozumjeću symetrije hinaše być, na př.:

i u
e a

Tabulka 2: Přikład 2

Dźensa tutón uniwersalium so jako relatiwny rozumi, to rěka, zo rěčimy
skerje wo tendency k symetriji, ale njeprějemy eksistencu wuwzaćnych

1 N. S. Trubecko$i, Osnovy fonologii, Moskva 2000, s. 121.
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padow. Čitamy na př. „Vowel systems tend to be symmetrical“2, „Die
Vokalsysteme tendieren dazu, die Vokale relativ gleichmäßig über den
gesamten artikulatorischen Vokalraum zu verteilen, wobei sich meist
symmetrische Strukturen zeigen“3, „Bei vielen Sprachen sind die Vokale in
weiten Abständen über diesen Raum verteilt, wobei sich oft geometrische
Figuren ergeben. Viele Vokalsysteme haben beispielweise ‘dreieckige’
Formen [. . . ] ‘Asymmetrische’ Vokalinventare sind aber [. . . ] ebenfalls belegt
[. . . ]“4. Zwisuje to z dźensnǐsim zrozumjenjom zapřijeća uniwersalium: „The
similarities that occur in many unrelated languages and that ccannot be
attributed to chance are called universals. Originally, a language universal
denoted a property that all human languages possess, but as very few such
properties can be found the term is now used for properties that occur
in many (but not necessarily all) human languages. Sometimes the term
‘universal tendency’ is used“5.

Přičiny za eksistencu tajkeje tendency su wšelakore. Najwažnǐsa
mjez nimi budźe tu fonologiska ekonomija: symetriske systemy maja
najlěpši poměr mjez ličbu fonemow a ličbu fonologiskich opozicijow
trěbnych za jich rozeznawanje. Štož nastupa čisće fonetiski faktor,
při symetriskim fonetiskim systemje rěčnik dyrbi wobknježić mjeńšu
ličbu artikulatoriskich pohibow hač při njesymetriskim (samsne
artikulatoriske pohiby trjebaja so we wurjekowanju wjacorych wokalow)6.
W padźe wokalow symetrija zwjazana je tež njeposrědnje z wužiwanjom
ekstremnych dypkow wokaloweho ruma, štož wolóži percepciju wokalowych
fonow (přirjadowanje jich k wotpowědnym fonemam).7

Hdyž ma konkretny, wot nas wobkedźbowany wokalowy system
njesymetriski charakter, je jara prawdźepodobne, zo so to z wuwićowymi
tendencami tohole systema zwjazuje: to móže być znamjo relatiwnje
njedawnych procesow, znamjo jeho runje trajaceho přetwara, kaž tež
předpowědź daľsich změnow: „When a vowel system is symmetrical, that
suggest that pronunciation is stable: when it is asymmetrical, like that
of English, this usually indicates that the pronunciation is changing.“8

2 http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/WhatIsAPhonological
Universal.htm

3 B. Pompino-Marschall, Einführung in die Phonetik, Berlin-New York 2003, s. 225.
4 T. A. Hall, Phonologie. Eine Einführung, Berlin-New York 2000, s. 86.
5 B. de Boor, The Origins of Vowel Systems, Oxford 2001, s. 1-2.
6 B. de Boor, The Origins of Vowel Systems, Oxford 2001, s. 15.
7 http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/WhatIsPhonological

Symmetry.htm
8 J. F. Davis, Phonetics and Phonology, Stuttgart 1998, s. 41.
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Njesymetriskosć fonologiskeho systema rozumi so druhdy jako žórło rěčnych
změnow (a wotstronjenje tuteje njesymteriskosće jako jich směr): „It is
sometimes argued that symmetrical patterning is a target towards which
phonological systems keep moving. Certain processes of sound change
indeed seem to favour symmetry“9, na druhej stronje rěčne změny móža do
druheho směra wjesć: „It is evident, however, that phonemic systems are
not always symmetrical (Indeed, the historical discussion of English and
German presupposes that some sound changes destroy rather than create
symmetry, otherwise there would never be ‘gaps’ to be filled)“10.

Zaměr tutoho nastawka je wopisanje wokalowych systemow serbskich
narěčow ze zhladowanǐsća jich symetrije kaž tež předstajenje
sćěwkow ewentualneje asymetrije w separatnych narěčnych systemach.

Najprjedy dowolimy sej krótki rěčnohistoriski ekskurs.
Praserbske narěče zapadnje wot Nysy11 słušeja k tym prasłowjanskim

dialektam, w kotrychž stej kontinuant ∗ē (tak mjenowane ě1, přibližnje
wurjekowane jako [æ]) a kontinuant diftonga ∗oi

“
(tak mjenowane ě2,

přibližnje wurjekowane jako [I]) w zwuku [I] hromadźe padnyłoj.12,13 To

9 J. Clark, C. Yallop, J. Fletcher, An Introduction to Phonetics and Phonology,
Malden 2007, s. 99-100.
10 Tež tam, s. 101.
11 SRA 14, Budyšin 1993, s. 9-10, 74., Z. Stieber, Stosunki pokrewieństwa

języków łużyckich, Kraków 1934, s. 2.
12 S. B. Bernxte$in, Sravnitel~na� grammatika slav�nskih �zykov, Moskva

2005, s. 196,213-215.
13 Hinaše měnjenje předstaji G. Schaarschmidt w swojej knize „The Historical

Phonology of the Upper and Lower Sorbian Languages“. Wón twjerdźi, zo su tež centralne
a južnowuchodne delnjoserbske dialekty (zapadnje wot Nysy) šěroku artikulaciju ∗ě měli,
a zběhnjenje jeho artikulacije je pózdni zjaw. Wón argumentuje to ze sćěhowacymi
zjawami: 1) Kontinuant ∗ě po stwjerdnjenych syčawkach je w tutych dialektach [E] a nic
[1] (s. 81, 89, 136); 2) Znajemy pady přechoda ∗ě na [a], kaž mjasec, wjaža, rjeśaz (s. 83,
134); 3) W rěčnych pomnikach z tutoho teritorija nimamy žane dopokazy wuskosće /ě/
w napřećiwku k tekstam z druhim dialektalnym pozadkom (s. 82). Tuta interpretacija je
jara zajimawa, dyrbimy tu tola přispomnić, zo: 1) Kontinuant [E] znaja rěče w kotrychž je
∗ě bjez dwěla wuske było, kaž na př. rušćina; 2) Přechod ∗ě na [a] je pozdatny: dialektalne
daty pokazaja, zo formje ∗měsęc~, ∗wěža stej měłoj dubletaj ∗mesęc~, ∗weža, a zwonka
přizwuka (w padach kaž rjeśaz ) ∗ě je so zawěsće najprjedy na [E] změniło a hakle potom na
[a] (SRA 14, s. 10,74.) – potajkim wočakowane jednozmyslne pady ∗ě→ a nimamy; 3) W
padźe šěrokeje artikulacije ∗ě bychmy pódla napisanja z e tež napisanja z a wočakowali
(w starych hs.tekstach, na př. pola Warichiusa, namakamy dublety chlib, czilo - chleb,
czelo), štož pak njenamakamy. Mamy za to dokładźene z wuchodnych dialektow napisanja
kaž kniescho kněžo, nieht nět, pódla swetlo, grechow a pod. (H. Schuster-Šewc, Sorbische
Sprachdenkmäler. 16.-18. Jahrhundert, Bautzen 1967, s. 293-295) Znajemy tež teksty ze
sewjernozapadnych dialektow z konsekwentnym zapisom schelnu, wedobne, wernosz (tež
tam, 422-423). Kontaminacija /ě/ a /e/ (kotruž widźimy na př. pola Choinana) njeje
žadyn dopokaz za šěroke wurjekowanje ∗ě. Nimo toho formy kaž nimi, nimski implikuja
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zawinuje nastaće njesymetriskeho třiróžkateho wokaloweho systema. Po
zhubjenju nazalow a redukowaneju wokalow je wón tajki wupadał:

[+prědnje] [-prědnje] [-prědnje]
[-zadnje] [-zadnje] [+zadnje]

[4] i (1) u
[3] I
[2] e o
[1] a

Tabulka 3: Wokalowy system staroserbšćiny

W starohornjoserbskich dialektach hižo w třinatym lětstotku je nastał nowy
fonem /U/. Móžemy prajić, zo je nastaće tohole fonema prózdny kašćik we
wokalowym systemje tych dialektow dialekt zapjelniło.14 Do dźensnǐseho
znaja wšě hornjoserbske narěče třiróžkaty symetriski system, kotryž móžemy
takle prezentować15:

[+prědnje] [-prědnje] [-prědnje]
[-zadnje] [-zadnje] [+zadnje]

[4] i u
[3] I 1 U
[2] e o
[1] a

Tabulka 4: Wokalowe fonemy hornjoserbšćiny

Zwonka přizwuka alternujetej wokalej /I/ a /U/ fakultatiwnje, ale z wysokej
frekwencu z /e/ resp. /o/.16 We wjetšinje hornjoserbskich dialektow da
so zhubjenje relewancy fonema /1/ zwonka přizwuka wobkedźbować (tuta
tendenca je w dźensa dominowacej katolskej narěči – zawěsće přez
wliw němčiny – wjele sylnǐsa hač w času zběranja materiala za Serbski

stadij wuskeho wurjekowanja /ě/. Wosebity pad twori Mužakowska narěč z formami kaž
[dýat], [gjaska], [kljatka] a pod. (SRA 14, 72-74). Tu jedna so wěsće wo wliw wuchodnych
dialektow.
14 G. Schaarschmidt, The Historical Phonology of the Upper and Lower Sorbian

Languages, Heidelberg 1998, s. 89-90.
15 Tule prezentowany system njekryje so z tradicionelnej interpretaciju

hornjoserbskeho wokalizma, kotruž namakamy na př. w Serbskim rěčnym atlasu.
Potrjechi to wokal /1/, kotryž so tam jako warianta fonema /i/ wobkedźbuje. Tuta
interpretacija njekryje so tež dospołnje z našim měnjenjom, ale wobmjezowaneho
wobjima nastawka dla dyrbimy so šěršeje diskusije na tu temu wzdać, wosebje, zo
praktisce njepotrjechja jeje wuslědki tu wobjednawanu temu.
16 SRA 13, s. 48-53, 112-115.
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rěčny atlas).17 Potajkim w poziciji zwonka přizwuka mamy zaso symetriski
system:

[+prědnje] [-prědnje] [-prědnje]
[-zadnje] [-zadnje] [+zadnje]

[3] i u
[2] e o
[1] a

Tabulka 5: Wokalowe fonemy hornjoserbšćiny zwonka přizwuka

W napřećiwku k hornjoserbšćinje njeje w delnjoserbskich narěčach (a
w přechodnych dialektach chilacych k delnjoserbšćinje) z bywšeho dołheho
∗ō fonem /U/ nastał. Analogiski zwuk [U], kiž eksistuje w někotrych
narěčach je wuslědk cyle hinašeho procesa, kotryž dyrbimy tu předstajić.
Prěnja – za wšě delnjoserbske dialekty zhromadna – etapa je był po wšěm
zdaću diftong ∗[u

“
o] a potom ∗[u

“
U]. Wón je nastał pod přizwukom z /o/

po labialach a welarach. Zawěsće je disimilacija bórze wotstroniła tutu
wariantu w poziciji před labialemi a welarami. Daľse wuwiće w separatnych
delnjoserbskich narěčach je šło do wšelakich směrow:

• Diftong ∗[u
“
o] je so změnił na [U] w kóždej poziciji. To potrjechi zapadne

a južne delnjoserbske narěče hromadźe ze sewjernymi přechodnymi
narěčemi a narěč Rogowa.

• Diftong ∗[u
“
o] je so (podobnje kaž w někotrych pólskich a kašubskich

dialektach) změnił na diftong ∗[u
“
1]/ ∗[u

“
E] a potom na [1] resp. [E]. To

potrjechi centralne a wuchodne serbske narěče.

• Diftong ∗[u
“
o] je so změnił na diftong ∗[u

“
1]/ ∗[u

“
E] a potom na [1] resp.

[E] po labialach, a na [U] po welarach (w někotrych dypkach18 mamy
tu samo [O]19). Potrjechi to sewjerne delnjoserbske narěče.20

Kontinuanty typa [E], [1] su hromadźe padnyli z kontinuantami dawnych [E]
resp. [1].21 Štož pak nastupa fonologisku interpretaciju tak nastateho [U],

17 SRA 13, s. 75-79.
18 Tu a dale měnimy informaciske dypki Serbskeho rěčneho atlasa
19 SRA 13, s. 118
20 Z. Stieber, Stosunki pokrewieństwa języków łużyckich, Kraków 1934, s. 2.; SRA 13,

86-90, 94-99
21 H. Fasske, K fonologiskej interpretaciji *o po labialach a welarach w delnjoserbskich

dialektach, w: Sorabistiske přinoški k VI. mjezynarodnemu kongresej slawistow w Praze
1968, Budyšin 1968, s. 7-19.
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přicpěwa so jemu fonematiska hódnota zwjetša jenož w tych dialektach,
w kotrychž je so stare [ë] na [w] změniło (wuslědk teje změny běše
tajki, zo njeje zwuk [U] wjace komplementarnu distribuciju měł). Słušeja
tu Wětošowski dialekt ze zapadnym dźělom zapadneho Choćebuskeho
dialekta (wsy Bobow, Kosobuz, Glinsk), narěč wsow Zakrjejc a Zelezna,
a z přechodnych narěčow chilacych k delnjoserbšćinje dialekt Blunja.22

Tajku interpretaciju přiwzamy jako wuchadźǐsćo (dale budźemy dyrbjeć,
tajku interpetaciju problematizować). Potajkim móžemy tu nas zajimowace
dialekty do sćěhowacych skupinow dźělić:

• 1. skupina: Dialekty, kotrež maja fonem /U/;

• 2. skupina: Dialekty, kotrež znaja zwuk [U] jako wariantu fonema
/o/ po labialach a welarach;

• 3. skupina: Dialekty, kotrež znaja zwuk [U] jako (w někotrych
dypkach njeobligatorisku) wariantu fonema /o/ jenož po welarach;

• 4. skupina: Dialekty, kotrež njeznaja docyła zwuk [U].

Nětko chcemy sej wobhladać, hač ma status (resp. docyła eksistenca)
zwuka [U] w tutych narěčach někajki zwisk z druhim, charakteristiskim
delnjoserbskim zjawom we wobłuku wokalizma, mjenujcy z tendencu
k hromadźepadnjenju fonemow /I/ a /e/.

W narěčach 4. skupiny wobkedźbujemy jara sylnu tendencu k měšanju
fonemow /ě/ a /e/. Potrjechi to hač na jednu wjes (Myšyn), kotraž wěsće
nawjazuje w tutym nastupanju na susodny Wětošowski dialekt (w Myšynje
namakamy wuwzaćnje [U], štož wujasni so z tajkim wliwom23), wšě
informaciske dypki Serbskeho rěčneho atlasa słušace k tutomu teritorijej,
při čimž:

• Před mjechkim konsonantom wobkedźbujemy jara wysoku frekwencu
tohole zjawa (wjace hač 50% padow24) w 16 informaciskich dypkach,
we wostatnych 10 dypkach wobkedźbujemy nǐsu, ale dale wysoku
frekwencu (wjace hač 20% padow);

• Před twjerdym konsonantom wobkedźbujemy jara wysoku frekwencu
tohole zjawa (wjace hač 50% padow) w 19 informaciskich dypkach,

22 SRA 13, Budyšin 1990, s. 115-118.
23 SRA 13, s. 118
24 Tu a dale podawaja so ličby na zakładźe Serbskeho rěčneho atlasa, zwjazk 13.

Wopisujemy tu zadźerženje /I/ jenož pod přizwukom!
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we 3 dypkach wobkedźbujemy nǐsu, ale dale wysoku frekwencu
(wjace hač 20% padow), we wostatnych 4 dypkach nisku, ale tohodla
bytostnu frekwencu (wjace hač 8% padow). Štož nastupa poslednju
skupinu dyrbi so prajić, zo tworja wone w tutym nastupanju přechod
k Wětošowskemu dialektej a druhim narěčam, w kotrychž eksistuje
fonem /U/.

Podobnu situaciju wobkedźbujemy w dialektach 3. skupiny:

• Před mjechkim konsonantom wobkedźbujemy jara wysoku frekwencu
tohole zjawa (wjace hač 50% padow) w 6 informaciskich dypkach, we
2 dypkomaj wobkedźbujemy nǐsu, ale dale wysoku frekwencu (wjace
hač 20% padow). We wostatnymaj 2 dypkomaj ju nimamy, 1 z nich
twori tu přechod k Wětošowskej narěči, druhi je periferny;

• Před twjerdym konsonantom wobkedźbujemy jara wysoku frekwencu
tohole zjawa (wjace hač 50% padow) w 6 informaciskich dypkach,
w 1 dypku wobkedźbujemy nǐsu, ale dale wysoku frekwencu (wjace
hač 20% padow), w 1 dypku nisku (wjace hač 8% padow), ale
tohodla bytostnu frekwencu (tutón dypk mjezuje z naspomnjenym
přechodnym teritorijom 4. skupiny). Z wostatnych třoch dypkow twori
1 přechod k Wětošowskej narěči, dwaj stej perifernej.

Ze zhladowanǐsća nas zajimowaceho uniwersaliuma móžemy to za indirektny
dopokaz měć, zo nima w dialektach tuteje skupiny [U] fonematisku hódnotu.
We woběmaj skupinomaj móžemy rěčeć wo tendency k wotstronjenju
fonema /I/ (w někotrych interpretacijach hódnoći so w dialektach 4. skupiny
fonem /I/ jako fakultatiwny.25), a wutworjenu symetriskeho systema z třomi
runinami:

[+prědnje] [-prědnje] [-prědnje]
[-zadnje] [-zadnje] [+zadnje]

[3] i u
[2] e o
[1] a

Tabulka 6: Tendency w delnjoserbskich dialektach

25 F. Michałk, W. Sperber, Wopisanje fonologiskich systemow narěčow serbskich
informaciskich dypkow w Słowjanskim rěčnym atlasu, w: „Lětopis“ A 30 (1983) 1,
Budyšin, s. 3-4.; w tutym nastupanju přir. H. Steenwijk, Phonologie des niedersorbischen
Dialekts von Dissen/Dešno, w: „Lětopis“ 43 (1996) 1, Budyšin, s. 89-93
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W dialektach 1. skupiny njebychmy žane změny /I/ wočakowali. Tajku
situaciju wobkedźbujemy we Wětošowskej narěči a susodnym Bobowje (před
mjechkim konsonantom tež w Glinsku). We wostatnych informaciskich
dypkach wobkedźbujemy sćěhowacu situaciju:

• Před mjechim konsonantom wobkedźbujemy jara wysoku frekwencu
tohole zjawa (wjace hač 50% padow) w 2 informaciskimaj dypkomaj,
w 6 dypkach wobkedźbujemy nǐsu, ale dale wysoku frekwencu (wjace
hač 20% padow);

• Před twjerdym konsonantom wobkedźbujemy jara wysoku frekwencu
tohole zjawa (wjace hač 50% padow) w 2 informaciskimaj dypkomaj,
we wostatnych 7 dypkach wobkedźbujemy nisku, ale tohodla bytostnu
frekwencu (wjace hač 8% padow).

Tuta tendenca w informaciskich dypkach 25, 30, 49 a 50 móhła so wujasnić
z njeposrědnim susodstwom narěčow 4. skupiny. To njeje pak móžno w padźe
5 južnych perifernych dypkow, a wosebje dweju (66 Bjezdowy, 67 Parcow),
hdźež frekwenca hromadźepadnjenja /I/ a /e/ wunosy wjace hač 50% před
mjechkimi kaž tež twjerdymi konsonantami. Móžemy tu tola hinašu přičinu
namakać. Wokal [U] je w delnjoserbskich narěčach nastał před połojcu 16.
lětstotka.26 Srjedźǐsćo tohole procesa běchu centralne delnjoserbske dialekty,
a k perifernym narěčam tutón zjaw je pozdźǐso přǐsoł: pola Mollera (16.
lětstotk) mamy přeco napisanje u za [U], w teksće z Wjelceja ležaceho
w bliskosći nas zajimowaceju wsow (17. lětstotk) nimamy žane slědy
zwuka [U]27. Změna [ë]→[w], kotraž je fonologizaciju [U] zmóžniła je so
dyrbjała hakle potom wotměć. Móžemy sej předstajić, zo je so tendenca
k hromadźepadnjenju /I/ a /e/ hižo prjedy započała, a póznja fonologizacija
[U] njeje tutón proces cofnyła.

Na kóncu wopisamy situaciju w dialektach 2. skupiny, kotrež znaja
[U] w tradicionelnej interpretaciji jenož jako uniwerselnu wariantu fonema
/o/ po labialach a welarach hdyž njesćěhuje labial abo welar. Słuša sem
Rogowska, Slepjanska a Mužakowska narěč. W Rogowskej narěči /I/ a /e/
hromadźe padnjetej w 20% padow před mjechkim a twjerdym konsonantom.
W Mužakowskej narěči nimamy docyła fonem /I/, zwuk [I] hódnoći so
jako fakultatiwna warianta fonema /e/ po mjechkich konsonantach a před

26 G. Schaarschmidt, The Historical Phonology of the Upper and Lower Sorbian
Languages, Heidelberg 1998, s. 103-105
27 Tež tam, s. 104; H. Schuster-Šewc, Sorbische Sprachdenkmäler. 16.-18. Jahrhundert,

Bautzen 1967, s. 360-362
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twjerdymi, rědšo před mjechkimi.28 W padźe Rogowskeje narěče móžemy
rěčeć wo tendency k redukciji fonema /I/ a wutworjenju systema, kotryž smy
w tabulce 6 předstajili. Štož nastupa Mužakowsku narěč, bu tuta tendenca
dospołnje realizowana.29

Poćahi w Slepjanskej narěči su cyle hinaše. Tu njewobkedźbujemy nimale
docyła tendencu k wotstronjenju fonema /I/: wón zhubi swoju relewancu
porno /e/ jenož w 1% padow před twjerdym konsonantom, a 4% padow před
mjechkim konsonantom. Problem wobsteji tu w tym, zo tradicionelne
wopisanje Slepjanskeho wokalizma – a konkretnje status [U] jako warianty
fonema /o/, postulowany we wjetšinje sorabistiskeje literatury w Slepjanskej
narěči30 wopradźitosći njewotpowěduje. Zjednorjenje je na přikład, zo
njejewi so wokal [U] ženje před welarami a labialemi (na př. dominowaca
forma [mUgu], nastata přez analogiju , pady w prepozicijonalnych
wjazbach [pU wUjnjE). Přeswědčowace argumenty za eksistencu fonema /U/
w Slepjanskej narěči je předstajiła H. Brijnen.31 Naše slědźenja Slepjanskeho
wokalizma na jednej stronje nuzuja, zo bychmy so w tutym nastupanju
kruteho rozsuda wzdali (někotre leksemy, kotrež wužiwa H. Brijnen jako
argumenty, smy w hinašej formje hač wona notowali32), na druhej stronje
pak pokazaja, zo je zwuk [U] znajmjeńša jara daloko na puću k fonologizaciji.
Potajkim wobkedźbujemy w Slepjanskej narěči tendencu k wutworjenju
wokalowego systema ze štyrjomi runinami, analogisce k hornjoserbšćinje
(hlej tabulka 4).

Kaž widźimy, njetworja w předležacym nastawku předstajene narěčne
zjawy jasny a jednozmyslny wobraz, byrnjež wopisowana korelacija mjez
eksistencu resp. fonologiskim statusom [U] a eksistencu fonema /I/ w

28 SRA 13, s. 53-54.; Z. Stieber, Stosunki pokrewieństwa języków łużyckich,
Kraków 1934, s. 45, tež přispomnjenje w nóžce; hinašeho měnjenja je L. Ščerba, kotryž
widźi w Mužakowskej narěči fonemaj /I/, /U/. W padźe [I] je wón tola komplementarnu
distribuciju přewidźał; w padźe [U] dawa wón jara njepřeswědčowace argumenty: dublet
["ku gUdam] - ["ku gOdam] ‘k hodźom’ sugeruje skerje monofonematiskosć porika [O]
- [U], a słowa němskeho pochada njejsu dosahacy argument (hlej: L. V. Werba,
Vostoqnolu�ickoe nar+q�e, Petrograd� 1915, s. 19-20)
29 Kaž smy tola hižo naspomnili, stawizny fonema ∗ě w Mužakowskej narěči su

komplikowane, a tohodla móže so w tym konkretnym padźe wo cyle hinaši proces jednać.
30 SRA 13, s. 115-118.; F. Michałk, W. Sperber, Wopisanje fonologiskich

systemow narěčow serbskich informaciskich dypkow w Słowjanskim rěčnym atlasu, w:
„Lětopis“ A 30 (1983) 1, Budyšin, s. 12-14.
31 H. Brijnen, On the Phonology of the Sorbian Dialect of Slěpe (based on

Handrik’s edition of the manuscripts of Hanso Nepila), w: Dutch Contributions to the
eleventh International Congress of Slavists, Bratislava, August 30 - September 9, 1993,
Amsterdam 1994, s. 81-82.
32 Tute prašenja šěršo wopisamy w separatnym nastawku.
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serbskich dialektach přewulka była, zo bychmy tu jenož wo připadźe rěčeć
móhli; bjez dwěla da so tu tendenca k symetriskosći wokaloweho systema
wobkedźbować. Njeskutkuje wona pak na žadyn pad awtomatisce, wona
je žórło procesow, kotrež móža na kóncu hranicy narěčow přesahować,
w kotrychž maja synchroniske wopodstatnjenje. Z tym móže tendenca
k stabilizaciji systema paradoksnje k njestablilnosći dowjesć, štož daľse
postorki za wuwiće (na)rěčnych systemow dawa.
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Kontaktnolinguistiske přepytowanje
słowjesow přińć a přichadźeć w ewangelskej

hornjoserbšćinje 18. lětstotka1

1. Zawod

Při přepytowanju słowjesneho aspekta w hornjoserbšćinje namakamy
kopicu přikładow, kiž tuchwilnym teorijam wo gramatiskim aspekće
njewotpowěduja.2 Napadne su w tutym nastupanju na přikład prefigowane
słowjesa pohiba. Wjacekróć je so na rědke wužiwanje zdónka -chad- w staršej
hornjoserbšćinje a serbskich dialektach skedźbniło a namjetowało, zo móhło
druhe wašnje tworjenja imperfektiwnych wotpowědnikow prefigacijow kaž
wuńć, rozeńć eksistować, mjenujcy z pomocu słowjesnych partiklow3: won
hić, rózno hić (Michalk 1959 a 1994, Toops 1993 a 2001b).

Pola słowjesa přińć móhło so tež tukać na wužiwanje jako pf. kaž tež ipf.
słowjeso, a to pod wliwom němskeho wotpowědnika „kommen“. Mjeztym
zo měješe starosłowjanšćina tři wotpowědniki za intransitiwne „kommen“ –
priti, prichoditi, gręsti – (přir. Schawaller 1990, 93 sć.), zda so, zo wužiwa
serbšćina jenož jedyn – přińć. Nastanje zaćǐsć, zo je so wužiwanje tutoho
słowjesa na wšě woznamy němskeho kommen rozšěriło – intransitiwne
pohiby kaž tež w metaforiskim wužiwanju abstraktnǐsich zjawow (Michałk
1994b, 45).

Tohodla chcu w tutym nastawku wužiwanje słowjesow přińć a přichadźeć
w staršej hornjoserbšćinje4 dokładnǐso přepytować. Ma so zwěsćić, hač
wužiwa so přińć skerje jako prefigowany werb pohiba abo hač hodźa so
tež druhe woznamy z tutym słowjesom zwuraznić.5

1 Chcu so na tutym městnje wutrobnje dźakować knjezej Markusej Gigerej za mnohe
wužitne pokiwy při pisanju tutoho nastawka.

2 Přir. na př. Werner 2003, 36 sć. sć.
3 K tutomu terminusej přir. Bayer 2006, 171 sć. sć.
4 Měnju z tym ewangelsku wariantu hornjoserbšćiny w přistupnych rěčnych

pomnikach do časa narodneho wozrodźenja 1848/49.
5 Toops (2001a, 145) wuchadźa zasadnje z toho, zo hodźi so rjad prefigowanych

słowjesow pohiba w hornjoserbšćinje dwuaspektowje wužiwać. Tole wšak hǐsće njerěka,
zo wužiwa so słowjeso přińć tež w přenjesenym woznamje na samsne wašnje kaž němske
„kommen“.
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2. Material

Zo bych tole zwěsćiła, sym knihu Genesis (1. kniha Mojzasa) w ewangelskim
wudaću biblije z lěta 17286 za přikładami ze słowjesomaj přińć a přichadźeć
přehladała. Dale sym wšitke wotpowědniki słowjesa „kommen“ w tutym
kapitlu Lutheroweho přełožka biblije7 wupytała. Zo bych ewentuelne změny
w rěči zwěsćiła, sym wšitke tute městna biblije přirunowała z wudaćom
Stareho zakonja z lěta 1976.8 Wudaća biblije w modernej hornjoserbšćinje
su cyłkownje derje přirunujomne z wudaćom z lěta 1728. Husto so jenož
w prawopisu a drobnosćach rozeznawaja (přir. na př. přikłady 4, 8,
11 deleka). Tohodla wuchadźam z toho, zo su při zhotowjenju nowšeho
serbskeho wudaća biblije tekst stareho wudaća wužiwali, hačrunjež so to
w předsłowje wuraznje njepraji.9 Jewja-li so potajkim změny, njehodźa so
po mojim měnjenju jako cyle připadne hódnoćić, ale přičiny za nje dyrbja
so w změnach rěčneho uzusa abo w preferencach wobdźěłarja teksta pytać.
Wězo je při sćehnjenju konkluzijow wěsta kedźbliwosć trěbna.

Přidatnje mam jednotliwe přikłady z daľsich kapitlow Biblije 1728,
kotrež so wužiwaja hromadźe ze słowjesnymi partiklemi kaž na př. sem
přińć, zaso přińć. Tute přidatne přikłady pochadźeja z wobšěrnǐseho
přepytowanja słowjesnych partiklow, kotrež je tema mojeje disertacije.
K dodatnje přepytowanym kapitlam słušeja 1. kniha Samuela, sćenje swj.
Mateja, kniha profeta Jeremiasa a kniha žałosćenja Jeremiasa. Při wuběrku
tutych tekstow kedźbowach na jednym boku na to, zo by so w nich po
móžnosći wjele „powědało“ a mało „prědowało“, dokelž slubjach sej wot
toho bohatše a bóle wšelakore přikłady. Na druhim boku prócowach so,
w přełožku biblije z lěta 1728 dźěła wjacorych čłonow rěčneje komisije
do korpusa zapřijeć – tohodla zapřijach tež knihu profeta Jeremiasa.
W předsłowje tutoho wudaća drje njezhonimy, štó je kotry dźěl biblije
přełožował, ale w tekstach samych móžemy tola wšelakore preferency

6 Dokładne podaće žórłow namakaće na kóncu nastawka.
7 Tutón přełožk do němčiny wšak bě po titulu serbskeje biblije z lěta 1728 předłoha

za ewangelski serbski přełožk.
8 Sćenje swj. Mateja konfrontowach z ewangelskim wudaćom swj. Mateja z lěta 1960,

psalmy z Knihu psalmow z lěta 1968, knihu Jeremiasa z wudaćom z lěta 1973 a daľse
dźěle Noweho zakonja z wudaćom z lěta 1966. Hdyž rěču w daľsim teksće wo „nowšim
wudaću / teksće“, měnju z tym tute wudaća w modernej spisownej hornjoserbšćinje.
Najnowše wudaće biblije z lěta 2006 njejsym za tutón nastawk hǐsće wobkedźbowała.

9 „Naši bohosłowcy su dźěło tutoho noweho přełožka w lěće 1953 zahajili a nětko
jako duchowni dokónčili. Maja so tu wosebje mjenować P. Stanisław Nawka, S. J., Měrćin
Salowski, Měrćin Wićaz, Jan Kindermann, Beno Šołta, Cyril Pjech. Woni su přełožk po
grjekskim prateksće zhotowili, přirunujo jón z najnowšimi słowjanskimi přełožkami.“
(Nowy Zakoń 1966, 6) Wo kotre słowjanske přełožki so jedna, so w předsłowje njepraji.
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spóznać.10 Sćenje swjateho Mateja wubrach skónčnje, dokelž je tu znowa
wobdźěłane ewangelske wudaće z lěta 1960 za přirunanje k dispoziciji.

Mój korpus wobsahuje tež někotre jednotliwe přikłady z druhich žórłow:
Su to sady z přełožkow Michała Frencla (Matej a Mark 1670, Dupa 1688,
Hołdowanje 1697, Nowy Zakoń 1706, Psalter 1703) z přikładami ze zdónkom
-chad-.11 Pytajo za tutym zdónkom wužiwach nimo toho daľse teksty
ewangelskeje hornjoserbšćiny, mjenujcy dźěle SchazkaSchcżika 1767, cyły
Palaty Sczjepołz wot Jurja Mjena 1772 a nowiny J. B. Dejki z lět 1809–1812.

Wšitke tute teksty buchu z ruku zdigitalizowane a z pomocu
awtomatiskeho pytanja za přikładami přehladane. Hačrunjež je tutón
korpus wobmjezowany, myslu sej, zo pokazuja přikłady dosć jasnje, kak
stej so słowjesy přińć a přichadźeć w staršej hornjoserbšćinje wužiwałoj
a ewentuelnje zwostawace wotewrjene prašenja dadźa zajimawe namjety za
daľse slědźenja.

3. K wužiwanju zdónka -chad- w staršej ewangelskej
hornjoserbšćinje

W staršich hornjoserbskich tekstach napadnje, zo jewi so zdónk -chad- jenož
w jednotliwych padach. Přirunanje z modernym wudaćom biblije pokazuje,
zo je tutón zdónk w modernej spisownej hornjoserbšćinje wo wjele husćǐso
zastupjeny. Nanuzuje so tuž myslička, zo móhł tutón zdónk w modernej
serbšćinje zjaw purizma być.

Etymologiski słownik serbšćiny (Schuster-Šewc 1978–80) naspomni
tutón zdónk pod hesłom chodźić. Tu naliči so tež prefigowana forma
přichadźeć. Namakamy dale zapisy słowjesow zachadźeć a schadźeć, pod
poslednim sćěhowacu interpretaciju:

Iterative Verbformen mit gedehntem Wurzelvokalismus (a:o) zu
os. chodźić, ns. chojźiś „gehen, laufen“ (*choditi); os. schadźeć
<*vżz-chad-jati, [...] vgl. č. -cház-eti, slowak. -chádzat’, aksl. chaždati,
dazu die ON ns. Hochoza – Drachhausen, Kr. Cottbus, und os.
Wochozy – Nochten, Kr. Weißwasser ← *Ochodja. (Schuster-Šewc,
1978–80, 1287)

Njeje tuž wuzamknjene, zo jedna so při tutym zdónku wo zažnu požčonku
z čěšćiny – wšak wobsahuja wšitke wot Schuster-Šewca naličene městne
mjena korjenjowy wokal -o-. Na kóždy pad by zajimawe było zwěsćić, hač

10 Tak namakamy na př. partiklu hew we wšěch štyrjoch tekstach biblije 1728,
wariantu jow pak jenož w knize profeta Jeremiasa.
11 Za sposrědkowanje tutych přikładow ze swojeho korpusa so wutrobnje dźakuju

Fabianej Kaulfürstej.
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a kak husto a z kotrymi prefiksami so tutón zdónk w druhich serbskich
rěčnych pomnikach jewi.

Napadnu tež někotre přikłady w přełožku biblije 1728, w kotrychž
samo kontekst zachadźenja abo schadźenja słónca – jedyn z najběžnǐsich
kontekstow za wužiwanje zdónka -chad- w staršej serbšćinje (přir. deleka) –
njejsu ze słowjesom schadźeć abo zachadźeć zwuraznjene:

(1) 1728: A won dżeSche: PuSchcż me, pSchetoż ranSche Sera hohrje
du. Ale won wotmolwi: Ja cże nepuSchcżu, kiba So me pożonujeSch.

1976: Na to praji wón: „Pušć mje, přetož zerja hižo schadźeja!“
Wón pak wotmołwi: „Njepušću će, donǐz mje njepožohnuješ.“

(1Mo 32.26)

W 1Mo 19.15 a 1Mo 19.23 zwuraznjuja tajki kontekst tohorunja z pomocu
formy słowjesa hić, tež w tutymaj sadomaj jedna so kaž horjeka w přikładźe
(1) wo pomjenowanje jednoho tajkeho podawka jako temporalne podaće.
Porno tomu jewi so w přikładźe (4) deleka forma ze zdónkom -chad-,
z kotrejž so wopisuje schadźenje słónca jako wospjetowacy so podawk.12

Nimo toho namakamy pak tež jedyn přikład w přełožku Biblije 1728, kiž
wužiwa słowjeso schadźeć w podobnym konteksće kaž horjeka w přikładźe
(1):

(2) 1728: A jako won nimo Pnuela pSchindże, SkadżeSche to ßłonzo,
a won klazaSche na ßwoje bedro.

1976: Słónco zeschadźa před nim, jako ćehnješe nimo Penuela.
Chromješe pak swojeje bjedroweje kosće dla.

(1Mo 32.31)

Móžemy z toho wuchadźeć, zo jednaše so při tutych iteratiwnych
wužiwanjach słowjesow schadźeć a zachadźeć hižo w staršej serbšćinje
wo leksikalizowane werby, kotrež so hižo tehdy synchronje njezačuwachu
jako prefigowane. Za tajku interpretaciju rěči znajmjeńša dokład formy
zeschadźeć pola Dejki (přir. 1809 10, 74 sć.), kiž je so snano samo
jako perfektiwny aspektowy partner słowotwórneje bazy schadźeć wužiwał.
Spóznajemy to wšak tež na specializowanym woznamje słowjesow, kotryž
so njehodźi jednorje z woznamow zdónka a prefiksa wotwodźeć.

12 K ličbje tajkich přikładow w tutym konteksće hlej deleka. Na „alternatiwne“
słowjeso horje hić w staršej serbšćinje pokazuje tež Jentsch (1999, 186 a 253 sć. sć.),
pola njeho wšak so njenaspomni, zo jewi so w staršej serbšćinje tež synonym schadźeć.
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Zdónk -chad- jewi so w mojim korpusu staršeje serbšćiny zrědka –
z prefiksom při- jenički raz:

(3) 1728: TejSch budża pSchikadżecż SJudżinych mjeStow, a kiż wokoło
JeruSalema ßu a Benjaminoweho kraja, tak derje Sruniny, hako
Shorow, a wot powonja, a budża pSchineScz Sapalny wopor, a wopor,
a jydżny wopor a wyruch, a budża pSchineScz kwalobny wopor do domu
teho KNESA.

1973: A potom přińdu z judskich městow a z wokoliny Jerusalema,
z Benjaminoweho kraja a z nǐziny, z pahórskeje krajiny a z Negeba
ludźo, kotřǐz přinjesu do Knjezoweho domu palne, krawne a jědźne
wopory, kadźidło a wopory dźaka.

Lutherowa biblija: Vnd sollen komen aus den stedten Juda vnd die
vmb Jerusalem her ligen / vnd aus dem lande BenJamin / aus den
Gründen vnd von den Gebirgen / vnd vom mittage / die da bringen
/ Brandopffer / Opffer / Speisopffer vnd Weyrauch / zum Hause des
HERRN.

(Jer 17.26.)

W nowšim wudaću biblije rozsudźichu so přełožowarjo tu za pf. werb
přińć. Hač ma tuta změna w nowšim wudaću biblije něšto ze słowjesnym
aspektom činić, wšak njeje cyle jasne. Po konteksće so skerje zda, zo
hraješe při wuzwolenju werba přichadźeć w starym přełožku iteratiwnosć
wěstu rólu, dokelž bě to wjele ludźi ze wšelakich městow, kotriž do templa
přichadźachu.13 W nowšim přełožku rozsudźichu so přełožowarjo snano za
słowjeso přińć, dokelž wuchadźachu z toho, zo kóždy jenož jónu do templa
přińdźe. Runje tak je wšak tež móžne, zo wobhladowachu přełožowarjo
wobeju serbskeju biblijow tute jednanje jónu skerje w přeběhu a jónu
skerje jako wotzamknjene – na zakładźe tajkeho jednotliweho přikłada
njehodźi so to wěsće prajić.14 Najbóle prawdźepodobna wšak je třeća

13 Přir. tež horjeka citowanu definiciju w Schuster-Šewc (1978–80, 1287).
14 Zo iteratiwnosć njetrjeba awtomatisce z imperfektiwnym aspektom zwjazana być, je

pokazał Bermel (1997, 204 a 239 sć. sć.) za staru rušćinu. Za zapadosłowjanske rěče (nimo
póľsćiny) wuchadźeja někotři wědomostnicy z toho, zo so w iteratiwnych kontekstach
wobaj aspektaj wužiwatej – po tym, hač so jednotliwe činy jako wotzamknjene abo
njewotzamknjene wobhladuja (přir. Dickey 2000, 2). Tohodla njemóžemy po mojim
mjenjenju z tajkim zwiskom za staršu serbšćinu zwoprědka ličić, ale tajki dyrbjał
so najprjedy dopokazać. Pokazki, zo hodźitej so w dźensnǐsej hornjoserbšćinje wobaj
aspektaj w iteratiwnych kontekstach wužiwać, namakamy w nastawku Toopsa (2001a)
Přir. tež wužiwanje iteratiwnych werbow w čěšćinje, na př. Mluvnice 2 (1986, 184 sć.)
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móžnosć: Za stary serbski přełožk bě ze słowjesom přichadźeć zwuraznjena
iteratiwnosć rozsudna, za nowši pak ze słowjesom přińć zwuraznjeny
perfektiwny aspekt. Ze zwiskom mjez iteratiwitu a słowjesnym aspektom
w modernej hornjoserbšćinje je so mjez druhimi Toops zaběrał. Wón
formuluje sćěhowacu tezu:

Upper Sorbian [. . . ] has developed paraphrastic imperfectivization15

either alongside or in place of an older process of deriving
imperfectives by means of stem suffixation. This has had far–reaching
consequences for both its lexicon and its grammar. To the extent
that derived imperfectives still share the concrete meanings of
corresponding perfective verbs exhibiting lexical (including spatial
and directional) prefixes, they have ceased to denote eventive action
and have been relegated to denoting only iterative / distributive
action [. . . ] (Toops 2001b, 108)

Hač je „specializowanje“ kmjena -chad- na iteratiwny woznam sćěh abo
samo přičina za tworjenje werbow z partiklu kaž won hić, njehodźi so ani
hladajo na tu prezentowane přikłady ze staršeje hornjoserbšćiny prajić.
Hač jedna so při tajkich synonymach kaž wuńć – won hić w staršej
hornjoserbšćinje woprawdźe wo aspektowe poriki, dyrbi so tohorunja

a Němec (1958, 191 a 198) wo čěšćinje a (193 sć. sć.) wo starocyrkwinosłowjanšćinje.
Kopečný (1962, 72) pisa: „Náš nyněǰśı jediný nedokonavý typ přicházeti, přiváděti

... je mladš́ı než prichoditi, privoditi. [...] Protože dokonavá slovesa typu iznositi jsou
doložena o něco častěji, vznika podezřeńı, že typ iznašati vznikl proto, aby se vyhnulo
homonymii iznositi „vynosit“ a iznositi „vynášet“. Když ne vznik, tedy alespoň rozš́ı̌reńı
typu iznašati opravdu vedlo k potlačeńı nedokonavého typu iznositi. [. . . ] Ve slovanských
jazyćıch šel podle toho vývoj dvěma cestami: Stav v podstatě shodný s češtinou
a slovenštinou maj́ı ještě alespoň horńı lužičtina a slovinština - a kromě tohoto areálu
zejména ještě bulharština. Ve slovenštině najdeme zbytky staršiho stavu: prichodit’ je
nedokonavé, dochodit’, vychodit’ alespoň homonymńı (podle významu bud’ dokonavé, nebo
nedokonavé). Ve slovinštině je rozsah dokonavého typu prinositi snad ještě větš́ı než v
češtině. Obě dokonavá slovesa raznesti / raznositi (proti nedokonavému raznašati) se lǐśı,
jako v češtině, distributivnost́ı typu raznositi.“ Tež hornjoserbskim dubletam donošeć /
donošować připisuje Kopečný tajku opoziciju iteratiwnosće resp. distributiwnosće: „[. . . ]
máme tu přece jen jakousi analogii k dvěma českým a bulharským vidovým pár̊um proti
dokonavému nanjesć - nanosyć máme nedokonavé nanošeć - nanošować.“ (tež tam, 73)

Empiriske přepytowanja wjetšeho rozsahu, kiž bychu za aspektowym systemom
w staršej serbšćinje slědźili, dotal pobrachuja. Wobšěrnǐse informacije wo aspektowym
systemje w staršej serbšćinje namakamy jenož w staršich serbskich gramatikach, přir.
Michałk (1994a) a Wölke (2005, 241 sć. sć.) Porno tomu eksistuje k aspektej w modernej
hornjoserbšćinje rjad teoretiskich modelow a empiriskich slědźenjow, na př. Faßke /
Michalk (1981), Breu (2000), Toops (1993, 2001a, 2001b) a Šołćic (2007). Někotři
awtorojo dwěluja na eksistency gramatiskeje kategorije aspekta w serbšćinje, přir. na
př. Werner (2003).
15 Z „paraphrastiskej imperfektiwizaciju“ měni awtor tworjenje imperfektiwnych

wotpowědnikow k prefigowanym słowjesam pohiba z pomocu słowjesnych partiklow po
mustrje wuńć – won hić. Nawjazuje tu na tezu Michałka (1994 a 1959).
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najprjedy na zakładźe wjetšeho materialoweho korpusa přepytować. K tutej
problematice so w tutym nastawku hǐsće wróću.

Zdónk -chad- namakamy w korpusu nimo toho z prefiksom wu-:

(4) 1728: PSchetoż każ błySkanje wukadża wot ßłonza Skadżenja, a ßwjecżi
hacż do Sakadżenja, tak tejż budże ton pSchichod teho cżlowSkeho ßyna.

1966 - 1960: Přetož kaž błysk wuchadźa wot słónca schadźenja
a swěći hač do zachadźenja, tajki budźe tež přichad čłowskeho Syna.

Lutherowa biblija: Denn gleich wie der Blitz ausgehet vom auffgang
/ vnd scheinet bis zum nidergang / Also wird auch sein die Zukunfft
des menschen Sons.

(Mt 24.27)

Tež nowši přełožk wužiwa tutu formu. Napadnje wšak, zo runje tutomu
přikładej pola Luthera njewotpowěduje sada ze słowjesom „kommen“.
Nimo toho jedna so tu wo pomjenowanje powšitkownje płaćaceho fakta,
nic jednorazoweho pohiba – słowjeso wužiwa so metaforisce. W daľsim
přikładźe w SchazkaSchcżiku namakamy słowjeso wuchadźeć ze samsnym
abstrahowanym woznamom:

(5) 21. Jan.: [...] łoß: ty Ducho, kiż ty Sboha wukadżeSch.

Wothladamy-li wot tutych třoch přikładow, namakamy zdónk -chad-
w staršich hornjoserbskich tekstach jenož z prefiksami za- (18 razow) we
woznamje „wüten, toben“ abo „untergehen“, s- (17 razow) abo ze-+s- (jónu)
we woznamje „aufgehen“ abo „keimen“. W tutych přikładach potajkim so
njejedna wo pohib w prěnjotnym zmysle, ale tute słowjesa so wužiwaja
metaforisce.

Podobnje je to tež pola přikładow ze zdónkom -chad- w tekstach Michała
Frencla (1670, 1688, 1697, 1703 a 1706).16 Tež pola Frencla namakamy zdónk
-chad- dohromady 32 razow17 a we wjetšinje padow steji z prefiksami s-
(13 razow) abo za- (10 razow) w metaforiskim wužiwanju – husto jako
werbalny substantiw. W daľsim přikładźe namakamy prefiks s- w zwisku
z pomjenowanjom pohiba za němske słowjeso „kommen“:
16 Wšitke tute přikłady pochadźeja z korpusa Fabiana Kaulfürsta, kiž je mi je přećelnje

k dispoziciji stajił.
17 Šěsć přikładow namakamy w Frenclowym přełožku sćenja swj. Mateja, kotryž wšak

je so tež za wudaće biblije z lěta 1728 wužiwał. Tohodla wobsahuje tež mój korpus
tři z tutych šěsć přikładow, pola tamnych třoch je so tekst za wudaće 1728 porno
Frenclowemu tekstej změnił: Frencl wužiwa za pomjenowanje směra ’wuchod‘ wuraz wot
Schadżaná Slonca, w bibliji 1728 pisaja město toho wot ranja.
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(6) Frencl 1670: Won pak Schedżi wön pocża wele wot teho récżacż / a tu
wéc mezy ludżi pSchineScż / tak żo won tam dale némużaSche wáce
Stawné do méSta nuc hicż: ale won béSche wönkach w puStych mjStach
/ a woni pSchinhdżechu (schadżowachu) k nému ze wSchych
Stronow.

1728: Won pak SchedSi wohn pocża wele wot teho recżecż, a tu wjez
bes ludżi pSchineScz, tak So won tam dalje nemożeSche wjazy Sjawnje
do mjeSta nuzhicż; ale won bjeSche wohnkach we puStych mjeStach;
a woni pSchindżechu knjemu SewSchych Stronow.

1966: Lědy wšak bě wotešoł, poča wo tym dźiwje powědać a tu powěsć
rozšěrjeć. Tohodla njemóžeše Jězus hǐzo zjawnje do někajkeho města
zastupić, ale přebywaše wonka na samotnych městnach. Ale ludźo
přichadźachu k njemu ze wšěch stron.

Lutherowa biblija: Er aber / da er hin aus kam / hub er an / vnd
saget viel dauon / vnd machet die Geschicht ruchtbar / Also / das
er hinfurt nicht mehr kund öffentlich in der Stad gehen / sondern er
war haussen in den wüsten örtern / Vnd sie kamen zu jm von allen
Enden.

(Mk 1.45)

Tutón přikład je wosebje tohodla zajimawy, dokelž je Frencl najprjedy z při-
prefigowanu formu słowjesa hić wuzwolił a słowjeso schadźować do spinkow
přistajił. Móhło so na to tukać, zo chcyše Frencl za němske „kommen“
přińć wužiwać, chcyše pak ipf. abo – kaž w přikładźe horjeka – iteratiwny
charakter jednanja podšmórnyć. Na iteratiwnosć pokazuje wosebje fraza ze
wSchych Stronow. Tutón přikład je zdobom jenički, w kotrymž so zdónk
-chad- ze sufiksom -owa- jewi. Wužiwanje tutoho sufiksa w iteratiwnym
konteksće kryje so ze zwěsćenjom Toopsa (2001a), zo so tutón sufiks
w hornjoserbšćinje často za zwuraznjenje iteratiwnosće wužiwa.

W Frenclowych přełožkach wustupuja štyri přikłady z werbom
přichadźeć a jedyn z wuchadźeć, nimo toho pak namakatej so tu daľsej
dwaj prefiksaj, mjenujcy wot- (dwójce) a pře- (jónu). Połojca tutych wosom
přikładow pokazuje metaforiske wužiwanje werbow, mjez nimi stej werb
wuchadźeć w Frenclowym přełožku Mt 24.2718 a jedyn přikład z werbom
přechadźeć:

18 Přikład (4) horjeka pokazuje nimale identiski přełožk w Bibliji 1728.
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(7) Frencl 1706: BratSka luboScż bes Wami bydż wutrobna. ScżeScżu ßo
meßobu pSchechadżaicże.

1728: BratSka luboScz bes wami bycż wutrobna, ScżeSczu ßo besßobu
Sakadżejcże.

1966: Lubujće so mjez sobu wutrobnje kaž bratřa! W čestliwosći
přesahujće jedyn druheho.

Lutherowa biblija: Die brüderliche Liebe vnternander sey hertzlich.
Einer kome dem andern mit Ehrerbietung zuuor.

(Rom 12.10)

Tutón přikład jasnje pokazuje, zo njeměješe starša serbšćina za abstraktne
wužiwanje němskeho „zuvorkommen“ žadyn zleksikalizowany wuraz. We
wudaću Biblije 1728 wuzwolichu běžnǐsi prefiks za-, w nowšim přełožku 1966
pak sadu dospołnje přeformulowachu – wobě twórbje potajkim njejstej ani
w dźensnǐsej serbšćinje běžnej w tutym woznamje.

Tež w tamnymaj přikładomaj z prefiksomaj při- a wot- hodźi
so wo metaforiskim wužiwanju werba rěčeć, tu pak je prěnjotny
woznam wusměrjeneho pohiba bóle přitomny hač w horjeka citowanymaj
přikładomaj:

(8) Frencl 1670: A dżaSche k nim: zawjrné ia prawú wam: nékotSi tudy
Steia / kotSiż Smercże nebudża wopyttacż / acż woni budża widżicż /
żo to KraleStwo Bohże z mocu pSchichadża.

1728: A won dżeSche knim: Sawjernje ja praju wam: NjekotSi tudy ßu
a Steja, kotSiż ßmercże nebudża wopyttacż, hacż woni // budźa widżicż,
So to kraleStwo Boże Smozu pSchichadża.

1966: A powě jim: Zawěrno praju wam: Su někotři mjez tu
přitomnymi, kǐz njewoptaja smjerće, donǐz njewohladaja Bože
kralestwo w swojej mocy přichadźeć.

Lutherowa biblija: Vnd er sprach zu jnen / Warlich ich sage euch /
Es stehen etliche hie / die werden den tod nicht schmecken / Bis das
sie sehen das Reich Gottes mit Krafft komen.

(Mk 9.1)

W tutym přikładźe so wužiwa słowjeso přichadźeć jasnje w abstraktnym
zmysle, wšako so při „přichadźe Božeho kralestwa“ wo widźomny pohib
w fyzikaliskim zmysle jednać njemóže. Nimo toho přińdźe tež w tutym
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přikładźe iteratiwny woznam do prašenja, wšako rěči so wo powšitkownym
„fakće“, kiž za wjacorych ludźi přitrjechi. Tež nowši serbski přełožk je
při tutym słowjesu wostał: mamy tu potajkim přikład za to, zo hodźi so
metaforiske wužiwanje němskeho „kommen“ z tutym słowjesom zwuraznić.
Kedźbyhódne wšak je, zo namakamy zdónk -chad- ze samsnym prefiksom
tež we wudaću biblije z lěta 1728 – runje kaž w slědowacym přikładźe
z prefiksom wot-:

(9) Frencl 1703: PSchetoż won ßebi pomyßli / ßo ßu cżjelo / kotreż jako
wjetr wotchadża / a ßo SaSSo newrocżi.

1728: PSchetoż woni [sic] ßebi pomyßli, So ßu cżjeło, kotreż jako wjetr
wotkadża, a ßo Saßo newrocżi.

1968: Spomni na to, zo su jenož mjaso, / dych, kǐz dźe a hǐzo so
njewróći.

Lutherowa biblija: Denn er gedacht / das sie Fleisch sind / Ein wind
der da hin feret / vnd nicht wider kompt.

(Ps 78.40[39])

Prefiksaj při- (trójce) a wot- (jónu) wužiwatej so tež w štyrjoch
přikładach ze zdónkom –chad-, w kotrychž jedna so jasnje wo pomjenowanje
pohiba. W sćěhowacej sadźe je směrowy woznam wosebje jasnje spóznać,
dokelž jedna so wo napřećiwk při- a wot-:

(10) Frencl 1670: A won dżaSche k nim: poimy woSSebe do puScżiny
/ a wotpocżcże trochu / pScheto ijch béSche wele / kotSiż
pSchichadżachu / a wotchadżachu / tak żo woni ani k dżi chwilé
néméachu.

1728: A won dżeSche knim: Pojcże wy woßebe do puStziny, a wotpocżcże
trochu: PSchetoż jich bjeSche wele, kotSiż pSchichadżachu
a wotchadżachu, tak So woni ani k jydżi kwilje nemejachu.

1966: A wón jim praji: Pójće stronu do samoty a wotdychće tróšku!
Přichadźeše a wotchadźeše mjenujcy stajnje telko ludźi, tak zo
njemějachu sami chwile so najěsć.

Lutherowa biblija: Vnd er sprach zu jnen / Lasset vns besonders in
eine Wüsten gehen / Vnd ruget ein wenig / Denn jrer war viel / die
abe vnd zu giengen / vnd hatten nicht zeit gnug zu essen.

(Mk 6.31)
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Napadnje pak tež, zo njewužiwa so na tutym městnje w Lutherowym
přełožku słowjeso „kommen“ – to zwisuje z tym, zo zwuraznjuje němčina
intransitiwne „kommen“ z pomocu simpleksa, woznam „woteńć“ pak
so zwuraznjuje runje kaž w serbšćinje přez słowjesny prefiks.19 Wólba
kmjena -chad- w serbskim přełožku zwisuje tež w tutym přikładźe wěsće
zaso z iteratiwnym kontekstom – znajmjeńša je tutón přikład horjeka
wobjednanym w tutym nastupanju podobny.

W tamnymaj přikładomaj wužiwa so přichadźeć na samsne wašnje kaž
horjeka. W jednym z nich pak so njemjenuje konkretne městno, kiž by cil
pohiba był:

(11) Frencl 1703: Slużcże temu KneSej S-weSSelim / pSchichadżajcże
pSched-jeho wobljecżo S-radowanjm.

1728: Służcże temu KNESEJ Sweßelom, pSchichadżejcże pSched jeho
woblecżo Se Sradowanjom

1968: słužće Knjezej wjesele. / Před jeho wobličo / přistupće wyskajo.

Lutherowa biblija: Dienet dem HERRN mit freuden / Kompt fur
sein Angesicht mit frolocken.

(Ps 100.02)

(12) Frencl 1697:20 [. . . ] njeje teho runja česće so dóstało, zo by tón wulki
car a wulki knjez, kotryž z wjele tawzent milionami poddanami našu
serbsku, aby sarmatisku rěč rěči, k nam přichadźał.

W Frenclowych tekstach a zdobom tež w bibliji z lěta 1728 mamy tuž
znajmjeńša šěsć přikładow, w kotryž so zdónk -chad- z prefiksami při-
a wot- w zmysle pohiba wužiwa. Je potajkim jasne, zo měješe tež starša
ewangelska serbšćina dwě móžnosći němske „kommen“ přełožić: přińć
a přichadźeć – wšako su wobdźěłarjo biblije z lěta 1728 słowjeso přichadźeć
w někotrych padach akceptowali. Z tym Frenclowe wužiwanje njemóžemy
jako indiwidualnu wosebitosć hódnoćić.21

Zdónk -chad- w njemetaforiskim wužiwanju wustupuje pak w staršej
serbšćinje jenož w jednotliwych přikładach. Z prefiksom při- jón namakamy

19 W němčinje jedna so wo partiklu, w serbšćinje wo prefiks – to wšak njeje na tutym
městnje rozsudne: wažne je, zo hodźi so napřećiwk z pomocu samsneho słowjesneho
zdónka a jenož ze wšelakimi prefiksami zwuraznić.
20 Citowane po: Kito Lorenc (wud.): Serbska čitanka, Leipzig 1981, str. 38.
21 Akceptowanje tutoho słowjesa w nowšich wudaćach biblije njeje překwapjace.

Jednotliwe přikłady z tutym słowjesom w staršej serbšćinje pak dopokazuja, zo njejedna
so wo puristisku wunamakanku z doby narodneho wozrodźenja.
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wo wjele mjenje často, hač ze słowjesom hić, a tež mjenje často, hač
w nowšim wudaću biblije. Z tym, zo su tute formy w staršej serbšćinje
tak rědke, wostanu nam wotewrjene prašenja za dokładnym woznamom
a prawidłami wužiwanja werba přichadźeć w staršej serbšćinje. Přikłady
w mojim korpusu pokazaja na wobmjezowanje tutoho zdónka na iteratiwne
konteksty abo přenjesene wužiwanje. Je móžne, zo bě wone w někotrych
padach při wšěm hłownje wot němskeje předłohi a tam wužiwanym
„kommen“ motiwowane. Tole dyrbjało so w daľsich rěčnych pomnikach
přepytować, wosebje zajimawe by było přirunanje z katolskimi přełožkami
biblije abo z originalnje serbskimi tekstami samsneje doby.

Dyrbimy potajkim konstatować, zo měješe starša serbšćina – znajmjeńša
teoretisce – móžnosć aspektoweho rozeznawanja mjez přińć a přichadźeć.
Tu wobjednane přikłady wšak pokazuja zdónk -chad- we woznamje pohiba
stajnje w iteratiwnym konteksće. Chcemy-li pokazać, zo móžeše tutón zdónk
w staršej serbšćinje woprawdźe imperfektiwnosć a nic „jenož“ iteratiwnosć
signalizować, trjebamy daľse přikłady z tutym zdónkom na př. w konteksće
koincidency abo incidency. Přikłady, w kotrychž namakamy incidencu dweju
jednanjow, je w korpusu mało, powšitkowne wuprajenja k wužiwanju
słowjesa přińć w tajkim konteksće so tohodla njehodźa činić. Kedźbyhódnej
stej přiwšěm sćěhowacej přikładaj:

(13) 1728: A laj, dyż nuz pSchindże, ßedżiSche Eli na Stołi
a kedżbowaSche na ton ßamy pucż pSchetoż jeho wutroba ßo bojeSche
pSche tu kSchinju Bożu, a dyż ton muż do mjeSta pSchindże, a to Sjewi,
żałoSczeSche zyłe mjeSto.

1976: Jako wón přiběža, sedźeše Eli na swojim stólcu při wrotach
a hladaše na puć, přetož jeho wutroba njepokoješe so wo Božu křinju.
Jako bě muž nětko dóšoł, zo by tutu powěsć městu přinjesł, zakřiča wšo
město.

(1Sam 4.13)

Tu přizamknychu jasnje dwě słowjesy w formje imperfekta, móžemy tuž
z toho wuńć, zo jedna so wo ipf. aspekt.22 Porno tomu namakamy

22 Ze zwiskom mjez formami syntetiskeho preterituma ze słowjesnym aspektom
w staršej serbšćinje zaběram so w druhim nastawku (přir. Brankačkec 2008). Skedźbnić
chcu tež na to, zo mamy w druhej sadźe tutoho přikłada tak mjenowany rjećaz jednanjow,
w kotrymž jewi so w starym přełožku tohorunja ipf. słowjeso. Nowši přełožk pokazuje
tu – hinak hač w konteksće incidency – změnu słowjesneho aspekta. W pozdźǐsich
přepytowanjach wšak sym daľse přikłady syntetiskeho preterituma namakała, kiž móhli
na to pokazać, zo wobsteješe w staršej serbšćinje mjez formami imperfekta a aorista
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w sćěhowacej sadźe z podobnym kontekstom słowjeso přińć w formje aorista
– a nic přichadźeć w imperfekće:

(14) 1728: Dyż to hjeSchcże Snimi recżeSche, pSchindże Rahel Stymi
wowzami ßwojeho nana, pSchetoż wona wowzy paßeSche.

1976: Jako wón hišće z nimi rěčeše, dóńdźe tam Rachel
z wowcami swojeho nana, wona bě mjenujcy pastyrka.

(1Mo 29.9)

W mojim korpusu namakaja so pak sady ze słowjesom přińć, kotrež su
horjeka citowanymaj (6) a (10) z iteratiwnym kontekstom podobne, na př.:

(15) 1728: A SewSchitkich krajow pSchindżechu do EgiptowSkeje żito
kupowacż wot JoSepha, pSchetoż po wSchitkich krajach bjeSche wulka
drohota.

1976: Wšón swět přichadźeše do Egyptowskeje k Józefej žito
kupować. Přetož po wšěm swěće bě wulki hłód.

(1Mo 41.57)

Mjeztym zo wuzwolichu w tutym padźe za nowši přełožk słowjeso
přichadźeć, njeje tomu w sćěhowacej sadźe tak:

(16) 1728: A kło do tygela, aby kotła, aby poneje, aby hornyza, a Schtoż
ßwidlicżkami wucżeże, wSa mjeSchnik ßebi. Tak cżinjachu kojżdemu
JSraelSkemu, kotSi tam do Siloa pSchindżechu.

1976: a sahny z nimi do kotoła abo hornca, do pónoje abo šklě; štož
potom z widličkami wućahny, wza sej měšnik wšitko za sebje. Tak
činjachu to ze wšěmi Israelitami, kotřǐz tam do Šila přińdźechu.

(1Sam 2.14)

Jeli bě potajkim słowjeso přichadźeć w zmysle pohiba w staršej serbšćinje
wobmjezowane na iteratiwny kontekst, tak njebě tajki kontekst na žadyn
pad za słowjeso přińć wuzamknjeny. By so potajkim wo priwatiwnu

naratiwna opozicija: aorist je tu móhł zwuraznić jednanje, mjeztym zo wužiwaše so
forma imperfekta za wopisanje jednanja w pozadku. (K tajkej funkciji syntetiskeho
preterituma w starej rušćinje přir. Lehmann [1999, 215 sć. sć.]) Po mojim wědźenju
njejsu dotal přepytowanja, kiž bychu so z tajkej funkciju syntetiskeho preterituma w
serbšćinje zaběrali.
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opoziciju jednało, w kotrejž je iteratiwny werb markěrowany, mjeztym zo je
druhi čłon nastupajo iteratiwnosć neutralny.

Na zakładźe tutoho materiala njehodźi so ani wuzamknyć, zo
wobmjezuje so słowjesny aspekt pola słowjesow pohibowanja w staršej
serbšćinje hłownje na opoziciju iteratiwnosć – semelfaktiwnosć. Hač jedna
so při tym wo proces rozpadnjenja serbskeho słowjesneho aspekta abo hač je
so wuwiće serbskeho aspekta nawopak w zažnym stadiju zastajiło, njehodźi
so wězo bjez wjetšeho empiriskeho přepytowanja słowjesow w rěčnych
pomnikach prajić. Tež za druhe słowjanske rěče wšak je tajka teza, zo
je so słowjesny aspekt z opozicije iteratiwnosć – semelfaktiwnosć wuwił,
skerje z předmjetom diskusijow hač dopokazany fakt (při. Němec 1958, 197
sć.). Za modernu hornjoserbšćinu pokazuje Toops (2001a), zo rozeznawaja
maćernorěčni Serbja ipf. a pf. słowjesa w iteratiwnych kontekstach.

žórło prefiks němski woznam wotpowědniki w daľsich přełožkach
(Jeli tajki w mojim korpusu je.)

Dejka 9x za- „wüten, toben; umgehen
mit“

-

SchazkaSchcżik 3x za- „umgehen mit; untergehen
(Sonne)“

-

Frencl 8x za-
„umgehen mit; untergehen
(Sonne)“

Biblija 1728: zachadźeć

Biblija 1960–76: zachadźeć

Lutherowa biblija: niedergehen

Biblija 1728 7x za-
„umgehen mit; untergehen
(Sonne)“

Frencl 1728: zachadźeć, přechadźeć

Biblija 1960–76: přesahować,
zachadźeć, schować so, zakročić,
3x jednać

Lutherowa biblija: zuvorkommen,
niedergehen, untergehen, 3x
handeln, tun

Dejka 7x s- „aufgehen (Sonne);
keimen“

-

SchazkaSchcżik 6x s- „aufgehen (Sonne);
keimen“

-

Mjeń 1x s- „keimen“ -

Frencl 14x s- „aufgehen (Sonne);
keimen; stammen;
zusammenkommen“

Biblija 1728: přińć, schadźeć

Biblija 1960–76: přichadźeć,
schadźeć

Lutherowa biblija: kommen,
aufgehen
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žórło prefiks němski woznam wotpowědniki w daľsich přełožkach

Biblija 1728 4x s-

„aufgehen (Sonne)“

Frencl: schadźeć

Biblija 1960–76: 2x schadźeć,
wuchodźić, zeschadźeć

Lutherowa biblija: 4x aufgehen

Frencl 1x pře-
„umgehen mit
jmdm/etw.“

Biblija 1728: zachadźeć

Biblija 1960–76: přesahować

Lutherowa biblija: zuvorkommen

Frencl 2x wot-

„weggehen, verschwinden“

Biblija 1728: 2x wotchadźeć

Biblija 1960–76: wotchadźeć, hić

Lutherowa biblija: abgehen, dahin
fahren

Biblija 1728 2x wot-

„weggehen, verschwinden“

Frencl: 2x wotchadźeć

Biblija 1960–76: wotchadźeć, hić

Lutherowa biblija: abgehen, dahin
fahren

Biblija 1728 1x wu-

„ausgehen von etw.“

Frencl: wuchadźeć

Biblija 1960–76: wuchadźeć

Lutherowa biblija: ausgehen

Frencl 1x wu-

„ausgehen von etw.“

Biblija 1728: wuchadźeć

Biblija 1960–76: wuchadźeć

Lutherowa biblija: ausgehen

SchazkaSchcżik 1x wu- „ausgehen von etw.“ -

Tabulka 1: přikłady ze zdónkom -chad- w staršej serbšćinje (bjez přichadźeć)

4. Wužiwanje słowjesa přińć w konfrontaciji z němskim
„kommen“

W tutym kapitlu chcu přikłady ze słowjesom přińć kaž tež wotpowědniki
za němske „kommen“ w Lutherowej bibliji přepytować. Tohodla sym
wuchadźała přeco z teksta Luthera a sym wšitke městna z formu „kommen“
w starym a nowšim serbskim přełožku knihi Genesis (1. kniha Mojsasa) do
korpusa zapřijała. Nimo toho sym tež w starym serbskim přełožku wšitke
formy słowjesa přińć wupytała, kotrymž pola Luthera njewotpowěduje
forma „kommen“. Hromadźe z formami přińć w mojim šěršim korpusu
słowjesnych partiklow a horjeka naspomnjenymi štyrjomi přikładami
słowjesa přichadźeć z Biblije 1728 nasta tak korpus 305 přikładow.23

23 Tři daľse sady z formami přińć namakamy w „zjećach“ bibliskich kapitlow, kotrež
we wudaću z lěta 1728 steja stajnje na započatku jednotliwych kapitlow. Tutym „zjećam“
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W nim je dohromady 268 přikładow, w kotrychž steji pola Luthera forma
słowjesa „kommen“. Jim wotpowěduje w starym serbskim přełožku 230 króć
forma słowjesa hić.24 209 z nich maja tež prefiks při-.

We wjetšinje tutych 209 sadow rěči so wo někajkim pohibje. Na to
pokazuja na přikład mnohe prepozicionalne frazy, kotrež buchu słowjesej
přińć přizamknjene. W dohromady 128 přikładach steji přińć hromadźe
z prepoziciju, kotraž žada genitiw, datiw abo akusatiw: 49 razow steji k +
dat., 33 razow do + gen., 20 razow z + gen., jónu nimo + gen., dwójce
po + ak. (za němske „holen“), jónu na + ak. a jónu mjez + ak.25 Jenož
w štyrjoch z tutych sadow njejedna so při tym wo podaće směra a słowjeso
přińć wužiwa so metaforisce, na př.:

(17) 1728: WSchitkich duSchow, kotreż SJakubom do EgiptowSkeje
pSchindżechu, kotreż ßu Sjeho bedrow pSchiSchłe, (woSche
żonow jeho ßynow) je romadże ScheScz a ScheScz dżeßacż duSchow.

1976: Jakubowych ćělnych potomnikow, kotřǐz so z nim do
Egyptowskeje přesydlichu, bě bjez žonow Jakubowych synow
šěsćašěsćdźesat wosobow.

(1Mo 46.26)

W přikładach z prepoziciju wot + gen. jedna so w sydom z 15 přikładow
wo metaforiske wužiwanje słowjesa přińć, zwjetša w zmysle němskeho
„abstammen“. Tež mjez třinaće sadami z prepoziciju na + ak. je šěsć,
w kotrychž jedna so wo metaforiske wužiwanje słowjesa přińć, přirunuj
sćěhowacej přikładaj (18) a (19):

(18) 1728: A dyż na konz teho mjeSta dele pSchindżeSchtaj, dżeSche
Samuel kSaulej: Praj temu hulzej, So bu predy naju Schoł, a won
dżjeSche predy, ty pak, Stej njetk Smjerom, So buch cżi Sjewił, Schto
Boh je prajił.

1976: A přišedši k hranicy města, praji Samuel Saulej: „Praj
wotročkej, zo by dale před namaj šoł, ty pak wostań nětko tudy! Mam
ći słowo Bože wozjewić.“

(1Sam 9.27)

wšak njewotpowěduja žane městna w přełožku Luthera abo w nowšim serbskim wudaću
biblije. Dokelž jedna so nimo toho wo wospjetowanja, móžemy tute tři přikłady z analyzy
wuzamknyć.
24 K partiklam w přełožku Luthera kaž tež w serbskimaj přełožkomaj hlej tabulce 2

a 3.
25 Někotre z tutych přikładow wobsahuja wjacore z mjenowanych prepozicijow.
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(19) 1728: To pak budże tebi zejch, kotryż pSchindż budże na twojeju
dweju ßynow Hophnia a Pinehaßa, na jedyn dżen dyrbitaj wobaj
wumrecż.

1976: Tole njech je ći znamjo, kotrež na wobeju twojeju synow
Hofnia a Pinchasa přińdźe: Wobaj wumrějetaj na jednym dnju.

(1Sam 2.34)

A skónčnje jedna so tež we woběmaj přikładomaj z prepoziciju před + ak.
wo metaforiske wužiwanje słowjesa přińć. Mjez 82 přikładami, w kotrychž
njeje žana prepozicija z genitiwom, datiwom abo akuzatiwom, steji 44
ze słowjesnej partiklu. Mjez tutymi partiklemi stej jenož dwě, kotrejž
pokazujetej na abstraktny woznam słowjesa – stej to wysoko a prjedy.
Pola tamnych 42 jedna so wo pomjenowanje pohiba, při kotrymž so směr
tutoho přidatnje podawa (8 króć dele, 4 razy dom(oj), trójce hew / jow,
jónu hromadu, 7 razow won, wotsal, 4 razy nutř, 9 króć sem, 9 króć
zaso26). Mjez tamnymi 38 sadami ze słowjesom přińć za němske „kommen“
namakamy tutón werb dźesać króć w abstraktnym woznamje – tu rěči so wo
„přichadźe“ w časowym zmysle. Pola tamnych 28 přikładow rěči so nawopak
wo přichadźe wosoby na někajke městno. Zjimajo hodźi so potajkim prajić,
zo je w korpusu 178 wot 209 přikładow słowjesa přińć za němske „kommen“,
w kotrychž jedna so wo pomjenowanje pohiba.

Pola 107 z tutych 209 přikładow rozsudźichu so wobdźěłarjo nowšeho
wudaća serbskeje biblije tohorunja za formu słowjesa hić,27 nic pak stajnje
z prefiksom při -. Tutón wobchowachu w 83 padach. To rěka, zo je w korpusu
126 přikładow, w kotrychž njepřewzachu za nowši přełožk biblije formu
słowjesa přińć. Dohromady jewi so słowjeso přińć za Lutherowe „kommen“
w nowšim přełožku 90 razow – to rěka, zo je něšto padow, w kotrychž
wubrachu tutón werb drje w nowšim přełožku, w starym steji pak hinaše
słowjeso.

Město přińć steji w nowšim přełožku na př. dźesać króć słowjeso dóńć,
jónu z partiklu tam. Wosom króć rozsudźichu so přełožowarjo nowšeho
wudaća za prefiks wu-. Pola šěsć z tutych wosom sadow namakamy
w Lutherowym teksće wotpowědnu partiklu (h)eraus, hač na jedyn pad ma
tež stara serbska biblija partiklu won na tutym městnje. Jónu namakamy
w nowšim přełožku formu słowjesa woteńć z partiklu wottud, kotrejž

26 Štyri přikłady wobsahuja dwě słowjesnej partikli.
27 Wot wšěch 228 přikładow z formu hić w starym přełožku namakamy tajku formu

– wšojedne hač ze samsnym, hinašim abo scyła žanym prefksom – w nowšim teksće 114
razow.
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narunatej twórbu wotsal přińć ze stareho přełožka. Dale namakamy pjeć
přikładow, w kotrychž steji w nowšim přełožku město přińć njeprefigowana
forma hić – partiklu wužiwachu jenož w jednym z tutych přikładow.

Přirunujemy-li wužiwanje słowjesnych partiklow pola Luthera a w
starym serbskim přełožku, tak sej wobaj tekstaj zwjetša wotpowědujetej.
Jenož w jědnaće z 93 přikładow w mojim korpusu, kotrež wobsahuja pola
Luthera słowjesnu partiklu, faluje w starym serbskim teksće tajka. Šěsć króć
jedna so wo němske „her“, „heraus“ abo „herein“, kotrež wšak hodźitej so
hižo přez serbski prefiks při- znajmjeńša zdźěla zwuraznić.28

Najhusćǐso namakamy němske partikle ze směrowym woznamom kaž
„heraus“, „herunter“, „her-/hinein“, „her-/hinab“, „her-/hinauf“, kotrež so
přełožowachu do staršeje serbšćiny ze serbskimi wotpowědnikami won, dele,
nutř, horje. Partikla „her“ přełožuje so zwjetša (7 wot 11 króć) ze sem abo
hew (jónu). Němske słowjeso „wiederkommen“ přenjesechu nimale přeco
(25 wot 26 króć) z kalku zaso přińć do staršeje serbšćiny. Partiklu „heim“
přełožowachu z dom(oj), jenož sydom króć wuwostajichu tutu partiklu
w starym serbskim teksće.

Tajke kalki w nowšim wudaću biblije po móžnosći wobeńdźechu, formu
přińć z partiklu zaso namakamy tu na př. jenož jónu, za to 29 razow słowjeso
wróćić so – z toho jónu z partiklu zaso a trójce z prefiksom. Słowjeso wróćić
so naruna 19 razow w nowšim wudaću formu zaso přińć ze stareho přełožka.

Nimo tutych kalkow narunachu wobdźěłarjo nowšeho wudaća přińć
tež w druhich přikładach z hinašimi formami. Tak je dwanaće padow,
w kotrychž steji město přińć w nowšim přełožku werb z imperfektiwnym
zdónkom -chad-. Dźewjeć z nich maja tohorunja prefiks při-, hewak
namakamy prefiksaj wu- (jónu) a po- (dwójce). Při słowjesu pochadźeć
mamy zaso z metaforiskim zmysłom zdónka -chad- činić, w modernej
hornjoserbšćinje je tutón woznam leksikalizowany (přir. Völkel 1981).
W mojim korpusu staršeje serbšćiny słowjeso pochadźeć njewustupuje,
móhło so tuž wo pozdźǐsu požčonku z čěšćiny jednać (tak tež Jentsch 1999,
186 sć. a 271 sć.). Tež w staršim teksće jedna so we woběmaj přikładomaj
(1Mo 10.14 a 1Mo 35.11) wo metaforiske wužiwanje słowjesa přińć, kotrež
ma tu w němskej předłoze swój přikład:

(20) 1728: PathruSima a CaStuhima. Wot kotrych ßu pSchiSchli PhiliStojo
a Caphthorimojo

1976: Patruzitow, Kasluchitow a Kaftoritow, z kotrychž pochadźeja
Filisćenjo.

28 Nimo toho namakamy hǐsće „hinein“, „heim“, „hin furt“, „uber“ a „von dannen“.
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Lutherowa biblija: Pathrusim / vnd Casluhim / Von dannen sind
komen die Philistim vnd Caphthorim.

(1Mo 10.14)

Na rozdźěl wot tuteju přikładow z wužiwanjom słowjesa přińć w zmysle
„pochadźeć“ namakamy w korpusu někotre daľse, w kotrychž so samsny
woznam němskeho „kommen“ cyle hinak zwurazni (přir. přikład 27 deleka).

Husto so słowjeso přińć w nowšim přełožku naruna z druhim słowjesom
pohiba. Tute móže ze samsnym, druhim abo bjez prefiksa stać. Tak mam
w swojim korpusu dźewjeć přikładow, w kotrychž steji město přińć słowjeso
ćahnyć – štyri króć z toho z prefiksom (při-, dwójce wu-, do-), jónu jewi
so město toho chodźić, dwójce přinjesć, jónu přiwjesć a jónu přeběžeć.
Nimo toho wužiwachu w nowšim přełožku słowjesa, kiž tohorunja pohib
pomjenuja, njesłušeja pak k słowjesam pohiba w gramatiskim zmysle.
Tež tute wužiwaja so bjez, ze samsnym abo z druhim prefiskom – na
př.: přiblǐzić so (dwójce), zhromadźić so (dwójce), podać so (pjeć króć),
wopušćić (dwójce), zastupić (trójce), zestupić, přesydlić so, walić, zblǐzić
so, přichwatać (kóžde jónu). Słowjeso wróćić so (29 razow) móžemy
tohorunja do tuteje skupiny zarjadować. Nanuzuje so myslička, zo bě pola
wobdźěłarjow nowšeho wudaća biblije próca wulka, germanizmy wobeńć. Po
zdaću wobhladowachu časte wužiwanje słowjesa přińć w starym serbskim
přełožku jako tajki germanizm. Někotre z tutych werbow maja hižo
rozdźělne syntaktiske kajkosće k słowjesu přińć – su mjez nimi na př. tež
transitiwne werby. Widźimy, zo buchu někotre sady hinak formulowane,
w cyłku pak woznam sady hǐsće poměrnje dokładnje wotpowěduje tomu
w starym teksće.

Hinak je to w daľsich 28 přikładach. Tu formulowachu sadu w nowšim
wudaću dospołnje hinak, tak zo wustupuja werby, kotrež njejsu scyła
z werbom přińć přirunajomne, abo njewustupuje žadyn werb. Werb
hodźeše so wuwostajić, hdźež jednaše so w starym serbskim přełožku wo
wospjetowanje. Trójce steji město tutoho werba kopula (forma werba być)
z predikatiwnym suplementom. Nimo toho jewja so najwšelakorǐse werby:
wobzamknyć, zběhnyć so, stać, spać, skóržić, žarować, wotmołwić, měć,
zličić, kidnyć (dwójce), kidać, zajeć, wudyrić, sčinić, přebywać, připinyć.
Druhdy jedna so potom w starym teksće – po němskim přikładźe – wo
kombinacije werba přińć z partiklemi, kaž na př.: wysoko přińć – zběhnyć
so. W druhich přikładach zrozumimy změnu hižo při přirunanju daľsich
sadowych čłonow, kaž na př.: přińdźe naš kónc – naše dny su zličene,
přińdźe lijeńca na zemju – kidaše so na zemju abo Boži strach přińdźe na te
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města – Boža hrózba bě zajała města. Zdobom jedna so zdźěla wo podobne
woznamy němskeho „kommen“, kaž je spytachu tež za stare serbske wudaće
hižo wobeńć, přir. formulaciju w přikładźe (21) (a samsnje tež w 1Mo 26.1)
z přikładom (22):

(21) 1728: BjeSche pak wod wtym kraju, duż cżeniSche Abram delje do
EgiptowSkeje, So bu tam jako zuSomnik pSchebywał, pSchetoż wod
bjeSche jara wulki wtym kraju.

1976: Jako w kraju hłód wudyri, ćehnješe Abram do Egyptowskeje
dele, zo by tam (jako cuzbnik) chwilu wostał, přetož hłód bě wulka
čwěla za kraj.

Lutherowa biblija: ES kam aber eine Thewrung in das Land. Da zoch
Abram hin ab in Egypten / das er sich daselbs / als ein Frembdling /
enthielte / Denn die Thewrung war gros im Lande.

(1Mo 12.10)

(22) 1728: A JoSephej ßo dwaj ßynaj narodżiSchtaj, predy dyżli te drohe ljeta
pSchindżechu, kotrejuż jemu porodżi ASinath, Potiphera OnonSkeho
mjeSchnika dżowka.

1976: Prjedy hač hłód wudyri, narodźǐstaj so Józefej synaj. Asenat,
dźowka Poti-Ferasa, měšnika w Onje, jemu jeju porodźi.

Lutherowa biblija: VND Joseph wurden zween Söne geboren / ehe
denn die Thewrezeit kam / welche gebar jm Asnath / Potiphera des
Priesters zu On tochter.

(1Mo 41.50)

Zo rozsudźichu so přełožowarjo stareho přełožka w přikładźe (22) za přińć,
mjeztym zo tute słowjeso w přikładźe (21) wobeńdźechu, ma swoju přičinu
snano w drobnym rozdźělu němskeje sady: słowo Thewrezeit skiči tu
móžnosć k hinašej syntaktiskej strukturje, dokelž móže serbske słowo lěta
jako subjekt stać. Móžno, zo je tute słowjeso w staršej serbšćinje při
zwuraznjenju temporalnych wobstejnosćow skerje akceptujomne było hač
w druhich metaforiskich woznamach. Na to pokazuje dohromady dźesać
tajkich přikładow mojeho korpusa: W tutych pomjenuje słowjeso přińć –
kotremuž wotpowěduje pola Luthera „kommen“ – temporalny poměr.

W starym přełožku biblije z lěta 1728 je 55 přikładow, w kotrychž
němske „kommen“ z Lutheroweje předłohi njepřełožowachu z přińć abo
přichadźeć. Mjez nimi je 17 přikładow, w kotrychž jewi so w starym přełožku
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za němske „kommen“ njeprefigowane słowjeso hić. Wosom přikładow su
formy imperatiwa, potajkim pój abo pójće. Alternatiwnu formu imperatiwa
z prefiksom přińdź abo přińdźće sym w swojim korpusu tohorunja namakała
– cyłkownje dźewjeć razow. Wobě formje – pój(će) a přińdź(će) – jewitej so
z partiklu kaž tež bjez njeje. Imperatiw njeje potajkim z nuznej přičinu
za wuwostajenje prefiksa při-. Při wšěm pak je mjez wotpowědnikami za
němske „kommen“ bjez prefiksa poměrnje wjele imperatiwnych formow
(8 z 17 formow), mjeztym zo je w skupinje fomow přińć za němske
„kommen“ imperatiw relatiwnje mjenje časty (8 z 209 formow). Cyłkownje
– njewotwisnje wot němskeho „kommen“ – pak su formy pój(će) w mojim
korpusu wjele časćǐse. Je tuž móžno, zo su přełožowarjo w tutych padach
formu bjez prefiksa preferowali, dokelž trjebachu imperatiw. Imperatiwne
formy słowjesa hić z druhimi prefiksami (na př. zańdź ) – wothladajo wot
negaciskeho prefiksa nje- – so w mojim korpusu staršeje serbšćiny jenož
zrědka jewja.29

Z tutych wosom imperatiwow pój(će) zachowa so pjeć tež w nowšim
přełožku biblije. Dwójce namakamy tu imperatiw druheho werba (wróćić
so, stupić). W jednym přikładźe faluje wotpowědny werb w nowšim teksće:

(23) 1728: Tehodla da pojcże, a Sabijmy jeho, a cżißmy jeho do jeneje
jamy, a rekmy, So je jene Słe Swjerjo jeho Seżrało, tak budżemy my
widżicż Schto jeho ßony ßu.

1976: A nětko: Zabijmy jeho a ćisńmy jeho do jedneje ze studnjow
a prajmy: „Dźiwje zwěrjo je jeho zežrało.“ Potom wšak wohladamy,
što z jeho sonow budźe.

Lutherowa biblija: So kompt nu / vnd lasset vns jn erwürgen / vnd
in eine gruben werffen / Vnd sagen / Ein böses Thier habe jn gefressen
/ So wird man sehen / was seine Treume sind.

(1Mo 37.20)

Mjez tamnymi dźewjeć formami werba hić je pjeć prezensowych formow,
jedyn perfekt a tři formy syntetiskeho preterituma. W nowšim přełožku
steji město štyrjoch prezensowych formow słowjeso přichadźeć w prezensu,
město jedneje formy preterituma a formy perfekta steji w nowšim teksće

29 Namakach dwaj přikładaj z prefiksom za- w Mt 6.6. a Mt 10.5., jedyn z prefiksom
ze- w 1Mo 34.9. Sym cyły korpus swojich tekstow přepytała za kombinaciju „ndż“
a „ncż“. Zwěsćenje dokładneje ličby wšitkich imperatiwow słowjesa hić wšak by jara
dołho trało, dokelž jedna so při formje přińdź husto wo infinitiw – formje so po
tehdomnǐsim prawopisu konsekwentnje njerozeznawaštej.
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dwójce forma słowjesa přińć. Město tamnych třoch formow słowjesa hić
steja hinaše słowjesa: ćahnyć, bydlić a dešćować so. Nimo pjeć imperatiwow
buchu potajkim wšitke formy werba hić, kotrež steja w starym přełožku za
„kommen“ pola Luthera, w nowym přełožku změnjene.

Štyri króć přełožichu němske słowjeso „kommen“ z hić a hinašim
prefiksom do staršeje serbšćiny. Jónu je to forma słowjesa rozeńć so za
von einander komen w Lutherowym teksće (1Mo 31.49), tute słowjeso
wobchowachu tež w nowšim serbskim teksće. W druhim přikładźe
namakamy formu werba wuńć w abstraktnym wužiwanju. Tutu narunachu
w nowšim přełožku z druhim werbom:

(24) 1728: A Boh dżeSche knjemu: Ja ßym ton wSchehomozny Boh, płodż ßo
a pSchiSporej ßo, ludy a ludow cżrody budża wot tebe pSchindż, a krolojo
Stwojich bedrow wojndż.

1976: A dale rjekny jemu Bóh: „Ja sym Bóh wšehomócny. Budź płódny
a rozmnož so. Lud, haj, wjele ludow ma z tebje pochadźeć, a kralojo
maja z twojich bjedrow nastać.

Lutherowa biblija: Vnd Gott sprach zu jm / Jch bin der allmechtige
Gott / Sey fruchtbar vnd mehre dich / Völcker vnd völcker hauffen
sollen von dir komen / vnd Könige sollen aus deinen Lenden komen.

(1Mo 35.11)

W třećim přikładźe (1Mo 20.13) steji prefiks po-, tu jedna so wo syntetiski
futur. Prefiks ma potajkim w tutym padźe čisće gramatisku funkciju,
tohodla hodźi so tutón přikład tež do skupiny njeprefigowanych formow
słowjesa hić zarjadować. W nowšim přełožku přidachu pak prefiks při-.
Tutón rozsud wobdźěłarjow nowšeho wudaća bu snano wot němskeje
předłohi motiwowany, pola Luthera namakamy mjenujcy formu hin komen.
Pola štwórteho přikłada jedna so wo prefiks za-, kiž je synonymny z partiklu
nutř – hinein. Partiklu namakamy we wšěch třoch wersijach biblije na tutym
městnje, nowši serbski přełožk je tež formu zańć wobchował.

Mjez sadami w Lutherowej bibliji ze słowjesom „kommen“, kotrež so do
staršeje serbšćiny njepřełožowachu z formu słowjesow přińć abo přichadźeć,
namakamy pjeć přikładow, kotrež njewobsahuja we wudaću biblije 1728
scyła žadyn werb. Wobsah so tu zwuraznjuje z pomocu prepozicionalnych
frazow, kotrež narunaja pódlanske sady (z werbom) pola Luthera:
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(25) 1728: A ja cżinu moj ßlub Swami, So nedyrbi dale wjazy nidy bycż
Skonzowane wSchitko cżjeło, Swodami teje lienzy, a nedyrbi dale
wjazy Semja Slienzu Skażena bycż.

Lutherowa biblija: Vnd richte meinen Bund also mit euch auff / Das
hinfurt nicht mehr alles Fleisch verderbet sol werden / mit dem wasser
der Sindflut / vnd sol hinfurt keine Sindflut mehr komen /
die die Erde verderbe.

(1Mo 9.11)

Podobnje su tež sady w 1Mo 13.10, 1Mo 45.17/18 a 1Mo 22.21 zjimane.
W daľsim padźe wobeńdźechu njewosobinsku konstrukciju němskeho teksta:

(26) 1728: A budże moja tucżel widżena wmrocżelach, dyż pSchiwedu
mrocżele na Semju.

Lutherowa biblija: Vnd wenn es kompt / das ich wolcken vber
die Erden füre / So sol man meinen Bogen sehen / in den wolcken

(1Mo 9.14)

W štyrjoch přikładach namakamy w starym serbskim přełožku za
„kommen“ kopulu, t.r. formu słowjesa być z predikatiwumom. W 1Mo 19.37
a 38 přełožichu němske (her)komen w zmysle „pochadźeć“ z konstrukciju
być + wótc z genitiwom, kaž je w tutym přikładźe widźeć:

(27) 1728: A ta StarScha porodżi ßyna, kotremuż wona Moab nareknu, ton
je ton wotz tych MoabiSkich hacż do dżenßiScheho dnja.

Lutherowa biblija: Vnd die Elteste gebar einen Son / den hies sie Moab
/ Von dem komen her die Moabiter / bis auff diesen heutigen tag.

(1Mo 19.37)

Podobnej stej přikładaj 1Mo 12.10 a 1Mo 26.1, w kotrymajž přełožichu
němske kam aber eine Thewerung takle: BjeSche pak wod resp. drohota. Tu
widźimy, zo bě wosebje při abstraknym wužiwanju němskeho „kommen“
tež při přełožowanju we 18. lětstotku próca wulka, hinaše rozrisanja hač
wužiwanje słowjesa přińć namakać. Hač su horjeka citowane přikłady,
w kotrychž so přińć tola w abstraktnym woznamje wužiwa, skerje prawidło
abo wuwzaće, njehodźi so při tak małej ličbje padow zwěsćić. Na kóždy pad
hodźa so tute štyri pady ze samsnym woznamom a bjez přińć jako zjaw
purizma přećiwo němskemu wliwej hižo we 18. lětstotku hódnoćić.



98 Katja Brankačkec

We wudaću biblije z lěta 1728 je 25 wotpowědnikow k sadam z němskim
„kommen“, hdźež bu hinaši werb wuzwoleny. Je to sydom króć werb
pohibowanja (trójce ćahnyć, dwójce wjesć, wjezć, lećeć – kóžde jónu), kotrež
steji z prefiksom při - (štyri razy), z druhim prefiksom (dwójce) abo bjez
prefiksa (jónu). Jedyn z tutych přikładow wobsahuje nimo toho přidatnu
partiklu, kotraž přewozmje dźěl słowjesneho woznama:

(28) 1728: Cżi wSchizy ßu ßo romadu Scżanuli do doła Siddim, dżejż
njetk ßolne morjo je.

Lutherowa biblija: DJese kamen alle zusamen in das tal Siddim /
da nu das Saltzmeer ist

(1Mo 14.3)

W dźewjeć daľsich sadach steja druhe werby, kiž tohorunja zwuraznjuja
pohib (dwójce přiblǐzić, pjeć króć wróćić so (trójce zaso / jónu sem),
zhromadźić so, sem stupić – kóžde jónu). Jenož dwójce jewi so mjez
nimi prefiks při-, za to namakamy pjeć słowjesnych formow, w kotrychž
přewozmje partikla (dwójce sem, trójce zaso) tutón woznam. W jednym
z tutych přikładow nosy (wot adjektiwa wotwodźeny) werb woznam, kiž
je w němčinje přez preprozicionalnu frazu zwuraznjeny: zhromadźić so –
kompt zu hauff (1Mo 49.2). Wšitke tute přikłady pokazuja leksikalisku
samostatnosć serbskich słowjesow přińć a přichadźeć wot němskeho
„wotpowědnika“ „kommen“ – w staršej serbšćinje sej tutej słowjesy
njewotpowědowaštej w kóždym padźe. Tohodla dyrbjachu přełožowarjo
husto za hinašimi wurazami pytać, hačrunjež bě jich motiwacija wulka, při
formulacijach předłohi wostać.

Dale namaka so w korpusu dźewjeć přikładow, w kotrychž ma „kommen“
w němskim teksće abstraktny woznam. Tutón zwuraznjuje so w starym
serbskim teksće z pomocu cyle druheho słowjesa. Tak steji na př.
w 1Mo 35.22 a w 1Mo 31.1 słowjeso powědźić w zmysle „zdźělić něšto“
za němsku frazu es kamen fur jn w zmysle „zhonić“.30 Jónu přełožichu
němsce „umkommen“ z konstrukciju kónc wzać, dwójce namakamy w tutym
woznamje słowjeso zahinyć. W daľsim přikładźe přełožichu fiengen an
zu komen ze słowjesom nastawać. Za němsku wjazbu die Zeit kam
w 1Mo 25.24 pisachu jeje dny ßo dopelnichu, w 1Mo 45.16 steji za němsku
sadu das geschrey kam in Pharao haus serbsce ta recż bje ßłySchana
wPharaonowym domi. Tež w poslednim přikładźe tuteje skupiny jedna so

30 Serbska sada steji w pasiwje, mjeztym zo němska z njewosobinskim subjektom
w aktiwje steji.
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wo přeformulowanje, kaž je hižo horjeka wobjednach. W starym serbskim
přełožku ma sada hinaši subjekt, zo by so njewosobinski subjekt w němčinje
wobešoł:

(29) 1728: A mejeSche cżeSchki porod, a dyż tak cżeSchko na porodżi
dżjełaSche, dżeSche baba knej: Neboj ßo, pSchetoż teho ßyna budżeSch
ty tejSch mjecż.

Lutherowa biblija: Vnd es kam sie hart an vber der geburt. Da
es jr aber so sawr ward in der geburt / sprach die Wehmutter zu jr /
Fürchte dich nicht / denn diesen Son wirstu auch haben.

(1Mo 35.17)

Tuta skupina přikładow pokazuje znowa njewotwisnosć serbskich
formulacijow wot němskeje předłohi – abo znajmjeńša prócu wo nju.
Zdobom pokazuje so tu njeadekwatnosć słowjesow přińć a přichadźeć
za najwšelakorǐse metaforiske wužiwanja słowjesa „kommen“. Někotre
přikłady wšak steja znowa w napřećiwku k druhim, hdźež bu jara podobny
woznam z formu přińć zwuraznjeny (přir. přikład [22]). To rěči skerje za to,
zo mamy tu ze zjawom purizma činić hač z njemóžnosću wužiwanja słowjesa
přińć.

Jónu přełožichu „kommen“ w starym serbskim wudaću z formu
zachadźeć – jedna so wo horjeka citowany přikład (7), potajkim znowa wo
abstraktny woznam němskeho „kommen“.

Lutherowa biblija 1728 1960-1976

144 x komen bjez partikle 2x přichadźeć přichadźeć, přińć

ćahnyć, přićahnyć 2x přińć

3x być + predikatiwum 2x wudyrić, žane słowjeso

5x žane słowjeso 4x žane słowjeso, přińć

přilećeć wróćić so

dopjelnić so přińć

słyšeć dóńć

nastawać nastać

2x přiwjesć zwjesć, dać zaduć

zaso so wróćić nawróćić so

sem hić hić

9x hić 3x hić, 2x přichadźeć, přińć, dešćować so,
bydlić, žane słowjeso
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Lutherowa biblija 1728 1960-1976

115x přińć 48x přińć, dom přińć, zaso přińć, wottud
přińć, sem přińć, 2x wuńć, 9x dóńć, tam
dóńć, 3x hić

6x přichadźeć, wuchadźeć, pochadźeć,
chodźić, 2x ćahnyć, 2x wućahnyć, přinjesć

5x wróćić so, walić so, 2x kidnyć, kidać,
přiblǐzić so, zblǐzić so, podać so, 2x
wopušćić

wobzamknyć, přesydlić so, spać, skóržić,
počeć, wotmołwić, měć, zličić, zajeć,
wudyrić, sćinić, přebywać, připinyć

2x być + predikatiwum, 5x žane słowjeso

komen + auff + ak. horje přińć domoj hić

komen + aus + Dat. wuńć nastać

3x ernider komen 3x dele přińć tam dele so podać, přińć, tam so podać

da hin ab komen tam dele přińć dele přińć

da komen hew hić tamle přichadźeć

daher komen sem hić ćahnyć

daselbs hin komen tam přińć tam přińć

entgegen komen napřećo hić napřećo přichadźeć

8x (h)er( )ab komen 7x dele přińć, hew dele
přińć

dele zastupić, 2x dele přińć, 2x sem přińć,
dele přićahnyć, přińć, hić

9x (h)er( )aus komen 8x won přińć, přińć 6x wuńć, přichadźeć, won přińć, zestupić

8x (h)er( )ein komen nutř hić, 2x nutř přińć hić, přińć, žane słowjeso

2x přińć, sem přińć 3x přińć

sem nutř přińć, jow
přińć

zastupić, sem přińć

erbey komen přiblǐzować so blǐzić so

4x komen + fur + ak. 2x powědźić,
přichadźeć, přińć

2x zhonić, přistupić, ćahnyć

7x heim komen 4x dom přińć dom přińć, domoj přińć, přińć, wróćić so

2x domoj přińć domoj přińć, zastupić

přińć doćahnyć

hernieder hie her komen sem dele přińć sem přiwjesć

hie her komen sem stupić žane słowjeso

13x her( )komen być + predikatiwum žane słowjeso

sem hić, hew přińć stupić (hǐsće blǐze), sem přińć

3x přińć 2x žane słowjeso, nawróćić so

7x sem přińć 2x přichadźeć, přińć, 4x sem přińć

hin komen po-+hić přińć
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Lutherowa biblija 1728 1960-1976

2x hin( )ab komen 2x dele přińć přińć, zawróćić so

hin ab daselbs hin komen tam dele přińć tam dele přichwatać

2x hin( )auff komen 2x horje přińć horje so podać, ćahnyć

4x hin( )ein komen 3x nutř přińć, přińć podać so, přiběžeć, 2x přińć

hin furt komen přińć stać so

hinüber komen přewjezć překročić

hoch komen wysoko přińć zběhnyć so

mit einander komen hromadźe přińć wróćić so

2x nahe komen přiblǐzować so, přińć blǐzić so, přiblǐzić so

hart an komen měć (ćežki porod) ćerpjeć

komen + unter + ak. přińć srjedźa mjez +
ak.

přinjesć

2x von dannen komen přińć, wotsal přińć pochadźeć, wottud woteńć

von einander komen rozeńć so rozeńć so

2x zuuor komen prjedy přińć,
zachadźeć31

prjedy přińć, přesahać

2x zusamen komen hromadu přińć,
hromadu so sćahnyć

zhromadźić so, zetkać so

zu hauff komen zhromadźić so sem hić

3x vmbkomen tam kónc wzać, 2x
zahinyć

tam padnyć, 2x zahinyć

2x wider hie( )her komen zaso jow přińć, sem so
wróćić

wróćić so, sem so wróćić

2x hinein komen nutř hić, nutř zańć horje přińć, nutř zańć

29x wider( )komen 24x zaso přińć 17x wróćić so, nawróćić so, zaso so wróćić,
zaso so zhromadźić, 3x zaso přińć, wróćo
być

zwopjećicu přińć domoj ćahnyć

wróćić so, zaso hić 2x wróćić so

2x zaso so wróćić wróćić so, wotsalić so

dohromady: 268x komen dohromady: 209x
přińć, 3x přichadźeć

dohromady: 90x přińć, 14x přichadźeć

Tabulka 2: „kommen“ w Lutherowej bibliji a serbske wotpowědniki

Nimo dohromady 55 padow, w kotrychž njepřełožowachu němske „kommen“
w starym wudaću z formu přińć abo přichadźeć, namakamy pak tu tež 34
přikładow z formu werba přińć a jedyn z formu werba přichadźeć, kotrymž

31 Jedna so wo přikład (7), w kotrymž wužiwa Frencl słowjeso přechadźeć so, přir.
horjeka.
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njewotpowěduje w Lutherowym přełožku biblije forma „kommen“. To je
poměrnje mało, tola pokazuja tute přikłady jasnje, zo měještej werbaj
w staršej serbšćinje samostatny woznam. W Lutherowej bibliji steja na
tutych městnach předewšěm pohiby pomjenowace słowjesa, kaž „gehen“,
„steigen“, „reisen“, „ziehen“, „begegnen“, „bringen“. Často jewja so tute
słowjesa hromadźe z partiklemi, kotrež buchu zwjetša tež do stareho
serbskeho přełožka přenjesene. Rědšo jedna so wo abstraktnǐse słowjesa kaž
„widerfahren“, „hier sein“, „eins werden“, „aus werden“, „sich zu tun“ oder
„sich heraus tun“, kotrež buchu w serbskim teksće hinak formulowane.

Jenož w dźewjeć z tutych 34 přikładow namakamy tež w nowšim
serbskim přełožku formu słowjesa hić, sydom razow z prefiksom při-, dwójce
z prefiksom wu-. Dale wuzwolichu za nowy přełožk jónu werb přichadźeć
a jónu wuchadźeć. W tamnych padach wuzwolichu za nowy serbski tekst
dospołnje hinaši werb. Mjez nimi su – runje kaž w Lutherowym přełožku
– słowjesa, kiž pomjenuja pohib, kaž: překročić, kročić, přistupić, podać
so, pobyć, přinjesć, ćahnyć, wróćić so, zetkać, wutyknyć, walić. Prefiks
při- jewi so mjez nimi jenož dwójce, wu- a pře- kóždy jónu. Šěsć werbow
je njeprefigowanych. Nimo toho su pak tež słowjesa z jara wšelakorymi
woznamami, kaž poddać so, spjelnić, dojednać, dopjelnić, natwarić, stać so,
čakać, słušeć. Tule nastawa nimale zaćǐsć, zo je nowši serbski přełožk blǐsi
němskemu hač bě to stare wudaće. Hač měrja so tute změny pawšalnje
přećiwo germanizmej přińć abo hač bě wotpohlad wobdźěłarjow, swěrnǐso
po grjekskej (abo samo němskej?) předłoze přełožować, wšak njehodźi
so hižo prajić. Jednoznačnu zhromadnosć mjez tutymi přikładami wšak
njewidźu. Je tež móžne, zo hrajachu tu čěski abo pólski přełožk wěstu rólu,
přirunować měło so wězo tež hǐsće z druhimi serbskimi přełožkami (na př.
z přełožkom Swětlika z lět 1688-1707). W jednym přikładźe wuwostajichu
pódlansku sadu z wotpowědnym słowjesom w nowšim teksće cyle, tež tu
jedna so wo metaforiske wužiwanje słowjesa přińć, kotremuž wotpowěduje
tu w němčinje „werden“:

(30) 1728: Da Schak nikoho wot tebe nochzu wuttupicż wot mojeho wołtarja,
So bu twojej wocżi Sahinuli, a twoja duScha ßo rudżiła, wSchitka cżroda
twojeho doma, dyrbi wumrecż; dyż kmuSkim ljetam pSchindże.

1976: A jeli // njewutupju ći ja jednoho wot swojeho wołtarja, da
jenož tohodla, zo byštej jeho woči hinyłoj a jeho duša so rudźiła. Wša
syła twojeho domu ma pak přez mječ ludźi wumrěć.

Lutherowa biblija: Doch wil ich aus dir niemand von meinem Altar
ausrotten / Auff das deine augen verschmachten / vnd deine seele
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sich greme / vnd alle menge deines Hauses sollen sterben / wenn sie
Menner worden sind.

(1Sam 2.33)

Skónčnje pobrachuje w jednym přikładźe (1Sam 18.6) wotpowědna sada
cyle, a to kaž w přełožku Luthera tak tež w nowšim serbskim wudaću.

1728 1960-76 Lutherowa biblija

139x přińć 53x přińć 47x komen, 2x her( )ein komen,
hinein komen, uber komen, 2x
gehen

dom přińć, sem přińć, wottud přińć,
zaso přińć

4x komen

8x žane słowjeso 2x her komen, 5x komen, werden

2x přiblǐzić, zblǐzić 2x komen, nahe komen

2x być + predikatiwum, přebywać,
sčinić, wudyrić, zajeć, kidać, 2x
kidnyć, měć, wotmołwić, přinjesć,
počeć, 2x wopušćić, skóržić, spać,
přesydlić so, wobzamknyć, zličić, 5x
wróćić so, nawróćić so, připinyć

26x komen, her komen

3x ćahnyć, 2x wućahnyć, doćahnyć 4x komen, komen + fur + ak.,
heim komen

čakać begegnen

6x přichadźeć, wuchadźeć, chodźić, 3x
hić, 9x dóńć, tam dóńć

21x komen

2x pochadźeć komen, von dannen komen

4x wuńć 3x komen, werden aus + dat.

dopjelnić, słušeć, natwarić hie sein, dahin sein, sich zu
thun

2x podać so eingehen, komen

4x stać so hin furt komen, 2x begegnen,
widerfahren

2x walić so komen, begegnen

2x dale přińć dale přichadźeć, překročić geraten + uber + ak., darüber
gehen

15x dele přińć pobyć, zaso wuńć, prěki přińć herab ziehen, hin ab steigen, an
gelangen

dele přićahnyć, dele zastupić, hić, 2x
dele přińć, sem přińć, přińć

7x (h)er( )ab komen

tam dele so podać, tam so podać, přińć 3x ernider komen

zawróćić so, přińć 2x hinab komen

hew dele přińć sem přińć erab komen

2x tam dele přińć dele přińć, tam dele přichwatać da hin ab komen, hin ab daselbs
hin komen
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1728 1960-76 Lutherowa biblija

5x dom přińć dom přińć, domoj přińć, wróćić so, 2x
přińć

4x heim komen, zum Hause
eingehen

2x domoj přińć domoj přińć, zastupić 2x heim komen

hew přińć, jow
přińć, zaso jow
přińć

2x sem přińć, wróćić so herkomen, herein komen, wider
hie her komen

3x horje přińć horje so podać, ćahnyć, domoj hić 2x hin( )auff komen, komen + auff
+ ak.

hromadu přińć,
hromadźe přińć

zhromadźić so, (zhromadnje) so wróćić zusamen komen, mit einander
komen

2x napřećo přińć napřećo přińć, napřećo dele ćahnyć begegnen, begegnen + hinab
steigen

6x nutř přińć přińć, žane słowjeso 2x herein komen

přińć, přiběžeć, podać so 3x hin( )ein komen

přistupić hin ein gehen

sem nutř přińć zastupić her ein komen

2x přezjedne přińć 2x dojednać 2x eins werden mit + dat.

prjedy přińć prjedy přińć zuuor komen

11x sem přińć 2x přichadźeć, 4x sem přińć, 2x přińć 7x herkomen, her ein komen

spjelnić her gehen

prěki sem přińć, kročić herüber gehen, daher reisen

sem dele přińć sem přiwjesć hernider hie her komen

přińć + srjedźa
mjez + ak.

přinjesć komen + unter + ak.

tam přińć tam přińć daselbs hin komen

11x won přińć won přińć, podać so 2x hin( )aus( )gehen

wutyknyć sich heraus thun

5x wuńć, zestupić, přichadźeć, won
přińć

8x (h)er( )aus komen

won napřećo přińć zetkać er aus entgegen gehen

wotsal přińć wottud woteńć von dannen komen

wysoko přińć zběhnyć so hoch komen

zwopjećicu přińć domoj ćahnyć wider komen

27x zaso přińć přinjesć, wróćić bringen, wider bringen

žane słowjeso žane słowjeso

wróćo być, 3x zaso přińć, zaso so
zhromadźić, zaso so wróćić, nawróćić
so, 17x wróćić so

24x wider( )komen

4x přichadźeć přichadźeć gehen

přichadźeć, přińć 2x komen
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1728 1960-76 Lutherowa biblija

přistupić komen + fur + ak.

cyłkownje:
242x přińć, 4x
přichadźeć

cyłkownje: 91x přińć, 12x přichadźeć cyłkownje: 212x komen

Tabulka 3: přińć a přichadźeć w starym serbskim přełožku a jeju wotpowědniki
w Lutherowej bibliji a w nowšim serbskim přełožku

5. Zjeće

Hodźi so prajić, zo přełožowachu němske „kommen“ do staršeje serbšćiny
wosebje potom ze słowjesom přińć, hdyž jedna so wo pohib w rumje.
Z přenjesenjom metaforiskich wužiwanjow němskeho „kommen“ mějachu
přełožowarjo wjetše ćeže. Tu wuzwolichu 16 razow hinaši werb abo
namakachu rozrisanja bjez werba, w někotrych tajkich padach steji słowjeso
přichadźeć abo tež přińć (37 razow). Z tym pokazuje tute přepytowanje
jasnje, zo njewotpowědujetej serbske přińć a přichadźeć stajnje němskemu
„kommen“ a puristiske zapřimnjenja wobdźěłarjow nowšeho wudaća běchu
často přehnate. Pola změnow w nowšim serbskim přełožku napadnje wosebje
wo wjele časćǐse wužiwanje formow werba přichadźeć. Tu dyrbjało so
dokładnǐso přepytować, hač jednaše so w staršej serbšćinje pola tuteju
werbow woprawdźe wo aspektowy porik, kaž je to w modernej spisownej
serbšćinje. Bě-li tomu tak, dyrbjało so na prašenje za přičinu tutych
aspektowych změnow wotmołwić – wšak jedna so stajnje wo samsny
kontekst. Móžne wšak tež je, zo měješe słowjeso přichadźeć w staršej
serbšćinje hinaši woznam hač přińć a to nic (jenož) nastupajo aspekt.
Potom by prawdźepodobne było, zo hodźeše so přińć w staršej serbšćinje
ipf. kaž tež pf. wužiwać. Ličba dokładow ze słowjesom přichadźeć wšak
njeje wulka dosć, zo by so na tute prašenja móhła wotmołwa namakać.
Scyła sym zdónk -chad- w starych serbskich tekstach jenož zrědka namakała,
a hdyž, potom zwjetša w přenjesenym woznamje a z hinašimi prefiksami.
Z tu wobjednanych přikładow hodźi so konkludować, zo běše tutón zdónk za
abstraktnǐse woznamy rezerwowany, štož widźimy tež w modernej serbšćinje
– přir. woznam słowjesy wuchadźeć, kiž ma po Völkelu 1981 jenož abstraktne
woznamy a wuńć, kiž móže tež „pohib z něčeho won“ woznamjenić.
Wužiwaše-li so tutón zdónk w staršej serbšćinje w „prěnjotnym“ zmysle
pohiba w rumje, je so wón wosebje w iteratiwnym konteksće wužiwał. Tole
dyrbjało so pak na wjetšim korpusu přepytować.
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Móžna imperfektiwna „alternatiwna forma“ sem hić abo hew/jow hić
wustupuje tohorunja zrědka w mojim korpusu. Partikla sem steji w starym
teksće husćǐso ze słowjesom přińć (13 razow) hač z njeprefigowanym hić
(5 króć) a hew resp. jow namakach tam tohorunja husćǐso z přińć (kóžde
dwójce) hač z hić (kóžde jónu). Předewšěm pak njehodźa so tak změny
k słowjesu přichadźeć w nowšim wudaću wujasnić: tute słowjeso steji –
tež hromadźe z partiklu sem abo hew/jow – husćǐso za formy werba
přińć stareho teksta (dohromady dwójce – při čimž bu partikla potom
w nowšim teksće wuwostajena), hač za formy njeprefigowaneho hić z tajkej
partiklu (dohromady jónu – při čimž bu w tutym padźe wužiwana partikla
hew narunana z tamle, štož pokazuje na to, zo nima partikla w tutej
sadźe směrowy woznam). Mała ličba dokładow w mojim korpusu potajkim
njedowola na žadyn pad tezu wo aspektowym poriku sem abo hew/jow hić
(ipf.) – přińć (pf.) w staršej serbšćinje.

Porno tomu pokazuja přikłady jasnje, zo wužiwaše so přińć
předewšěm jako słowjeso pohibowanja, metaforisce wužiwanemu „kommen“
wotpowěduje jenož druhdy, nic pak prawidłownje. Tohodla dyrbimy z toho
wuchadźeć, zo płaći tute słowjeso w prěnim rjedźe jako prefigowany werb
pohibowanja w gramatiskim zmysle.

Do wočow bija při wšěm někotre sebi napřećo stejace dokłady, w kotrychž
w starym teksće při samsnym woznamje a podobnym konteksće jónu
wužiwachu přińć, druhi króć zaso nic. Tute přikłady pokazuja na puristiske
nastajenje přećiwo wužiwanju słowjesa přińć w přenjesenym woznamje hižo
we 18. lětstotku. Wone dowola najebać tu prezentowaneje powšitkowneje
tendency tezu, zo bě tajke abstraktne wužiwanje słowjesa přińć a wosebje
słowjesa přichadźeć w tehdomnǐsej serbšćinje móžne abo samo běžne.
Nimo prefigowaneho słowjesa pohiba přińć1 hodźało so potajkim w staršej
hornjoserbšćinje tež wo wužiwanju słowjesa přińć2 w přenjesenym woznamje
rěčeć.
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wohndaty wot J. Möhnja Duchomneho w Njeßwacżidli. w BudySchini
s Winklerjowem Pißmom.

11. Nowy Zakoń 1966 Swjate Pismo Noweho Zakonja, Budyšin.
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Testament Bożoho S. Pisma [...] [Handschrift im Archiv des Bautzener
Domstifts, 4 Bände, Signatur T III 6, 7, 8 sowie T III] – cit. po Wölke
2005, 299.

Literatura

1. Bayer 2006 Sprachkontakt deutsch–slavisch. Eine kontrastive
Interferenzstudie am Beispiel des Ober- und Niedersorbischen,
Kärntnerslovenischen und Burgenlandkroatischen, Berlin.

2. Bermel 1997 Context and the Lexicon in the Development of Russian
Aspect, London, Berkeley, Los Angeles, 1997.
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Dušan Šołta
Lipsk

Archaizmy w načasnym serbskim
słownikarstwje

Zawod

W předležacym dźěle zaběram so z problematiku leksikaliskich archaizmow
w hornjoserbšćinje. Problemy „markěrowanja“ rěče z pomocu zestarjenych
słowow dadźa so we wjacorych aspektach rozjimować, tu zajimuje mje
wosebje prašenje, kak daloko wotpowěduja markěrowanja lematow na
časowej runinje w Prawopisnym słowniku Pawoła Völkela wobdźěłanym wot
Tima Meškanka1 aktualnemu rěčnemu začuwanju w ludźe.

Na spočatku rozwažowanjow ma so terminus „archaizm“ definować
a trěbnosć terminusa znazornić. W Metzlerowym leksikonje rěče čitamy pod
zapřijećom „archaizm“ slědowace:

Wörter, Wortformen, syntakt. Erscheinungen und Schreibungen,
die für einen best. Zeitraum als veraltend gelten und schließl. als
veraltet betrachtet werden. In der antiken Rhetorik stilist. Mittel
des Redeschmucks (ornatus). – Als rhetor. Stilmittel werden A.
absichtsvoll in Lit. und Poesie, polit. Rede, in der Werbung genutzt
und sollen je nach Kontext zeitdistanzierend, iron. oder pathet.
wirken.2

W němskich słownikach a dźěłach k leksikografiji dźěla so zestarjene
słowa do archaizmow a historicizmow. Rozdźěl mjez denotatomaj wobeju
terminusow tči w jeju funkciji – słowo je zestarjene, dokelž je wužiwanje
denotata zestariło (pad historicizma) resp. dokelž so forma słowa hižo
njetrjeba (archaizm). Wudawarjo słownika Duden wužiwaja slědowace
skrótšenki a zapřijeća jako markěrowanja: (1) za historicizmy „nationalsoz.“
(nacionalsocialistiske), „früher“ (tehdy) a „hist.“ (historiske), (2) za
archaizmy „veraltet“ (zestarjene) a „veraltend“ (zestarjace).3 Sćěhowace
rozjasnjenja za wužiwane zapřijeća so podaja:

veraltend: nur noch selten, meist von der älteren Generation gebraucht

1 Pawoł Völkel, Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče, wobdźěłał Timo Meškank.
Budyšin 2005.

2 Helmut Glück (wud.), Metzler-Lexikon Sprache, Stuttgart 2000, str. 58.
3 Přir. Christian Bergmann, Überlegungen zur historischen Schichtung des

Wortschatzes der deutschen Sprache, w: Leipziger Arbeiten zur Sprach- und
Kommunikationsgeschichte, 2. Festschrift für Rudolf Große, Frankfurt am Main 1995,
str. 17.
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veraltet: nicht mehr Bestandteil des Wortschatzes der
Gegenwartssprache; kann aber noch in altertümelnder,
scherzhafter oder ironischer Ausdrucksweise gebraucht werden

früher: die Sache, um die es geht, ist heute nicht mehr üblich oder
aktuell

historisch: das, was das Wort bezeichnet, gehört einer vergangenen
Geschichtsepoche an

national-

sozialistisch: Zugehörigkeit zur Sprache des Nationalsozialismus oder
für die Zeit des Nationsozialismus charakteristische
Verwendungsweise.4

Rozeznawanje mjez „früher“ a „hist.“, kaž w słowniku Duden, njeje jasne
a tutón zjaw je so hižo w někotrych dźěłach kritizował.5

Wobhladajmy sej situaciju w serbskej leksikografiji. W P. Völkelowym
Prawopisnym słowniku namakatej so za zestarjene słowa markěrowani
„zest.“ (zestarjene) a „hist“ (historiske).6 Kolektiw wokoło Helmuta Jenča
je w dwuzwjazkowym słowniku časowej markěrowani „veralt.“ (zestarjene)
a „veraltd.“ (zestarjace) wužiwał za archaizmy kaž tež za historicizmy.7

W serbskim načasnym słownikarstwje so potajkim njejednotnje mjez
historicizmami a archaizmami rozeznawa. Ani w jednym ani w druhim
słowniku so markěrowanske predikaty njewujasnjuja.

Po Herberće Ernsće Wiegandźe ma so při zwěsćenju leksikaliskeho
archaizma mjez intrakomunikatiwnej a ekstrakomunikatiwnej perspektiwu
rozeznawać. Přiwobroćmy so intrakomunikatiwnej perspektiwje. Pola
jednotliwca jedna so wo archaizm, jeli wón słowo abo frazu w uzuelnym
wužiwanju jako zestarjenu, njemodernu abo staromódnu začuwa. Jako
zakład jeho posudźowanja słuži jemu wězo jeničce swoje komunikatiwne
nazhonjenje we wobchadźe z jako zestarjeny začuwanym wurazom.8

Jeli wjetšina maćernorěčnych čłonow srjedźneju dweju wot štyrjoch
žiwych generacijow (wnučki, dźěći, starši, dźědojo a wowki) towaršnosće
wuraz jako zestarjeny začuwa, hodźi so wón jako na časowej

4 Klaus-Dieter Ludwig, Überlegungen zu einem Wörterbuch der Archaismen, w:
Symposium on Lexicography VII [. . . ], Tübingen 1996, str. 164-165.

5 Tež tam.
6 Přir. P. Völkel, Prawopisny słownik, op. cit., str. 10-11.
7 Helmut Jenč, Němsko-hornjoserbski słownik. Spisali Helmut Jenč, Frido Michałk

a Irena Šěrakowa, sobu dźěłał Jurij Měrćink, Budyšin 1989, str. 11.
8 Přir. Herbert Ernst Wiegand, „Mit dem Teufel auf dem Höllenmarkt marschieren“.

Zweisprachige Wörterbücher mit Deutsch als Pflegestätten deutscher Archaismen?, w:
Leipziger Arbeiten zur Sprach- und Kommunikationsgeschichte 9. K. D. Ludwig zum 65.
Geburtstag, Frankfurt am Main 2002, str. 139 sć.
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runinje markěrowany zastopnjować. Wiegand rozeznawa tu mjez žiwymi
leksikaliskimi archaizmami a pasiwnje žiwymi leksikaliskimi archaizmami.
Prěnje su tajke archaizmy, kotrež so hǐsće ertnje wužiwaja, druhe
dopokazuja nawopačnu kajkosć – wone so hižo ertnje njewužiwaja (so pak
rozumja, jeli na nje w tekstach storčǐs). Na kóncu wotmjezuje Wiegand
hǐsće wot tuteju typow t. mj. mortwe archaizmy. To su słowa, kotrež słušeja
k samsnemu rěčnemu stadiumej kaž hornjej předstajenej typaj, wone so pak
njewužiwaja a tež w tekstach hižo njerozumja.

Za rěčacych je ćežko spóznać, hač so pola jim njeznateho słowa wo
mortwy archaizm, wo neologizm abo wo jim prosće njeznate słowo jedna.
Zo by so to wujasniło, su trěbne ekstrakomunikatiwne srědki. Z pomocu
elektroniskeho korpusa a staršich słownikow hodźi so relatiwnje jasnje
zwěsćić, do kotreho rěčneho stadiuma so słowo zarjaduje, hač je to prosće
rědke, zestarjene abo nowe słowo.9

Rozeznawanje do žiwych archaizmow a do pasiwnje žiwych archaizmow
nima w padźe serbšćiny wužitk, dokelž je wužiwanje pisomneje serbšćiny
skerje wobmjezowane. Je tuž dosahace, jeli so słowa na časowej runinje
dźěla do mortwych, zestarjenych a žiwych słowow.

*

Po wudawarjach Metzleroweho słownika rěče so archaizmy rozumja
a wužiwaja jako stilistiske srědki. Tajke postupowanje motiwuje runočasnje
klasifikaciju słowneho składa do archaizmow a njearchaizmow, štož je bjez
dwěla wažne za tych, kiž datu rěč wuknu (a- wěste słowo so běžnje wužiwa,
b- wono je hižo rědke, c- zestarjene atd.). Tež za (młodych) serbskich
spisowaćeljow, kotřiž wot doma hižo bohatu serbšćinu njeznaja, je tajka
klasifikacija we wobłuku leksikografije wulka pomoc.

Po Dieterje Cherubimje móžemy archaizmy po sćěhowacych kriterijach
abo přiznakach spóznać:

Sie werden formal, inhaltlich oder funktional im Kontrast zu
einem aktuellen Sprachzustand als „abweichend“ oder „markiert“
eingestuft;

sie lassen sich – mehr oder weniger sicher – einem „älteren“
Sprachzustand zuordnen;

sie erfüllen bestimmte stilistische Funktionen im aktuellen
Sprachgebrauch.10

9 Tež tam.
10 Dieter Cherubim, Hochton-Archaismen in akademischen Sprachspielen, w: Leipziger

Arbeiten zu Sprach- und Kommunikationsgeschichte 9 [. . . ], Franfurt am Main 2002, str.
74.
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Prěni přikład (1) dopokazuje hižo naspomnjenu intrakomunikatiwnu
perspektiwu. Za (2) je trěbna wěsta rěčna kaž tež historiska wěda.
Jeli wužiwar tajku nima, hrabnje wón za słownikom, takrjec za
ekstrakomunikatiwnej perspektiwu, zo by korektne přirjadowanje wěsteho
słowa dowědźił. Słowniki dyrbja tuž korektny načasny rěčny staw
wotražować. Za (3) je trěbna wěsta intencija za wužiwanje, kotraž je
motiwowana přez konwencije abo kontekst.

Sam koncept „archaizma“ nasta hižo w antice składnostnje
interdisciplinarneje diskusije wo t. mj. „čistoće“. Zjaw čistoty poćahowaše
so tohorunja na rěč, wuprajenje by dyrbjało jasne a wšěm zrozumliwe
być, potajkim „čiste“. Wužiwanje archaizmow we wšědnej komunikaciji
wobhladowaše so přez antikskich slědźerjow jako elitarne a njetrjebawše.
Z „poetiskej licencu“ pak móžachu so archaizmy jako „ornatus“ swobodnje
wužiwać.11

Dale čitamy pola D. Cherubima, zo wužiwaja so archaizmy (dźensa) mjez
druhim w sćěhowacych kontekstach respektiwnje ze sćěhowacej motiwaciju:

(a) zo by tekst historiski kolorit dóstał;

(b) zo by so pozitiwna distanca (zdwórliwosć) při narěčenjach w listach
zwurazniła;

(c) zo by so negatiwna distancu přez ironiju, wusměšowanje temow,
měnjenjow abo wosobow (w satiriskich a politiskich tekstach) docpěła;

(d) zo by so nadhódnoćenje sebje samoho resp. situacije a objekta, wo
kotrymž so rěči abo za legitimaciju něčeho (juristiske, nabožinske
teksty), podšmórnyło.12

Tu so hižo pokaza, zo su w serbšćinje tajke situacije, kotrež wužiwanje
archaizmow a historicizmow determinuja, relatiwnje wobmjezowane.
Satiriskich a politiskich tekstow w serbskich ćǐsćanych medijach njeje wjele.
Z přikładom za němski časopis, w kotrymž so nadměru wjele archaizmow
wužiwa, móže być „Der Spiegel“, a dokładny serbski wotpowědnik (ani
w zjednorjenej formje) nimamy. Při narěčenjach w listach so přewjele
wšelakorych słowow wužiwać njemóže a juristiske teksty su znajmjeńša
za šěrši kruh čitarjow njezajimawe. Za wužiwanje zestarjenych słowow
zwostanu tuž jeničce nabožinske teksty, wosebje biblija a kěrluše, a w daľsim

11 Tež tam.
12 Tež tam, str. 75.



Archaizmy w načasnym serbskim słownikarstwje 115

tež tajke teksty, kotrež je awtor chcył z historiskim koloritom barbić (kaž na
přikład twórba Serbscy rjekowje wot Jakuba Lorenca-Zalěskeho). Do kotreje
měry so w serbšćinje archaizmy jako stilowy srědk wužiwaja, by so dyrbjało
separatnje přeslědźić.

Na slědowacych stronach přepytuju, kak daloko so archaizmy, kotrež
so we P. Völkelowym słowniku jewja, pola informantow jako zestarjenki
začuwaja. Připódla spytam tež zhonić, hač njezačuwaja so někotre
njemarkěrowane słowa hižo jako zestarjene.

Metodiske postupowanje

Jako zakładne žórło archaizmow za předležacu studiju sym wužiwał Pawoła
Völkelowy Prawopisny słownik, z kotrehož sym wšě słowa z markěrowanjom
„zest.“ ekscerpował. Tak stworjenu lisćinu sym zwužił na słowa, kotrež so we
słowniku podawaja z wotkazom na synonym, kotryž so město zestarjeneho
słowa dźensa wužiwa.

Zwužena lisćina archaizmow wopřija něhdźe 250 hesłow, z kotrejež sym
wubrał 16 słownych „kandidatow“, kotrež su so mi zdali być přihódne za
mój zaměr. Přidatnje sym sej wupytał daľse 23 leksemow, kotrež běch
sebi při recipowanju serbskeje literatury zwupisował. (Tute słowa mi pak
njejsu znate byli, pak sym je sam jako zestarjene začuwał). W daľsim
postupowanju zestajich z tutych słowow naprašnik, kotryž sym pozdźǐso
z probandami wosobinsce wupjelnił. Kóžde hesło sym přečitał z přikładowej
sadu, kotruž běch z literaturoweho korpusa wupisał, a probandźa mějachu
posudźować, hač sprěnja słowo znaja a hač zdruha je jako zestarjene
začuwaja. (Přikładowe sady namakaja so w kapitlu Wuhódnoćenje pod
jednotliwymi hesłami). Naprašował sym so dohromady 24 wosobow wobeju
konfesijow. Šěsć z nich přisłuša generaciji dźědow a wowkow w starobje
nad 60 lět, z nich bě jedna wosoba ewangelska. Dźesaćo přisłušeja srjedźnej
generaciji w starobje 40 do 60 lět, z nich stej dwě ewangelskej. Z młodeje
generacije (20 do 40 lět) rozmołwjach so z wosom ludźimi, z kotrychž staj
dwajo ewangelskej. Probandow sym kategorizował po pochadźe, t. r. hdźe su
nahladny dźěl dźěćatstwa přežiwili. Daľsi wažny kriterij bě, hač informanća
wjele abo mało serbskeje literatury čitaja. Je jasne, zo stej zapřijeći „mało“
a „wjele“ dopokazaj relatiwizma a subjektiwnosće. Na potrjeby dźěła sym
tohodla přiwzał, zo rěka „mało“ mjenje hač tři knihi a „wjele“ wjace hač šěsć
knihow na lěto. Sorabistiku staj jenož dwaj probandaj z młodeje generacije
studowałoj. Sćěhowacy wobraz probandow so w tabulce skići:
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staroba konfesija Pochad recipowanje
serbskeje
literatury

sorabistiku
studował

kat. ew. s. s-z. w. z. Bud. w. s. m.
nad 60 5 1 3 2 0 1 0 5 1 0 0/6
40-60 8 2 3 1 1 2 3 4 3 3 0/10
20-40 6 2 0 1 0 1 6 0 3 5 2/8

Tabulka 1: Rozjasnjenja k pochadej probandow: s[ewjer]: na sewjer wot Budyšina
(Radwor, Chasow); [s]ewjero-[z]apad: na sewjero-zapad wot Budyšina (Šunow,
Konjecy, Suľsecy); w[uchod]: wuchodnje wot Budyšina (Bukecy); [z]apad: zapadnje
wot Budyšina (Wotrow, Wudwor, Chrósćicy)

Wuslědki naprašowanja

Wuhódnoćejo wuslědki naprašowanja ma so to pokazać, zo so za
probandow wosebite ćeže pokazachu při klasifikowanju słowow do kategorije
„zestarjene“. Wjele z tutych słowow so w serbšćinje jenož zrědka wužiwa, tak
zo njebě jim móžno mjez jara rědkimi a zestarjenymi leksemami rozeznawać.
Serbske słowa njezestarja, dokelž so druhe słowa město nich wužiwaja, ale
dokelž so w tutych kontekstach němčina přesadźi. Hdys a hdys so někotre
słowa scyła jako zestarjene njezačuwachu, hačrunjež proband wědźeše, zo
so słowo (hižo) w ludźe njewužiwa.

Rezultaty naprašowanja dyrbja so kedźbliwje wobhladować, dokelž
je ličba 24 probandow skerje snadna a za přeswědčace statistiske daty
njedosahaca (jako tajke so wobhladuja naprašowanja ze znajmjeńša sto
probandami). Njedźiwajcy toho hodźa so někotre zajimawe tendency
z wuslědkow naprašowanja wučitać. W tabulce je podaty přehlad
wuslědkow, w njej rjaduja so słowa po tym, kelko ludźi je hǐsće znaješe:

hesła starša generacija srjedźna generacija młoda generacija
Znate
w %

Zesta-
rjene?

Znate
w %

Zesta-
rjene?

Znate
w %

Zesta-
rjene?

Zestarjene słowa po Völkelu
klamy 6/6 Haj (4) 5/10 Haj (5) 4/8 Haj (4)
žaroba 1/6

(ew.)
Haj (1) 2/2(ew.);

3/8(kat.)
Haj (1),
Ně (2)

2/2(ew.);
2/6(kat.)

Haj (2),
Ně (2)

wočuwać,
čuwać

2/6 4/10 Haj (1) 1/8
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hesła starša generacija srjedźna generacija młoda generacija
Znate
w %

Zesta-
rjene?

Znate
w %

Zesta-
rjene?

Znate
w %

Zesta-
rjene?

skróń 1/6 Ně (1) 2/10 Haj (1),
Ně (1)

1/8 Haj (1)

wulemić 0/6 2/2(ew.);
0/10
(kat.)

Haj (1),
Ně (1)

1/2
(ew.);
0/8
(kat.)

Haj (1)

póčrěć,
počěrać

1/6 Ně (1) 1/10 Haj (1) 0/8

skrjebić so 1/6 Ně (1) 1/10 0/8
stuha 1/6 Haj (1) 0/10 0/8
tyłowa 1/6 Ně (1) 0/10 0/8
zawality 1/6 Haj (1) 0/10 0/8
roćić so 0/6 0/10 1/8 Haj (1)
bjezdźak 0/6 0/10 0/8
funa 0/6 0/10 0/8
klučić 0/6 0/10 0/8
kopjo 0/6 0/10 0/8
škorodej 0/6 0/10 0/8

W słowniku P. Völkela njemarkěrowane słowa
klešiwy 6/6 Ně (2) 10/10 Haj (8) 6/8 Haj (1),

Ně (3),
Zestari
(1)

tyšny 6/6 Ně (4) 10/10 Haj (3),
Ně (4)

3/8 Haj (2),
Ně (1)

woškrot 6/6 Ně (4) 10/10 Ně (5),
Zestari
(1)

0/8

bramaty 6/6 Ně (4) 9/10 Haj (3),
Ně (2)

0/8

worćizna 6/6 Haj (1),
Ně (1)

7/10 Haj (3),
Ně (1),
Zestari
(1)

1/8 Haj (1)
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hesła starša generacija srjedźna generacija młoda generacija
Znate
w %

Zesta-
rjene?

Znate
w %

Zesta-
rjene?

Znate
w %

Zesta-
rjene?

sochor 6/6 Ně (3) 7/10 Haj (2),
Ně (3)

0/8

ćiskać 5/6 Ně (2) 5/10 Haj (5) 4/8 Haj (3),
Zestari
(1)

lado 1/1
(ew.);
4/5
(kat.)

Haj (1),
Ně (2)

2/2
(ew.);
3/8
(kat.)

Haj (1),
Ně (2)

2/2
(ew.);
1/8
(kat.)

Ně (2)

trusyć 0/1
(ew.);
5/5
(kat.)

Ně (2) 0/2
(ew.);
6/8
(kat.)

Ně (5) 0/8

dłóžba 5/6 Haj (1) 5/10 Haj (4) 0/8
čećikaty 4/6 Ně (3) 6/10 Haj (2) 1/8
lečwo,
wlečwo

2/6 Haj (1) 7/10 Haj (2),
Ně (1)

1/8

puck(i) 4/6 2/10 Haj (2) 0/8
žebjer 3/6 Ně (2) 0/10 2/8 Ně (2)
rozcuchany 3/6 Ně (2) 1/10 0/8
kužmoty
so honja

2/6 Ně (1) 2/10 Haj (1),
Ně (1)

0/8

kołoch 2/6 Haj (1) 1/10 1/8 Haj (1)
wumpjera 1/6 Ně (1) 1/10 0/8
kłubach 1/6 Ně (1) 0/10 0/8
budmo 0/6 0/10 0/8
čěpčenje,
čěpčić so

0/6 0/10 0/8

měrik 0/6 0/10 0/8
rulik 0/6 0/10 0/8

Signifikantny je wobmjezowany słowoskład młodeje generacije, kotryž so
tu pola wjele słowow raznje pokazuje. Šěsć leksemow (sochor, woškrot,
worćizna, bramaty, dłóžba, trusyć) su w młodej generaciji dospołnje
woteznate, hačrunjež funguja hǐsće w srjedźnej a wězo staršej generaciji
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pola přesahowaceje wjetšiny jako uzus. Dwě słowje z tutych stej pak
tež po měnjenju srjedźneje generacije zestarjenej. Njeje pak ani jednoho
słowa, kotrež bě wšěm młodym probandam znate. Docyła njeznate běchu
slědowace słowa: bjezdźak, funa, klučić, kopjo a škorodej ze zestarjenych
słowow a budmo, čěpčić so, měrik a rulik ze słowow, kiž njejsu pola Völkela
markěrowane.

Lěpše zwobraznjenje rozšěrjenosće słowow docpějemy we formje tabele.
W njej zwobrazni so procentualnje, kak často běchu słowa we wšelakorych
generacijach znate (wuwzate buchu jenož nikomu njeznate słowa).

Hesła starša generacija srjedźna
generacija

młoda
generacija

Zestarjene słowa po słowniku P. Völkela
klamy 6/6 5/10 4/8
žaroba 1 (ew)/6 2/2 (ew); 3/8

(kat.)
2/2(ew); 2/6
(kat.)

wočuwać, čuwać 2/6 4/10 1/8
skróń 1/6 2/10 1/8
wulemić 0/6 2/2 (ew); 0/10

(kat.)
1/2 (ew.); 0/8
(kat.)

póčrěć, počěrać 1/6 1/10 0/8
skrjebić so 1/6 1/10 0/8
stuha 1/6 0/10 0/8
tyłowa 1/6 0/10 0/8
zawality 1/6 0/10 0/8
roćić so 0/6 0/10 1/8

W słowniku P. Völkela njemarkěrowane słowa
klešiwy 6/6 10/10 6/8
tyšny 6/6 10/10 3/8
woškrot 6/6 10/10 0/8
bramaty 6/6 9/10 0/8
worćizna 6/6 7/10 1/8
sochor 6/6 7/10 0/8
ćiskać 5/6 5/10 4/8
lado 1/1 (ew.); 4/5

(kat.)
2/2 (ew.); 3/8
(kat.)

2/2 (ew.); 1/8
(kat.)

trusyć 0/1 (ew.); 5/5
(kat.)

0/2 (ew.); 6/8
(kat.)

0/8
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Hesła starša generacija srjedźna
generacija

młoda
generacija

dłóžba 5/6 5/10 0/8
čećikaty 4/6 6/10 1/8
lečwo, wlečwo 2/6 7/10 1/8
puck(i) 4/6 2/10 0/8
žebjer 3/6 0/10 2/8
rozcuchany 3/6 1/10 0/8
kužmoty so
honja

2/6 2/10 0/8

kołoch 2/6 1/10 1/8
wumpjera 1/6 1/10 0/8
kłubach 1/6 0/10 0/8

LEGENDA:
70 % a wjace
30 do 70%
mjenje hač 30%

W młodej generaciji běchu słowa kołoch, wlečwo, čećikaty, worćizna, roćić
so, wulemić a skróń jenož jeničkej wosobje znate. Tuta wosoba pak
studowaše sorabistiku, a na tajke wašnje su so znajomosće zestarjenkow
pola młodeje generacije do wěsteje měry zwyšili.

Sćěhuje přehlad wo słowach, kotrež su so přewažnje jako zestarjene
začuwali.

Wiegand twjerdźi, zo je za markěrowanje słowa w časowej dimensiji
wažne rěčne začuće srjedźneju wot štyrjoch žiwych generacijow.13 Tuž stej
jenož tej dwě generacije w sćěhowacej tabeli wobkedźbowanej. Hesła su
w njej rjadowane po tym, kak husto su so wone jako zestarjene začuwali.
Słowa, kotrež srjedźnymaj generacijomaj njejsu znate byli, so njejewja:

Hesła Zestarjene?
Zestarjene słowa po słowniku P. Völkela

klamy Haj (9)
wočuwać, čuwać Haj (1)
skróń Haj (2), Ně (1)
wulemić Haj (2), Ně (1)
póčrěć, počěrać Haj (1)

13 Přir. H. E. Wiegand, „Mit dem Teufel . . . “, op. cit., str. 140.
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Hesła Zestarjene?
roćić so Haj (1)
žaroba Haj (3), Ně (4)
skrjebić so žane podaće

We Völkelu njemarkěrowane słowa
klešiwy Haj (9), Zestari (1), Ně (3)
ćiskać Haj (8), Zestari (1)
worćizna Haj (4), Zestari (1), Ně (1)
dłóžba Haj (4)
čećikaty Haj (2)
puck(i) Haj (2)
kołoch Haj (1)
lečwo, wlečwo Haj (2), Ně (1)
tyšny Haj (5), Ně (5)
bramaty Haj (3), Ně (2)
sochor Haj (2), Ně (3)
kužmoty so honja Haj (1), Ně (1)
trusyć Ně (5)
woškrot Zestari (1), Ně (5)
lado Haj (1), Ně( 4)
žebjer Ně (2)
rozcuchany žane podaće
wumpjera žane podaće

LEGENDA:
začuwa so přewažnje jako zestarjene
žane jednotne posudźowanje
začuwa so přewažnje jako njezestarjene

Wuslědki w detailu

Zestarjene słowa we Völkelowym Prawopisnym słowniku

I. Probandam njeznate słowa

a) Słowa, kotrež so w H. Jenčowym dwuzwjazkowym słowniku njejewja:

1. kluč|ić ∼u, ∼ǐs, pret ∼ach, ∼eše ip (*↑křiwić) zest.
krümmen, biegen

W korpusu njeje so žadyn přikład namakał.
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2. kopj|o ∼a n (*↑hlebija) zest. Lanze, Speer

Khodźić z trubu a z kopjom.

Jan Wjela-Radyserb, Metaforiske hrona (1905), str. 75

Jenički dokład w korpusu, kaž je widźeć, so pola J. Wjele-Radyserba
namaka.

b) Słowa, kiž jewjachu so tež pola H. Jenča z markěrowanjom „veralt.“

1. bjezdźak indekl. zest. unwillkürlich, wider Willen,
ungern

Sćěhowaše přecy hǐsće tych třoch ćěkancow z Bethlehema
a złobješe so nastajnosći, zo tale bjezdźak hońtwa nima wuspěcha
ani kónca.

Mikławš Bjedrich-Radlubin, Betlehemske dźěćatko a druhe
legendy (1916)

Bosćijej so skoro zda, zo jeho lěpše, nadobnǐse mysle doprědka
ćěrja, nic žadosć za pjenježnym bohatstwom a nahladnym wěnom
za swoje dźěći, ale mysle a přeća za cyły lud, za tón lud, kǐz
tuchwilu bjezdźak dźěła a so bjez kubłanja nihdy njewuswobodźi.

Marja Kubašec, Bosćij Serbin. 3 dźěl (1965), str. 115

So najhusćǐso rozumješe jako „zadarmo“, prěnjotny woznam pak njebě
nikomu znaty. Interferenca z woznamom „bjez dźaka“ w zmysle „zadarmo“
běše zawěsće tež z přičinu, zo so słowo zhubi. Tež pola H. Jenča so słowo
jewi z markěrowanjom „veralt.“.

c) Słowa, kiž su pola H. Jenča z markěrowanjom „veraltd.“ podate:

1. Funa - plista

Funu sunyć.

Jan Wjela-Radyserb, Metaforiske hrona (1905), str. 37

W elektroniskim korpusu namaka so jenož jenički přikład pola
Wjele-Radyserba w jeho Metaforiskich hronach z lěta 1905.

II.Někotrym probandam hǐsće znate słowa

a) Słowa, kotrež so w dwuzwjazkowym słowniku H. Jenča njejewja:
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1. čuwa|ć ∼m, ∼š ip (wočuwać) zest. Wachen

Symanje, ty spǐs? Njejsy ani jednu hodźinu wočuwać móhł?

Swjate pismo (2006), Mark 14, 37

Znate? Haj (7), ně (17).

Zestarjene? Haj (1).

Słowo bě nimo jednoho wuwzaća jenož znate pola katolskich Serbow,
wosebje ze spěwa „Boža nóc“ wot Bjarnata Krawca. Korektny woznam bě
pak lědma znaty. Někotřim bě słowo znate z póľsćiny, nic pak ze serbšćiny.
W tekstowym korpusu namaka so słowo jenož w bibliji a we wosadniku
w kěrlušu čo. 458 (słowa po Michale Wałdźe). W Rězakowym słowniku steji
pod hesłom „wachen“ nimo stražować w spinkach wočuwać. Pola Pfuhla
namaka so pod hesłom čuwać přełožk „wachen“ a přispomnjenje, zo je
słowo zestarjene a ze starych katolskich kěrlušow. Pospyt wožiwjenja słowa
po druhej swětowej wójny je potajkim zwrěšćił.

2. skrjeb|ić so ∼ju so, ∼ǐs so, pret ∼ich so, ∼i so p
(*↑zmoršćić so) zest. einschrumpfen, verschrumpfen

Skrjebjena kaž sušenka.

Jan Wjela-Radyserb, Metaforiske hrona (1905), str. 20

Znate? Haj (2), ně (22).

Słowo skrjebić so je ze wšěmi swojimi wotwodźenkami w elektroniskim
korpusu jenož jónu dokładźene a to w Metaforiskich hronach J.
Wjele-Radyserba. Tam hodźi so wone rozumić w zmysle zmoršćene, kaž
to tež Völkelowy słownik podawa. W słowniku Rězaka steji, zo wužiwa
so wuraz za črije, kotrež so póčnu rozpróć resp. rozpušćić (bröckelig,
brüchig). Jenička wosoba, kotraž je słowo aktiwnje znała, běše z Wudworja
a je hižo starša hač 80 lět. Skrjebjene je po jeje rěčnym začuću něšto
wědomje zmoršćeneho abo zatołkaneho, zo by rjenje wupadało. Jako přikład
poda wona skrjebjenu papjeru w zmysle němskeho „Krepppapier“. Druhej
wosobje wuraz skrjebjena papjera pječa něšto praješe.

3. stuh|a ∼i f (*↑bant) zest. 1. Band (tkanina); 2. Schleife
(dźěl narodneje drasty)
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Znate? Haj (1), ně (24).

Zestarjene? Haj (1).

Jenož jenička wosoba znaješe słowo stuha w zmysle „bantow pola serbskeje
narodneje drasty“. Słowo bě jej znate z basnje Handrija Zejlerja. Na titul
basnje so pak njemóžeše hižo dopomnić a baseń abo druhi dokład so
w korpusu njenamaka.

4. škorod|ej ∼eje || ∼wje f zest. Tiegel

Ja sym wulki muzikanta na lik a na škorodej; štóž mje duć
a škrabać słyši tomu wěsće derje njej’.

Handrij Zejler, z basnje Ja sym tawzynt dušny kadla (1855)

Pola njeje škorodej njewustudnje.

Jan Wjela-Radyserb, Metaforiske hrona (1905), str. 82

Słowo so w korpusu jenož w H. Zejlerjowym spěwje „Ja sym tawzynt dušny
kadla“ a w Metaforiskich hronach pola J. Wjele-Radyserba namaka. Wšitcy
probandźa słowo z tutoho ludoweho spěwa znajachu, ale woznam słowa je
dospołnje woteznaty.

5. tyłow|a ∼y f (*↑kłokownica) zest. Köcher

Přetož nětko hrabny prok, kotryž jemu za ramjo wisaše, z tyłowy
wućeže šip a jón na prok staji.

Jakub Lorenc-Zalěski, Serbscy rjekowje (wud. 1957), str. 6

Znate? Haj (1), ně (24).

W tekstowym korpusu namaka so tutón leksem jeničce w spisach Jakuba
Barta-Ćǐsinskeho a w teksće Jakuba Lorenca-Zalěskeho. Dohromady jewi
so wón jenož trójce, a zo je tute słowo woteznate žadyn dźiw njeje. Jenička
wosoba, kotraž je znaješe, zaběra so intensiwnje ze starej literaturu a je tež
hižo nad 75.

b) Słowa, kiž su pola H. Jenča z markěrowanjom „veralt.“ podate:

1. póčrě|ć ∼ju, ∼ješ, pret ∼ch, – p, počěrać (*↑powodźić)
zest. überschwemmen, überfluten

Dokeľz pak čuješe wona w jeho słowach, w jich zwuku, byrnjež
so wone ze zadwělowanjom dusyłe, zo rěči z njeho woprawdźita
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lubosć, hłuboka a ze dna wutroby so wudrěwaca, póčrě ju kaž
wulka woda tajka nutrna zbožowniwosć, zo sej při sebi zapřisaha,
zo njeda sej wot nikoho Mikławša wutorhnyć, zo budźe wo njeho
wojować ze wšěmi mocami, zo byštaj wona sama a tež wón do
połneho zboža zaćahnyłoj, njech so stanje, štožkuli chce!

Anton Nawka, Kubło pod worješinu (2003)

Znate? Haj (2), ně (22).

Wone słowo so w korpusu lědma jewi. Jenički powójnski přikład
dopokazujetej Kubło pod worješinu wot Antona Nawki a Nowy Zakoń. Dwaj
probandaj słowo z literatury znaještaj.

2. roć|ić so ∼u so, ∼ǐs so, pret ∼ach so, ∼eše so ip
(*↑přisahać) zest. schwören, beeiden
Tajkim, kotřǐz so zjawnje roća, zo wěrnosć praja, stejachu ludźo
spektisce napřećo: „štóž so wjele roći, tomu ł̌zě na čole steja“.
Serbske Nowiny, 09.03.2000

Po wobzamknjenju Łužiskich stawow z 31. měrca 1651 měješe
so ze wšitkich klětkow štyri króć za lěto wozjewić, zo je kruće
zakazane sakrować, zakliwać, so na swoju dušu roćić. Ota
Wićaz, Bur Krakora (1950), str. 12

Znate? Haj (1), ně (24).

Leksem roćić bě jenož jednej wosobje znaty, kotraž je sorabistiku studowała.
Słowo docpě wjetšu frekwencu jeničce w zběrkach starych prajidmow a pola
Jakuba Barta-Ćǐsinskeho, rědšo w dźěłach Oty Wićaza, Marje Kubašec
a Jakuba Lorenca-Zalěskeho. Wjetšina woprašowanych zrozumichu jón we
zmysle „kotřiž so zjawnje roća“ jako „kotřiž so zjawnje rokoća“.

c) Słowa, kiž su pola H. Jenča z „veraltd.“ markěrowane:

1. klam|y ∼ow plt. zest. Laden, Kramladen
Namakać dyrbjało so městno za małe „muzejowe klamy“ (němsce
so praji „Museumsshop“), z kotrychž móhł sej wopytowar
dopomnjenku sobu wzać.

„Serbske Nowiny“, 23.09.1999

Dawno hǐzo so hněwamy a podarmo napominamy, zo by tola
skónčnje tón njeporjad a postork zastał, kotryž w tym tči, zo naše
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klamy, hosćency a korčmy skoro nihdźe hǐsće nimaju serbskich
napismow.

Jakub Bart-Ćǐsinski: Zhromadźene spisy, Zwjazk IX:
Publicistika, Budyšin 1974, str. 230

Znate? Haj (15), ně (9).

Zestarjene? Haj (13).

Woznam, kiž je so podawał je: „wjesne předawarnje“, „małe wobchody“.
Tute słowo je skerje historicizm dyžli archaizm, dokelž so na wsy abo
w městach tajke małke wobchody hižo njenamakaja. Narunali su je
w NDRskim času HO a dźensa Edeka a druhe wjetše předawarnje.
Z přesahowacej wjetšinu su so „klamy“ jako zestarjene začuwali.

2. skró|ń ∼nje f (*↑spanje) anat. zest. Schläfe

Hłuboka rana bě tež na mjezwoču, ćehnješe so wot brody přez
prawe lico ke skrónjam.

Anton Nawka, Pod wopačnej flintu (1964), str. 271

Znate? Haj (4), ně (20).

Zestarjene? Haj (2), ně (1).

Wšitcy štyrjo, kotřiž su słowo znali, so intensiwnje ze serbšćinu zaběraja.
Leksem so w starym pismowstwje relatiwnje husto jewi. Po druhej wójnje
pak jenož hǐsće z městnami pola Marje Kubašec, Antona Nawki a Jana
Lajnerta, w katolskim wosadniku w kěrlušu Michała Wałdy (čo. 611) a w
Starym Zakonju z lěta 1973.

3. žarob|a ∼y f (*↑žarowanje) zest. Trauer

Njech so tole wšo wobchowa, tež w zwukach žaroby.

Serbske Nowiny, 31.05.2000

Znate? Haj (10), ně (14). Zestarjene? Haj (3), ně (4).

Jako woznam resp. wužiwanje je so podawało: „žarowanje přez dlěši
čas“, „běła žaroba“. Leksem žaroba so w literaturje kaž tež w časopisach
a nowinach jara rědko, za to pak časowje konstantnje wužiwa. Pola wšěch
ewangelskich probandow běše słowo we wšěch třoch generacijach znate.
Pola katolskich běše słowo jenož w jednej swójbje znate a to přez wšě tři
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generacije. Wjele katolskich probandow tukachu na to, zo je to ewangelske
słowo, jako je zasłyšachu. Najstarši znajer słowa (85 lět) začuwaše je jako
zestarjene. W srjedźnej a młodej generaciji so słowo bóle jako njezestarjene
začuwa. Z přičinu móže być wliw póľsćiny na młodšu generaciju, kotruž
probandźa derje wobknježachu. Póľsćina ma ze słowom żałoba podobny
wuraz na njemarkěrowanej runinje.

d) Słowa, kotrež su pola H. Jenča njemarkěrowane:

1. wulem|ić ∼ju, ∼ǐs, pret ∼ich, ∼i p (*↑wułamać) zest.
ausbrechen, herausbrechen
Ale, mój luby Knježe Božo, tola dyrbju so ći za to wudźakować,
zo sy z njeho jeho horde mysle wulemił, zo sy jeho ze swojim
surowym prutom wušwikał a jeho na tu zelenu łuku twojeje hnady
dowjedł.

Karl Heinrich Caspari, Leckečanski stary wučer a jeho syn, přeł.
Awgust Sykora (1893), str. 160

Znate? Haj (3), ně (21).

Zestarjene? Haj (2), ně (1).

Jako wužiwanje je so podawało: „nohu wulemić“. Přikład za wužiwanje
leksema wulemić w zmysle „nohu wulemić“ pochadźa z Radworja. Hladajo
na semantiku słowa je tajka interpretacija dwělomna. (Móže sej něchtó nohu
wułamać?). Wšitcy druzy znajerjo tutoho słowa pochadźeja z ewangelskich
kónčin na ranje wot Budyšina resp. z Budyšina. Lemić, wulemić jako
synonym za łamać, wułamać běše skerje w tutych kónčinach znate.
Semantika słowa je so dźensa přesunyła na zlemjeny w zmysle němskeho
„gelähmt“. Je prawdźepodobne, zo zwisuje to z tym, zo klinči słowo
„lähmen“ podobnje kaž lemić.

2. zawalit|y (*↑zasadźity) zest. untersetzt
Zawality kaž dubowy zdónk.

Jan Wjela-Radyserb, Metaforiske hrona (1905), str. 23

Znate? Haj (1), ně (23).

Zestarjene? Haj (1).

Podaty přikład za wužiwanje leksema zawality bě „zawality muž“. Jenička
wosoba z Konjec znaješe słowo, začuwaše je pak přiwšěm jako zestarjene.
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W korpusu namaka so jenož jedne dokładźenje pola J. Wjele-Radyserba
w jeho Metaforiskich hronach z lěta 1905.

Słowa, kiž njejsu po Völkelowym słowniku zestarjene

I.Probandam njeznate słowa

a) Słowa, kotrež so pola H. Jenča njejewja:

1. čěpčić so – prahlen, angeben, čěpčenje - Prahlerei

Słowo njenamaka so ani raz w korpusu.

b) Słowa, kotrež njejsu pola H. Jenča w dimensiji časa markěrowane:

1. budmo – Muttermal

ze zelenej nadróžnej jězdźimy // do apotekow po zelo // powětr
słodźi // za cigaretami z mentolom // na pasku dypa žołmak
stereo // bjez disonancy nazeleń // su budma medalje // na našej
hrudźi // znaki w mlě

wujimk z basnje Zeleny swět wot Róže Domašcyneje (1988/1989)

Leksem budmo so w tekstowym korpusu jenož w basni Róže Domašcyneje
Zeleny swět jewi. W Jenčowym dwuzwjazkowym słowniku je tute słowo
jenički wotpowědnik za němske „Muttermal“. Druhe pomjenowanja za
budmo njeběchu nikomu z probandow znate.

2. měrik – Sellerie

Pětršilka ćmowozelena a šešerjata kaž włosy čornucha, wonjaca
kaž najlěpša wóń na swěće! Što je njedźelska poliwka bjez njeje
praju wopłokowanska woda! a kajke zelka hǐsće: poprik, estragon,
baziliju, dejmančik a šěrik, měrik, bałdrijan.

Šěn, Franc [wud.]: Marja Młynkowa, Zhromadźene spisy, 1.
zwjazk, Budyšin 1994, str. 23.

Słowo běše někotrym znate z hrónčka „šěrik, měrik, bałdrijan“. Tak mjenuje
so zběrka basnjow Jana Lajnerta, kotraž so 1962 w Budyšinje wuda. Nichtó
pak njewjedźeše, wo kotre zelo so jedna. Pola H. Jenča namaka so słowo
z markěrowanjom „botaniske“.
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3. rulik - Tollkirsche
Smjała praji, pódla bozanki při kromje lěsa rostu nětkole kerki,
jahody na nich su podobne módrym holanskim jahodam. Je pak
to rulik.
Jurij Brězan, Krabat (1976), str. 39

Słowo njebě nikomu znate. Ale tež synonymy za rulik kaž „čertowa abo
błudna wǐseń“ znate njeběchu. W korpusu namaka so leksem rulik jenož
dwójce w Krabaće J. Brězana.

II.Jednotliwcam znate słowa

a) Pola H. Jenča njemarkěrowane słowa:

1. kłubach – Knäuel
....kłubach rozpjedlowaneje wołmy....
Angela Stachowa, Jank ze žołtym kłobukom (2000)

Znate? Haj (1), ně (23).

Synonymy, kotrež so podawachu: „kula“, „kulka wołmy“, „čeć wołmy“.
W tekstowym korpusu namaka so słowo dwójce pola Jurija Brězana a jónu
pola Arnošta Smolerja, hdźež Arnošt Smoler wuraznje na to pokaza, zo so
„ł“ po „k“ w kłubach njewurjekuje (Pěsnički hornich a delnich Łužiskich
Serbow [1841 – 1843], str. 17). Jenička wosoba, kotrež leksem znaješe, je 84
lět stara.

2. wumpjera – Hautausschlag
Kamilkowa woda wuhoja wšě, tež najhórše khorosće kože, hdyž
z njej myješ, na př. wumpjeru na hłowje, lǐsawu, hrozne rany
a brjody.
„Katolski posoł“ z lěta 1914

Znate? Haj (2), ně (22).

Podate synonymy leksema wumpjera: „drapanje“, „swěrbjenje“,
„wobožeńca“ (?). Wumpjera jewi so jenož raz w korpusu. Znate bě
słowo jenož dwěmaj wosobomaj, kotrež přisłušeštej samsnej swójbje, nic
pak wot doma. Podate synonymy přeswědčić njemóža.

III.Słowa, kiž běchu zdźěla we wšěch třoch generacijach znate
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a) Słowa, kotrež so pola H. Jenča njejewja:

1. čećikaty – Bommel-, bueschelig, mit kleinen Bammeln

[. . . ] rostu šmrěki, chójny, čećikate duby, lěsne buki, lariki a brězy.

Hans Mrozk, Wulět do Mužakowskeje hole, w: Serbska Protyka
na lěto 2001

Znate? Haj (11), ně (13).

Zestarjene? Haj (2).

Podate buchu slědowace interpretacije leksema „čećikaty“: „trundle wisaja“,
„bimbolace“, „trundlaty“, „trodlaty“. Słowo je wězo kóždemu ze spěwa
„Naš njeboh dźěd“ wot Zejlerja/Kocora znate, prawje přirjadować pak je
ani połojca njezamó.

2. ckužmoty – Windhose

kužmoty so honjachu; wonka so dźensa kužmoty wjerća

Znate? Haj (4), ně (20). Zestarjene? Haj (1), ně (1).

Podate synonymy: „po polach so wichor honi“, „wichory honja“. Wobrot
kužmoty so honjachu, so wjerća w zmysle wichorowych trubjelow bě
aktiwnje wot doma jenož dwěmaj wosobomaj z najstaršeje generacije
z Chróšćan kónčinow znaty. Daľsej wosobje běštaj ze srjedźneje generacije,
wobě zaběratej so dosć intensiwnje ze serbskej literaturu. Z ewangelskich
kónčin na połnóc wot Budyšina je so wužiwał wobrot „po polach so wichor
honi“ resp. „so wichory honja“. Pola Rězaka a Krala so hesło „kužmoty“
w zmysle „wichorowych trubjelow“ podaje. W tekstowym korpusu so žadyn
dokład z literatury abo ćǐsćanych medijow njenamaka.

b) Słowa, kiž su pola H. Jenča w dimensiji časa njemarkěrowane:

1. (w)lečwo – Schlinge

Njeeksistowace wotežki pak wisachu nětko kaž lečwo šibjeńcy nad
Hawštynom.

Anton Nawka, Pod wopačnej flintu (1964), str. 22

Znate? Haj (10), ně (14).

Zestarjene? Haj (2), ně (1).
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Pola dweju wosobow bě leksem znaty jako „wóz w ratarstwje, z kotrymž
so něšto wleče“ (w zmysle němskeho „Ackerschleppe“). Za tutón wuraz
podatej Jenč a Jakubaš pak „wlečawa“. Pola P. Völkela so hesło wlečawa
njejewi. Słowo njebě ludźom běžnje znate. Wjetšina wotwjedźe sej woznam
wot słowjesa „zawlec (něšto)“, potajkim „něšto z něčim zwjazać“. Völkelowy
słownik podawa za hesle lečwo a wlečwo přełožk „Schlinge“, pola lečwa
přidatnje „Fallstrick“. Pola Jenča podawa so lečwo jeničce z přełožkom
„Fallstrick (Schlinge)“ jako „pasle“ w zmysle prudła abo kosydła. Wlečwo
podawa so pod hesłom „Schlinge“. W słowniku Pfuhla steji pod lečwo
(korjeń lac) kaž tež pod wlečwo (korjeń wlec) přełožk „Fallstrick, Schlinge“.
W korpusu namaka so 27 króć słowo wlečwo w staršim kaž tež w nowšim
pismowstwje. Lečwo namaka so 11 razow: trójce pola Wjele-Radyserba,
raz pola Antona Nawki a zbytk w bibliji. Woznamowe rozdźěle njedadźa
so konstatować. Wotchilacej woznamaj pola Jenča su skerje lubowólnej
a wot pochada wobeju słowow motiwowanej. Hewak by dźě dyrbjało pola
Radyserba město Šiju z lečwa wućahnyć stać Šiju z wlečwa wućahnyć.

2. žebjer – schlechtes Messer

Znate? Haj (5), ně (19).

Zestarjene? Ně (4).

Słowo žebjer so w tekstowym korpusu scyła njejewi. Pola H. Jenča namaka
so žebjer z markěrowanjom pejor. (wothódnoćace), P. Völkel podawa
přełožk „schlechtes Messer“. Słowo bě zdźěla w staršej generaciji znate
a w jednej swójbje so hǐsće aktiwnje wužiwa. Woznam słowa wariěrowaše
wot „kapsneho noža“, „mjeńšeho noža (žebjerki) za pytanje hribow abo za
bělenje neplow“ ke „kuchinskemu nožu na př. za rězanje kału (žebjer)“.
Přełožk pola Völkela a Jenča so potajkim z dźensnǐsim wužiwanjom słowa
njekryje.
IV.Słowa, kiž běchu w staršej generaciji hǐsće relatiwnje znate,
w srjedźnej jenož hǐsće jednotliwcam a w młodej generaciji hižo
woteznate

a) Pola H. Jenča njemarkěrowane słowa:

1. puck – Flocke

Z njebja pucki saja so.
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H. Pallmanowa, L. Thomasowa [wud.]: Spěwajće, so radujće –
Spěwajśo, se radujśo. Zběrka dźěćacych spěwow, 1995

Znate? Haj (6), ně (18).

Zestarjene? Haj (1).

Podate woznamy leksema: „žwak z pluwow, słomy, kiž so při młóćenju
w kutach abo při dźělenju pluwow wot zorna w křidźe twori“; „proch, kiž so
w róžkach stwy nahromadźi“; „puckaty“ (něžnje, lubje). Jenož jedna wosoba
z najstaršeje generacije znaješe słowo aktiwnje a wopisowaše je takle: Žwak
z pluwow, słomy a kochtow, kiž so při młóćenju resp. dźělenju pluwow
a kochtow wot zorna na zemi abo w křidźe nahromadźeše. Štyri wosoby
znajachu słowo w zmysle procha, kiž so w róžkach stwow hromadźi. Jenož
jenička wosoba ze srjedźneje generacije znaješe słowo w zmysle sněženkow
z někajkeho dźěćaceho spěwa. Druhi woznam, t. r. w zmysle jehličkoweho
zawka (tež pucawk), běše w staršej a srjedźnej generaciji běžnje znaty.
W młodej generaciji znajachu jón wosoby, kotrež su na wjesce wotrostli,
měšćanske z jednym wuwzaćom hižo nic.

2. rozcuchać – zerzausen
Z rozcuchanymi włosami a čerwjenymi wočemi, bjez nohajcow,
tak cyle familiarnje běštaj stanyłoj.

Šěn, Franc [wud.]: Marja Młynkowa, Zhromadźene spisy, 2.
zwjazk, Budyšin 1994, str. 118

Znate? Haj (4), ně (20).

Wužiwanje: „rozcuchane włosy“, „ty pak rozcuchany wupadaš“. W korpusu
namaka so 13 přikładow, najmłódši w „Rozhledźe“ z lěta 1992.

V. W srjedźnej a staršej generaciji přewažnje znate słowa,
w młodej generaciji pak woteznate

a) Słowa, kiž njejsu pola H. Jenča na časowej runinje markěrowane:

1. bramaty – pelzbesetzt
. . . tež nic ta stara, běłowłosata žónska we wosobnej bramatej
kemšacej kuće . . .

Jurij Brězan, Stary nan (1982), str. 9
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Znate? Haj (15), ně (9).

Zestarjene? Haj (3), ně (2).

Podate woznamy: „z kožuchom wobšite jaki, měcy, płašće“; wosebje husto
pola kuty, čorneje jaki ze serbskeje katolskeje drasty. Ze spěwa „Naš njeboh
dźěd“ bě leksem bramaty drje kóždemu znaty, ale jenož zastupjerjo staršeje
a wjetšina ze srjedźneje generacije wědźachu, što wuraz woznamjenja.
W tekstowym korpusu so we wšěch časowych wotrězkach jenož mało
přikładow namaka.

2. dłóžba – Straßenpflaster

Kolesa wozyčka skakotachu po horbatej dłóžbje, a železne
wobručki drǐsćachu.

Šěn, Franc [wud.]: Marja Młynkowa, Zhromadźene spisy, 1.
zwjazk, Budyšin 1994, str. 331

Znate? Haj (10), ně (14).

Zestarjene? Haj (5).

Podaty woznam: „podłoha na pućach, pod nohami“; „twjerde puće“;
„twjerda podłoha w bróžni“. Wjetšina zrozumi dłóžbu powšitkownje
jako wobtwjerdźene puće, wšojedne hač z kamjenjemi, plesternakami abo
druhim. W korpusu literatury a časopisow namaka so słowo 18 króć (pjeć
króć po lěće 1995).

3. sochor – Hebebaum; techn. Hebel

Hober zahna so z wulkim sochorom na njeho, ale wowčer jemu
wuskoči a sochor zary so do zemje.

Serbske ludowe bajki (2001)

Znate? Haj (13), ně (11).

Zestarjene? Haj (2), ně (3).

Podate woznamy a přikłady za wužiwanje leksema sochor : „kónčk žerdźe,
spody wótry, zo by něšto pozběhał“, „toporo so z njeho dźěła, 1-2 metraj“;
„muž kaž sochor, zdónk, wulki hamor“; „retl, z kotrymž hodźi so něšto
wuzběhnyć“; „stary sochor“ (wudmo). Najstaršej probandaj znaještej wuraz
sochor wot doma a běše to „retl, z kotrymž je so hodźało něšto wuzběhnyć“,
štož so z Völkelowym němskim přełožkom kryje. Wšitcy druzy znajachu
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słowo jenož hǐsće w zmysle něčeho wulkeho, hač je to wulki hózdź abo
špak kaž sochor abo wulki hamor. W korpusu namaka so 32 dokładow, tež
w nowšej literaturje. Wulki dźěl dokładow pochadźa ze serbskich ludowych
bajkow.

4. trusyć – streuen
Proch budźeja sej na swoje hłowy trusyć a so w popjele waleć.

Swjate pismo (2006), Ecechiel 27, 30

Znate? Haj (11), ně (13).

Zestarjene? Ně (5).

Podate přikłady za wužiwanje: „potróšić mało cokora abo sele“; „z cokorom
potrusyć“; „potruskać z muku“; 2x „potrušić“. Pola H. Jenča namaka so
přiznak buchspr. Słowo so w korpusu tam a sem jewi. Někotři zarjadowachu
słowo do katolskich cyrkwinskich wokolnosćow. Na wsach so pak słowo
přiwšěm tež w domjacnosći wužiwaše abo samo hǐsće wužiwa.

5. worćizna – zličbowanka za požite jědźe a napoje (Zeche)
Mi bě, kaž by so Wićaz potulił, potom stany, zapłaći swoju
worćiznu a rozžohnowa so ze mnu a z towaršemi.

Richard Iselt, Z brěmješka dopomnjenkow (1951), str. 57

Znate? Haj (14), ně (10).

Zestarjene? Haj (4), ně (1), zestari (1).

Worćizna jewi so w tekstowym korpusu 37 króć, ale jenož hač do kónca
70-tych lět.

6. woškrot – Glatteis
Někoho na woškrot wjesć.

Jan Wjela-Radyserb, Metaforiske hrona (1905), str. 96

„Haj, w lěće při rjanym wjedrje! Ale dźensa sněh placa a na
pućach do lodu mjerznje. Woškrot to wšudźe“.

Achim Nawka, Spěšna pomoc w sněze,w: Serbska protyka na lěto
2001

Znate? Haj (16), ně (8).

Zestarjene? Ně (5), zestari (1).
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Woznam a wužiwanje: „Lochki lód na łužach“; „zalodźane“; „hruby lód“,
„lodźane kuski, njerune, škropawe, hładki lód“; „mokry sněh, kotryž je zaso
zmjerznył“; „wonka je woškrot“; „dźensa so woškrot dźe“, „woškrot pada“.
Zajimawe je rozdźělne zrozumjenje zjawa woškrota. Ze słowom woškrot so
pak zwjaza runy, hładki lód, pak škropawy, njeruny lód. Wobrot woškrot
pada, woškrot so dźe steji za němski „gefrierender Regen“ abo „Blitzeis“.
W tekstowym korpusu namakaja so jenož 6 dokładow, z kotrychž su 5
z Jana Radyserba-Wjelowych Metaforiskich hronow (tam bjez wuwzaća
jako „hładki, runy lód“).

VI.Słowa, kiž su we wšěch generacijach znate

a) Słowa, kiž su pola H. Jenča na časowej runinje njemarkěrowane:

1. ćiskać – werfen, schleudern

Zemju na kašć ćiskajo: Měšnik: Ze zemje bu wzate a do zemje so
nawróćǐs.

Wosadnik (1979), str. 201

Znate? Haj (14), ně (10).

Zestarjene? Haj (8), zestari (1).

Podate woznamy abo wužiwanja: „drobne kamjenje daloko mjetać“; „bjez
zmysła mjetać“; „kamjenje ćiskaja, hdyž z kolesom jědźeš“. W korpusu
namaka so 34 dokładow, najmłódše su z kónca mileniuma. H. Jenč
markěruje słowo z „regionalnje“. Słowo bě w staršej generacije pola
přesahowaceje wjetšiny znate. W srjedźnej a młodej generaciji bě słowo
někak połojcy probandam znate a so jako zestarjene začuwaše.

2. lado – Brachland

Krabat chcyše sej lado na rolu zdźěłać, zo móhł jahły syć.

Jurij Brězan, Krabat (1976), str. 243

Znate? Haj (13), ně (11).

Zestarjene? Haj (1), ně (3).

Woznam a wužiwanje: „Prózdna płonina, přestrjeń“; „zemja z wjele pěskom
a mało hliny, hdźež ničo njerosće, wužiwa so jako łuka, pastwa“; „njeworana
přestrjeń“; „Dorfanger“ , „Brache“. Słowo je w ćǐsćanych medijach tež
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w nowšim času prezentne a wšěm ewangelskim probandam znate na rozdźěl
wot katolskich probandow. W zmysle „Brache“, „Dorfanger“ bě słowo zdźěla
samo staršim katolskim probandam njeznate. Wot srjedźneje a młodeje
katolskeje generacije znajachu wuraz jenož štyrjo wot štyrnaćoch.

3. klešiwy – x-beinig

klešiwej noze

Znate? Haj (22), ně (2).

Zestarjene? Haj (9), ně (3), zestari (1).

Woznam leksema klešiwy : „křiwej“, „njelepjej noze“. Słowo bě we wšěch
generacijach přewšu měru derje znate, čemuž hłownje ludowy spěw „Jank
pod hajkom woraše“ polěkuje. W tekstowym korpusu namakatej so
nimo woneho spěwa jenož dwaj dokładaj za tutón wuraz. Přewažnje
bu wón jako zestarjeny začuwany. Probandźa, kotřiž jón jako zestarjeny
njezarjadowachu, argumentowachu z tym, zo tola spěw spěwaja a z tym
słowo tež wužiwaja.

4. tyšny – ängstlich; kummervoll

Realiće tyšnje blisko skutkuje tež Pěťskowy błuku brutalitu
sugerowacy „Jejkabičk“, zaćǐsć, kǐz so ći runjewon nanuzuje,
najebać šibałosće, kotraž so po zdaću z tutoho kontrasta zerzaweho
železa a pisaneho jutrowneho jejka błyska.

Marja Měrćinowa, Hans Mirtschin, Serbske wuměłstwo, w:
„Rozhlad“ (2000)

Znate? Haj (19), ně (5).

Zestarjene? Haj (5), ně (5).

Podaty woznam: „njerjana atmosfera“; „něšto dźe k wutrobje“; „něšto je
strach načiniło“; „njewěš što budźe, na př. wulke njewjedro za dźěći“;
„poćežowace“; „na dušu tłóčace“; „hłubše hač zrudoba“; „njemóžeš so z tym
wotnamakać, štož je so stało“. Słowo so z kopicami w korpusu jewi. Starša
a srjedźna generacija słowo bjez wuwzaća znaještej. W młódšej generaciji
bě słowo z jednym wuwzaćom jenož pola ewangelskeju wobdźělnikow znate,
kotrejž je jako zestarjene začuwaštej.

Wuhódnoćenje
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Ze 24 probandami njehodźi so, kaž horka hižo naspomnjene, žane statistisce
relewantne wuprajenje tworić. Přiwšěm so pak tendency spóznawaja. Je
wuwidźeć, zo słowoskład wot generacije k generaciji razantnje spaduje.
To hodźi so z wuskutkami globalizacije, wotpućowanja, stupaceje ličby
měšanych mandźelstwow, rozpadanja wjesnych cyłkow a daľsimi zjawami
rozkłasć.

Po wuslědkach naprašowanja měli so słowa bjezdźak, funa, klučić, kopjo,
čěpčić so a měrik jako mortwe słowa charakterizować, dokelž tute nichtó
njeje znał a wone so w korpusu powójnskeje literatury hižo njejewja14, nimo
bjezdźak, kotryž so na třoch městnach jewi.

K mortwym leksemam hodźa so tež ličić póčrěć, skrjebić so, stuha,
tyłowa, zawality, wumpjera, roćić so a kłubach, kotrež běchu jenož jednej
maksimalnje dwěmaj wosobomaj znate. Z tutych so w korpusu powójnskeje
literatury jenož słowo kłubach jewi a to pola A. Stachoweje, hdźež hodźi
so wot toho wuchadźeć, zo wona je wot doma njeznaje, ale zo je słowo ze
słownika jako njemarkěrowane wupisała. Tak ma so tež ze słowom roćić so,
kotrež namaka so w „Serbskich Nowinach“ z lěta 2000 w rubrice „Zapróšene
powěsće“ wot S. Musiata, štož tola tež runje wo žanym aktiwnym wužiwanju
njeswědči. Mortwe leksemy měli so poprawom ze słownikow šmórnyć.

Słowa rulik, budmo a škorodej so njehodźa jako mortwe leksemy
zastopnjować, hačrunjež je nichtó njeznaješe. Za prěnjeju nimamy žadyn
eksaktny synonym, kiž je w ludźe znaty. Pola H. Jenča podatej warianće za
rulik stej čertowa abo błudna wǐseń, kotrejž pak tohorunja nichtó njeznaješe.
Město budma hodźi so jenož powšitkownje znamjo wužiwać. Trěbny pak
by był přiznak „rědko“. A škorodej so w dźensa hǐsće znatym spěwje wot
H. Zejlerja jewi a so tuž tež do mortwych słowow njehodźi zarjadować,
hačrunjež nichtó z probandow poprawny woznam hižo njeznaješe.

Predikat „zestarjene“ je hladajo na wuslědki naprašowanja woprawnjeny
pola słowow čuwać, skróń, wulemić a klamy, hačrunjež su hižo skoro
woteznate a tuž na hranicy k mortwemu stawej.

Njewoprawnjene je falowace markěrowanje w Jenčowym słowniku pola
słowow zawality a wulemić, kotrejž běštaj pola probandow lědma znatej
a so wyše toho jako zestarjenej začuwaštej (w Völkelowym słowniku matej
tohorunja přiznak zestarjeny).

Z wonych 24 w słowniku Völkela njemarkěrowanych leksemow bychu
so dyrbjeli štyri (čěpčić so, wumpjera, měrik, kłubach) jako mortwe
leksemy charakterizować. Wosom słowow (klešiwy, ćiskać, worćizna, dłóžba,

14 Wobkedźbować ma so při tym, zo njejsu wězo wšě serbske publikacije w korpusu
zastupjene.
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čećikaty, puck(i), kołoch, (w)lečwo) su so přewažnje jako zestarjene
začuwali. K zestarjenym słowam měło so tež rozcuchać přiličić. Je dźě
w młodymaj generacijomaj woteznate. Njemarkěrowanosć w słownikomaj
njewotpowěduje tuž rěčnemu začuwanju probandow.

Tyšny, bramaty, sochor a kužmot (w zmysle wichoroweje trubjele) so
runje tak husto jako zestarjene začuwachu kaž jako njezestarjene. Tu je
njemarkěrowanosć woprawnjena.

Zwostanu tuž jenož štyri słowa, kotrež so přewažnje jako zestarjene
njezačuwachu: žebjer, lado, woškrot, trusyć. Leksem Žebjer běše nimo
staršeje generacije jenož dwěmaj wosobomaj z młódšeju generacijow znaty,
kotrejž stej zmandźelenej. Wot toho hodźi so wuńć, zo je to jara rědke słowo.
Lado bě ewangelskim Serbam běžnje znate, pola młódšich katolskich Serbow
pak bóle woteznate. Dyrbi pak so naspomnić, zo su ewangelscy wobdźělnicy
přewažnje ze samsneje swójby. Trusyć bě jenož staršim katolskim Serbam
znate; w młodej generaciji bě dospołnje woteznate. Jeničke njezestarjene
słowo, kotrež běše wšěm probandam ze staršeju generacijow znate je woškrot.
Ale žadyn z młodeje generacije njeje słowo znał.

Ze 16 pola P. Völkela jako zestarjene płaćacych słowow so sydom
(škorodej, stuha, skrjebić so, kopjo, klučić, čuwać, tyłowa) w słowniku
H. Jenča docyła njejewja, tři z markěrowanjom „zestarjene“ a štyri
z markěrowanjom „zestarjace“. Wulemić a zawality njejstej, kaž hižo
naspomnjene, pola Jenča markěrowanej.

Ze 24 we Völkelowym słowniku njemarkěrowanych słowow so tři
pola H. Jenča njenamakaja (čećikaty, kužmot (w zmysle wichoroweje
trubjele), čěpčić so). Pak su so naspomnjene leksemy při wudźěłanju
Jenčoweho słownika přewidźeli pak su so spóznali jako mortwe leksemy a so
tohodla wuwostajili, štož je prawdźepodobnǐso. Je-li tomu tak, njekryja
so posudźowanja w padach (wo)čuwać, čećikaty a kužmot z wuslědkami
naprašnika. Hłownje su so woni jako zestarjene zastopnjowali, štož swědči
wo tym, zo su znajmjeńša hǐsće pasiwnje (w zmysle Wieganda) žiwe. Nimo
słowow měrik („botanika“) a ćiskać („regionalny“) njejsu zbytne 22 słowow
pola Jenča na žanej runinje markěrowane.

Markěrowanje słowow na časowej runinje je potajkim we słownikomaj
wotchilace a so zdobom ze začuwanjom probandow we wjele padow njekryje.

W serbšćinje njehodźa so hladajo na mału skupinu rěčacych a snadnu
ličbu ćǐsćanych medijow kaž tež nowšeje literatury samsne měritka za
klasifikaciju słowow w časowej dimensiji w słownikach wužiwać kaž je to
w němčinje z wašnjom. Redukowanje na jeničke časowe woznamjenjenje
„zestarjene“ za słowa pola P. Völkela zda so mi być dosahace, hladajo
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na horka wopisowane ćeže, kiž ludźo hižo mějachu při posudźowanju hač
słowa jako zestarjene začuwaja abo nic. Tohorunja so słowoskład rapidnje
pomjeńšuje. Rěčny staw, w kotrymž by so wěste słowo jako zestarjace
začuwać móhło, je pak jara krótki pak so hnydom přeskoči. Někotre słowa
wočiwidnje do toho wumrěja, hač zo zestarja, hlej na přikład woškrot, trusyć,
sochor, bramaty. W młodej generaciji je hižo nichtó njeznaje a srjedźna
generacija je hǐsće jako stare słowa njezačuwa. W padźe serbšćiny je wosebje
ćežko rozeznawać mjez mortwymi archaizmami a rědkimi słowami, dla so
dźeń a bóle pomjeńšowaceje ličby rěčnikow a hižo naspomnjeneho zjawa
woteběracych rěčnych rumow kaž tež falowacych medijow w serbskej rěči.

W słownikomaj Völkela a Jenča namaka so hǐsće markěrowanje „zrěd.“
resp. „selt.“ za rědke słowa. Po wuslědkach naprašnika móhło so na
přikład budmo jako rědke słowo markěrować. Jeli so słowa jako zestarjene
woznamjenjuja, implikuje to pola wužiwarja myslenje, zo so słowa přiwšěm
hǐsće rozumja, štož pak za wjetšinu tu přepytowanych „archaizmow“ za 24
probandow njeje přitrjechiło. Ze 16 pola Völkela jako zestarjene podatych
słowow běchu pjeć słowow dospołnje njeznate, štyri runje jónu jednej
wosobje znate a daľse tři maksimalnje třom wosobam.

Jeli so wuslědki tutoho dźěła na šěršej bazy wobkruća, by so hodźało
rjec, zo tołsty 52.000 hesłow wopřijaty Völkelowy słownik kaž tež Jenčowy
dwuzwjazkowy słownik wobraz wo realnym stawje serbskeje rěče, kiž je
nimoměry wohrožena, zamući. Wuwědomjenje ludnosće wo přikrótšenym
a so dale přikrótšowacym stawje serbskeho žiweho słowoskłada by snadź
tutomu zahubnemu procesej so znapřećiwjace mocy a energije wuwołało.

Po měnjenju awtora je nimoměry wažne, zo so słowoskład načasnych
serbskich słownikow na to přepruwuje, hač markěrowanja na časowej
runinje dźensnǐsemu rěčnemu stawej wotpowěduja a kotre lemata měli so ze
słownika šmórnyć, dokelž su woteznate. Tohorunja měło so přepytować, za
kotre lemata je trěbny přiznak „zrědka“, kotryž so wokomiknje jara rědko
we Völkelowym kaž tež Jenčowym słowniku jewi.

Naspomnju hǐsće, zo maja tež němscy leksikografojo problemy při
přirjadowanju słowow do archaizmow.15 Adekwatny wopisowanje rěčneho
stawa njebudźe žadyn słownik hdy docpěć, kaž je Ruth Klappenbach hižo
konstatowała: „ [...] der Lexikograph [...] steht vor der unlösbaren Aufgabe,
Dynamisches statisch zu machen.“16

15 Přir. D. Cherubim, Hochton-Archaismen . . . , op. cit., str. 74.
16 Citowane po Undine Kramer, Abhold, Hirn und urlauben, Abkömmling und Kegel,

Archaismen im (lexikographischen) Wandel, w: U. Fix mj. dr. (wud.): Leipziger Arbeiten
zu Sprach- und Kommunikationsgeschichte 9. K. D. Ludwig zum 65. Geburtstag.
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Problematika hornjoserbsko-pólskich
pozdatnych ekwiwalentow

W rěčach, kotrež su sebi na geografiskej abo genetiskej runinje bliske,
zetkawamy so ze zajimawym zjawom, kotryž so zwjazuje předewšěm
z leksikaliskej runinu, a kotryž pomjenujemy něhdy wopačnych přećelow
(přełožowarja). Tutón terminus wužiwaše so wosebje we francošćinje jako
le faux ami (du traducteur), štož je jako rěčna kalka tež do druhich
rěčow přešło a to na př. do jendźeľsćiny jako tranlator’s false friends,
do němčiny – falsche Freunde (des Übersetzers), do čěšćiny – falešńı
přátelé (překladatele), do póľsćiny – fałszywi przyjaciele (tłumacza).1

W hornjoserbšćinje móhli tutón zjaw pomjenować jako mjezyrěčna
homonymija, pozorna resp. pozdatna ekwiwalenca. Rafał Leszczyński,
awtor jeničkeho słownika hornjoserbsko-pólskich a pólsko-hornjoserbskich
wopačnych přećelow2, preferuje pak pomjenowanje pozdatne ekwiwalenty.
Tež po mojim měnjenju je to najlěpše pomjenowanje, dokelž najswěrnǐso
a na najneutralnǐse wašnje wotbłyšćuje cyłu komplikowanu situaciju, kajkaž
móže so jewić mjez podobnymi słowami w dwěmaj abo wjace rěčach.

Widźimy, zo so we wobłuku wědomostneje terminologije zjaw wopačnych
přećelow na wšelakore wašnje pomjenować hodźi. Hdyž spytamy denotat
wyše předstajenych terminusow wuswětlić, zwěsćimy, zo kelkož mjenow,
telko wujasnjenjow a definicijow tutoho pomjenowanja eksistuje. Jedna
z najdospołnǐsich definicijow pozdatneho ekwiwalenta praji, zo je to porik
słowow z dweju rěčow, kotrejž jara podobnje wupadatej abo klinčitej, ale
matej zasadnje hinašej woznamaj, abo jeju woznamaj wustupujetej na
rozdźělnych stilistiskich runinach.

Edvard Lotko w swojej knize wo leksikaliskich paslach pod titulom
Zrádná slova v poľstine a češtině3 pokazuje wašnje dźělenja aproksimatow,
kotrež je móžno jako bazowe a zakładne w swojej uniwersalnosći do druhich
rěčow přewzać. Sćěhowace pozdatne ekwiwalenty wón rozeznawa:

1 W póľsćinje namakamy tež daľse pomjenowanja kaž złudne odpowiedniki, homonimia
międzyjęzykowa a aproksymaty.

2 R. Leszczyński, Górnołużycko-polski i polsko-górnołużycki słownik ekwiwalentów
pozornych. Hornjoserbsko-pólski a pólsko-hornjoserbski słownik pozdatnych
ekwiwalentow, Warszawa 1996.

3 E. Lotko, Zrádná slova v poľstine a češtině, Olomouc 1992.
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• Systemowe a tekstowe (pozdatne ekwiwalenty):

W tutym padźe jedna so wo dwě słowje, kotrejž so hižo na prěni pohlad
jako jara podobnej abo identiskej jewitej. Jeli rozeznawatej so pak jeju
woznamaj, kotrejž so na přikład w prawopisnych słownikach podawatej, rěči
so tehdy wo t. mj. systemowymaj pozdatnymaj ekwiwalentomaj. Pozdatna
ekwiwalentnosć móže na wšěch abo jenož na jednej runinje wustupować.
Je pak w někajkim teksće jedyn z teju woznamow hinaši, mamy tehdy
z tekstowymaj aproksimatomaj činić. Móže tež być, zo maja leksikaliske
jednotki w přirunowanych rěčach samsny woznam, ale specifiske wužiće
w teksće tón woznam změni.

• Dźělne a dospołne:

Rěč jako system předstaja wulce komplikowany zjaw, štož je derje widźeć
runje we fenomenje polysemije słowow. Tole płaći tohorunja za našu
tematiku, t. r. za aproksimaty, dokelž móža tež wone być jednozmyslne
abo wjacezmyslne (wjacewoznamowe). W padźe polysemiskich słowow móže
pozdatna ekwiwalenca jenož jedyn z wjacorych móžnych woznamow dateho
leksema potrjechić. Z tym zwisuje dźělenje wjacezmyslnych pozdatnych
ekwiwalentow do:

(1) dospołnje pozdatnych, to rěka tajkich, pola kotrychž su
woznamy na wšitkich přirunowanych leksikaliskich runinach
rozdźělne, a

(2) dźělnje pozdatnych, to rěka tajkich, pola kotrychž su
woznamy na někotrych leksikaliskich runinach samsne, na
druhich pak nic.

Komplikowanosć rěčneho systema zda so hǐsće wjetša, hdyž wobkedźbujemy,
zo eksistuja na runinje kóždeje z přirunowaneju rěčow nimo wjacezmyslnych
pozdatnych ekwiwalentow tohorunja homonymy.

• Stilistiske:

Při diferencowanju pozdatnych ekwiwalentow budźe pódla semantiskeje
runiny tohorunja stilistiska runina wažna. W jednej rěči stilistisce neutralne
leksemy móža w druhej rěči archaiski, žortny abo wulgarny raz měć.

• Gramatiske:
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Jedna so tu wo rozdźěle w gramatiskej klasifikaciji substantiwow jako
zakładneje słowneje družiny, na př. gramatiski rod.

• Zwjazane z wurjekowanjom

Hdyž mamy na přikład němsko-jendźelski porik Abort – abort, widźimy
typiski porik pozdatnych ekwiwalentow:

Abort abort
1. nuznik, wustup 1. wotrěznjenje, nahłe skónčenje
2. abort, parod 2. abort, parod

Nimo rozdźěla we wurjekowanju někotrych zwukow je jenički rozdźěl na
grafiskej runinje: tej słowje wupadatej dospołnje identiskej – mjez nimaj
je rozdźěl nastupajo wulko- abo małopisanje spočatneho pismika. Němske
słowo ma dwaj woznamaj: 1. „nuznik“, „wustup“; 2. „abort“, „parod“,
jendźelske: 1. „wotrěznjenje“, „nahłe skónčenje“; 2. „abort“, „parod“. Wobě
słowje matej potajkim jedyn samsny woznam, ale druhi woznam je hinaši
a čini z teju słowow parcielnje pozdatnej ekwiwalentaj. Móžemy tež tola
słowo abort jako werb to abort wzać, a tehdy přińdu k woznamomaj
wotrěznjenje a parod hǐsće woznamy mj. dr. 3. „wotrěznyć“, „wottorhnyć“,
„wotłamać“ a hǐsće 4. „zwrěšćić“:

Abort (to) abort
1. nuznik, wustup 1. wotrěznjenje, nahłe skónčenje
2. abort, parod 2. abort, parod

3. wotrěznyć, wotłamać, skónčić
4. zwrěšćić

W padźe hornjoserbskeje a pólskeje rěče wupada wšitko hǐsće
komplikowanǐso. Stawizny hornjoserbšćiny a póľsćiny, wosebje jeju
literarneju wariantow4, su scyła hinaše. Njezajimuje nas tu tola literatura,
ale słowo – kak wone grafisce wupada, kak klinči a kajke skutkowanje ma
na runinje hornjoserbsko-pólskich kontaktow. Samsna prarěč, eksistenca na
susodnych zemjach, lětstotki trajace wzajomne wliwy, rěčna politika, kotraž
w padźe leksikalnych njejasnosćow preferuje wužiwanje formow, kotrež
w bliskich słowjanskich rěčach hižo eksistuja – wšo to ma wliw na wulku

4 Wo wuwiću hornjoserbskeje literarneje rěče přir. H. Faska, Pućnik po
hornjoserbšćinje, Budyšin 2003; H. Šewc-Schuster, Rozwój języka literackiego Serbów
łużyckich, [w:] „Studia z filologii polskiej i słowiańskiej“, Warszawa 1980, čo. 19, str.
217-238.
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podobnosć słowoskłada hornjoserbšćiny a póľsćiny. Njesměrny wliw na tajki
staw měješe hibanje narodneho wozrodźenja pola druhich słowjanskich
narodow w połojcy 19. lětstotka, hdyž wužiwaše hornjoserbšćina wudobyća
čěskeho a pólskeho prawopisa ze wšěmi konsekwencami, a wosebje pólskimi
pismikami ć, dź, ń, kotrež z wulce podobnym wurjekowanjom zwukow ć/č,
ł/w, ń, š, ž, dź nětko móža w rěčnej hornjoserbsko-pólskej komunikaciji
problemy činić.

W lěće 1996 wuńdźe hižo naspomnjene dźěło Rafała Leszczyńskeho
wo pólsko-hornjoserbskich pozdatnych ekwiwalentach. Na tutym městnje
je trjeba wuzběhnyć jeho nowatorstwo, dokelž je awtor jako prěni tajki
přehlad wudźěłał. W zwisku z tym hižo w zawodźe pǐse wón wo móžnosći
wuwostajenja něčeho. W słowničku předstaja awtor dokładnu lisćinu
aproksimatow – wona je jednora, přehladna, tola pokazuje jenož te
woznamy, kotrež hłowne rozdźěle mjez ekwiwalentami wučinjeja. Jako
žórło zakładneje wědy tuta lisćina drje dosaha, wěsty problem pak
předstaja wubranje tutych słowow, kotrež móhli jako pozdatne ekwiwalenty
kwalifikować. Dokelž móžetej datej słowje podobnej być na grafiskej runinje
a na runinje wurjekowanja, wonej móžetej wupadać abo klinčeć jenak
w cyłku abo jenož parcielnje, wšitke pismiki abo zwuki móža samsne być
abo jenož dwaj abo tři, podobnosć móže so jewić na započatku, wosrjedźa
abo na kóncu słowow. Wonej móžetej wupadać abo klinčeć wšelako, ale tola
jara podobnje; a runje kaž horjeka totalnje abo parcielnje, na započatku,
wosrjedźa abo na kóncu. Dale, hdyž wupadatej jenak – totalnje abo
parcielnje – na runinje pisanja abo wurjekowanja, přirunowane słowa móža
w kóždej z rěči pozdatny woznam na jednej abo wjace runinach měć. Wulku
rólu hraje tu wězo subjektiwnosć, to awtor słownika rozsudźuje hač datej
słowje wupadatej abo klinčitej po jeho měnjenju podobnje abo nic a hač jej
do swojeho dźěła přewozmje abo nic. To jeničce wot njeho wotwisuje hač
přistupuje wón k temje liberalnje abo restriktiwnje. Subjektiwny raz změje
tež to, kotru wariantu rěče awtor k přirunanju wuběra – hač słownikowu
normu abo wariantu z wobchadneje rěče abo samo dialektalnu.

Kaž prajene, wutwori Rafał Leszczyński w swojim słowničku lisćinu
tajkich słowow, kotrež su po jeho měnjenju kaž pozdatne ekwiwalenty
wupadali abo klinčeli. Podobnu lisćinu hornjoserbsko-pólskich pozdatnych
ekwiwalentow5 na zakładźe s w ó j s k i c h slědźenjow zestajich tež ja (hlej

5 Material sym ekscerpował ze slědowacyh dźěłow: H. Zeman, Słownik
górnołużycko-polski. Hornjoserbsko-pólski słownik, Warszawa 1967; Nowy słownik
poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2000; P. Völkel,
Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče, Budyšin 2005.
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tabulka deleka). W dźěle Leszczyńskeho pobrachowaše po mojim měnjenju
tóǰsto aproksimatow, a nawopak zdadźa so mi druhe słowa, na př. grawać
abo njerk, tam njetrěbne (ale – kaž sym hižo prajił – je to wulce subjektiwne
a wot wjele faktorow wotwisne).

Pozdatne ekwiwalenty w tabulce su hłownje systemowe, zwjazane
z wurjekowanjom a dźělne a dospołne. Najwjace problemow wustupi
samozrozumliwje w padźe dospołnych ekwiwalentow. Na přikład słowo
powěsć w hornjoserbšćinje eksistuje jako werb z woznamom powědźeć,
ale tež jako substantiw z woznamom nowinka, informacija a baja, bajka.
Powěsć (grafiska forma: powieść) rěka w dźensnǐsej póľsćinje jenož „roman“.
Słowo potwjerdźić ma w hornjoserbšćinje dwaj woznamaj; prěni přitwjerdźić
a druhi wobswědčić, wobtwjerdźić, hdyž ma pólske potwierdzić jenož
woznam samsny z tym druhim.

Je trjeba prajić, zo je awtor Hornjoserbsko-pólskeho
a pólsko-hornjoserbskeho słownika pozdatnych ekwiwalentow sčinił dobre
dźěło jako tu prěnju kročel na puću k lěpšej hornjoserbsko-pólskej
komunikaciji, a jeho knižka jako žórło zakładneje wědy woprawdźe dosaha.
Je pak tež trjeba prajić, zo sym jeho dźěło jenož do wěsteje měry
wudospołnił a zo faluje hǐsće dźěl słowow, kotrež so jenož na stilistiskej
runinje rozeznawaja abo cyłe pozdatne słowne zwjazki, kaž na př. tołsta
ćma, štož pólsce wupada jak tłusta ćma a to rěka tučna nócna mjetel.

hornjoserbske słowo grafiska forma pólskeho
ekwiwalenta

woznam pólskeho ekwiwalenta
(hornjoserbsce)

awtowy autowy adj. od aut (out) (w sporće)

baba/babka baba/babka 1. babka (pječwo)

2. žona (wobch.)

3. stara žona (zest., dialekt.)

4. wowka (wobch.)

banja bania 1. kana (brjuchate sudobjo)

2. kirbs, banja (wobch.)

bańka bańka 1. kana, brjuchate sudobjo

2. (powětrowy) pucher

baza baza 1. stacija, lěhwo
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2. zepěranǐsćo (wojerske
zepěranǐsćo)

běrna / běrny bierna (f) / bierny (m) njehorliwa/y, njeaktiwna/y;
pasiwna/y

bimbać bimbać sej mało wažić, sej njewažić

bjesada biesiada hosćina, kwasowanje

bjezćělny bezczelny lózy; njehańbićiwy

błysk błysk błyšć, zabłyskotanje

bóčnica bocznica 1. pódlanska/pobóčna dróha/
hasa

2. kolijowe přizamknjenje

brama brama wrota

brjodźik brodzik 1. dźěćacy basenk, pancanǐsćo

2. pohłubšenje w dušowanskim
róžku

brónić bronić 1. škitać, zakitować

2. so zastajeć

cyrk cyrk cyrk; cirkusowy stan

čeladnik czeladnik rjemjeslniski

čeć cieć dohladowar, stražnik (wobch.)

ćipka cipka 1. ćipka (mała kokoš)

2. pužka (wobchad., wulg.)

dóńčka doniczka kwětkowy/róžowy hornc,
kwětkowc
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dóstatk dostatek nadbytk, derjeměće

dosyć dosyć dosć

dotykać dotykać so dótkać

dowalić dowalić 1. připołožić (wobch.)

2. zbić, storčić (wobch.)

3. chroble někomu prajić
(wobch.)

droga droga puć, dróha

dymka dymka sadźenkowa cybla, sadźenk

dynja (zest.) dynia kirbs

helski helski adj. od Hel:

1. město w Pólskej;

2. połkupa w Pólskej (wobch.)

hercować harcować jórdować,
rozwólny/dźiwi/ćelčkaty
być

chłódnica chłodnica chłódźak (na př. w awćie)

kalkować kalkować přepawsować, překopěrować

kłóda kłoda pjenk, kloc

kłóćić kłócić 1. wjesć k zwadźe; so njehodźeć

2. znjeměrnjeć (zest.)

so się so wadźić, so zadźěrać, so
hadrować

klučić kluczyć róžki mjetać, zaskoki činić
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konina konina konjace mjaso

kromka kromka pomazka, skibka

kropić kropić krjepić

kuleć kuleć chromić, chromy chodźić

łojić łoić bić, prać

maćica macica maćernica, rodźeńca

miłosć miłość lubosć

modły modły (N. pl) 1. modlitwa (zest.)

2. muster, šablona (zest.)

mrok mrok směrkanje, ćmička, ćmowosć,
ćěmnosć

naćisk nacisk presija, namóc

nakłonić nakłonić přerěčeć

naraz naraz raz, prasnjenje; nadobo

nawjes nawias spinka

njeprawda nieprawda 1. njewěrnosć

2. njeprawda, łža

njewola niewola zajeće, jatba; njeswoboda

palcować palcować 1. porsty na nastroju
trenować/zwučować

2. tučne/mazane slědy po
porstach wostajeć (wobch.)
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pijawka pijawka pijelca, piwalca

plac! (interj.) plac městno

pletwa płetwa pjerica

pósłanka posłanka wotpósłanča, zapósłanča

potwjerdźić potwierdzić wobkrućić

powěsć (werb a subj.) powieść roman

powróćić przewracać, wywracać powrócić: wróćo přińć

překupstwo przekupstwo wobtykanje, pokupjenje;
korupcija

přeraženje przerażenie stróžele, zatrašenje, hroza,
hrózba

přewinjenje przewinienie přeńdźenje, přehrěšenje

pyskacz pyskacz škrěčak, rjejak, hewrjekar

pyskować pyskować klemić so

reja reja raha

ropucha ropucha krokawa

rozbitki rozbitki / rozbitkowie (N. pl) rozbitnicy (N. pl)

(od: rozbitek N. sg) (od: rozbitnik N. sg)

rozdźěrać rozdzierać roztorhać, rozdrěć

rozpačeć rozpaczać zadwělować, žarować;
(wu)rudźić so
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rozrywać rozrywać roztorhać, rozdrěć

serbski serbski serbiski

składnik składnik wobstatk, komponenta

słonina słonina połć

stonóžka stonoga swinjatko (dim.)

tołsty tłusty tučny

wena wena 1. wena

2. inspiracija

wjeselo wesele kwas

zakup zakup nakup, nakupowanje

zaležnosć zależność wotwisnosć

zamach zamach naraz; atentat

zaraženje zarażenie zajědojćenje

zaslubić zaślubić za muža/za žonu wzać

zdźědźić zdziadzieć zestarić (so) (wobch.)

zmjerzły zmierzły grawoćiwy, wohidny

znak znak znamjo, znamješko

Wužiwane w tabulce skrótšenki a znamješka:
adj. adjektiw m Maskulinum subj. Subjekt
dim. diminutiw N Nominatiw wobch. wobchadna rěč
f femininum pl Plural wulg. Wulgarne
int. interjekcija sg Singular zest. Zestarjene



Informacije

Dr. Timo Meškank je so habilitował

Sobudźěłaćer Instituta za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity, dr. Timo
Meškank, je so w lěće 2008 w předmjeće sorabistika habilitował. Po
tym zo napisachu posudźowarjo prof. Danuta Rytel-Kuc (Lipsk), prof.
Roland Marti (Saarbrücken) a prof. Tadeusz Lewaszkiewicz (Poznań)
pozitiwny posudk wo jeho habilitaciskim spisu „Wuprajenska struktura
w serbšćinje. Přepytowanja k syntaksy a sadowej semantice“, přeprosy
habilitaciska komisija pod nawodom prof. dr. Edwarda Wornarja 9.
a 10. junija 2008 na zakónčacej zarjadowani habilitaciskeho jednanja.
Prěnje zarjadowanje, zjawny wědomostny přednošk, bě wěnowany temje
„Gramatikopis serbšćiny. Deskriptiwny abo skerje preskriptiwny?“. Druhe
zarjadowanje, zjawna wučba z diskusijnym charakterom, steješe pod hesłom
„Poměr nošerjow rěče k normje swojeje rěče a jeje kodifikacije, znazornjene
na přikładźe hornjoserbšćiny“. Wobě zarjadowani hódnoćeše habilitaciska
komisija jednohłósnje jako wukon wotpowědowacy žadanjam habilitaciskeho
porjada. Na posedźenju fakultneje rady Filologiskeje fakulty 7. julija
2008 spožči so dr. Timej Meškankej akademiski stopjeń dr. phil. habil.
Habilitaciske dźěło wuńdźe w lěće 2009 jako monografija w nakładnistwje
Dr. Kovač (Hamburg).

T. D.

Kolokwij stipendiatow Załožby za serbski lud

Dnja 24.06.2008 přewjedźe so w rumnosćach Duchowno-wědomostneho
centruma Lipšćanskeje uniwersity na Beethovenowej dróze 15 kóždolětny
kolokwij stipendiatow Załožby za serbski lud. W ramiku kolokwija
přednošowaše stipendiat Załožby za serbski lud, kotryž je w studijnym
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lěće 2007/2008 w Lipsku pobył, Sławomir Krowiński (Sosnowiec). Přednošk
měješe rěčespytny charakter. Přednošowar zaběraše so w nim z problemom
pozdatnych ekwiwalentow w hornjoserbšćinje a póľsćinje. Cil lětnjeho dźěła
stipendiata bě, wot Rafała Leszczyńskeho zestajeny Górnołużycko-polski i
polsko-górnołużycki słownik ekwiwalentów pozornych. Hornjoserbsko-pólski
a pólsko-hornjoserbski słownik pozdatnych ekwiwalentow, kotryž wuńdźe we
Waršawje w lěće 1996, wudospołnić. Předźěłanu wersiju přednoška móže
zajimc w předležacym čisle „Sor@pisa” na stronach 141-150 čitać.

T. D.

Stipendiaća Załožby za serbski lud w studijnym lěće 2008/2009

Jako stipendiataj Załožby za serbski lud w studijnym lěće 2008/2009
přebywataj tuchwilu w Instituće za sorabistiku Bogomil Ignatov, student
slawistiki na uniwersiće w Płowdiwje (Bołharska), a Małgorzata Możdżan,
studentka slawistyki Jagellonskeje uniwersity w Krakowje.

T. D.

Daľsi doktorand w Instituće za sorabistiku

Jako daľsi doktorand slědźi w Instituće bywši stipendiat Załožby za serbski
lud, Viktor Zakar z Makedonskeje, kotrehož stipendij tohorunja DAAD
spěchuje.

T. D.



Zapis awtorow

• Brankačkec Katja doktorandka, Praha.

• Derlatka Tomasz juniorprofesor dr., Institut za sorabistiku
Lipšćanskeje uniwersity, Lipsk.

• Jocz Lechosław doktorand, Institut za sorabistiku Lipšćanskeje
uniwersity, Lipsk.

• Kamenárová Renáta dr., Institut słowakskeje rěče (Katedra
slovenského jazyka) Uniwersity Komenskeho, Bratislava.

• Krowiński Sławomir student, Institut słowjanskeje filologije
(Instytut Filologii Słowiańskiej) Šleskeje uniwersity, Katowice.

• Meškank Timo dr. hab., Institut za sorabistiku Lipšćanskeje
uniwersity, Lipsk.

• Šołta Dušan student, Institut za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity,
Lipsk.

• Wornar Edward prof. dr. hab., Institut za sorabistiku Lipšćanskeje
uniwersity, Lipsk.
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