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Ak uvažujeme o chromatickej anojkonymii ako o  súbore pomenovaní prírodných ob‐

jektov motivovaných  farbou, môže nás prekvapiť pragmatická otázka: Ktorá  farba  je pre 
prírodné objekty typická? Vychádzajúc z pozorovania okolitej prírodnej krajiny predpokla‐
dajme tri dominujúce farby: zelená, modrá a hnedá. Avšak do akej miery je typickosť rele‐
vantnou vlastnosťou propria? Nominačný akt a následné fungovanie propria v komunikácii 
je predsa podmienené takým motívom, ktorý sa premietnutím do názvu podieľa na  jeho 
referenčnej hodnote.  Inak povedané,  farby zelená, modrá a hnedá sú natoľko príznačné 
pre  prírodné  objekty,  že  propriá  nimi motivované  by  v  komunikácii  nespĺňali  základné 
funkcie:  identifikačnú,  diferenciačnú  a  lokalizačnú.  To  znamená,  že  hoci  sú  spomínané 
farby charakteristickými  farbami prírody, anojkonymá nimi motivované strácajú diferen‐
ciačný príznak a napriek tomu, že pomenúvajú jednotlivinu, nijako osobitne ju nevyčleňujú 
od  ostatných  prírodných  objektov.  Stráca  sa  ich  pragmatický  zreteľ1,  tzv.  spoločensky 
podmienená  integrácia, teda „potreba pomenovať a identifikovať  jednotliviny danej trie‐
dy, druhu  ako  samostatné objekty“  (Blanár,  1996,  s.  21).  Preto pri pomenúvaní  týmito 
prírodnými farbami musíme nevyhnutne predpokladať existenciu ďalšieho atribútu fareb‐
ného pomenovania, ktorý spôsobuje, že z typickej vlastnosti  farebnému motívu sa stáva 
vlastnosť jedinečná.  

Cieľom tohto príspevku je upozorniť na existenciu výraznej diferenciačnej vlastnosti fa‐
rebného motívu pri pomenúvaní objektov v teréne prírodnými farbami, konkrétne sa po‐
kúsime vysvetliť a teoreticky zdôvodniť kvantitatívnu „anomáliu“ a špecifické postavenie 
chromatického adjektíva hnedý ako motivanta anojkonymie v porovnaní  s ostatnými  zá‐
kladnými prírodnými farbami. Na základe nami realizovaného výskumu chromatickej anoj‐
konymie môžeme povedať, že v slovenskej anojkonymii sa nachádzajú iba dva názvy moti‐
vované  chromatickým  adjektívom  hnedý,  hydronymum Hnedý  potok  (kartotéka  chotár‐
nych názvov v JÚĽŠ) a agronymum Hnedý pás (názvoslovie ÚKGK). Prirodzene, evidujeme 
aj niekoľko názvov utvorených od maďarského barna s významom „hnedý“, ale pri topo‐
nymách typu Barna (les, pasienok, pole), Nad barnovým ležiskom (les), Barnovská dolina, 
Barnovo  (lúka),  Studenka  pid  Barnilanom,  Barnilas  (les)  a i.  nie  je možné  jednoznačne 
určiť, či ide o názov motivovaný farbou barna alebo osobným menom Barna, resp. Barno.  

Označenie „anomália“ používame v súvislosti so všeobecne prijímaným názorom, ktorý 
hovorí, že prírodným objektom priraďujeme  také  farebné atribúty, ktoré sú pre ne, zvy‐
čajne na základe vizuálneho vnemu, najcharakteristickejšie. V našej kultúre  je  (pri karto‐
grafickom  zakresľovaní  objektov  v teréne)  konvenciou  dané  používať  hnedú  farbu  na 

                                                              
1 Podobne, o strate rozlišovacej schopnosti hovorí aj M. Harvalík v príspevku Braun a Brown kontra 

Hnědý (Harvalík, 1995, s. 76). 
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označenie polí a chodníkov, zelenú  farbu na označenie  lesov a  lúk, modrú na označenie 
riek  a vodných  plôch.  Avšak  opäť  musíme  pripomenúť  fakt,  že  ak  hovoríme 
o anojkonymách motivovaných farbou, toto konvenčné vnímanie farieb  je potrebné chá‐
pať  v kontexte  funkcií  vlastného mena,  pretože  názov  objektu  v  teréne  je motivovaný 
farbou vtedy, ak je táto farba pre danú lokalitu ojedinelá či extrémne nápadná, teda ak je 
táto  farba diferenciačným prvkom pri pomenúvaní daného objektu. P.  Štěpán,  ktorý  sa 
zaoberal hnedou farbou v českej toponymii, to pomenoval veľmi presne. Pri riešení otázok 
„farebnej“ motivácie je potrebné „vycházet z psychologie pojmenování. Jména totiž vzni‐
kala podle určitého výrazného, nápadného, nezvyklého znaku, nikoli podle znaku obecné‐
ho, typického“ (Štěpán, 2004, s. 61). Predpokladáme, že v prípade hydronyma Hnedý po‐
tok ide o potok výrazne sfarbený dohneda čiastočkami ílovitej pôdy, ktorá sa v jeho koryte 
nachádza a tým ho diferencuje od  iných potokov v lokalite. Okrem toho  je nutné pozna‐
menať, že hnedé sfarbenie potoka je trvalým javom, ktorý je premietnutý do názvu, nejde 
len o dočasné zafarbenie potoka po daždivom období, ako  je to obvyklé pri vodných to‐
koch po výdatných dažďoch. Trvalosť javu a schopnosť diferenciácie sú nevyhnutné vlast‐
nosti pomenovacieho motívu, ktorým hnedá farba v prípade Hnedého potoka nepochybne 
je. V prípade agronyma Hnedý pás  identifikujeme, podobne ako v predchádzajúcom prí‐
klade, hnedú farbu (pôdy) ako výrazný diferenciačný prvok viditeľný v priamo teréne. Po‐
menovaný objekt sa nachádza v tesnej blízkosti hydronyma Slatvinec utvoreného od ape‐
latíva  slatvina/slatina  v základnom  význame  „močaristé,  barinaté  miesto,  rašelinisko“ 
alebo „zamokrená  lúka“  (Majtán, 1996, s. 37). Takéto pôdy sú zvyčajne úrodné černoze‐
me, pri ktorých je hnedá farba pôdy výrazne kontrastujúca, získava tak potrebný diferen‐
ciačný príznak a stáva sa motívom pomenovania.  

Iný pohľad na chromatické adjektívum hnedý ponúka M. Harvalík. Porovnával počet‐
nosť výskytu priezviska Braun v nemčine a Brown v angličtine s nízkym počtom priezviska 
Hnědý v češtine. Hoci sa venoval antroponymickej oblasti, jeho závery môžeme aplikovať 
aj na priestor toponymie, resp. v našom prípade  len anojkonymie: (1) v slovanských jazy‐
koch neexistuje  iba  jeden ekvivalent pre označenie hnedej  farby, ale s konkrétnym pod‐
statným  menom  sa  používajú  viaceré  adjektíva,  ktoré  v úzkom  kontexte  hnedú  farbu 
označujú, napr. pl. brązowy  (vlasy, oči) alebo gniady  (kôň),  rus. karyj  (žrebec, oči), buryj 
(medveď), gnědoj (kôň); (2) namiesto menej početného adjektíva hnedý sa v našom jazy‐
kovom priestore častejšie využíva adjektívum čierny (Harvalík, 1995, s. 76 – 78). Aj v slo‐
venskej anojkonymii existujú názvy, ktoré v spojení s podstatným menom vyjadrujú hnedú 
farbu (odtiene hnedej), napriek tomu, že táto farba nie je explicitne vyjadrená. Evidentné 
je  to  najmä  v hydronymii,  napr.  Blatný  potok,  Kalný  potok, Močiarsky  potok.2  Rovnako 
nachádzame v slovenskej anojkonymii časté substitučné používanie adjektíva čierny, ktorý 
spolu s bielym a červeným patria k najpočetnejším skupinám  farebných motivantov vyja‐
drených  základnou  farbou. Kvantitatívnym porovnaním  výskytu ostatných dvoch prírod‐
ných  farieb  sme  zistili,  že zelená a modrá  farba sú v slovenskej anojkonymii v porovnaní 

                                                              
2 Etymológiu názvov  spolu  s podrobným motivačným  rozborom možno nájsť v Hydronymii povodia 

Hrona (Krško, 2008, s. 25 – 155). 
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s hnedou zastúpené v niekoľkonásobne vyššom počte. Nejde pritom  len o lokálne distri‐
buované „farebné“ motivanty, ale ich rozšírenie sledujeme na celom území Slovenska.  

Ak  sme  v predchádzajúcej  časti  hovorili  o konvenciou  zaužívaných  farebných  atribú‐
toch, mysleli  sme  tým všeobecne  rozšírené  farebné označovanie, ktoré  sa pri nominácii 
eliminuje a určujúcim sa stáva práve nejaká  iná vlastnosť, odchýlka od tradičného  fareb‐
ného  vnímania. Ako príklad uvádzame Veľké  Zelené pleso3  (Zelené pleso pod Kriváňom, 
Zelené  pleso  Krivánske).  Konvencia  hovorí  o  označovaní  vodných  plôch modrou  farbou 
(mapy, piktogramy), z grafického hľadiska je to dokonca nevyhnutné, ale z hľadiska komu‐
nikačného nie je možné pomenovať všetky hydronymá menom integrujúcim v sebe adjek‐
tívum modrý. Preto hoci sa pri pohľade z výšky  javí Veľké Zelené pleso ako modré,  jeho 
okraje sú tak výrazne sfarbené dozelena (pod vplyvom svetlého podložia a nízkej hladiny 
pri okraji), že sa tento príznak stal motívom pomenovania. Menej zaužívaná zelená farba 
vody  v porovnaní  s konvenčne  ustálenou modrou  je  v prípade  hydronyma  Veľké  Zelené 
pleso motívom, ktorý umožňuje vlastnému menu plniť základné  funkcie, a tým zachovať 
jeho  existenciu  v komunikácii.  Modrá  farba  ako  diferencujúci  motivant  vystupuje  tiež 
v prípade  agronyma  Nad  modraňami  označujúceho  pole  v Podolínci  pri  Poprade. 
V kartotéke chotárnych názvov (ďalej KChN) v JÚĽŠ sa názov uvádza s poznámkou „podľa 
stromov  červeného smreka, miestny názov „modrane““  (KChN, „modrý“). Tu  je  rovnako 
porušená  konvenciou  zaužívaná  tendencia  dávať  lesu  farebné  prívlastky  typu  zelený  či 
čierny a do pomenovacieho procesu vstúpil výrazný diferenciačný prvok – modrá  farba. 
Miestny  názov  „modrane“  (pravdepodobne  od modrastého  farebného  nádychu  ihličia 
stromu) sa uplatnil pri vzniku názvu poľa Nad modraňami s využitím lokalizačnej predložky 
„nad“.  

Z uvedeného  vyplývajú nasledovné otázky: Prečo  sa  v slovenskej anojkonymii nachá‐
dzajú  iba dva názvy motivované  chromatickým  adjektívom hnedý? Prečo  sa nahrádzajú 
synonymným názvom  farby, resp.  inojazyčným názvom hnedý  (maďarským „barna“)? Čo 
je príčinou  substitučného  využívania  chromatického adjektíva  čierny? Odpoveď na  tieto 
otázky sme sa pokúsili nájsť v teórii P. M. Hilla (2008), ktorý rozvíja myšlienku o „aktívnos‐
ti“ názvov základných  farieb. Táto teória diferencuje názvy základných  farieb na prvotné 
(primary basic colour  terms) a druhotné  (secondary basic colour  terms), pričom diferen‐
ciácia vychádza práve z aktívnosti názvov základných farieb. Pod aktívnosťou sa myslí mie‐
ra polysémickosti a frekvencia názvov základných farieb4 (Hill, 2008, s. 64 – 65).  

Vychádzajúc  z univerzálnej  klasifikácie  základných  názvov  farieb,  ktorú  vypracovali 
B. Berlin  a P.  Kay  (1969),  predpokladáme  existenciu  11  záväzne  usporiadaných  názvov 
základných farieb: 1) biely a čierny, 2) červený, 3) zelený a žltý, 4) modrý, 5) hnedý, 6) fia‐
lový, ružový, oranžový a šedý. Prvých šesť názvov, podľa spomínanej diferenciácie, klasifi‐
kujeme ako prvotné názvy základných  farieb a zvyšných päť ako druhotné názvy základ‐
ných  farieb. Prvotné názvy  základných  farieb patria medzi najfrekventovanejšie  farebné 

                                                              
3 Ďalšie hydronymá motivované zelenou  farbou  (Veľký Zelený potok, Zelená, zelená Mlynná, Zelený 

potok) môžeme nájsť v Hydronymii povodia Hrona (Krško, 2008, s. 255 – 268). 
4 Hoci P. Hill demonštruje aktívnosť/neaktívnosť predovšetkým vo frazeológii, ide o všeobecne platnú 

klasifikáciu, ktorú môžeme aplikovať aj na anojkonymický priestor. 
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pojmy slovnej zásoby väčšiny svetových  jazykov. V slovenčine výskum realizovaný J. Mis‐
tríkom (1969) potvrdil nasledovné poradie názvov základných farieb: čierny, biely, červený, 
zelený, modrý + belasý, žltý, ružový, hnedý, fialový. Sumarizujúc predchádzajúce myšlienky 
a aplikujúc ich na slovenské podmienky, predpokladáme, že prvých päť názvov základných 
farieb sa vyznačuje vysokou  frekvenciou výskytu a polysémickosti v rámci  farebnej moti‐
vácie.  Tieto  predpoklady  potvrdil  aj  náš  kvantitatívny  výskum,  t.  j.  môžeme  hovoriť 
o vysokej „aktívnosti“ týchto názvov, zatiaľ čo pri ostatných názvoch musíme konštatovať 
veľkú mieru pasivity, a to nielen vo vzťahu k obraznosti, ale aj k veľmi nízkej početnosti 
vzhľadom na motiváciu pomenovaní.  

Chromatické  adjektívum  hnedý  ako motivant  anojkonymie  túto  skutočnosť  priamo 
demonštruje. Podľa  stanovených kritérií ho  radíme k druhotným názvom  základných  fa‐
rieb, ktoré sú motivačne pasívnejšie, t.  j. platí zásada,  čím väčšia vzdialenosť od najfrek‐
ventovanejšieho  názvu  základnej  farby  (v záväznej  hierarchii  názvov  farieb  zostave‐
nej B. Berlinom a P. Kayom), tým  menší motivačný potenciál. Výskum J. Mistríka dokázal, 
že hnedá farba  je v slovenčine na predposlednej pozícii v poradí všetkých názvov základ‐
ných farieb, preto nemôže patriť ani medzi najfrekventovanejšie motívy pri nominácii.  

V neposlednej miere hnedá farba a jej veľmi nízke zastúpenie v slovenskej anojkonymii 
demonštruje, ako pracuje vlastné meno v spoločenskej komunikácii, resp. čo  je rozhodu‐
júce pre prijatie názvu. Predovšetkým sú to obsahovo‐sémantické príznaky (identifikácia, 
lokalizácia,  spoločenská  realizácia),  zatiaľ  čo motivačné príznaky  (opis  či  charakteristika) 
objektu, v našom prípade hnedá farba, sa dostávajú do úzadia. 
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The Phenomenon of “hnedý“ [brown] in the Slovak Anoikonymy 

The present paper deals with a particular status of the Slovak adjective “hnedý“ [brown] as 
a motivational  factor  in  the  Slovak  anoikonymy. The paper  reveals  the  rare  fucntion of  this 
adjective as a motivational factor in naming natural objects, which is unsusual since it denotes 
a natural color. Furthermore, a differential attribute of this motivational factor is pointed out, 
demonstrated on two examples of proper names (“Hnedý potok” and “Hnedý pás”) and vali‐
dated by the theory of color universals (the concept of basic color terms), the theory consider‐
ing the distinction between primary and secondary basic color terms as well as the theory of 
categorization according to the “activity” of these basic color terms. 

 




