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Predspisovné obdobie slovenského jazyka v sebe zahŕňa mnoho jazykových pamiatok, 

ktoré  obsahujú  aj  zápisy  vlastných mien  osôb.  K takýmto  pamiatkam,  ktoré  poskytujú 
bohatý antroponymický materiál, patrí aj  jazyková pamiatka z polovice 15. a začiatku 16. 
storočia, Žilinská právna kniha (ďalej aj ŽPK). 

Žilinská kniha je dôležitou historickou pamiatkou, ktorá poskytuje možnosti pre bohaté 
jazykové bádanie. Pre nás  je dôležitá predovšetkým z antroponymického hľadiska, keďže 
táto jazyková pamiatka spadá do historického obdobia, v ktorom antroponymická pome‐
novacia sústava ešte nebola právne kodifikovaná, a dovoľuje nám skúmať prirodzený pre‐
chod od jednomennej k dvojmennej pomenovacej sústave. 

Charakteristika prameňa 
V tomto príspevku  sa  venujeme  výskumu  vlastných mien  v pamiatke,  ktorej  vznik  sa 

datuje  do  staršieho  predspisovného  obdobia  (11.  –  15.  storočie)  a ktorá  je  jedným 
z najstarších a najvzácnejších dokladov jazykovej a právnej vzdelanosti na Slovensku. Táto 
trojrečová pamiatka svedčí o pozoruhodnom rozvoji vzdelanosti a kultúrnej aktivity v laic‐
kom mestskom prostredí obdobia stredoveku. Je odrazom kultúrnej vyspelosti, vzdelanos‐
ti a pokročilého vývoja hospodárstva, súdnictva a iných oblastí života vtedajšieho sloven‐
ského etnika. Žilinská právna kniha je súborom základných rukopisov, a to magdeburského 
práva – známeho aj ako Saské zrkadlo, prevzatého obyvateľmi Žiliny od obyvateľov mesta 
Krupina, jeho prekladu do slovenčiny a zápisov uskutočnených mestskou radou. 

Vznik  ŽPK  súvisí  s právnym  odčlenením  Žiliny  od  českého mesta  Tešín  v roku  1369 
a jeho právnou orientáciou na mesto Krupina. Nemecký text bol prevzatý z právneho šta‐
tútu mesta Krupiny, ktoré bolo vtedy mestom odvolávacieho súdu. Prijatím Privilegia pro 
Slavis v roku 1381 sa začína v živote mesta presadzovať slovenská časť obyvateľstva. Mení 
sa  nielen  zastúpenie  v mestskej  rade  Žiliny  (každoročné  striedanie  richtárov,  polovicu 
mestskej rady mohli tvoriť nemeckí a polovicu slovenskí mešťania s rovnakými právami), 
ale nastáva aj zmena v zapisovaní právnych úkonov žilinských mešťanov. 

Neskôr vzniká žiadosť žilinského richtára Václava Pongráca o preklad magdeburského 
práva. 

                                                              
1 Štúdia je čiastkovým výskumom realizovaným v rámci dizertačnej práce, v ktorej sa zaoberáme pre‐

chodom od  jednomennej  k dvojmennej pomenovacej  sústave na  základe materiálu  ŽPK. Pri  analýze  a 
delení vyexcerpovaného materiálu na  jednotlivé skupiny, antroponymické modely a ich varianty vychá‐
dzame z práce poľského bádateľa J. Bubaka (1986). Zároveň však tieto poznatky prispôsobujeme skúma‐
nému materiálu,  čo  nám  dovoľuje  poukázať  na  jeho množstvo, rôznorodosť  a bohatstvo  využívaných 
pomenovacích postupov vo vtedajšom slovenskom mestskom prostredí v období 14. – 16. storočia. 
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K prepísaniu magdeburského práva došlo v roku 1378 a k jeho preloženiu do slovenči‐
ny v roku 1473 (Pauliny, 1971, s. 35 – 36). Popri prepise a preklade magdeburského práva 
obsahuje ŽPK aj druhú časť – zápisy mestskej rady, ktoré sa týkajú predovšetkým majetko‐
vých  záležitostí  žilinských  občanov  (záznamy  o majetkoch, dedičstve, obchodoch,  testa‐
mentoch,  založení majetku,  dlžobách  a p.).  Staršie  záznamy  v ŽPK  sú  v latinčine  alebo 
v nemčine  (do  roku 1462). Od  roku 1451 sa popri nich vyskytujú aj zápisy v slovenskom 
jazyku a od roku 1462 sú zápisy zaznamenávané len v slovenčine. 

Celá Žilinská kniha okrem prvej nemeckej časti magdeburského práva vyšla po prvýkrát 
v tlači v roku 1934 a zásluhu na tom mal Václav Chaloupecký.2 

ŽPK sa stala predmetom mnohých skúmaní historikov, ale aj jazykovedcov, najmä v 19. 
– 20. storočí. Výskumu tejto pamiatky z  jazykovedného hľadiska sa venoval aj V. Chalou‐
pecký, ktorý Žilinskú knihu označil za pamiatku písanú českým jazykom s použitím niekto‐
rých slovenských výrazov (tento názor bol prekonaný), čo rozprúdilo živú diskusiu o jazyku 
tejto pamiatky.  Ďalší,  ktorí  sa  zaoberali  výskumom  jazyka  Žilinskej  knihy, boli napríklad 
V. Blanár (1964), J. Doruľa (1967). Najviac sa však touto problematikou zaoberal R. Kuchar, 
ktorého  poslednou  poslednou  publikáciou  k výskumu  tejto  pamätihodnosti  je  Žilinská 
právna kniha. Preklad magdeburského práva. Zápisy právnych úkonov žilinských mešťanov 
(2009). 

Jednomenná a dvojmenná pomenovacia sústava 
Dnešný spôsob pomenovania osôb sa na Slovensku stabilizoval v období 17. – 18. sto‐

ročia. Dvojmenná pomenovacia  sústava osôb  (meno  – priezvisko)  sa  stáva  záväznou  až 
koncom  18.  storočia,  keď  bola  kodifikovaná  jozefínskymi  reformami  v roku  1780  počas 
panovania  cisára  Jozefa  II. Dôležitým  členom  antroponymickej  pomenovacej  sústavy  sa 
tak stáva dedičné priezvisko. 

V ranom a vrcholnom stredoveku (5. – 13./14. st.) sa využívala jednomenná sústava – 
na  pomenovanie  osoby  stačilo  jedno meno  (preto  sú  záznamy  v starších  dokumentoch 
zoradené podľa krstných mien). Krstné meno jedinec získaval pri narodení. V jednomennej 
sústave sa však nepomenúva osoba ako príslušník istého rodinného celku, ale pomenúva 

                                                              
2 Chaloupecký, V.: Žilinská kniha. Bratislava: Nákladem učené společnosti Šafářikovy. 1934. 239 s.  
V r. 1919 pri svojom štúdiu o starých slovenských pamiatkach sa stretáva V. Chaloupecký so zázna‐

mami o zápisoch v Žilinskej mestskej knihe z 15. storočia. Práve tieto zmienky podnietili jeho zvedavosť a 
záujem o ŽPK. Možno povedať, že od tohto okamihu sa začína jeho pátranie po tejto najstaršej slovenskej 
pamiatke. Ako o tom hovorí sám Chaloupecký (1934, s. VII – X), po počiatočnom hľadaní dospel k tomu, 
že kniha  je uložená v Žilinskom archíve a že rukopis neobsahuje  len prepis magdeburského práva, ale aj 
jeho  preklad  a zápisy mestskej  rady. O to  väčšie  bolo  jeho  prekvapenie,  keď  knihu  v archíve  nenašiel 
a o jej existencii ani nikto nevedel. Po ďalšom pátraní zistil, že ŽPK sa dostala do rúk doktora Jozefa Becka 
a zostala v jeho vlastníctve. Chaloupeckého hľadanie sa teda presunulo do Budapešti a neskôr do Marti‐
na,  ani  tu  však  neviedlo  k úspešnému  koncu.  Postupne  sa začal  zmierovať  s myšlienkou  o strate  tejto 
vzácnej pamiatky. Avšak náhodou sa o tejto pamiatke v roku 1928 zmienil pred svojím kolegom F. Hru‐
bým, ktorý mu na jeho prekvapenie oznámil, že ŽPK je uložená v archíve na Morave, ktorého bol riadite‐
ľom. Zároveň mu objasnil aj  spôsob, akým  sa ŽPK dostala do  ich archívu  (získali  ju  spolu  s dedičstvom 
V. Becka po  jeho  strýkovi  J. Beckovi,  ktoré odpredal  archívu). Krátko po  jej nájdení  ju V. Chaloupecký 
pripravil do tlače. 
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sa osoba ako taká (Blanár, 2008, s. 31). Postupom času však používanie jedného funkčné‐
ho člena začalo strácať svoju váhu, základnú funkciu, ktorú dovtedy spĺňalo. So vzrastajú‐
cou populáciou  vzrastala  aj potreba dôkladnejšej  identifikácie osoby,  čo  zároveň  viedlo 
k potrebe presnejšieho označovania jedinca. Už v období 12. – 18. storočia teda badať, že 
na  spoločensko‐právnu  identifikáciu  jednotlivca nevystačovalo  len  jedno meno, a tak  sa 
postupne začal objavovať ďalší funkčný člen – prímeno.  

Termín prímeno v tomto prípade slúži na označenie druhého člena, ktorý sa vyskytuje 
po mene. Motiváciou vzniku prímena mohol byť príbuzenský vzťah, zamestnanie či spolo‐
čenské postavenie, miesto bydliska alebo pôvodu, príslušnosť k istej etnickej skupine ale‐
bo národu a rovnako mohlo byť odvodené aj od nejakej vlastnosti, ktorá charakterizovala 
danú osobu (Majtán, 2004, s. 28 – 31). Práve tento druhý člen sa vďaka vývinu cez mnoho 
storočí stal súčasným priezviskom. V skúmaných súvislostiach však prímeno nemá charak‐
ter dnešného dedičného priezviska. Zápisy v ŽPK  totiž vznikli v období, keď ešte nedošlo 
k právnemu ustáleniu dvojmennej pomenovacej sústavy. Prímeno a jeho používanie ako 
poukázanie na istú osobu vznikalo predovšetkým z potreby identifikácie jednotlivca a jeho 
odlíšenia v rámci istého spoločenstva a zároveň spoločnosti. Z toho vyplýva, že čím väčšia 
skupina  ľudí,  tým  viac  je badateľná  a nevyhnutná potreba  identifikácie  a odlíšenia  kon‐
krétnej osoby a taktiež aj potreba využívania rozličných identifikačných elementov. Potre‐
ba identifikácie a diferenciácie osôb je teda výsledkom rozvoja spoločnosti, rastu populá‐
cie, jej migrácie, rozvoju miest, obchodu a v neposlednom rade vzniku nových administra‐
tívno‐právnych vzťahov. V takejto rozvíjajúcej sa spoločnosti krstné meno ako jediný iden‐
tifikačný element nevystačuje, objavuje sa preto ďalší člen. Aj to bol dôvod, ktorý viedol 
k vzniku a rozvoju prímena,  čím sa vytvorila opozícia meno – prímeno. Podľa V. Blanára 
(2008, s. 31) „vývin od tzv. jednomennej k dvojmennej (a viacmennej) sústave... predstavu‐
je základný vývinový princíp v novších sústavách a dá sa chápať ako antroponymické gene‐
rálium.  Vývin  postupoval  od  pomenovania  osoby  bez  vyjadrenia  príbuzenského  vzťahu 
(osoby ako  takej) cez  singulárové vyjadrenie  rodinnej príslušnosti  (k otcovi, matke,  resp. 
vzťah medzi manželmi) k plurálovému označovaniu príslušnosti k rodine ako celku (pomo‐
cou otcovského priezviska). Funkčný  člen, ktorý bol nositeľom  tejto zásadne dôležitej  sé‐
mantiky z hľadiska osobného pomenúvania, pribral nové antroponymické príznaky [príbu‐
zenský vzťah k rodine ako celku], [dedičnosť], [stabilizácia administratívno‐právnym úzom] 
a stal sa hierarchicky základným členom pomenovacej schémy: A // + b (+ c) → a + B, A // 
+ b + c → a + b + C“ (Blanár, 1998, s. 177). Práve tieto príznaky sú dôvodom, prečo sa prí‐
meno postupne stáva základným  členom pomenovacieho modelu a konštituuje sa priez‐
visko ako nový funkčný člen. Krstné meno sa tak týmto vývinom stáva určujúcim členom 
a jednomenná pomenovacia sústava sa postupne mení na dvojmennú. 
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Vlastnosť osoby ako motivácia vzniku prímena  
Ako sme už uviedli, prímeno, ktoré sa stáva základným členom pomenovacej sústavy, 

mohlo byť motivované príbuzenským  vzťahom  (odvodené od mena osoby,  s ktorou bol 
príbuzenský  spätý),  zamestnaním,  remeslom  či  spoločenským  postavením,  miestnymi, 
toponymickými  názvami,  príslušnosťou  k istej  etnickej  skupine  alebo  národu.  Prímeno 
však mohlo  byť  rovnako motivované  aj  konkrétnou  vlastnosťou,  ktorá  charakterizovala 
danú osobu. Pri charakteristike tohto spôsobu identifikácie jednotlivcov, ktorý je súčasne 
procesom tvorenia priezvisk, nie je naším cieľom klasifikácia či systematizácia prímen, ale 
poukázanie na  základné oblasti,  z ktorých  sa  čerpali hlavné  identifikačné elementy osôb 
v danom historickom období. Práve potreba dôkladnejšej identifikácie oaôb je tým rozho‐
dujúcim faktorom, ktorý má za následok objavenie sa prímena. 

Základnou úlohou prímena alebo  informáciou,  ktorú  zahŕňali prímená  zaradené do  tejto 
skupiny, bola odpoveď na otázku  „Aký  je?“. Podľa R. Kuchara  (1984) má  „väčšina  vlastných 
mien v Žilinskej knihe svoj pôvod v apelatívnej slovnej zásobe starej slovenčiny.  Často sú naj‐
staršími  dôkazmi  nejakej  lexémy  alebo  významu...  Pisári...  čerpali  z vecných  okruhov,  ktoré 
bezprostredne súviseli so životným prostredím človeka, s jeho činnosťou a záujmami, charakte‐
rovými  a inými  vlastnosťami  a podobne.“  Deapelatívne  prímená  v momente  svojho  vzniku, 
teda prvotne vyjadrovali i vonkajšie alebo vnútorné vlastnosti, znaky danej osoby. 

Vo väčšine prípadov by sme mohli hovoriť aj o prezývkach, keďže mnohé z týchto fo‐
riem  sú  apelatívami  so  silným  emocionálnym  zafarbením.  Už  S.  Rospond  píše,  že 
v skupine, ktorá zahŕňa takéto prímená, sú „bądź dostojne,  życzące nazywania ze strony 
rodziców, bądź przezwiska nadawane przez  sąsiadów  charakteryzujące od  zewnątrz  lub 
wewnątrz“  (Rospond, 1965). Autor  zároveň  tento pomenovací  typ považuje  za najstarší 
a najviac rozšírený. 

Povedať, kedy tieto prvotné pomenovania utvorené na základe apelatív či adjektív, za‐
čali plniť úlohu prímena – teda začali vystupovať ako druhý člen po mene (aj v samotnej 
Žilinskej knihe sa často ešte stretávame s jednočlenným pomenovaním),  je ťažké. Prijíma 
sa názor (napr. J. Bubak, A. Cieślikowa), že deapelatívne prímená vznikajú v momente, keď 
sa po mene – na druhom mieste – objavuje deapelatívna forma (jednočlenná alebo dvoj‐
členná). 

Na základe materiálov v ŽPK môžeme konštatovať, že  identifikácia osoby prostredníc‐
tvom deapelatívneho pomenovania (samozrejme po mene) patrí k frekventovanejším.3  

Naším cieľom je na konkrétnom materiáli poukázať na to, akým spôsobom sa využívali 
tieto pomenúvacie  elementy,  ako postupne dochádzalo  k ustáleniu optimálneho pome‐
novacieho systému a k formovaniu rôznych podôb prímen.  

Skúmaný materiál  dovoľuje  prerozdeliť  jednotlivé  pomenovania  do modelov4,  ktoré 
môžeme predstaviť pomocou nasledujúcich  vzorov  či  znakov  symbolizujúcich  jednotlivé 
elementy (časti). V prípade tejto skupiny prímen to sú: 

                                                              
3 Spolu s prímenami motivovanými zamestnaním  či spoločenským postavením patria  tieto deapela‐

tívne prímená k najproduktívnejším (tvoria viac než polovicu z celkového počtu zaznamenaných prímen).  
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KM = krstné meno 
A = forma odvodená od apelatív alebo adjektív; charakterizujúca  
(nie však forma vzťahová, ani odvodená od zamestnania).5 
Základným modelom pre túto skupinu je teda model KM + A.6 
Príklady: Michal Czygan  (záp. 14/116 – 1561), Michal Chmelik  (záp. 41/100 – 1497), 

Jan Chochol (záp. 50/111 – 1513), Petr Karas (záp. 36/94 – 1489), Mikulass Korzinko (záp. 
53/114  –  1518), Mathieg  Kostka  (záp.  50/111  –  1513), Martin Medwed  (záp.  18/75  – 
1469), Jan Orzissko  (záp. 53/114 – 1518), Girzik Swinka  (záp. 51/112 – 1515), Girzik Wlk 
(záp. 72/117 – 1561), Jan Dlhi (záp. 49/110 – 1511), Gregor Yalowy (záp. 45/105 – 1507), 
Gregor Mokry (záp. 17/74 – 1469) a i.7 

V niektorých prípadoch sa tento model môže realizovať aj pomocou  latinského dictus 
(zvaný),  prípadne  sa môžeme  stretnúť  s dvojakým  spôsobom  zápisu  pri  jednej  osobe; 
napr.: Mikulass, rzeczeny Nosko/ Mikulass Nosko (záp. 16/73 – 1469); sporadicky sa môže 
vyskytnúť po obidvoch menách Nicolaus, Nosko dictus (záp. 117/54 – 1457). V týchto prí‐
padoch  ide  o  stretnutie  a  prelínanie  sa  dvoch  komunikačných  kanálov,  hovoreného 
a písaného. Písaný „systém“ sa bezpochyby opiera o hovorený a z neho aj čerpá jednotlivé 
formy. Napriek tomu vidno, že písomníctvo sa riadi svojimi vlastnými zásadami identifiká‐
cie ľudí a ich zapisovaniu do dokumentov. Pisári sú teda v tomto období zároveň aj akými‐
si  tvorcami  písaného  systému.  Vytvárajú  systém,  ktorého  charakteristickými  črtami  sú 
latinizácia krstných mien a neraz aj druhých členov pomenovania. Tak je to aj v spomenu‐
tom zápise typu Nicolaus, Nosko dictus, kde slovo dictus informuje, že identifikovaná oso‐
ba má okrem krstného mena v hovorenom jazyku aj iné pomenovanie. 

Okrem  základnej  podoby  zápisov  mien  jednotlivcov,  kde  vystupuje  krstné  meno 
a prímeno pomenovanej osoby,  sa v zápisoch  stretávame aj  s rozvinutými podobami  zá‐
kladného modelu.  Príklady:  Jan  Farkass  z Bytcze,  ffoit  Bycze mesteczka  (záp.  14/116  – 
1561), Martin Medwed,  ffoyt  zilinsky  (záp. 18/75 – 1469), Martin Nedwied  z Zaprazyna 
(záp. 21/78 – 1472), Pawel Mezierka z Noweho Miesta (záp. 42/101 – 1498) a i. 

Zachovávanie poradia KM + A (s krstným menom na prvom mieste) svedčí o už existu‐
júcej písomnej tradícii, rovnako však aj o tom, že krstné meno naďalej ostáva najdôležitej‐
ším  identifikačným elementom. V niektorých prípadoch sa stretávame  i s obráteným po‐
radím. Niekedy aj u tej istej osoby, napr.: Jacub Czierni (záp. 40/99 – 1494)/ Czerny Jacub 
(záp. 41/100 – 1497). 

                                                                                                                                                                      
4 Podľa V. Blanára  (2008)  sa  „štruktúra osobných mien  skúma v  „menných  typoch“. Menný  typ  sa 

chápal ako  „vyabstrahovaná pomenovacia paradigma“,  ktorú  tvoria onymické  znaky  s istou  štruktúrou 
sémantických funkcií.“ Od r. 1966, 1967 autor používa termín model (osobných mien).  

5 Prímená odvodené od príbuzenských vzťahov či od zamestnania, remesiel alebo spoločenského pos‐
tavenia jednotlivca zaraďujeme do samostatných skupín. 

6 Rovnako ako pre tento model aj pre iné modely môžeme vyčleniť niekoľko ďalších variantov, ktoré 
pozostávajú z troch alebo viacerých komponentov – v závislosti od toho, v akom poradí a koľko ich bolo 
využitých pri identifikácii (pomenovaní) danej osoby. 

7 Podľa zásad R. Krajčoviča (1979) uvádzame prepisy mien vo vydavateľskom a diplomatickom odpise. 
Pri diplomatickom odpise je text originálu prepisovaný verne do písmena, aj s chybami pisára. Pri vydava‐
teľskom prepise sa do jazyka originálu podstatnejšie nezasahuje, používajú sa však grafické znaky súčas‐
ného pravopisu. 
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Zápisy,  v ktorých  sa  objavuje  charakterizujúce  prímeno  v domácej  podobe  a krstné 
meno  A  +  KM,  patria  do  hovoreného,  neoficiálneho  systému.  Tie  s latinskou  podobou 
mena  na  prvom mieste  patria  do  písaného,  oficiálneho  systému  (Johannes  Albus,  záp. 
86/19 – 1419). Na základe uvedených príkladov môžeme konštatovať, že čím viac identifi‐
kačných elementov  je použitých na označenie osoby,  tým menej ustálené  sú  jednotlivé 
elementy (menej stabilné je prímeno než krstné meno).  

Hoci by sa mohlo zdať, že v úlohe prímena v rámci tejto skupiny najčastejšie vystupujú 
adjektíva a že práve prídavné mená budú bezprostredne označovať  vlastnosti, nie  je  to 
tak. Viac než polovicu prímen totiž v tejto skupine tvoria apelatíva.  

Prímená,  ktoré  vznikli  na  základe  vonkajších  alebo  vnútorných  vlastností  či  vzhľadu 
človeka,  patria  k  jedným  z  najpoužívanejších.  Je  to  najstarší  spôsob  pomenúvania  ľudí. 
Apelatívna slovná zásoba totiž poskytuje najväčšie a zároveň aj najjednoduchšie možnosti 
individualizácie  ľudí práve použitím už existujúcich apelatív  či adjektív vo  forme prímen. 
Názov, pomenovanie každého predmetu a každej vlastnosti môže byť použité vo  funkcii 
prímena, a to aj bez akéhokoľvek slovotvorného formantu. Všetky takto utvorené prímená 
zároveň predstavujú aj obraz lexiky hovoreného jazyka, v našom prípade obdobia stredo‐
veku.  Približujú  teda  nielen motiváciu  vzniku  jednotlivých  prímen  či  proces  formovania 
antroponymickej pomenovacej sústavy, ale i obraz vtedajšej doby. 
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Research on Proper Nouns before Codification  
(Based on the Book Dating Back to 15th Century in Žilina) 

Anthroponymic system as known in its present‐day form has resulted from a long period of 
natural  development  and  formation  and  was  affected  by  various  factors.  The  natural 
development was completed by codification. In Žilina ´s book records of citizens in relation to 
various  legal matters are  found and  thus they provide rich and precious material  illustrating 
personal  names  in  their  uncodified  form.  Thus  natural  development  and  progressive 
transformation of personal name system from uninominal to binominal can be observed. On 
the basis of  the  recorded proper names processes of personal  identification  from different 
descriptive  units  to  synthetic  forms  can  be  observed  in  which  one  of  the  anthroponymic 
formation  features  loses  its  influence  and  gives way  to  another  one.  These  aspects  of  the 
development of anthroponymic system are  investigated on materials of Žilina´s book of 15th 
century. 

 




