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К PRWNIMU WTDANI

SL0WA1VSRÉH0 MRODOPISU

OD P. J. SAFAAÍKA.

W PRAZE 1842. 12°.

(Mimo oprawy na konci 1. wyJ. miañé.)

Str. 4 r. \2 po jsa príde/ hlawního. t. r. 16 —

П »»'i/o wydeeh — mající eft': wyprysk ôili promyk

duse nadsmyslné. Л r.. 25—27 místo: a wydá— pre-

rusuje çft/ a pferusuje tím wëàné zákony Bozí. t. f.

30— 33: Kdo — horsího wymaz. — Str. 12 f. 14

prídej: Dále na wycbad po celé Sibirii, na clwery

gubernie, Tobolskau, Tomskau, Jenisejskau, Irkutskau,

a dwë oblasti, Jakutskau i Kamcatskau, rozdëlené,

s 2,800.000 obywateli, z nichz asi tri ctwrtiny Iluso-

wé. — Str. 2a r. posl. místo ïurkûw ¿ti: Tatarûw.

— Str. 26 f. 10 po: tak prídej: w podfecí Nowo-

hradském a. — Str. 27 f. 12 po : kficí prídej: c.

zowe. t.r. 29—31 ¿tit mají -je misto a, a.'zjety (za-

ti) , tjezko (tëzko), psenyeje (psenice); y misto o:

íyzka (lzíce), drywa (dfewa). — Str. 35 r. 14 ¿tí:

dbnbSb místo: dbnucb. — Sir. 39 f. 2 wymaz a, a

r. 4 prídej: a w XIV století z wûle Karla IV i u nás

w Praze w Emauzích wzdëláwanymi. /. r. 22 prídej

w táwcrce: wydané od Beryndy w Kyjewë .1627,

1653, Polykarpcwa w Moskwë 1704 a Aleksíjewa w

Sw. Petrohradë 1774 i Moskwë 1815 sld. jsau welmi

chudé a nedûsledné. — Str. 4 1 r. 6 misto : mësta

¿ti: mëstecka. — Str. 43 f. 26 a 32 místo : moené,

moenyeh ¿tí: simé, silnych. — Str. 45 r. 14 mute:



a tato zase ¿tí: a jestë wíce. — Str. 48 r. 3 wymaz:

Jekaterinoslawské i. — Str. 49 r. 28 místo: Lipovlan

¿tí: Lipovlany. — Sir. 51 f. 15 ¿tí: Congradské (pû-

wodnë Ceinohradské). — Str. 54 r. 3 ¿tí: Pominau-

ce newzdëlawatedlného pro nás a ku pfedmëtu na-

semu nenálezitého sporu o pfednost neboli platnost

a rozsáhlost jmen lllyr a Sri/ (wëdomot', ze západní

k fímsko-katolické cirkwi se pfiznáwající wëtwe jmé-

na Srb neuzíwají, rûznych jinych názwûw sobe pfi-

kládajíce), pominauce téz wûbec. — Str. 67 r. posl.

misto: k Diplowsi cili Depelejwsi ¿tí: do Lepalywsi.

— Str. 68 /'.. 8 místo: Gividale ¿tí: Starémësto. —

Str. 69 r. 10 po: Rabel pridej: Luznica. t. t. 14 ¿tí:

Welkowce misto: Blekowce. t. f. 20 a 22 misto: Di

plowsí ¿tí: Lepalywsi. — Sir. 71 r.l. po: dwojhlásku

pridej : au, eu, ¡u aid. — Str. 72 r. 23 misto: fur-

Janské ¿tí: slawonské. — Str. 82 f. 16—17: Modli-

tební ~ w Poznani [1823] urymaz. — Sir. 85 r. prcd-

posl. ¿tí: Klenec. — Str. 87 r. 7 misto: Jabloni ¿tí:

Jablonnym. t. r. 11— 12 místo: Hodkowiee k Ces.

Dubu ¿tí: Plawy k Hodkowicûm a dále k seweru az

к hofe Jestëru nad Hodkem i Pasekau, odtud. /. r.

12—13 Krupey c. wymaï. t. r. 16 po: wedlé prídej:

Kopistê, nynëjsiho T., a místo Lobosic ¿tí: Lowosic.

t. r. llprcd: Senomaty prídej: Citoliby, Kolesowice,

za. t. f. 18 po: Dobranûm prídej: a Chotësowicûm.

I. r. 19 mislo: Horsowskému ¿tí: Horsowu, a tak i

jinde. t r. 23 misto: Nowohradu ¿ti: Nowych Hra-

dûw. t. r. 28, 29 à 32 ¿tí: Lipolec, Desny, Olbram-

Kostel, Hostëradic. t. r. posl. a str. 88 t. 1 wymaz:

к Zidlochowicûm a Mikulowicûm. — Str. 88 r. !•.

2 я 3 misto: za — Mlyn ¿tí: jdau na Hustopece a

Nowé Mlyny, a míslo: pod Pulgafem ¿tí: w Lednici.

(,



t. f. 12 a 13 ctí: Libtyní a Postici nad Branicemi.

1. r. 14, 15 a 16 ctí: Witkowu, Klinkowice, Hranic,

misto: Wigstadtlu, Kénigsberk, Hranice. t. r. 18 ¿tíl

Drahotúse. t. r. 23—25 slcwa : w Morawë — Babo-

rowë wymaz. t. r. 31 po Komofan príde/: a Bilska,

a slcwa: cili Podluzáci wymaz. 1. r. posl. clí: Potwo-

rowsku. ~ Str. 89 r. 9 pe : Rakownickém prídej:

Plzenském, Prachenském. t. r. 13 pe: Morawë pridej t

kraj ciste ceskoslowansky jest Hradistskif', a r. 15 pe:

Opawském prídej : rownowáha obau w Olomuckém,

рak slcwa: Hradistském, Olomuckém w r. 14, 1&

wymaz. l. r. 18 po: Sumawë prídej: Cernawy, okolí

mezi Cerwenau Daubrawicí, Nimburkem, Podëbrady

a Kfincem w Boleslawském kraji, odkud Cernawáci,

jako Záwodáci na Jizefe a Labi atd. I. r. 19 pe:

Morawa prídej : Horáci w Olomucku a Brnënsku. t.

r. 21 pe: az prídej: k Napajedlûm a pfes Holesow

a Pferow, t. po: Litowli prídej: Kostelci a pfes Bro-

dek k Ejwanowícûm. t. r. 26 ¿tí: Zálesáky, a r. 27,

28 wymaz : Pasekáfe a Salasáky, Strañáci. — Str. 90

г. 1 pe: (mazú) prídej: nez w obecné mluwë casto

jestë и: n. p. biju, písu, тaги, uz. t. r. 15 а 16

wymaz wsudy. t. r. 30 т. o ¿tí c. — Str. 91 r. Т

ре: Semilûm prídej: ajinde. t. f. 8 po: zwlástë prídej:

Horáci a. t. místo a clí pak. t. po: Walachowé pri

dej: Slowäci, Opawané atd. /. r. 10 místo: onino clí:

Horáci a Hanáci. t. r. 15 místo : tito clí : Walachowé.

t. r. 16 misto: a r ctí: a z ôástky r. — Str. 94 r.

30 misto: powëdomi — powolání ctí: pfeswëdceni

o dûlezitosti pfirozeného jazyka pro swûj blahobyt

a swé wzdëlání. ~ Str. 101 r. 27 a 28 wymaz: sotsa

(sestra). — Str. 102 f. 5 misto: brána ¿ti: hrana. U

r. 9 mulo: sotsa ¿ti: sotra. — Sir. 117 r. 22 a 118



r. 9 místo: Diplowsi ctí: Lepalywsi. — Str. 119 f.

1 1 pred: Brodku prídej : Bilska. t. r. 24 pe : Rabel

prídcj: Luznica. — Str. 133 r. 4 po: miste príde/:

wyjma zapad. — Str. 141 r. 18 sld. ctí: Raudnf,

Mlady, Hodèjowice, Suchy Wrbny, Hlinsko, Dubicno,

Hlinská Hora, Wráto (misto Brod), Welké Нory [mi

sto Rudolfow), Malé Hory (?nisto Malé), Cesky Wrbny,

Planá, Homole misto lístcnyeh Raudná atd. — Str.

142 r. posl. a str. 143 r. 1 wymaz: Kastelan ~ Zïo-

cow. t. r. 10 ¿tít Malinisko a wymaz: (Mai'enica ?)—

Slr. 144 r. 2 ctí: Mokrotyn. — Str. 155 r. 14 ¿tít

polovyna. — Str. 160 f. 16 ¿lít razprostirajat'. —

Str. 164 r. 25 ctí: masi. — Str. 165 r. 2 ctí: poli-

ôku. t. f. 5 ctí: pintë, másu. — Str. 166 f. 22 mi

sto: goloba ctí: golobci. — Str. 172 r. posl. ctí: në-

kdy se mëní, jakoz i w pred o pfisauwá. — Str.

17З prídány dwt Mcrawské nárcdní písnè: Proc ka-

lino w struze stojís? Ach Boze, Rozboze! ze zntime

zbírky: Morawskè Nár. Písnë 1. 49. 77. fei prclo zde

opaustíme. — Str. 180 r. 2 zdola ctí: Dejsina, opraw

Tauzim. — Str. 184 slaupec 2 r. 1 pred: Treboñ

prídcj: Tauzim, ôti misto Dejsina, Theising. Fd. —

Г Na Mappé w polí Fd. misto Dejsina opraw Tauzim,

w polí Fl. misto Podhírce (feka) opraw Zbruc.
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SLOWANSKY

NÁRODOPIS.

Kmláf jazyk wyznáwati bude

Boba. sw. PAWEL.

S E S T A W I L

PAWEL JOSEF áAFAÍÍÍK.

S MAPPAU.
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P R E D 31 L U W A.

Jrfed nëkolika lety, wydáwaje prwní oddè-

lení swého spisu o Slowanskych Sjarozitnostech,

zamyslel jsem, jakz o tora we predmluwe zminka,

dáti pozdëji na swètlo dwoji historickau mappu,

totiz pro kazdau dobu zwlástní, na nízby cо

we knize o sídlech starych Slowanüw síre a

po sobè wylozeno jest, pospolu a nazornë

sestawené spatrowati se mohlo. Nez pristau-

piw po nèkteré chwili к wykonání aurayslu

swého, brzo jsem shledal, ze dotcené potrebè

jiz jednau mappau, owsem nëco porozsífenejáí,

dobfe wyhowëti se mûze, a íe na ten cas jiná

mappa, jízby se dükladnému poznání nynëjsího

stawu kmene slowanského, ohledem na sídla

ajazyk jeho, napomáhalo, mnohem potrebnèjsí

jest, jesto zdafilé skaumání starobylosli na do-

konalé známosti nynèjàka zakládati se musí, kte-

i ázto známost mezi Slowany nasimi w plnèjSí

míre bohuzel jeStë pofídku se nachází. Proèez,

poodloziw wydání historické mappy, w ruko-

pisu jiz hotowé, к jinému, snad pfízniwèjsímu



IV Predmluwa.

éasu, pristaupil jsem к wydání prílomného ná-

rodopisného zemëwidu s krátkym wyswëtlením.

Mappa tato wzrostla ze slawiwa od nëko-

lika let pomocí a prispíwáním dobrych pfátel,

jimz za ochotué se mi w lom propujcení srdecné

díky skládám, pecliwë sbíraného , a sestawení

jí nebylo wsí oblíze a nesnáze prázdno. Prwní

obtíz powstala z míry. Chtëje wsecko na jed-

nom listu umëstiti, wolil jsem míru dle той-

nosti welikau, s odlaucením seweru we zmen-

íené míre do wedlejsí mapky. A wsak i tau

mërau , pfi wëtSích slowanskych zemích dosti

pohodlnau, priàly wzdy nëkteré menSí zemë a

krajiny, a sice zrowna ty, jenz pro nás Cecho-

slowany nad jiné dûlezitèjSí jsau, ke skrácení,

tak ze ani jmen mèst na hranicích a osad jino-

jazycních w poli nárecí w zádaucí auplnosli na

mappë pokládati, ani wsech zwláatních nazwûw

jednotliwych wëtwí na príslusnych místech wpi-

sowati nebylo mozné. Nedostatek tento jsem

ponëkud tím wynahraditi hledèl, ze jsem we

knízce hranice jazykûw a nárecí podlé special-

ních mapp zewrubnèji popisowal, zwlástní ná-

rodní a pokrajinské názwy wsudy s pilností

udáwal, a jména cizích osad, w poli nebo sau-

sedstwí nasich náíecí hromadnë skupenych, we
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prídawcích wycítal. Podlé toho nawedení mi-

lowník telo nauky snadno sobe sám auplnejsí

národopisnau mappu té zemë, na níz mu nej-

wíce zálezí , zhotowiti mûze. Druhá obtíz

wznikla tudy, ze wyhybaje se pracnému kre-

slení docela nowé mappy a newèda tehdáz nie

o Parízské mappè Ewropy od Andriveau-Gou-

jona, míry témèf stejné s mau, za základ swé

práce obral jsem wykrojek г Berlínské mappy

Ewropy od Reymanna, kterázlo, jsauC dáwno

a dle starych pramenûw seslawená, jak cо do

polohy nëkterych, zwlálte jizních zemí, tak cо

do jmen neslychanè porauchanych, s welikau

prací auplnë predelána byti musila, neztratiwái

nicménë wzdy, jako na wzdor, nëkterych patr-

nych znakûvv swého pûwodu, O jinych obtí-

zech, jejichz nepohodlí jediné wydawatel sám

pocifowal, schwálne a rád mlcím, zwláste po-

nèwadZ se tykají wecí, které na powahu í'ili

wnitfní cenu jak zemèwidu tak i spisu jej spro-

wázejícího zádného wplywu nemèly.

Bylat рак hlawní prawidla, jimiz jsem se

pri sestawowání teto swé mappy rídil, zkrátka

tato. Pri wymezowání polí jazykùw a nárecí

w zemích smíáené lidnatosti brán ohled wy-

hradnë na mluwu lidu obecného ëili sedlákuw,



VI Pfedmluwa.

wesnicanûw, jakoz cástky zwykle samorostlejsi

a stálejsí, nikoli mëstakûw, casto pauhych bud"

príchozích, bud" pobud, bud" odrodilcûw. Jen

w nadbaltickych a tureckych krajinách oznacena

pfítomnost tam Nëmcûw, zde Turkûw, wyhra-

zením wëtsích mëst; jinde, jako k. pf. wlstrü

a Dalmatech, kdeZ raësla z wëtsiny zwlaStelá,

anebo w Cechách , Morawë , Uhfích, illyrském

králowstwí, kdez ona dílera znëmèela jsau, toho

pro nedostatek místa, tez к odwarowání ob-

tíznosti w malowání, naschwál zanedbáno. Jinéna

mëst a íek na mappë psána tak, jak kde w do-

mácím náfecí znëjí. W knízce toho tak pfísne

neáetfeno , w níz wûbec w tomto ohledu , a

wsak bez ujmy wëci, jakz se nadëji, zûstaly

nëkteré nedûslednosti a nerownosti, budaucnë

snadno zamezitelné. Aby рaк wydání tohoto

dílce, pro nedostatek nákladu, nestalo se ne-

moznym, byl jsem pfinucen nade wsecko áetfiti

krátkosti. Snaha má smërowala pfedewsím к wy-

stawení celku, totiz saumërného snadnë pre-

hledného obrazu polohy a rozwetwení celého

kmene slowanského u prostfed jinych kmenûw

plemene indoewropejskèho a sewerského: ni

koli к tomu, abych o jedné nebo druhé wëtwi

ñeco obsírnejsího a auplnëjàího podal, byí to
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i lehcí wëc byla. Tudíz hlawní ребе o ze-

wrubní wymezení sídel ; naproti tomu gramma-

tické oznacowání fecí a náfecí ¡ wzhled na

slowesnost pfidány jen со podfízené wstawky

к dodání wëtsí jasnosti celku. Mylilby se tedy

welice a za cíl házel, kdoby tyto clánky prí-

snym zákonem porownáwající grammatiky a

historie literatury mëriti a dle toho posuzowati

chtèl: tot zajisté nebyl aukol loho casu; ackoli

tím wklauzlé snad do tèchto stránek omyly za-

stírati naskrze nemíním. Z ohledu statistickycb

udáwek wyslownë pripomenauti musím, ze jsem

ode mnoha let nizádné pilnosti a práce neíe-

tril, abych se w tom ohledu nej wetsí mozné

bud* jistoty bucT aspoñ podobnosti ku prawdë

dopídil. Procez nebudauli se mé pocty lidna-

losti w§udy s bëzn^mi, tfebas za aufední wy-

dáwanyrai, srownáwati, prosím ctenáfe, aby toho

príciny jinde nehledal, nez tam, kdez jí jediné

hledati slusi, totiz w powaze wëci samé, nikoli

w mé buJ nedbë bud" lehkomyslnosti. Umèl-

bych o tom, jakoz ¡ о nëkterych jinych wë-

cech, mnoho i poucného i zábawného wypra-

wowati, kdyby to sem nálezelo.

Chowám nadëji, ze má hojná, od mnohych

let s welikau prací a nemalym nákladem sesta
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wowaná zbírka specialních národopisnych raapp

zemí od Slowanûw obydlenych, z níz tentó spis

krátky wytah jest, tez zásoba к zemëpisnému

jmenoslowu, pro obecenstwo a národní nauky

se neztratí, nybrz ze nëkdy nèkterému ze stfa-

stnejáích potomkûw к wydání nèceho lepsího

a auplnejsího nad to, seö má síla byla, poslauzí.

Kopie mych jazykopisnych mapp jednotnych

slowanskych zemí, anobrí i celého Rakauska,

ba Ewropy, nacházejí se od nêkolika let w rukau

nejednëch mych prátel a známych , Slowanûw

i sausedûw, jimäijsem je к zádosti jejich ochotnë

sdëlowal. Snad nèkdo z têchto, snad i nëkdo

jiny, lepsími prameny, pomûckami a zwlastè pro-

stfedky к wydání wládnaucí, pobídnut jsa ne-

dokonalostí tohoto mého pokusu , dáním na

swëtlo podrobnych jazykopisnych mapp jednot

nych zemí weliké w této eástce nauk potrebè

nasí wyhowí, jako2 skuteônë horliwy náá Sem-

bera milau Morawu nowau puwodní prací toho

druhu ozdobiti aumysl má. Pokud se toho ne-

stane, dowëfuji se, ze neprijde newhod po-

skytnuté zde obmezené swëtlo, nebot ne bez

mracínek a zatmêní, o pfedmëtu weledülezitém,

kteréz ostatnë proto samé, chcemeli bez mar-

nosti a chlauby wyznali prawdu, к onomu idyl
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lickému stawu cili obmezenému Stëstl , jehoz

Slowané pod sluncem poziwají, nezle se hodí.

Quod est, eo clecet ud; et quidquid agas, agere

pro viribus.

2e jsem w malièkosti, totiz w zamènë p(-

smen g a j, od nowoceského zwyku к staro-

ceskému prawopisu se uchylil, prawopisu s illyr-

skym, polskym , nëmeckym , latinskym , anobri

ewropejskym w této cástce stejnému, prawopisu

nejen od mnohych nowëjsích spisowalelûw ce-

skych, Palackého (w Archiwu èeském), Hanky

(w jednolnych bâsnëch) , Celakowského , èem-

bery, Purkynè, Stañka (w Leboslowi) , Jablon-

ského, Sabinského atd. jiz pfijatému, ale i od

cesko-filologické sekcí kr. Spoleönosti nauk, tez

od Sboru musejnilio pro reè a literaluru èe-

skau schwálenému a od tohoto pro staroceskau

Bibliotheku i malau Encyklopedii nauk prede-

psanému, toho mi, tuaím, zádny na zlé wyklá-

dati nebude, kdokoli powahu a aucel mé práce

zdrawë uwází, bvt'by snad sám o potfebè nebo

dúlezitosti té oprawy i jinác smyslel. Jest mi

toho oprawdu srdecnë líto, áe tím malièkym

uchylením od posavvadního zwyku pohodlí mno-

hého ceského etenáfe nepríjemne rusili prinu-

cen jsem; nez wtom zwlástním polozeni, wnëmz
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jsem se s tímto swym spisera nalezal, wida pfed

sebau cestu w prawo i vvlewo, nemohl jsem

nejíti w prawo. Nejsem sice z poctu tëch, jezto

se domníwajl, ze klassicnost literatury, ba blaho

národu, na prawopisu wisí; wsak nicménè wnaSí

pfícinè, pfemítaw wsecko a odewsad na mysli,

pfeswëdcil jsem se dokonále, ze tato oprawa,

budeli literatura nase napfed pokracowati, pfi-

rozenym bèhem a wnitrní nutností wèci, na

wzdor wsem nasim rozpakúm, tuckám a odpo-

rùm, jediny aupadek literatury wyjma, driwe

nebo pozdt'ji nastaupí a nastaupiti musí. Procez

nemohu nez litowati , ze jiz pred dwanácti a

polom pfed sedmi lety prednëjsí spisowatelé

cesti, jakz о torn tehdáz zde i onde fee byla,

к této neuchylné oprawë jednau a swornau dusí

nepfilnuli. Cím dffvve se takowéto oskliwé prí-

skwary ze ziwého tela ostrym zehadlem wylu-

cují, tím snadnëjsí bywá zacelení i ozelení. Ne-

chejme tedy s muznau oddaností a bez reptáni,

coz mrtwého jest, odcházeti za mrtwymi; a

drzme se, ziwi jsauce, se ziwymi toho, coz

ziwého jest. Takt budeme hodní wzdèlawatelé

prawého »Slawenstwí,« ne litery, ale ducha.

JNebo litera zabijí, ale duch obziwuje.

Psáno w Praze dne 13Májeléta 1842.
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U W O D.

§. 1. Rozdtt piemen a kmenûw

Wëdomá jest wëc, ze pokolení lidské cili lid-

stwo podlé známek tëlesnych a powahy jazykûw na

rozlicná plemena, ôeledi, kmeny a národy se dëlí.

Z mista, které tento neb onen národ w pofadi

kmenûw a plemen lidskych zaujíniá, poznáwá se jeho

wëtsi nebo mensi s ostatními národy pfíbuznost.

Jakoz w urcení poctu plemen a kmenûw, tak ani

w uzíwání jmen nepanuje posawad mezi ucenymi zpy-

tateli dokonalá sauhlasnost. My, ohledem na nynëjsí

pfedsewzetí nase, eile hrubë se nechybíme, pfijme-

meli za prawé rozdëlení celého lidského pokolení na

clwero plemen, totizto na índoewrcpcjské, semùské, se-

werskt a cínské. Ponëwadz ale w slowanském dëjepisu

a jazykozpytu nejwíce jen o kmenech a národech prw-

ního a tfetího plemene, t. indoewropejského a sewer-

ského, fec jest, z pfíciny ze národowé ostatních dwau

plemen we známé dobë se Slowany blizsích a trwalych

swazkûw nemëli ; proto také na mistë tomto jediné

o onëch, s pominutím posledních, co nejkratceji neco

powëdíno bud'.

Plémë índoewrcpcjské, na celém oboru zemském

nyní nejen na pocet nejhojnëjàí, ale i duchownë a ob-

cansky pfedcící, rozkládá se we mnohé starsí i no-

wëjsí celedi, kmeny a národy. Titot' jsau w Asii:

ôeled' hínduská s kmenem índícki/m. , deled' areítská

s kmenem medskym a sarmatsk^m, jehoz odnoze Ose-

Uncí w Kawkasu, afganskym, perskym, kurdsktfm a ar-

SLOW. NÁHODOPIS. 1
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menskym; w Ewropë: ôeled' thracká s kmenem thra-

ckym, jehoz odwëtwí Arbanasí cili Arnaulí w Turecku,

feckym a latínskym ; ôeled' celtonèmecká s kmenem nè~

meckym, celtíckynt, jehoz ostatkowé hcrácí Skotslí cili

Kalfdoní a lrcwé, a címbríckym, jehoz potomci Brejza-

rcwé we Francausku a Walíscané w Anglii ; ôeled' wín-

dícká s kmenem lílewskym a slcwanskym.

Kmenowé plemene sewerskéhc sídly sw^mi zaují-

mají nejen sewerní polowici Asie, ale i drahnau cástku

nejpûlnocnëjsi Ewropy a Ameriky, jsauce asi w pa

tero celedí skupeni. Tyto jsau : celed' uralská s kme

nem loparski/m a cudskym, na tri hlawní stëpy roz-

wedenym, wychodní, t. ÏVcguly, Ostjáky, Permjáky,

Zyrjany, Wotjàliy, Mordwîny a Ceremísy, západní, t. Cu

chome we Finlandsku a Cudy w Estonech, a jizní, t.

Mad'ary w Uhfích: kawkaská s mnohymi drobnymi

kmeny, zwlástë Cerkesy , Lesgy cili Awary a Gruzy;

ôeled' samcjedská se dwëma kmeny ; ôeled' turecká s në-

kolika kmeny, к nimz i poturcenci Baskíri, Mescerácí

a Cmvasí nálezejí ; celed' mongolská se ôtyrmi hlaw-

ními kmeny, mezi nimiz Kalmycí nás nejblizsí jsau.

Gakoz plemena po stupních w ôeledi, ôeledi we

kmeny, kmenowé w národy, národowé w jiné mensi

wëtwe a ratolesti se rozkládají a rozrostají, tak i

s jazyky jejich jest. Nez ponëwadz se nám urcitjch

a wûbec pfijatych názwuw nedostáwá, jimiz bychom

mluwu lidskau podlé stupñûw jejího pokrewenstwí ro-

wnobëznë s onëmi rozdily plemen, ôeledí, kmenûw a

národûw oznaôowati mohli; proto zde, pro lepsí po-

rozumëní tomu, coz následowati bude, jediné to pfi-

pomeneme, ze slowa jazyk w tomto spisu uzíwáme na

stejném stupni s názwem kmen, a slowa fee s názwem

nárcd. Jazyk pak dëlíme na mluwy cili fady feci wíce
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mènë sobë pfíbuznych, mluwu na fecí, fee na náfecí,

náfeôí na podrecí, podfecí na ruznefecí.

Za základ a stfed tohoto potazného a tudy libo-

wolného rozfadëní béfeme wlastnë féc, kterauz tam

nacházíme, kdez zpûsob mluwení jednoho národu, aô-

koli snad nëkdy zemëpisnë a obeansky rozdrobeného

a za tau pfícinau i rozliônych jmen uzíwajicího, tak

jest sobë látkau i formau pfíbuzny a snadno srozumi-

telny, ze wsickni jeho audowé, owsem pfi potfebné

pomoci skol a národního wychowání, pohodlnë a bez

ujmy swého wzdëlání, anobrz k nemalému prospëchu

celku, jednoho pisemného jazyka uzíwati, jednu lite

ratura wzdëláwati mohau, byt'by to snad nyní zde

onde jinak bylo. Nebot' we swëtë, t. w lidskych wëcech,

mnoho jinak jest, nezliby, rozumnë mysle, mohlo a

mëlo by ti.

Tomuto rozdëlení lidstwa na plemena, celedi,

kmeny, národy a menai wëtwe, a howoru lidského

na jazyky, mluwy, feci, náfecí, podfecí a rûznofecí

tak rozumëti dluzno, zet' ono jest pauhy obrazec,

s obzwlástním ohledem na knien slowansky' pona-

wrzeny, jehoz w jednotnych pfípadnostech, pfíme-

fenë k wëci samé, t. welikosti a rozlehlosti kmenûw

a jazykûw, bud' porozsífiti, bud' súziti potfebí. Pfí-

roda zajisté miluje jak w jinych swych útworech,

tak i we twofení kmenûw a jazykûw lidskych, neko-

necnau rozmanitost, Tím to jest, ze, jesto nëktefí kme-

npwé a jazykowé, jako n. pf. slowensky a nëmecky,

témëf w neobmezené mofe národûw a náfecí i jinych

poddílûw se rozlíwají, jiní na odpor, jako ku pf.

osetinsky, ostatek to medského, jiz jen na wzor po-

horské studánky, bez pfítoku i odtoku, jednotwárne

bytnost swau prodluzují. Jazyky tëchto malitkych

1*
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kmenûw tymz, co onëch welikánskych, mëfidlem

mëfiti byloby nemistné.

Ackoli pak dwojího zpûsobu jsau znakowé, po

dlo nichz obor lidstwa na tfídy se rozkládá a pff-

buznost národûw urcuje, tëlesní, na austrojnosti tela

èlowëcího zalození, a duchowní, z reci wázení, wsak

oicménë w mrawním cili wykonném ohledu pfewaha

jest tak welice na stranë poslední, jak welice dueh nad

hmotu wyniká. Jazyk zajisté jest oblesk ducha, jest

duch sám, konawë ziwy. Bez jazyka bylby ôlowëk

na zemi teto málem wíce nez zwjfe, nebot' wzdy

tyz a tyz, zbawen jsa nástroje k zalození obcanské

spolecnosti a ke wsestrannému sebe w ní zdokona-

Iowání, coz cíl jest clowëcenstwa. Jazyk jest, mluw

co mluw, w prwotním tajemstwí plném zárodu swém

dar Bozí, neprostfedny smyslny wydech duse z Boha

poslé a k nëmu se wrátiti mající. Ze stupnë wzdë-

lanosti jazyka, wyobrazeného w národní literature,

poznáwá se nejjistëji stupen wzdëlanosti národu, a

ze stupnë lásky k nëmu i péce o jeho zachowání a

zdokonalení, bez wnucowání jinorodcum, stupeu

duchowní i mrawní wysky jeho. Národ, jenz, maje

powëdomi dûlezitosti phrozeného jazyka pro wyssí

duchowní ziwot swûj, sám jej zawrhuje a jeho se

odfíká , páchá nad sebau samowrazdu a wydá

z toho pocet Bohu, jehoz wëcné zákony tím pferu-

suje. Milowati a hájiti nad ziwot swého, setfiti a ne-

potlacowati cizího, jest zde swatá powinnost kazdého

jak clowëka tak národu, jenz k mrawnímu powë

domi sebe a swého urcení dospël. Kdo o swëto-

obcanstwí w jazycích, preludnë neb záludnë, klepá

a fecñuje, ten, bud' kdo bud', sílenec jest anebo nëco

jestë horsího.



С AST К A I.

JAZYK SLOWANSKY.

§. 2. Rczradtm nárecí slowanskych.

Jazyk slowansky, co jazyk kmene prastarého, we-

likého, od pradáwna nesmírné prostranstwí zemí za-

ujímajícího, a na mnohé, obzwlástní spráwy uzíwající

národy rozptj leného , dëlí se na znamenitf poôet

nárecí, z niehz jiná powahau swau sebe blizsí a pfí-

buznëjsí, jiná rûznëjsi a powzdálenëjsí jsau. Podlé

rozlicnosti stuprmw teto pfíbuznosti widí se toto we

dlé sebe postawení wsech slowanskych náfecí byti

k wëci nejpfimërenëjsí.

W jazyku slowanském jest mluwa dwoje: jíhv-

wychední a západní.

Mluwa jihowychodní dëlí se na troji fee : rasi.au,

bulharskau a íllyrskau; mluwa západní na ctwerau :

leskau, ceskau, luiickesrbskau a jizjiz wymfelau pe-

labskau.

W feci ruské rozeznáwáme nárecí troje : welke-

raskê, malcraské a bèlcruske; w bulharské, ac jen hi-

storicky, dwoje : církewní cili cyríllské a newebulhar-

ské; w illyrské troje: srbske, chvrwalské a kcrutansko-

slcwenské ; w leské jedno: polske ; w ceské dwoje: ce-

ské a uherskoslcwenske ; w srbskoluzické tolikéz dwoje:

hcrnoluiícké a delnoluzícké; w polabské jen jedno : dre-

wanské, temer wyhaslé.

Mnohá z tëchto nárecí rozbíhají se na rozlicná

pcdfecí, jichz poctu jestë urciti nelze. Zdet' jen toto
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dwé, jakozto známëjsí, zejména uwedeno bud': ncwo-

hradské a kasubské, ono welkoruského, toto polského

podfeôi poboôní wystfelek.

Mensí, jak w náfecích, tak i podfecích zname-

nané rozdíly jmenujeme rúznorecímí. Jejich pocet

u kmene tak ohromného a rozsífeného, jakyz jest slo-

wanskif, jest jistë neobmezen^ a nepfehledny. Pro-

cez к nim zde jen misty a ¡s poskokem zfení obrátíme.

Podlé toho projdeme w jazyku slowanskúm mluwu

dwojí, fecí sedmero , náfecí ctrnácte, a k tomu jestë

podfecí dwé.

Pocítámet' pak lidnatosti celého kmene slowan-

ského, tëchto sedmera feôí a dwanáctera náfecí,

s odlauôením církewního a drewanského, uzíwajícího,

roku 1842 do 78,691.000 dusí.

§. 3. Náwod.

Jakoz jazykowé, tak i feci a náfecí, dëlí se ruv.no

jednak formau ôili grammaticky, jednak látkau cili

lexikálnë. Formální cili grammatietí rozdílowé zálezí

bud' w základních hláskách, bud' we pfízwuku, bud'

w twofení slow, bud' we skloñowání a casowání, bud'

naposledy w sadbë: lexikální naproli jednak we pfí-

toninos! i jistjch slow w jedné a nebytí jich w druhé

reci, jednak téz w uzíwání jich zde i tam w docela

rozdílném smyslu. К dokonalému wymefení podstat-

njch wlastností a wytcení hlawních znakûw kterékoli

feci nálezeloby owsem ke wsem tëmto ted' dotcenym

rozdilûm stejné zfení míti; nez ponëwadz to wëc

pfeobsírná, a k pauhému rozeznání jedné feci ode

druhé jiz struôné wytcení wlastností a rozdílûw w zá

kladních hláskách (lobfe poslacuje, proto nynëjsi nás

aukol nebudiz dále, nez k tomuto wymezení, prowe



§. 4. Pole, znaky a feiu "

den, a zjinych grammatickych oddilûw, zwlástë sklo-

ñowání a casowání, jen onde i onde jako na pfíklad

a mimochodem nëco podotceno. W oznacení nilim ,

fecí a náfecí befemet' sice za základ znaky wj'hradné,

a wsak proto znakûw nëkolika audûm téz fady, nikdy

wàechnëm, spolecnych wzdycky a naprosto newylu-

cujeme, snazíce se tak stejnym ôasem, wedlé roze-

znání patrnych a tak fíkaje makawych rozdílûw feci a

náfecí, téz ku poznání ukrytëjsí jejich príbuznosti a

rozmanitého jednëch do druhych zabíhání mysl ôte-

náfe wésti. Pfi cemz jediné na to dobfe pamatowati

slusí, ze k urcení reci nebo nárecí znakowé zde wy-

tcení nikdy kazdy' sám o sobë, anebo nëkolik z nich

porûznu, slauziti nemohau, nybrz ze wsickni dohro-

mady, w témz poctu, jakz zde polozeni jsau, wzati

a pfimefowáni byti musí.

0 D D I L I.

MLUWA JIHOWYCHODNÍ.

§. 4. Pele, znaky a fecí.

POLE. Mluwa tato prostírá se po zemích pfeob-

sírnych od národu ruského, bulharského a illyrského

zaujatych a do tfí ewropejskych státuw, t. ruského, ra-

kauského a tureckého wtëlenych, dosahujíc na seweru

Archangelska, na jihu Soluna, na wychodu celistwë

Wjatky a Saratowa, roztrausenë (anoçadijv) az Ame-

riky, na západu Gorice a Terstu, anobrz az Bëlé

w králowstwí Benátském. Pocítámet' sem 1. 1842 au-

hrnkem 62,017.000 Slowanûw, a sice Rusùw 51,1 84.000,
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Bulharûw 3,587.000, Illyrûw 7,246.000, a z tëch we

státu ruském 48,590.000, rakauském 7,327.000 a tu-

reckëm 6,100.000.

ZNAKY. 1) rfpfed / se nepfisauwá: safo (sadlo),

myfo (mjdlo), kadifo (kadidlo), moliti sja (modliti se).

2) d a I pred t a n se wysauwají: a) paf (padl), vef

(wedl), sëi (sedl), kraf (kradl) ; sceï (scetl), cvëf (kwëtl) ;

b) vjanu, venu (wadnu), vbsprjanu, v'bsprenu (probu-

dím se), Vbzbbnu (wzbudim se); svënu (swëtnu, swit-

nu), Vbzblesnu (wzblesknu, misto wzblestnu). 3) pfí-

suwné / misto zmëkcujícího j po retních v, b, p, m:

zemla (zemë), kapla (kapе, krûpëje), krovla (krow),

sopla (pístala), korabl (korab), zeravl (zeraw), Vbpl

(wep), javlu (jewím), kuplu (kaupim), dremlu (dfími),

lovlen (lowen), vablen (wáben), toplen (topen), osta-

vlen (ostawen), postavlati (stawëti), pogublati (hubiti).

4) m we slowë motriti a odwozenych smotriti, smo-

trëti, smatrati atd. (patfiti atd.)

RECI. Troje : ruská, hulharská a íllyrská, ona se

tfemi, ta se dwëma, tato opët se tfemi náfecími, o

nichz tymz pofádkem obzwlástë jednati budeme.

H L A W A I.

REC RUSKÁ.

§. 5. Pole, znaky a nárecí.

POLE. Od Archangelska na seweru, anobrz od

jezera Imanderského w Lopafech a mysu Woronow-

ského i austí Mezenë w Bílém mofi az do feky Ku-

banë, austí Dnëstru, Syhotë, Mukaôewa a Uhwáru

w Uhfích w dél a od Wjatky, Simbirska i Saratowa,

anobrz s nepatrnau pfítrzí od samého Orenburka az
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do Horodna, wsi Slachtowé w Tatrách a Bardëjowa

w Uhfích w sir mluwí lid pospolity jednau a tauz

feci ruskau, na nëkoliko náfecí rozdëlenau. W ten

zpûsob prostírá se fee ruská po wëtsi cástce ewro-

pejského Ruska, jihowychodním cípu polského, s Ru.

skem spojeného králowstwí, wychodní polowici krá-

lowstwí halického a wladimirského a sewerowj'chodní

cástce Uher, zemí do státu rakauského wtëlenych.

Wnë tohoto celistwého oboru pfeobsírnych zemí a

krajin bytujet' fec ruská we mnohocetnych osadách

Rusû w Sibifi, w uralském pohofí na fece Uralu cili

Jaiku, po bfezích chwalinského mofe, na dolejsí

Wolze a Tereku, za Kawkasem, w Tawrii, na fekách

Swifi i Ojati mezi Ladozskym a Onezskym jezerem

a témer we wsech wlastech, zezlu cisare ruského

podlehlych. Potom w Uhfích w hojnych osadách

Rusínûw u prostfed lidu mad'arského a jiného. Pocet

lidu na tomto ohromném prostranstwí jednau a tauz

feci mluwícího obnásí 51,184.000, z nichz 48,410.000

do ruského, 2,7 74.000 do rakauského státu nálezí,

47,844.000 k wychodní cili fecké, 2,990.000 k tez

8 fimskau sjednocené, 350.000 k západní cili fímské

církwi se pfiznáwá.

ZNAKY. 1) Pfisuwné « a с mezi plynnymi l a. r

anëmymi sauhláskami: bereg (bfeh), derevo (dfewo),

bereza (bfeza), zeïob (zlab), cefovëk (clowëk), zol'oto

(zlato), poroch (prach), korova (kráwa). 2) Zacátecné

o va. je: odin (jeden), ozero (jezero), osetr (jesetr),

oleu (jelen), osen (jeseu). 3) ja misto e: mja, tja,

sja (me, te, se), mjaso (maso), rjad (fád), pjad' (píd').

4) o misto b: doïg (dluh), vol'k (wlk), soïnce (slunce),

torg (trh), pjatok (pátek), uzof (uzel), vichor (wicher).

5) e misto b : serdee (srdce), smerï (smrt), derzaf
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(drzeti), sleza (slza), den, konec, mec. 6) Dwoje I,

twrdé i a mëkké I: gfago Г (hlahol), oref, igfa (je-

hla), l'zja (lze), l'vov (lwûw, lwí), l'gota (lhota), pol'za

(plzeñ, uzitek), prijatel' (pfitel), lëkar', les (les). 1) c

misto С, cyr. st: noc (noc), тoб (moc), pec (pec),

chocet (chce), gorjuô (horaucí), tysjac (tisíc). 8) z

misto tl', cyr. id: nuza (nauze), meza (meze), cuzij

(cizi), probuzat' (probauzeti). 9) Gen. jdn. poctu pfí-

dawnych jmen na -ego (-oho): dobrogo, vysokogo.

NARECI. Podlé obycejného, od nás za prawé pfi-

jatého rozdëlení rozkládá se fec ruská we troje ná-

fecí : welkcruské, malcruské a btloruské, г nicbz opët

kazdé w nëkoliko podfecí se rozpadáwá. Wsecka tato

náfecí wíze jeden spisowní a literarní jazyk, Mo-

skewsky, zwláStní rod welkoruského.

§. 6. ISárecí welkcruské.

POLE. Hranice, obmezující prostranstwi náfeci

welkoruského, zahrnuwse do nëho pfedbëznë i pod

recí Nowohradské, wycházejí na seweru z Kandala-

ského záliwu a zahybují se wychodním bfehem feky

Umby na sewer k jezeru Imanderskému ; odtud se

tocí na jih, okolo jezera Kowdy, pobfezím Bílého

mofe a dolním podkrajím fek Kemi a Wygu k je

zeru Onezskému, dále wychodním bfehem dotce-

ného jezera k austí Wytegry a korytem téz feky a

Kowze k jezeru Bëloozeru; odtud se obracejí na západ

pfes Tichwin, Sliselburk, feku Newu az za Petro-

hrad; odtud sestupují k jihozápadu wedlé Cirko-

wic a Jamburku cili hlawní silnice Petrohradské az

k Narowë a pfímo na jih korytem teto feky i stfe-

dinau jezera Cudského k austí jezera Pskowského,

dale rozhraním gubernie Pskowské od Estonské a
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Liwonské az k Ljumonowu na Lzi ; odtud se zatáôejí

na wychod rozhranim gubernie Pskowské od Witeb-

ské az ke Dwinë, a dále na jih rozhraním gubernie

Smolenské, Orelské a Kurské od Witebské, Mohy-

lewské a Cernigowské az ke Konotopu pod Sejmem;

odtud se uchylují k wychodu a k jihowychodu roz

hraním gubernie Kurské od Poltawské i Charkow-

ské az za Nikolajewku na fece Wolôí ; odtud wystu-

pují stfedem gubernie Woronezské po Tiché Sosnë

az k Donu; odtud se spaustëjí k jihu korytem Donu

az pod Matjusinu a dále kjihozápadu rozhraním ze-

më Donskych Kozákûw od gubernie Woronezské,

Charkowské, Jekaterinoslawské i Chersonské az k fe-

cké osadë Laspi na fece Kalmiusu; odtud se nawra-

cují na wychod nad Rjazenoje na Miusu; odtud se

kloní k jihu, wedlé Taganrogu, pfes Azowské more,

pod osadu Cuburskau ; odtud se táhnau wnitrozemím

na wychod k fece Jeji, dále korytem téz feky az ke

Stfední Jegorlycké; odtud wystupují k seweru nej-

dfíw rozhraním Donskych Kalmykûw od Kozákûw

k Salu, potom korytem téz feky az k rozwëtweni je-

jímu u Cirské, dále rozhraním zemë Donskych Ko

zákûw od gubernie Astrachañské k ohbí Wolhy pod

Caricynem a fecistem Wolhy az pod Dobrinku, kdez

se okolo osad nëmeckych na západ k Medwëdici wy-

chylují a nad Sosnowkau opët к Wolze wracejí, bë-

zíce fecistëm jejím wzhuru az pod Kulunec; odtud

se podáwají na sewerozápad rozhraním gubernie Sim-

birské od Kazañské az k Batyrewu, pak sestupují pfes

Karmalejewskau k Sufe, wracejí se Surau k Wolze,

zatácejí se okolo Ceremisûw rozhraním gubernie Ka

zañské od Nizehorodské i Wjatské wedlé Turska,

Kotelnice, Sestakowa a Jekaterinské ; odtud se obra-
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cejí nejprwé k sewerozápadu pfes Objaccwskoj do

Lalska, pak opct k sewerowj chodu za Spaskoje i Ja-

rensk na Wycegdë; odtud se wznásejí rozmanitVmi

záhyby k sewerozápadu pfes Njuchockoj, Werkulskoj

a jezero Sajské k mëstu Pinegu na Pineze; odtud

bëzí k Mezeni pod Juromskau, dále fecistëm Mezenë

az k Bílému mofi, a bfehem Bílého mofe az za au-

stí feky Umby, odkudz jsme wysli. Wnë tohoto ob-

mezení bydlí národ welkorusky u walném poctu a

hromadnë zwlástë w gubernii Permské, Wjatské, Ka-

zaîiské a Orenburské, spolecnë s wymírajícími národy

kmene cudského a turkotatarského , kterfxhzto ctyr

gubernií auplné porustëní w nedlauhém casu se oce-

káwá. Na obrat wnitf toho prostranstwí sidlí jino-

kmenci : Cudi na rece Medwcdici w gubernii Twerské,

Ceremisi w Kostromské, Mordwíni w Nízehradské,

Penzenské a Saratowské, Cuwasi we Wjatské, Tatafi

w Tambowské, Nizehradské, Simbirské a Saratowské,

Nëmci w nowych osadách w Petrohradské , Armeni

w zemi Donskych Kozákûw atd. Gubernie cele anebo

z wetsí cástky Welkorusy zalidnëné jsau Archangel-

ská, Olonecká, Wologodská, Petrohradská , Nowo-

hradská, Pskowská, Twerská, Jaroslawská, Kostrom-

ská, Wladimirská, Moskewská, Nizehradská, Smolen-

eká, Kaluzská, Tulská, Rjazañská, Penzenská, Simbir-

ská, Orelská, Kurská, Woronezská, Tambowská, Sara-

towská a zemë Donskych Kozákûw; nez i w gubernii

Permské, Wjatské, Kazañské a Orenburské pfewaha

jazyka jiz na stranë Welkorusûw jest, a dfíwe nez

wëk mine gubernie ty za cistoruské poôitány budau.

Náfecí welkoruské st^ká se s bëloruskym po cáfe

od Ljumonowa na Lzi ke Dwinë cili na rozhraní gub.

Pskowské od Witepské, a odtud po cáfe od Pere
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lohu na Dwinë az k Chotymsku na Besedu cili na

rozhraní gubernie Smolenské od Witebské i Mohi-

lewské, dále s maloruskym po cáfe jiz wyznaôené

od Lukowiô pres Tolstodubowu, Wolcansk, Don,

Taganrog a Jeji az ke stfední Jegorlycké : na w^-

chodu wbíhát' ono do wlasti jazykûw a náfecí ture-

ckotatarskych a uralskoôudskych, totiz kalmyckého,

tatarského, wotjackého, permského a zyrjanského, na

seweru do samojedského a loparského, na západu

do cudského a litewského. Jmen obzwlástních, po-

krajinskych, w tomto nesmjrném prostranstwi i nyní

jestë, po zajiti starych bud' národních bud' zemë-

pisnych názwûw Slowan, Radimicûw, Wjaticûw, Ni-

zowcûw atd., we mluwë obecného bdu nemálo tnvá,

od ucenych domorodcûw bohuzel posud nesebra-

nych, n. p. Jamochon, jd. p. Jamochonec, w gubernii

Kostromské okruhu Kinesemském, Kríwící w ujezdë

Wesjegonském, Polechí obywatelé Brjanského ujezdu,

Kcrjakcwscína zemë po rece Unzi atd., nepocítajíc

sem pauhá mistní jména dle rek a mëst, n. pf. Ре- \ \ .

hchoncí na Sechsnë cili Seksnë, rustí Abderité atd.

Pocet wsech Welkorusiiw, s Nowohradskymi spolu,

jest 35,314.000, bez tëchto 32,084.000, wesmës wy-

znawacûw wj'chodni ôili fecké wíry, a wsak na pra-

woslawné i rozkolníky cili starowërce rozdëlenych.

ZNAKY. 1) a misto bezpfízwucného o, pûwodnë

jen w mluwë Moskwanûw, a ted' jiz wsech wzdëlanych

Rusûw : Maskva (Moskwa), varóta (voróta, wrata), ga-

fawa (gol'ová , hlawa) , zdaróv (zdoróv , zdráw) ; nez

w mluwë prostého lidu wnëkterj'ch krajích zûstáwá,

na rozdíl od bëloruského, о nepromënëné. 2) e wsudy

jako je, tak ze cistého e neslyseti: djen (den), sinje

morje (sine mofe), matjeri (matefi), bjerjeg (bereg,
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bfeh) ; w nëkterych pfípadnostech jako jo : idjot (jde).

3) e misto í: vej (wij), bej (bij), pej (pij), lej (lij),

sej (sij). 4) г misto y po ¿,', ch, k : gibat' (hybat), gik

(hek), chiza (chyze), chitit' (chytit), kist' (wëtew), kipët'

(kypët); tak i w obojím luzickém a po g a k i w pol-

ském náfecí. 5) b mjsto г.' Vbju (wiji), bbju (biji),

pbju (piji), lbju (liji), sbju (siji). 6) c misto y pfed j :

mafadoj (mlady), cestnoj (cestny), voju (wyji), moju

(myji), noju (nyji), roju (ryji), kroju (kryji), zaroj (za-

ryj), razkroj sja (rozskryj se). 7) y siroké, asi jako и:

byk '(by k), bystrost' (bystrost), myГo (mydlo), fysina

(lysina). 8) g, ch a k pfed c a í we skloñowání a

casowání bez zmëny: nagë (noze), muchë (muse), ru-

kë (nice), zgi (zzi), pabëgi (pobëz), peki (pec), teki

(tec), vragi (wrazi), znatoki (znatelé). 9) v misto g

zhusta w Moskewsku, Tulsku, Kaluzsku a jinde : tova

(toho), dobrova (dobrého), mifova (milého). 10) I

w 3 os. pfítomn. c. oznamowacího zpûs. njesjot (nese),

vjezjot (weze), stajit (stojí), garit (hofí); njesut (nesau),

vjezut (wezau), stajat (stojí), garjat (hofí).

PODRECÍ. Na bíledni jest, ze náfeeí tak weliké

a rozsáhlé zemë zaujímající nemûze wsudy jedno a

téz byti, nybrz ze pfirozenë podlé krajin a wëtwí

národu na wíce podfecí se rozkládá. Pocet a rozdíly

tëchto podfecí rustí ucení nejednostejnë udáwají. Po-

minuwse jinych, uwedeme zde rozdíly nejnowëji od

Sacharowa (Skaz. rusk. nar. 1841. 1. 8) wymëfené.

Prawít' on : » Welkcruské náfecí dëli se na podfecí

1) Moskcwshé, 2) Ncwchradské, 3) Suzdalské, 4) Za-

woliské. Mosktwskê podfecí pojímát' do sebe rûzno-

fecí 1) Moskcwské, 2) TuCské, 3) Rjazanské, 4) Kaluz-

ske, 5) Twerske i 6) Wladímirské. W Nowohradském

podfecí zahrnuje se rûznofecí 1) Ncwchradske, 2) Arch
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angelské i 3) Onezske. К Suzdalskému podrecí nálezí

rûznofecí 1) Suzdalské, 2) Jaroslawske, 3) Kostromské,

4) Galícké i 5) Murcmske. Zawolzskému podfecí pod«

rizuje se rûznofecí 1) Wolohodské, 2) Permske', 3)

Ustjuzske, 4) Sibírské a 5) Ofenské cili jazyk cho-

debstíkûw (pfechodníkûw, t. cestujících krosnáfuw,

kramafûw). Malcruské náfecí dëlí se na podfeeí 1)

1) Kyjewo-Ptrejaslawské, 2) Slobodské a 3) tVclyno-

Podolské. Kyjewo - Perejaslawské podfecí prostírá se

po wsí Zaporozské a Cernomorské zemi. Slowáfi be-

loruského náfecí pozûstáwají w dílech od Zizanija a

Beryndy wydanych.« Tolik on, nie zewrubního o

znacích a wlastnostech jednohokazdého z tëchto ná

fecí, podrecí a rûznofecí nepodáwaje. Nadezdin po-

kládá (w Encykl. Lex. T. IX. a Wjd. Let. Liter. 1841

T. 95) troje náfecí : 1) baltíckc-ruské ó. bücruské, 2)

ponlícko-ruske c. malcruské a 3) wijchodno-ruske ôili

welkcrwke, ze smísení pry onoho dwojího, zwlástë

stëhowáním a osazowáním, wzniklé. Toto poslední

dëlit' on w dwoje podfecí: a) Ncwohradskc-Suzdalské,

w sewerních krajinách Ruska, w zemích nëkdejsi swo-

bodné obce Nowohradské a w podilech km /.at Dol-

gorukowicûw, t. we welkoknízetstwí Suzdalském a

jeho oddilech, Rostowë, Twefi, Bëloozefe, sew. Ha-

lici, WeJ. Ustjuze, Kostromë a Nizn. Nowohradë, po-

zdëji odtud pfes Ural az do Sibirie rozsifené; b)

Rjazahské, w zemích starého knízetstwí Rjazañského,

pozdëji podél feky Оky, nyní rozhraním mezi obë-

ma podfecíma jsaucí, pfes podkrají dolejsi Wolhy

(tedy gubernii Kazañskau, Simbirskau, Saratowskau,

Penzenskau, Tambowskau atd.) az ke chwalinskému

mofi rozprostranëné. Mluwa Moskewská, dle nëho

odrûda podftci Rjazañského, stojí pry co ostrow we
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wlasti podfecí Nowohradsko - Suzdalského. Hlawní

znak podfecí Nowohradsko - Suzdalského jest c : ho-

fowá, hovorjú, Rjazahského a: gafavá, gavarjú. Jiní

dwa uôení Rusowé, G—y a K—y, na zádost nasi po-

dali nám tyto wjsledky. Náfecí welkcraské dëlí se na

dwé podfecí: a) Wladímírské aneb Níiehcrodské, je-

hoz pole gubernie Wladimirská, Jaroslawská, Ko-

stromská, Nízehorodská, Permská, Wjatská, Oren-

burská, Kazañská, Simbirská, Saratowská a Astra-

chañská, a b) jizní cili Moskewské, panující w guber-

nii Moskewské, Rjazañské, Penzenské, Tambowské

atd. Znakowé, jimiz prwní ode druhého se odlisuje,

jsau, mimo mnozstwí zwlástními formami awyznamy

wyznacenych slow, tito : 1) o bezprízwuené nepro-

mënëné: goïowa, zoïoto; 2) e pûwodní bud' jako o:

jolka (jedle), bud' jako í : minja (mne), zilony (zeleny),

isco (jestë), nez wkladné e (misto b a 'b) wzdy jako

í: virch (wrch): 3) glja misto dlja; 4) —at misto

— „jet(—ajct): dëfat atd. Z tohoto krátkého na-

stínëní patino, ze tu jestë nemálo práce potfebí, aby

mracna, jenz nám wzdálenjm jasnj' názor pomërûw

pokrajinskych náfecí welikého Ruska zatemñují, roz-

plasena byla. Ze wseho tolik s jistotau wyswitati se

zdá, ze mezi podfecím Nowohradskym a wlastnë web

koruskym cili Rjazañskym tfetí neménë dûlezité,

Suzdalskym neb Wladimirskym jmenowané, u pro-

stfed lezí, a pfes gubernii Kostromskau, Jaroslaw-

skau, Wladimirskau, Nízehradskau a Wjatskau se pro-

stírá. Wologodská i Archangelská, zdá se, patfí

k Nowohradskému podfecí; Kazañská, Simbirská, Sa

ratowská a Orenburská k Moskewskému cili Rjazañ-

skému. My na ten cas jediné o podrecí Nowohrad-

ském níz neco sífe pojednáme.
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SLOWESNOST. Ruská literatura nynëjsího casu

mezi wsemi slowanskymi, jak hojností a rozmanitostí,

tak i wjtecností plodûw, bez odporu pfední zaujímá

misto. W jejím rozwinutí, co do postupu casu, welmi

patrnë rozeznati lze dwoji dobu: starsí, od uwedení

kfest'anské wíry a slowanské liturgie za Wladimira

[988] az do Petra Welikého, a nowëjsi, od tohoto

panownjka, obnowitele Ruska a twûrce nynëjsi jeho

mohutnosti, az do nynëjska. Hlawní známka jedné

i druhé doby lezít' wjazyku aslohu; totizto w prwní

dobë psáwáno náfecím církewním, rustinau wíce mènë

proplítanym, a jen welmi pofídku, w dílech bud' ob-

canskych, bud' básnickych, cistau národní fecí, pro-

cez i literatura zûstala w auzkych mezích bohoslowí

a letopisectwí ; w druhém zaôato psáti prostau ná-

rodní fecí, podlé podfecí Moskewského, ac ne bez

kwetowání a lemowání z jazyka církewního, a litera

tura stala se obecní, wsestrannau, jak Rusowé fíkají,

»mëst'anskau« (hrazdanskau). Brzo po rozsífení kfe-

st'anstwí zacalo se i spisowání na Rusi. Kníze Jaro-

siaw sebral, spofádal a wydal stará ruská práwa,

známá pod jménem Prawdy ruské [1016—1020]; ne-

znám^ mnich sepsal ziwot sw. Wladimira [ok. 1037];

Jatka Zídjata duchowní feci a poucení [10591; Ne

stcr [nar. 1056, umf. 1115 an. 1116] letopisy ruské,

nejdûlezitëjsi historicky památnjk onoho wëku; kníze

Wladimir Wsewoicdcwic Monomach poucení ke swjm

dítkám [1125]; Cyríll Turowsky pfekrásná kázaní

[ok. 1150—1180]; Daníel cestopis feceny »palomník«

[ok. 1200—1210], jiní jiné. Z plodûw básnickych

dosli nás : Slowo o pluku Igorowë, z konce XII stol.,

powëst' o wpádu Mamaje, z XV století, a rûzné ná

rodní pisne [wyd. 1804, 1818], nepráwë Kozáku Kirsi

2
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Danilowi pfipsané. Neywzácnëjsí wsak dëdictwí du-

chowního ziwota oné doby slozeno jest pro potom-

stwo w tehdejsích letopisech a listinách, cili obecních,

aufedních pisemnostech, tëchto posledních témër wy-

hradnë eistë rusky psanych, jakymiz w té mífe na

oneri wëk nizádny jiny národ honositi se nemûze, a

jejichz spráwnym, auplnym wydáním nyní z rozkazu

císafe zwlástní spolecnost se zanasí. Po cas wpádu

Tatarûw a po wypuzení jich pracowáno sice nejwíce

we spisowání knih nábozného obsahu, nez i letopi-

sectwí nezanedbáno docela, w cemz i po uwedení ti-

sku w Rusi [1553] pokracowáno. Makaríj zhotowil

ohromné dílo ziwotûw áwatych: Weliké Cetii Minei

[1546]; Kurbsky psal dëje cara Jana Hrozného; Zi-

zaníja, Smolríckif a Berynda prwní mluwnice a slow-

níky. Pozoru hodní plodowé zákonodárstwí toho

ôasu jsau : Sudebník [1559] a Ulození [1649]. Petr

Weliky postawil Rusko w fadu hlawních ewropej-

skych mocností : ont' pfedepsal i pismenûm ruskym

nowy kroj [1704] a slowesnosti no.wy bëh. Za jeho

casu kwëtli, wedlé duchowních, jiz i spisowatelé swët-

stí: Kantemír [1708—1744], Talísctw [1685—П50],

Tredjakmoskij [1703—1769]. Nez twûrce a otec no-

wëjsí literatury ruské jest Lcmonoscw [1711—1765],

jeden z neywëtsích duchûw, ktefí posud na obzoru

ruské literatury se zjewili. Mezi wrstewníky jeho wyniká

nad jiné básník Deriawín [1743—1816]. Na wyssí stu-

peñ i bohatstwí i dokonalosti powznesla se literatura

ruská za Karamzína [1765—1826], pûwodce lehcí

ruské prosy. Z básníkûw jeho doby pfedcí nad jiné

Zukcwslsy [nar. 1783] ; co skladatel newyrownanj ch

bájek dosáhl u celého ruského národu klassické wáz-

nosti Kryicw [nar. 1768]. Treti po Lomonosowu
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a Karamzinu stupeñ národní literature polozil jeni-

alní básník Puskín [1799— 1838]. Doba, jím zacatá,

jestë trwá, a ocenëní muzûw, w ní se wyznacujících,

jiz nenálezí sem. К nabytí auplnëjsí známosti o feei,

jak spisowní tak i prostonárodní , a literature ruské

mohau pfedewsím poslauziti mluwnice, slowníky, zbír-

ky národních pisní a dëjepisy literatury. Welmi do-

bré mluwnice ruské feci mámet' od Puchmajera [1820],

Grèce [1827] a JVostckcwa [1831]; auplného, kriti-

ckého slowníka se posud nedostáwá, z wydanych nej-

lepsí jest od Sokcïcwa [1834], ackoli pauze rusky.

Mezi zbírkami národních pisní, jichz mnoho, nejwys

se cení Moskewská u Ncwíkcwa [1780], od Kasíno.

[1833] a nade wsecko od Sacharcwa [1838]. Histo-

rii literatury ruské psali, mimo jiné, Jewgenij [1818,

1827, 1838] a Grec [1822].

§. 7. Podrecí Ncwohradské.

POLE. Nowohradstí jsau zwlástní wëtew Welko-

rusûw, jakoz nëkdy obcanskau spráwau, tak jestë az

podnes domácí cili pospolitau fecí od bratfí swych

palmë oddëlená. Jak daleko zwlástní toto podfeeí

na seweru do gubernie Olonecké, Wologodské, Arch-

angelské a j. zasahuje, nám wzdálenym skumatelûm

s jistotau dowëdëti se mozné nebylo ; procez jen

stfedinu nynëjsí jeho wlasti cili prwotní jeho ko-

lébku a stará sídla zde zewrubnëji udáme. Hranice

sewerní, západní a jizní, od Bëloozera az do Pere-

lohu na Dwinë, padají do hranic náfecí welkoru-

ského, jiz nahofe popsanych; wychodnl jsau tyto:

reka Meza, mësta Rzew i Torzok, feka Medwëdica

do ústí we Wolhu, feka Wolha do Pestowé; odtud

dále rozhraní gubernie Twerské od Jaroslawské az



20 6. I. Odd. I. HI. I. Aec raská.

do feky Mology, a Nowohradské od Jaroslawské i

Wologodské az do sewerního chobotu jezera Ku-

binského; odtud feka Pozorobisca, mësto Kirilow a

feka Seksna, az do Bëloozera. W tomto obwodu

zahrnuty jsau gubernie Pskowská celá, Nowohradské,

Petrohradské i Twerské nejwëtsí cástka, Smolenské

malá cástka. Pocet lidu w tomto predbëzném wy-

mezení, bez ujmy urcitëjsího wyskaumání, wynásí

3,230.000, wesmës, jak jiz u Welkorusûw feceno, au-

dûw fecké cili wychodní církwe.

ZNAKY. 1) г misto i, jako wmaloruském: chlib

(chléb), snih (sníh), bih (bëh), so vsim (se wsím), na

hori (na hofe), u sviti (w swëtë). 2) í a. y smíchané

a jedno misto druhého uzíwané: oni i ony, Zidi i

Zidy, na hory misto na hori (na hofe), 3) c bez-

pfízwucné bez promëny: voroz' (kuzedlník), tudyko

(tudy), sjudyno (odsud), svojím nohám, Korostin. 4)

o misto c po mëkkych: joho, jomu. 5) и misto v: u

horodi (w hradë), u hori (w hofe); a naopak 6) v

misto a: vzeli (jizli), v mené (u mne). 7) h místo g:

hora, hrebat' (oskliwiti si), suhaj (lajblík, wrus. du-

segrëjka). 8) c misto c: casto (casto), molcat' (ndóeti),

cerez (crez, pres), sëcja (sece, sec), Ivankovic, Cerni-

hov, Polocane, w Ostaskowském i Torzeckém újezdë;

a naobrat 9) c misto c: cip' (wrus. cëp', fetëz), hor-

niôa (swëtnice), Nowohorockij , rukawic (msc, ruka-

wice), parobci (parobci), Nëmôi (Nëmci), w Demjan-

ském újezdë. 10) joho, jomu atd. po predlozkách bez

n: vjoho (u nëho), ot joho (od nëho). 11) Odwrzené

t w Soc. mn. poctu: svojim rukam (swojími rukami).

12) Odwrzené t w 3 os. patomn. c. ukazow. zpu-

sobu : bude, ide (jde), chodi ; budu (budau), idu (jdau),

chodia (chodí). Nez w gubernn Pskowské i w újez
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dech Nowohradské, pfílezících ke Smolenské i Twer-

ské, slyseti mëkké ti budet', budut'. 13) Uzíwání

pfícestí misto minulého casu : ja prisedäi misto ja

priseï. Ostatnë jak we welkoruském pfed i, tak

w Nowohradském podfecí pfed í i è powstalym g,

ck, a k se nemëní.

RUZNORECÍ. O rûznofecích tohoto weliké pro-

slranstwí zemí zaujímajícího podfecí na ten cas nie

s jistotau fíci nemûzeme; jediné o mluwë obywa-

telûw újezdu Weájegonského jsme doslechli, ze slowe

tam Kríwícká, a ze zwlástë zmënau mëkkého (/' w dz :

dzeñ (den), dzesjat (deset) atd., od Nowohradského

se rûzní.

SLOWESNOST. Nowohradstí, jakz wëdomo, s

ostatními Rusy spolecného spisownjho jazyka uzíwají

a spolecnau literaturu wzdëláwají'; procez o slowes-

nosti wlastnë zádná rec b^'ti nemûze. Myt' zde mi

níme spisy, z nichzby jakéz takéz známosti o pod-

fecí Nowohradském nabyti se mohlo; a takowych

stáwá. Nowohradstí obeané hned od pfijetí wíry

kfest'anské byli milowníci literního umení : pro ne

wydal kníze Jaroslaw Prawdu ruskau [1016—1020];

u nich slozil knëz Upír Líchy knihu proroctwí [1030],

pfepsal jahen Grígcríj pro Ostromira ewanjelia [1056

—1057] atd. We mnohych, na pûdë Nowohradské

wzniklych pisemnych památkách lze stopowati sledy

pokrajinského jejich podrecí, coz dûkazem jest wy-

sokého jeho stáfí. Takowé památky jsau : Otázky

mnicha Círíka [ok. 1136—1165], wydané od Kalaj-

dowice [1821], letopisec Nowohradsky od 1. 1017—

1353, pro rozdil jmenowany prwním, wydán 1781,

1819 a 1841, letopis Pskowsky, wydán od Pogodina

[1837], a nade wsecko aurední listiny a pisemnosti
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obce Nowohradské od polowice XIII stol. az do 1.

1471, sebrané a wydané w Gosudarstwennych gra-

motách [1813—1826], w Aktách archaeografické ex

pedid [1836], w Aktách juridickych [1838], w Aktách

historickVch [1841] a jinych ted' pécí cisafské ar-

chaeografické spolecnosti na swëtlo wycházejících

spisech.

§. 8. Náfecí malcruské.

POLE. Obwod náfecí tohoto pocíná se u Cho-

tymska na Besedu, kdez rozhraní gubernie Smolen-

ské od Mohilewské, a jde stfídawë k západu, jihu i

jihozápadu, rozhraním gubernie Cernigowské od Mo

hilewské do Lojewa a rozhraním gubernie Cernigow

ské od Minské po Dnëpru do austí Pripeti; odtud

postupuje na západ nejprwé po Pripeti az do Bëlo-

sorok, potom rozhraním gubernie Kyjewské i Wolyñ-

ské od Minské i Horodenské az k Buhu u Wfodawy ;

odtud se zahybuje k seweru korytem Buhu az ku

potoku Prësëce pod Drohicinem; zdet' pfechází do

králowstwí polského a sestupuje k jihu pfes Losice,

Bëlu, Mezifec, Radzyñ, wychodnë wedlé Lublina pfí

mo do Sôebfesina; odtud se zatácí к jihozápadu pfes

Rakow a Momoty, kdez do králowstwí halicko-wla-

dimirského pfebíhá, do Ulanowa na Sanu, a táhne

se dále k jihu pfes Lezajsk a wedlé Grodziska az

pod Bfozow, odkud k seweru se zahybuje, Zyz-

now, Wysqkau, Bratkowku atd. obchází, pak k Bu-

dzynu se wrací, a pfes Duklu, Zmygrod, jiznë pod

Gorlicí a Grybowem, ke wsi Roztoce na Popradë se

wine, wsi Slachtowu, Cornuwodu, Byfuwodu a Ja-

wirky za tauto fekau okruzuje a zpët pod Piwnicnu

dochází; odtud se obrací k jihowychodu z pocátka
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korytem Popradu Haliô od Uher dëlícího az do'Le-

luchowa, potom, pfejda do Uher, fecistëm Teplé

pfes Rokytow k DlauhéLauce nad Bardëjowem; odtud

na jih pfes Kurimu az blízko Hanusowec na Teplé '

odtud se zahybuje k seweru a obchází Stropkow,

Sinnu a Humenné, cili sjdla tak jmenowanych Sotá-

kûw, docházeje opët Teplé pod Hanusowci; odtud

padá k jihu korytem Teplé i Ondawy az do austí

Ternawy; odtud bëzí k wj'chodu nad Butkowci, pfes

Mukacewo az nad Berehy ; ' odtud se zatácí nazpët

к západu k Latorici, okolo Dobronë i Kasonë, a wrací

se opët pod Berehy; odtud se wine k wychodu pod

Sylesem, pfes Holmy, okolo Hustu, a dále, s malymi

wymínkami, korytem Tysy az kSyhoti; odtud se obrací

wychodním bfehem Bílé Tysy az pod .lasynu, kdez

hranic halickych dosáhá ; odtud sestupuje rozhraním

Halice a Uher az ku pramenum Bílého Ceremose,

kdez do Halice wchází, a pojma pod se Izwor, Sipol

wysní, Husku, Baniliw, Petrowce, Kupku a Tereseni,

pod Bojanau na Prutu do ruské Bessarabie wstaupá,

рaк sewerním jejím tfislem nad Bricany dále k So-

roce a Gekinivce na Dnëstru se táhne; odtud dílem

korytem Dnèstru, dílem suchau zemí, okolo wala-

skych wesnic u Kamenky, Rybnice, Dubosarü, Hri'

horopole se wina, nejprwé k austí Dnëstru, potom

dale na wychod bfehem mofskif'm az ku Perekopu

w Tawrii se prodluzuje ; odtud pfeskakuje za mofe

к austí Kubanë, obchází cernomofské Kozáky, z po-

eátku korytem Kubanë az do Woronezské, potom

stredozemním rozhraním jich od gubcrnie Kawkaz-

ské az do Stfední Jegorlycké; odtud suchau zemí

pod Cuburskau, odkudz pfes mofe k Taganrogu pfe-

chází, a po éáfe, jiz wys w ohranicení Welkorusûw
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popsané, k tecce u Chotymska na Besedu, od raí

jsme wykrocili, dobíhá. Pole toto nárecí maloru-

ského pojímát' do sebe w Rusku gubernie Wolynskau,

Kyjewskau, Cernigowskau, Poltawskau, Charkowskam

cástku Woronezské (asi ctwrtinu), Jekaterinoslawskau,

Chersonskau, Tawrickau s zemí cernomofskych Kozá-

kûw, Podolskau a cástku Bessarabie ; w králowstwí

polském díl gubernie Podlaské i Lublinské; w krá

lowstwí halicko-wladimirském okruhy Pfemyssky^

Lwowsky, Zolkewsky, Zl'ocowsky, Tarnopolsky, Bfe-

zansky, Samborsky, Sanocky, Stryjsky, Stanisla-

wowsky, Kolomejsky, Cortkowsk^ a cástky Resow-

ského, Jaselského, Nowo-Sandeckého i Cernoweckého

cili Bukowiny; w králowstwí uherském stolice Bere-

skau, Uhwárskau, Ugockau a Marmarosskau z wetsí

a Zemnenskau i Sárysskau z mensí cástky, osad po

jinych stolicích roztrausenych sem nepotahujíc. Wnë

zajisté tohoto ohranicení slyseti náfecí maloruské

w roztrausenych osadách Rusinûw w Uhfích, we sto

licích pfed i za Tysau lezících (dwë osady, Kucura

a Kerestúr, az w Bácské, a jedna, Síd, az, w Srem-

ské stolici za Dunajem), w Moldawë, Walachii, Bes-

sarabii a Tawrii. Wnitr nëho lezí nëkolik jako ostro-

wûw cizích recí a jazykûw : jmenpwitë feci polské

w Halici okolo Feldstina a Chyrowa, tez mezi Zarsy-

nem i Bukowskem, jihozápadnë od Sanoku; srbské

w gubernii Ghersonské a Jekaterinoslawské od Kry-

lowa a Kaljuziny na Dnëpru az do Torhowice na

Sinjuse; nëmecké w Halici porûznu, zwlástë pod

Lwowem a Halicein, w gubernii Chcrsonské u Odessy

a nad Nikolajewem, w gubernii Cernigowské na Desnë

a pod Bachmacem, w gubernii Woronezské u wtoku

Sosny do Donu, w gubernii Jekaterinoslawské na
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Dnëpru u Podhorodného a níze naproti Aleksandrow-

sku i ostrowu Chortickému, w guberníi Tawrické na

rece Molocné; fecké w pomofí Azowském na fece

Kalmiusu aMiusu; naposledy turecké w témz pomofí

od Perekopu az do Kalmiusu. Náfeôí maloruské

stykà se na wychodë s welkoruskym po öáre od

feky Jeje az do Chotymska na Besedu, na západë

i seweru s bëloruskym po öàfe od Ljumonowa az

do austí fícky Prësëky do Buhu we wlasti Bëlosto-

cké ; na západë nejdfíw s polskym po cafe od

Buhu do Slachtowé i Piwnicné, potom s uhersko-

slowenskym az do austí Ternowé w Ondawu; na jihu

s jazykem mad'arskjm po cáfe od Ondawy az do

Holmu, pak s walaskym az do austí Dnëpru, potom

s tureckym, nëmeckym i feckym az do Taganrogu,

naposledy s cerkeskym na Kubaní a tureckym od

Kubanë k Jeji. Pokrajinskych, obzwlástních jmen

w Rusku mène (Ukrajna, Ukrajíncí, Zapcrozcí a j.

známá, dílem jiz zastaralá, Postolnící w Podlasi na

lewém Buhu), w Halici a w Uhfíeh wícc: tak slowau

Lemkcwé {Lemkí) w nëkdejsí zemi Sanocké a powëtë

Bëckém, jejichz odwëtwi w sewerních Uhfích na horní

Ondawë KrajnjAcí [Krajnjakîj, Bcjkcwé (Bo/kïj w zemi

Zydacewské i Halické a wlast obau Pcdheri (Pídhírjt),

Huculí w krajisli Kuty i Pokutje zwaném, jichz wë-

tew Cewáeí (Cexvakî) pod horami na Tereswë, Opoli

(Opílje) c. zemë Lwowská, kdez Hríwnjácí (Rríwnjakî),

Doly okoli Premysské a Jaroslawské atd. Podet Ma-

lorusûw, po wylaucení wsech jinojazycníkûw, zwlástë

Polákûw, jichz co slechty a mëst'anstwa w západních

cili preddnëprowskych guberniích Maloruska a we

w^chodním Halici mnozstwí, potom Zidûw, jichi tu

ncménë, Nëmcûw, Rekûw, Turkûw atd., wystupuje

- 3
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na 13,1 44.000 duáí, z nichz 10,370.000 do Ruska, a

2,774.000 do Rakauska, a sice 2,149.000 do Halice

a 625.000 do Uher, padá. Z tëchto jest 10,154.000

kfest'anû wychodního cili feckého obfadu, a 2,990.000

téhoz obfadu s fímskau církwí sjednocenych, odkudz

Uniti cili poslowanüe Unijati slowau, a sice 2,774.000

w Rakausku, a 216.000 w králowstwí polském.

ZNAKY. 1) г misto ¿ : svit (swët), lito (léto), tisto

(tësto), misjac (mësíc), hnizdo (hnízdo), bifyj (bíly);

tak z cástky i w náfecí srbském, dle wyslowení Sla-

wonctiw a Dalmatincûw fímské církwe, téz w ceském.

2) t misto o (w teto prípadnosti i po hrdelních h, ch,

k): kiñ (kûh), mij (mûj), nizka (nûzka), dvir (dwûr),

sokif (sokol), pidosva (podeswa), pidile (podolí), pid-

kiv (podkow) ; totéz i w zaslém drewanském nárecí

w polabskych Slowanech. 3) o bezpfízwucné bez

zmeny: do domoiiku (do domecku), syrokoho (siro-

kého), moíodci (mládci). 4) y misto í, cili у a г stejnë

znëjící, nеco auze nez welkoruské y : iyst (list), py-

saty (psáti) , mifyj (mil}' ) , nosy t' (nosi) ; podlé toho

d, n, l a / pfed pûwodním í znëjí twrdë, proto ze se

toto jako y wyslowuje ; ale pfed г z c a с powstalym

mëkce : divca, nizka, stif, lito. 5) и misto v : u lisi

(w lese), uslid (wsled), ucora (wcera) ; a naopak 6)

v misto и : yze (jiz), vmiraju (umírám). 7) h místo

g : bohiv (bobûw), hadaju (hádám), hora, hodi (dost).

8) k misto c : kvitka (f., misto cvëtka, kwítek) ; nez

i cvit (kwët) obycejné. 9) chv místo f : chvartuch

(fértuch), chvasolja (fizole). 10) v casto misto f :

vovk (wlk), povnyj (plny), zovtyj (zluty), pysav (psal),

Ijubyv (líbil), kazav (kázal). 11) c, s, z misto k, ch,

h pfed г misto è : divci (dëwce) , svasi (swase), nozi

(noze), na dorozi (na dráze); a i, c misto h а к
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w imperatiwu : sterezy (stfez), dvyzy (dviz, dwibni),

pecy (pec), tecy (tec); neг w nom. mnozného poctu

h, ch, k zûstáwá : vorohy (wrahowé), Turky (Turci).

Í2) í pfedsuwné : ik, iko (k, ke). 13) v pfedsuwné

pfed о (г) a и : vivcja (owce), vici (oui), vin (on), vid

(od), vufycja (ulice), vucho (ucho). 14) Okoncení

zenské -ya misto -ca : moïodycja (mladice), troi-

cja (trojice), carycja (cáfice, cîsai'owna). 15) Splywa-

jící infin. -ti s námëstkau sja w -ceja : kochaècja,

(kochati se), spodivaècja (spodiwati se). 16) Tfeti

osoba w pfít. c. ukaz. zpûs. w jd. poctu po e od-

wrhuje С : vede, kfyôe (kficí), nese, rehoôe (fechce) ;

ale po г a w mn. poctu je drzí: chodyt' (chodi),

stoit' (stojí), bizyt' (bëzí), nosyt' (nosi). 17) Budauci

cas téz s imu slozeny : mohty-mu (moci budu),

mohty-mem (moci budem). 18) Zdrobnëlych forem

mnozstwí, az i w casoslowích : spatky (spáti) , jistky,

jistocky (jisti), huljatky (procházeti se), letiteñky ba-

daje (zamysli letëti) ; nápodobne u hlawních a pfí-

dawnych jmen: matusenecka (máti), bameseñkyj (pek-

nicky), macjupeseùkyj , macjupesenickyj (maly) atd.

19) Zwelicující pfídawné na -ennyj : zdorovennyj, du- я /JV

zennyj, vrazennyj (welmi zdrawy atd.).

PODRECÍ. Maloruské náfeôí na nëkoliko pod

recí se dëli : jinác zajisté w okoli Kyjewa a Pereja-

slawi, cili mezi Dnëprem a Sejmem, jinác w podkrají

Desny, jinác naposledy w podkfídlí Tater a w Tatrách

se mluwí. Od Sejmu po Desnë k. pf. misto í poslébo

z o slyseti ui: kuiñ, sjuiF; Karpatorusíni mají -ja mi

sto ja : vzjäv (wzal), koroljä (krále), psenycjä (psenice) ;

c misto о: pidbödzaje (pobádá), pözarevi (pozáru),

a di misto i : medzy (mezi), nudza (nauze).

SLOWESNOST. Ackoli Malorusowé w písemním

3*
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jazyku a literature s bratry swymi Welkorusy ode

dáwna dokonale sjednoceni jsau; wsak nicménë na-

cházejí se rozlicní, jak starsí tak i nowëjsi spisowé,

bud' docela, bud" aspoñ z eástky w prostém malo-

ruském nárecí zhotowení, z nichz dûkladné o nëm

známosti nabyti lze. Jiz w nejstarsích jihoruskych

pisemníoh památkách, jako n. pf. w obau Sbornícícb

od jahna Jana psanych 1073 a 1076, w ewangelium

Kryloském 1143, w Obètniku z XII stol. we Wídni

atd., nachází bystíejsí a zkusenëjsí oko nejedny sledy

maloruskych forem, jichzto pocet w pozdëjsích ru-

kopisech, n. pf. w Ephremu Syrském 1370 a j., nadto

pak w listinách knízat Wladimirskych a Halickych

z XIV stol., naocitë wzrustá. W XV a XVI století,

kdyz w západní Rusi nejwíce psáwáno a tistëno ná-

fecím bëloruskym, aneb aspoñ na bëloruském kmenu

wstëpen^m, i w Malorusku jakysi prostfední sloh

z bëlorusk^ch a maloruskych ziwlûw, ne bez pгь

mëskûw z církewního jazyka, twofiti se pocal. Léta

1556—1561 pfelozil MíchallVasíljewíc, arcipryst Sa-

nocky, ctwery ewangelia z feci staroslowanské cili

církewní, jiz on bulharskau zwe, na maloruskau.

W nowëjsi dobë nëktefí milowníci mateCského ná-.

feci zacali skládati a wydáwati básnë, powësti a jiné

zábawné spisy w prosté, cisté, milodysné malorustinë,

coz jakozto zwlástnost, w tomto swém obmezení je-

dnotë literatury neskodící, wzdy swau chwalu niá.

Pocátek ucinën od Kotljarewského s pfeodënau Ae-

neidau[1798; 1809]? po nëm postupowali Pawlcwsky

[1818], Maksymcwyc [1827], Sreznews/cy [1833], Hre-

bínka [wrus. Grebenko, 1834], Kwílka [jinotajitelnym

jménem Osnowjancnkc, 1834], Bcdjansky [1834], Sy-

nelníkcw [jin. Dcwhonesenho, 1836], Zabila [wrus. Z«.
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bèia, jin. Tcpola, 1837], Mellínsky Qin. Mchyia, 1839],

Koslomaríw [jin. Hai'ka, 1839], Bcrcwykcwsky, Spyho-

ckyi, a mezi Karpatorusiny Wahylewyc [1837], Hcrtcwa-

ckyi, Saskewyc, Ilkewyc [1840] a j. Chudau mluwnici

tohoto náfeci wydal Pawfcwsky [1818]; u 'Luckaje

[1830] a iLcwíckéhc [[1834] náreeí maloruské není

dosti pï'isnë od církewního oddëleno» Slowníka se

ncdostáwá. Dobré zbírky prekrásnifch maloruskych

písní wydali knízc Certelew [i&\'ài~\,Maksymcwyc [1827 ;

1834], Zalrskí [1833], Sreznew.Uy [1833], Markaryc

[1840], Paulé [1839] a j.

•

§. 9. Náfecí bèlcruske.

POLE. Cára, pole tohoto náfecí objímající, po-

èíná se u Ljumonowa na rece Lzi, západnë pod Opo-

ckau, na rozhraní gubernie Pskowské od Witepské,

a sestupuje na jih wedlé Ljucyna pfes Rajbykozy,

Torcilowo a Dagdu ku Pridrujsku na Dwinë, a dále

wychodním krajistëm gubernie Wilenské pres Bra-

slaw, Rodupisky k Zaskewicûm na Wiliji, odtud k zá-

padu pfes Olsany, Traby, nad Iwjem a Lidau k Ilo-

rodnu ; odtud se chvli k jihu západním krajistëm

wlasti Bëlostocké pfes Knysyn, Bëlostok, Вocкy k ústí

potoku Prësëky do Buhu; odtud, smëfujíc stfídawo

na wjíchod i sewer, wpadá dfíwe do баry náfecí ma

loruské obmezující, jiz wypsané, az do Chotymska

na Besedu, dále do cáry náfecí welkoruskë objímající,

tolikéz jiz wymëfené, az do Ljumonowa, od nëhoz

jsme wysli. Tau mërau náfecí bëloruské prostírá se

po celé gubernii Mohilewské i Minské, po wëtsi castce

gubernie Witepské, Horodenské i wlasti Bëlostocké, a

po mensi cástce gub. Wilenské. Bëlorusowé sausedi

na sewcru i wj'chodë s Welkorusy od Ljumonowa
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do Chotymska, obzwlástne pak s Nowohradskvmi od

Ljumonowa do Perelohu na Dwinë; na wychodë i

jihu s Malorusy, po cafe od Chotymska do potoku

Prësëky; na západë s Poláky od Prësëky do Horo-

dna, cili urcitëji az do wtoku Hance; na sewero-

západu s Litwany a Lotysi od wtoku Hance do Lju

monowa. Obzwlástní jména nám posud zádná we

známost newesla, mistních, podlé rek a mëst, jako

Píncuchowé [Píncuchí) atd., pomíjejíce. Lidu bèlo-

ruského, po srázce Polákûw a Zidûw, w tëch stra-

nách hojnych, téz Tatarîtw wmëstech gubernie Min-

ské, Horodenské a Wilenské (potomkûw osazenjch

tam wezhûw), pocítá se 1. 1812 do 2,726.000, z nichz

2,376.000 jest wyznawactiw fecké wíry a asi 350.000

(dle Platera a jinych) fímskvch katolíkûw.

ZNAKY. 1) a misto bezprízwucného o : tabe

(tobe), kaho (koho), bahatyj (bohatj'), aslicok (oslícek),

starana (strana), mafadyj (mlady), baju sja (bojím se),

pabjazym (pobëzím). 2) a welmi zhusta misto ¿ :

hracbov (hfíchûw), dzjaucyna (díwcina), vjámyj (wër-

ny), vjanocyk (wënecek). 3) ja casto misto pauhého

e : njahoclnyj (nehodny), cjapjér (teprw), sjastryca (se-

stfice), vjalikyj (weliky), prynjasli (pfinesli), bjarezina

(brezina). 4) jotowání cili zmëkeowání sauhlásek

pfed e : cjebje (tebe), nje (ne), pjeryna (pefina). 5)

г a y zmëtené, jako w Nowohradském a maloruském :

zatym (zatím), njezory sja (nezof se), sjastryca (se-

stfice), pjeryna (pei'ina), muzyk (muzík), ocy (oci),

prysyj (pfisí). 6) г a y misto e : chocyc (chce), cha-

chocyó (chechce), budzis (budes), cyrvonyj (cerweny).

7) в misto v : u konjec (w konec), u lese (w lese), a

naobrat 8) v misto и : v mjenje (u mne). 9) v casto

misto i, jako w maloruském: maveü (mlcím), buv
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(byï), zavaliv sja (zawalil se), dovhyj (dlauhy), vavôok

(wlôek), uchapiv (uchopil). 10) A misto g: holub'

(holub), aharod (zahrada), torh (trh), fuh (luh), husak.

11) c, s, z misto pmvodních k, ch, h pfed è : na

rucë (na ruce), k sosëdcë (k sausedce), na nitaôcë

(na nitecce), po dorozë (po dráze), u iuzë (w luze);

a w imper, i i c misto /i a. k : bjerezy (ostfíhej),

pjecy (pec) ; nez w nom. mn. poctu pfed i bez zmëny:

dzëcjuky (ditky), Pinôuky. 12) c a di misto mëkkych

С a </': cicho (ticho), cën (ti'ñ, stín), hosèi (hosti),

spaci (spáti), dzeñ (den), budze (bude), dzëvka (díw-

ka), dzivo (diw), vyjdzi (wyjdi), chadzi (chod). 13) h

pfedsuwné : heto (eto, aj). 14) v predsuwné pfed и

a о : vuzkyj (auzkj), vutka (utka, kachna), Vosip (Jo

sef), vulica (ulice). 15) Tfetí osoba w pfít. o. oznam.

zpûsobu w obojím cisle na -c : vjezec (weze), pla

ceó (pláce), choôyè (chce), visic (wisí), vodziè (wodi),

jeduc (jedau), kresuc (kresají), stojac (stojí), spëvajuc

(zpíwají), kazuc (kází); nëkdy wsak se po e odwr-

huje él pohladaje (pohlídá), narekaje (nafíká), pro-

mavlaje (promlauwá).

PODRECÍ. O podfecích tohoto nárecí s jistotau

nie twrditi nemûzeme. Nektefí jazykozpytci rozdil

ciní mezi podrecím cistë belcruskym, w gubernii IMo-

hilewské a Witebské cili we wlastnë tak nazwané

Bëlorusi panujícím, a Utiwskoruskijm, jakéz w knihách

XVI stol. we Wilnë wydanvch nacházíme, jenz na

mluwë lidu w gubernii Wilenské, Horodenské a Miii-

ské osnowáno a dále od spisowatelûw líternë wzdë-

láno jest.

SLOWESNOST. Bëlorusowé nyní zárowcñ s Ma-

lorusy spolecníci jsau we spisowním jazyku a literature

Welkorusûw ; nez w bëhu XIV, XV a XVI století
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psáwali, apo zawedení umení knihtiskarského i tiskli

jazykem swobodnë, a wsak ne bez wplywu polstiny,

na základu domácího nárecí wzdëlanVm, kteryzto,

W powaze swé ode dnesní prosté mluwy lidu owsem

patrnë rozdílny, od nëkterych nowëjsích, jakz jsme

podotkli, lítewskc-ruslcym nazywán bywá. W jazyku

tom, nëkdy na dwore litewskych knízat panujícím, a

i potom, po sjednocení Litwy s Polskau, w litewskych

zemích aufedním, psány jsau wsecky listiny a aufední

pisenmosti, tykající se zálezitostí zemskych i sau-

kromnych, zachowané dílem w pínvodních dskách

zemskych w Petrohradë, dílem w prepisích we War-

sawë, a z cástky jiz i wydané od Grígcrcwícc [1824],

Muchancwa [1836] a knízete ObcUnského [1838]. Z ji-

nych pisemních památek onoho wëku nejdiüezitëjsí

jsau: Statut Kazimíra Jagclloncíka 1492 [wyd. 1826],

Statut Litewskj'', prwotnë 1. 1505 sepsany, potom në-

kolikráte, a sice 1. 1522—1529, 1564 a naposledy

1588 poopraweny [wyd. 1586, 1588 a 1841], Tribu

nal Wel. knízetstwí Litewského [1581], Letopisec

Litwy i kronika ruská [wyd. 1827] a j. Z knih ná-

bozného obsahu pfipomínáme zde jen pfeklad biblí

od Skcríny [wyd. w Praze 1517—1519], a wydané

od téhoz obzwlást' Zalmy [1525], pak Skutky apo-

stolské a epistoly [1528], pomíjejíce mlcením ostat-

ních, w XVI a w prwní polowici XVII stol. we Wilnë,

Jewí, Ostrogu, Kyjewë, Rochmanowë a j. list.ënych

liturgickych a bohoslowních knih, bud' cele na tomto

náfecí psanych, bud' aspoñ, coz zwlástë o knihách

bohosluzebnych platí, úwody, pfedmluwami, wstaw-

kami a pfídawky w nëm psanymi opatfenych. Za

naseho casu wysel katechismus pro katolické BMo-

rusy w obecním náfeôí, jenz zde na tituli polskc
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ruskym slowe [1835]; nejmenowany pokusil se o pre-

odëní Wirgiliowy Aeneidy, na wzor maloruské (w ru-

kopisu); a Goiçbiowsky [1830] i Rypíitsky wydali ti-

skem we swych spisích nëkoliko pfesnVch bëloru-

skych národních písní.

H L A W A П.

REC BULHARSKÁ.

tiU'l 1 l '

§. 10. Pele, znaky a iiárect.

POLE. W kwetauci dobë starého bulharského

cárstwí, pfed pfijitím Mad'arûw, Plawcûw a Pecen-

cûw do Sedmihradska a Pannonie, panowala je-

dna a táz rec slowanská we wsech wlastech k cár-

stwi tomu nálezících, t. mimo zemë jihodunajské,

w nichz podnes trwá, téz w sewerodunajskych, nyni

Walachy a Mad'ary zalidnënych, jmenowitë we Wa-

lachii, Sedmihradsku a we dnesních Uhfích od Du-

naje po Pest', Jager a dale k Tatrám a wedlé Tater

az ku pramenûm Tysy. Rec ta, saudë podlé pamtí-

tek w pfekladu pisem swatych a w bohosluzebnych

knihách Slowanûw fecké církwe zachowanych, byla

s nynëjsím, owsem jiz welice zkazenym náfecím bul-

harskym stejného rodu a razu, procez ji zde pod

spolecnym nápisem s tímto zahrnujeme. Po zapla-

wení od dotcenych jinojazycníkû onëch sewerodunaj-

skych zemi utkwëla rec bulharská w krajinách na

jihu Dunaje, we dfewní Moesii, a weliké cástce Thra-

cie i Macedonie, kdez nyní od austí Dunaje, anobrz

od r. 1830 od mësta Falce na Prutu az do Soluna

a Kosturského jezera w del a od pfedhoñí Zelegradu

na Cerném morí az k Ochridë a hofejsí Debrë na
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Cerném Drimu wsir w ústech pr"ostého lidu slowan-

ského panuje.

ZNAKY. 1) Pfisuwné s pfed zmëkôenym í, anebo

misto zmëkcení jeho : nost (noc), most (moc), masta,

mästen (mutím, mucen), mlasta, mlasten (mlátím, mlá«

cen) 2) pfísuwné i pfed zmëkôenym d, anebo misto

zmëkcení jeho: nazda (nauze), mezda (meze), vozda_,

vozden (wodím, wozen), rozda, rozden (rodím, ro-

zen). 3) Gen. pfídawnych jmen na -ago : dobrago

(dobrého), milago (milého), svetago (swatého). Tento

genitiw w náfecí nowobulharském, po ztrátë dekli-

nací, jiz jen co archaismus we pfislowích a pisnëcb

trwá. 4) Uzíwání osobních námestek mí, ti, sí misto

pfiwlasthujících mej, tvej, svcj : carstvo mi (cisafstwí

mé), svetina ti (swatost twá), bastina si (dëdina swá);

a spojowání pfiwlastñujícího svcj s osobním jemu a

sí: o svojej jemu sestrë (o swé sestfe), v svojem jemu

gradë (w swém hradë), vsi svojich si ista_£ (wsickni

swych hledají).

NÁRECÍ. W feci teto rozeznáwáme pauze hi-

storicky náfecí dwoje : c/rkewní cili cyríllské a ncwC'

halharské, ono jiz z obecné mluwy dáwno wysló, toto

u nynëjsíeh Bulharûw w uzíwání jsaucí.

§. 11. Nárecí církewní cílí cyríllské'.

POLE. Nárecí církewní podnes jiz nikdc obecní

mluwau lidu slowanskóho není, nez pauze co jazyk

pfekladu pisem swatych a knih bohosluzebny ch u

Slowanûw feckého obfadu, Rusûw, Bulharûw a Sr-

bûw, trwá, a wsak pokudz w celém stfedním wëku

na sloh spisowatelûw a tím prostfednë i na obecnau

mluwu dotcenych národuw weliky wplyw mëlo, ba

na mnoze jestë az podnes má, nenmze za docela
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wymrelé jmíno byti, nybrz stojl mezi ziwymi a mr-

twymi jako u prostfed : proôez za slusno se nám

widëlo, abychom zde krátkau zminku o nëm uiinili.

ZNAKY. Náreci církewíií ciü cyrillské wyniká

nejwëtsím bohatstwím forem jak we tworení tak téz

we skloñowání slow, tak ze сo z pûwodního rázu

slowanstiny wjinveh náfecích jiz jen po rûznu a po

cástkách w kusych zlomcích, jako rozbitinv po bauri

a potopë, se nachází, zdet' jestë pospolu a w celosti

spatfiti lze. Nechtíce se na tomto místë wvcítáním

wsech hlawních znakûw zanáseti, an to obsírná wëc

jest, pfipomeneme jen nëkteré zwlástnosti. 1) polo-

hlásky ciü slabé hlásky b místo t a e, b misto c :

tbnbk-ь (tenky), тbсb (тec), dbnbcb (dnes), chrbbbгb

(chrbet), vlbk-b (wlk), pl-bkb (pluk\ 2) Nosowé samo-

hlásky я (*) a e (*) , jako w polstinë : raкa (ruka\

mai (muz , meso (maso), red (fád). 3) Rozdil mezi

t a y pilnë setfeny : bi (bil), by (byl). 4) Zmëna samo-

hlásky è po c , s , z , it, téz po jiné samohlásce tili

wlastnëji po y, w jiné, a sice bud*: a) w a : veliéajsi

(wëtsi1, vetsajsi (wetsí, od wetchy), nizajsi (nizsi); тo-

zach (mohl jsem), tecach bézel jsem); bijam (bimeN,

pijam 'píme}, istate :hledejte\ drt,zam se (drzme se);

о blazenëam, nebesnëam, neprawednëam (o blazeném,

nebeském , neprawedném) ; bud b) wi: w z. dual u :

moji rucë (mé ruce\ vasi nozë (wase nohv), svetëi

ienë (swaté zeny/1; w imper. ma¿ite (mazte), placite

se (placte), vbzchostite (wzechtëjte), nevëruim (newër-

me), rozumëim (rozumëjme), ozidaim (cekejme), po-

slëduim (následujme). Ь) st misto sc, poslého z sí,

pfed c a í w muz. a wëc. lok. a mn. nom. pl-btstëm

pltském, tëlesném\ carstëm (císafském) , zemstëm

zemském), k pastë к welikénoci, od paska, pascha),
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pl-btstí, carbSti, zemsti ; totéz w ôestinë. 6) zmëna ch

w s : prijes místo prijech (pfijal jsem), prijesom (pfi-

jali jsme, jadësom (jedli jsme), a naopak z w cA : ach

misto az (jú). 7) plné sklonowání neurcitVch prídaw-

nych; n. pf. mn. gen. plod z'bl (plodûw zlych), mnog

lët (mnohych let), stran pogybs (stran zahynulych) ;

dat. duchom cistom (duchûm cistym), mnogam du-

sam (mnohym dusím) ; lok. rizach bëlach (fízách bí-

lych), mnozëch dnëch (mnohych dnech), dëlëch do-

brëch (délách dobrych); soc. uzy zelezny (swazy ze-

leznymi), dëly dobry (dëly dobrymi), mnogami sl'b-

zami (ninohymi slzami). 8) Pritomny cas w jd. p.

na -a: bija (biji), slja (slu), nesa (nesu), mina (minu),

mnja (mním), tvorja (twofím); w mn. p. na т-ъ : bi-

jem (bijeme), slem (sleme), nesem (neseme), minem

(mineme), mnim (mníme), tvorim (twofíme). 9) Skrá-

ceny min. cas : w jd. p. 1 os. id misto idoch (sel

jsem), priid m. priidoch, obrët m. obrëtoch (nasel

jsem), izbëg m. izbëgoch (wybëhl jsem) ; fídôeji wy-

sauwáním z prostfedku : rëch m. rëkoch (fckl jsem),

jach m. jadoch (jedl jsem); w dw. poctu resta m.

rëkosta (oni dwa rekli) ; w mn. p. 1 os. idom m. ido-

chom (sli jsme), obrëtom m. obrëtochom (naàli jsmc),

otvri.gom m. otvrbgochom (odwrhli jsme) ; w 3 os.

Vbzdvign misto Vbzdvigose (wzdwihli) , priida misto

priidose (pfisli), vbnida_ misto VMiidose (wesli), иa-

pada_ m. napadose (napadli), nësa m. nesose (nesli),

glagola m. glagolaàe (hlaholili, mluwili), uzasa_ m. uza-

sose (uzasli) ; fídoejí wysauwáním ze stredu : prívese

m. privedose (pfiwedli), vëse m. vedose (wedli). 10)

Skrácené praes. part. pass. remy misto rekomy (fe-

ceny). 11) Skrácené praet. gerund. ostavl' misto

ostaviv, prëloml' m. prëlomiv, rozd' m. rodiv, vkus
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m. vkusiv, obrast' m. obrativ, porabost' m. porabo-

tiv; fídceji skrácení mn. poôtu, jako w rustíne: pri- /i•lfyo

уbа'b m. prisrbd'bse.

SLOWESNOST. Tatot' se zacala w druhé polo-

wici IX století, prací Kcnstantína jinak Cyrílla [umf.

868] a Methodía bratra jeho [umf. 885], i jejich po-

mocníkûw a nástupcûw, pracowawáích na winici Pánë

mezi Slowany w Bulharích, Morawë, Pannonii, Srb-

sku a neco pozdëji w Rusku. Podlé standi legend

pfelozili dotcení dwa bratFí, bud'to sami, bud'to s po-

moci saudëlníkûw sw^ch, nejen celé pismo swaté,

ale i nejpotfebnëjsi knihy Iiturgické, jakéz jsau Caso-

slow se Zaltáfem, Sluzebnik s Trebnikem, Oktoich,

Irmologion, dwë Triodi, Paremejnik, Minej a Ustaw.

Mozné, ba podobné, ze wdëôné potomstwo pfipiso-

walo ucitelûm a pûwodcûm welikého díla i to, coi

od nich zacato a od st'astnëjsích uceníkûw dokon-

ceno bylo. Po aupadku zacatého díla národního

wzdëlání a slowanské liturgie, nájezdem Mad'arûw,

w Morawë, Pannonii a celych dnesních Uhfích,

kwetla slowesnost církewní plodonosnëji w Bulharsku,

Srbsku a pozdëji w Rusku. Mezi 892—927 bylo

wBulhafích nëkoliko spisowatelûw slowanskych, jme-

nowitë biskupowé Jan, Klemtns a Konstantín, knëz

Gregcr a mnich Theodcr Dois cili Dukscw. Sám car

Symeon, syn prwokrestënébo Michala Borisa, panow-

nik uceny, milowal nauky a pfekládal z feotiny na

slowansko [892—927]. Zacátkowé církewního pisme-

nictwí w Srbsku kryjí se w neprohledné tmë minu-

nulosti ; prwní, jenz ze jména co spisowatelé z ní

wynikají, jeau bratfí král Sttpan Nemam'c Priecwèn-

ceny [1185—1228] a arcibiskup Sáwa [1199— 1237].

W Rusku, kamz se církewní náFecí, jakz jsme wyá
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podotkli, s nábozenstwím a liturgii dostalo [988], spi-

sowatelstwi w témz náfecí hned na zacátku XI stol.

zdárnë se ujalo. W Cechách, pod zástitau sw. Pro-

koрa, nalezla liturgie slowanská a tím i náfecí cír-

kewní jakyz takyz pfítulek w klástefe Sazawském, az

do 1. 1097. Jsau sledy, zet' i w Krakow ë nebyla ne-

známa. Mezitím nejzdafileji se jí wedlo w jizních

a wychodních Slowanech, jmenowitë w Bulhafích,

Srbech a Rusku, kdez hned w bëhu prwních dwau

století rozlicnymi spisy w oboru bohoslowí a histo

rie, pfeklady a wyklady sw. pisma, knih liturgickych,

dël sw. Otcûw, církewního práwa, letopisûw atd., tak

se obohatila, ze i w tëch kusj'ch nás doslych zbyt-

cích, znajícímu ji lépe, bezdëcné obdiwení wynucuje.

Z této nejstarsí doby bud'tez zde jen nëkteré wzácno-

sti pro pamët pfipomenuty. Pûwodních rukopisûw do

XI stol. sahajících, dílem s oznacením let, dílem bez

nëho, známe posud dwanácte; nez podobno, ze në-

ktefí ze zlomkûw bez oznaóení let, k. pf. ziwot sw.

Kondrata w Moskwë, starsí jsau. Mezi tëmi rukopisy

wynikají a) Ewangelium Remesské, w Cechách rukau

sw. Prokopa psané [kw. 1030, umf. 1053], na nez

nëkdy králowé írancaustí pfisahu skládali ; b) ewan

gelium pro kníze Ostromíra 1. 1056—1057 psané,

w Petrohradë ; c) ¿altár s wyswëtlením, jeden w Mo

skwë, druhy w Petrohradë; d) Süchirár s nápëwy,

w Petrohradë ; e) Sborník knízete Swaloslawa 1. 1073,

we Woskresenském Nowojeruzalemském kláàtefe blíz

Moskwy, a jiny 1. 1076, w Petrohradë ; f) Antiocha

Pandekty, w kl. Woskresenském; g).Rehofe Nazian-

ského feci, w Petrohradë ; h) Ziwoty Swatych a feci

sw. Jana Zlatoustého, nëkdy w Suprasli, nyní ztra-

cené atd. Mimochodem podotkneme, ze nëkteré, dle
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jazyka a slohu sem nálezející památky psány jsau

pismeny glagolskymi , od cyrillskych rozdilnymi, a

na západë, w Chorwatech i Dalmatech, newëdomo

wlastnë kdy, w bëh uwedenymi. Z tëehto glagolsky

psanych rukopisûw nejstarsí se cení a) ewangelium,

od Assemana z Jeruzaléma pfinesené, wRímë, a b)

Reci sw. Otcûw, w Tridentu [wyd. 1836]. Památek

tëmto bud' sauwëkych, bud' i starsích, ale jen w pfc-

pisech mladsích XI stol. nás doslvch, jako Upíra

Líchcho Proroctwí [1030], Ziwota sw. Wladimira

[1037] a j., sem nepotahujeme. W následnych sto-

letích, zwlástë w behu XIII a XIV, církewní náfeèí

nejen w rukau pûwodních skladatelûw a spisowate-

luw, ale i pod pérem pauhych pfepisowacûw boho-

sluzebnych knih, od prwotní swé pfesnosti wzdy wíce

se wzdalowalo, az, naposledy wzdëláwání jeho, wkro-

cením wto rozlicnych okolností, jak na wychodë, tak

i na jihu, cele se zastawilo. Nemohauce zde w dalsí

nastehowání pfíbëhûw jebo wcházeti, koncíme tím

pfipomenutím, ze welmi dûkladnau mluwnici tohoto

náfecí latine sepsanau máme od Dcbrcwskéha [1822];

auplncdio slowníka a saustawné historie literatury, pfi

té tak hojné zásobe k obojímu, az posud nemáme.

§. 12. Náfecí bulharské.

POLE. Obwod jeho wymëfuje se cárau, od Djur-

djewského hrdla cili jizního ramené Dunaje wzhûru

korytem Dunaje na západ az k mëstu Tulci se zwe-

dající; odtud pfestupuje pres Dunaj do Ruska, zahy-

buje se okolo celého újezdu Kahulského we wlasti

Bessarabské (w nemz 89 welikych osad bulharskych

s mëstem Bolgradem, pfedtím Tabakem, a 70.000

obywateli), wrací se u wtoku Prutu cili mësta Reni
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do Turecka a bëzí nejprwé na jih , potom na západ,

fecistëm Dunaje az k Widinu, kdez suchau zemi

k Bregowé na Timoku pfeskakuje ; odtud se chylí

k jihozápadu a jihu korytem Timoku az do sautësky

Wratarnice , kdez se na wychod wychyluje i wylau-

ciw nëkolik wesnic srbskych jiznë pod Swrlikem reku

Timok pfechází a ke wsi Drazewci, pûldruhé mile

na západ od Nise, dobíhá ; zdet' feku Bulh. Morawu

pfechází a západním, audolí její lemujícím pohofím

nejdfíw k jihowychodu, potom jihozápadu i západu

bëzí, mësta Leskowec i Wranu pod se pojímá, a

pod mëstem Morawau pres feku Morawu k sautësce

nad Kaôanikcm se pfimykâ; odtud padá hfebenem

hor Sarskych pod arbanaskau wes Zelku, hodinu

wzdálí k západu od Tetowa, a dále k jihu wychod-

ním zwahem pohofí Sarského, na nëmz se bulhar-

stina s arbanastiriau míchá (Kostowo i Kicewo je ar-

banaské) az blízko mësta Ochridu, kdez k seweru se

wyhybna cástku wysní Debry okruzuje, a dále korv-

tem Cerného Drimu, wychodním bfehem jezera

Oehridského, podkrajím mësta Dëbole, hrèbenem hor

Dzumerka recenych, blízko pod macedowalaskau

osadu San-Marinu se posauwá; odtud se obrací na

wychod pies jezcro Kosturské, mëstecko Kastranici,

jezero Jenidze, wedlé zfícenin Pelly, az k mëstu So-

lunu ; odtud wystupuje pres wes Jeniköi pod Chor-

tjasem, poslední to bydlistë Bulharûw w tom okolí,

hfebenem pohofí rowinu Sërskau na západu lemují-

cího az do Wëtrenu a Demirhissaru na Strumë; od

tud bëzí k wychodu a sewerowychodu près wsi Kra-

snu, Starcist, wysokau horu Perin ke wsi Rusûm na

dolní Mestë, dále za horu Dospat' ku pramenûm feky

Surmise cili Ardy, potom korytem jejím az po me
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stecko Karlidzik, pak stfedozemím ai k mëstu Hir-

menli na Marici, poslední to osadë Bulharûw w té

stranë ; odtud se táhne z pocátku wychodní stranau

audolí Marice az k Adrianopoli, dále na wychod

pres wes Erekler, nejjiznëjsi to s celkem spojené

sídlo Bulharûw w tom smëru, za mësta Trnowo a

Samokow; potom pozwedna se k seweru pfímofím

az k Wasiliku a béhem mofskym az k austí Djur-

djewskému, od nëhoz jsme zacali. Sídla Bulharûw

prostírají se tedy po wëtsi cástce dfewní Moesie,

Thracie i Macedonie cilí nyní tak nazwané Rumelie

we státu tureckém, a jediné na seweru pfes Dunaj

do státu ruského zabíhají, iijezd Kahulsky z wëtsí

cástky wyplhujíce. Wnë tohoto tak obmezeného celku

nacházejí se jednotné wesnice bulharské w Turecku

w okoli Gorice w Arbanasech, blizko Carhradu, az i

w Malé Asii (Kiz-Derbend mezi Nikomedií a Nicei),

we Walachii, knízetstwí srbském, w králowstwí re-

ckém u Wojnice a jinde porûznu ; w rakauském statu

w Uhfích stolici Tcmesské dwë welké osady, Bese-

nowo a Winga; w Ruska, gubernii Chersonské ne-

daleko Tyraspole sest osad. Wnitf toboto pole pfe-

bywá spolecnë s Bulhary smës pferozlicnych náro-

dûw , zwlástë Turkûw, jenz wsudy wëtsí a pewná

mësta, onde i onde po rowinách, jmenowitë wkautë

Dobrica jmenowaném, i roztrausené wesnice zauji-

mají, potom Rekûw, Arnautûw (okolo Wrany naMo-

rawë, w Kostowë, Kicewë atd.), Macedowalaehûw cili

Cincarûw, Zidûw, w újezdu Kahulském Moldawanûw

i Rusûw atd., tak ze, wesmës mluwë, jen w nëkter^ch

hornatj'ch, jestë málo známych krajích prosty lid

bulharsky cisty bez wseliké cizí pfímësi nalezti Ize.

Ostatnë sausedí Bulhaii na seweru w újezdè Kahul-
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ském a na celém Dunaji od austí jeho k Tulci, od

Ren k Widinu, a dale po баre od Widina k Вгe-

gowé na Timoku s Walachy ; na západu nejprwé se

Srby po cáfe od Bregowé az do Kacanika> potom

s Arnauty po cáfe od Zelky u Tetowa az do Zdre-

lec pod Kosturem ; na jihu s Reky a Turky diwnë

smíchanymi po cáfe od jezera Kosturského az kWa-

siliku na Cerném mofi. Lidnatost urcitë udati nemozno :

starsí pocítali w Turecku jen 1% millionu, coz na-

oôitë málo jest, Boué, jenz sám 1. 1836—1838 wtëcb

zemích cestu konal, 4ya mill., coz pfew^ sené jest; my

s wetsí podobností pocet jich w Turecku na 3 '/2 mill.

obmezujeme, coz s osadníky, jichz w Rusku 80.000,

w jizních Ubfích 7000 se pocítá, dohromady 3,587.000

dusí wynásí. Z tëchto jest asi 3,287.000 wychodní

cili fecké a jen asi 50.000 w Uhfích a Bulharsku zá-

padní cili fímské wíry; oslatní, asi 250.000, zwláste

oni, jenz w okolí Dospalu, Newrkopu a na hofejsím

Wardaru bydlí, odpadli w té dlauhé tisni casu k mo-

hammedanstwi , nespustiwse se nicménë az posud

pfirozeného jazyka swého.

ZNAKY. 1) я a) misto a : zab (zub), dab (dub),

тaг (muz), raka (ruka), galab (golab'), patnik (paut-

ník). b) misto "b onde i onde: krav (krew), vracb

(wrch), prast (prst), sas (s, se), kach (k, ke), odachni

(oddechni). 2) e a) misto e, jako w srbstinë : me (me),

te (të), se, meso (maso), peta (pata), b) misto a : treva

(tráwa), gleva (hlawa), ces (cas), ôerodëj (carodëjnik).

c) misto ¿ : gvezda (hwëzda) , telo (tëlo) , mesto (më-

sto), sneg (sníh). d) misto b onde i onde: den misto

dbn, starec m. starbc, oves m. ovbs, tenko m. tbnko.

e) misto q: eine (ciním), love (lowím). f) misto í

welmi zbusta : krela (kfídla), preroda (pi'íroda), velek
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den (weliká noc), stotena (stbtina). Naopak 3) í misto

i a e welmi casto: nozi m. nozë (nohy), na potoci,

beris (beres), mozis (mûzes), nesit (nese), jesin (jeseñ).

4) t misto y, jako u Srbûw a ostatních lllyrûw: sin

(syn), visok (wysoky), gizdav (pyäny); nez d, n, t zü-

stáwají pfed í twrdé. 5) o nëkdy misto ъ : sfekor

(swekr), kakof (jaky), petok (pátek), mrbtof (mrtew),

so (s, se). 6) Polohlásky b a 'b na mnoze jestë w staré

platnosti : og"bn (oheñ), grblo (hrdlo), crbkfa (církew),

kn,f (krew), crbno (cerné), crbvjak (ôerwík), vbhva

(zlodëj), dlbgo (dlauho), BKgarin (Bulhar). 7) и mi

sto o, jako w krajinském podfecí : mnogu (mnoho),

sivu stadu (siwé stádo), golemu eudu (weliky diw),

duru (do, az). 8) ja neb a misto i neb e casto : bja-

gaj (bëhej), mljako (mléko), coljak (ôlowëk), njasto

(neco), caluní (celuj), Praslav (Pfeslaw, mësto). 9) ch

obycejnë welmi slabé, asi jako A : orechi cti orehi

(ofechy), mucha cti muha; nëkdy jako /: ftela (chtëla),

zwlástë misto chv : fate (chwátím). 10) / jedno, pro-

stfední, jako w cestinë : zaklad, selo (sídlo), daleko,

prolete (podletí). 11) c misto c , pofídku : crbпo

(cerné), crbvjak (cerwík) ; hustèji naopak c misto c,

jako w Nowohradském podfecí : reci (rci), srbcе (srd-

ce), visoce (wysoce), proroci (proroci), cloveci (clo-

wëci), crbkovno (církewné). 12) Zmëna slabyeh sau-

hlásek w mocné: k misto g: chadok (umëly), nokti

(nehty); t xa. d: grat (uh.-slw. hrád, krupobití), spo-

ret (pofád, podlé), tvrbt (twrdy) ; p m. b : ljap (chléb) ;

grbp (hrb) ; f m. v : ofci (owce), crbkfa (církew), fôera

(wôera), lof (low), tfoi (twoji); s m. г : brbs (brzk^),

glavisna (hlawizna) ; s m. i : mas (muz), dbs (dezd',

dest') ; a naobrat mocnych 'w slabé : g m. k : izgazi

zkaz), gniga (kniha), kach m. каk (ke), Vichtor (Wi



44 ¿. I. Odd. I. Hl.ll. Aеc buUiarská.

ktor) ; dm. I : pendikosti (swatodusní swátky), Ko-

standin (Konstantin), Leondia, Andonia ; z m. s : si-

zev (takowy), pristavnizi (pfistawníci, sluhy). 1 3) Wy>

sauwání sauhlásek d, v, I: gleas (hledís), klais (kla-

des), ostinis (ostydnes) ; glaa (hlawa), daboi (dubowé),

storil (stwofil) ; S'bzi (slzy), d'bgi (dluhy), z"btici (zlutici,

dukáty), s'bnce (slunce), zemja (zemë), sabja (sawle),

prelomen, postaven. 14) prisuwné g: gi (je, eos),

gale (ale); tez n: nizvor (pramen), nezero (jezero);

a t: stram (hanba), Stracinin, Stracimir. 15) r misto

/ : isceri (scel, wylec), Arbanasin (Albanec) ; a naopak

l m. r: Gligorije (Rehor). 16) sk misto kг, we jme-

nech Aleski (Alexius), Aleskander (Alexander), odkudz

Skender-Beg (Jifí Kastriota). 17) Pfesmyknutí sau-

hlásky r z pfedu za a : gardina misto gradina (za-

hrada), starna m. strana, Varna (mësto) ; wyskj'tá se

téz we starém polabském a kasubském. 18') Pohla-

wní slowce, na zadu piiwësowané, pûwodnë -ъ, -bт,

-b, -bт, potom podlé rozdílného wyslowowáni bru-

bého jeru (o neb a, wiz wys c. 1 a a), muz. -o, -el,

-a, -at, zen. -ta, w. -lo, mn. p. muz. zen. -te, w. -ta :

jazik-o, jazyk-ot, jazik-a, jazik-at (jazyk), kraj-e, kra-

je-t (kraj) ; voda-ta ; pole-to; proroci-te, vodi-te, se-

la-ta. 19) Ztráta sklonowání, wyjímaje nom. a wok.,

a twofení pádûw pomocí pfedslowcí, ku pf. gen. a

dat. s na : dom-at na basta (dûm otce), dade na syn-a

(dal synu) atd. 20) Twofení druhého stupnë u pfí-

dawnych, pfedlozek, ba i nëkterych statnych, sklá-

dáním s po : povisok (wyssí), pobel (bëlejsí), pomlad

(mladsí), postar (starsí); podobro (lépe), pomnogo

(wíoe), poskoro (rychleji), polesno (lehceji); pojunak

(wëtsí rek) ; a tfetího s naj i prwním stupnëm : naj-

visok (nej wyssí), najbcl (nejbëlejsi) , najmlad, najstar.
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21) W pfít, casu ukaz. zpus. 1 os. w mnoz. poctu

na -me : dumame (prawíme), píseme, sadime. 22)

Ztráta infin. a nahrazowání ho slowcem da s indi-

katiwem : moze da vodi (mûze woditi), nemoj da ores

(nechtëj orati, noli arare) atd. 23) Zdwojowání pred-

lozek s a k: s'bS, sos, sas (s, se) ; kък, kak, kach

{к, ke). 24) Neobyôejné mnozstwí pfisuwnych ôastic

na konci námestek, predlozek, pfislowek a spojek,

n. pf. teizi tri (ti tfi), kamto (k), zamto (za), otko-

nowa (odkud), otdekato (odkad), ami (a, t. ale), az i

»jazekanaka« misto jáz, já !

PODRECÍ. Náfecí bulharské, obycejem jazykûw

národûw borskych, literárnë newzdélanych, w nt'ko-

liko podfecí, a tato zase w riiznofecí se rozdrobuje.

Jisto jest, ze jinak w hofejsí Moesii cili w pokrají

feky ¡Vise a bulharské Morawy, jinak w dolejsí Moesii

ciü mezi Balkanem a Dunajcm, jinak zase w Mace-

donii se mluwí. Rozdily tyto, i w samych od Bul-

harmv posawad wydanach spisech dosti patrné, w

saustawn^ prehled uwesti budaucnosti zûstaweno bud'.

SLOWESNOST. Té jeàtë není, a budeli kdy a

jaké — nostros Fortuna labores versât adhuc casus-

que jubet nescire futuros. — Proôez zde jen o në-

klerych starsích i nowëjsích pisemních památkách

a plodech, jenzby ku poznání wzniku, promën a

nynëjsího stawu bulharského náfecí slauziti mohly,

co nejkratàeji podotceno budiz. W nejstarsí dobé,

totiz od uwedení kfest'anslwí az do wywrácení cár-

stwa od cisafe Basilia [861—1019], kwêtlo, jakz jsme

wys rekli, w Bulhafích náfecí církewní. Po aupadku

físe, az do jejího obnowení za cara Asëna [1186],

anobrz i w pozdëjsí nestálé dobë, w tëch krwawych

rozmískách a hroznych wichficích, národy na polo
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ostrowu thrackém osedlé, Bulhary, Walachy, Arba-

nasy a Reky, neustále do diwého wíru zachwacu-

jících a promësujíclch, polozen, zdá se, pod wply-

wem walastiny a albanstiny, základ k nynëjslmu, we

skladu swém hluboce kleslému náfecí bulharskému.

W rukopisech za cara Asëna [1186—1196] psanych,

¡akoz i w pitwodní jím wydané listinë, jii nëkteré

patrné znaky pocínající zkázy jazyka znamenati lze.

Titoï znakowé naskytají se mnohem bojnëji w listi-

nách carûw Michala Asëna [12r>3] a Sismana [1387],

casûw nasich doslvch. Po konecném wywrácení car-

stwí bulharského od Turkûw [1392] udrzelo se sice

náfecí církewní cili starobulharské, co jazyk aufední,

na dwofe knízat walaskych, arbanaskych (n. pf. Ale-

ksandra kn. Kaniny a Awlony 1368 sld. , Jifího

Kastrioty cili Skenderbega 1459 sld.) a jinj'ch; ale

fec sama, jakz z listin dotcenych knízat w Petrobradô

[1840] a Bëlehradë [1840] wydanvch patrno, tínt

wzdy wic trpëla, cizotau porusowána jsauc. INt'které

památky z XVI a XVII stol. swëdôí, ze fec prostébo

lidu od nynéjSí tehdáz málo aneb nie nebyla roz-

dílna. Minulébo stoleti pokusil se knëz Daníel wMo-

skopoli we swé bráne jazykûw w Turecku bëznych

k ostatním tfem i buíharsky pfipojiti [1770; pfeti-

steno od Leaka w Londynë 1814] : tohoto pak sto

letí, od 1814 do 1842, wydali nëktefí bulharstí wla-

stenci, mezi nimiz Hadií Joachím, Cvelko Panadjurec,

Bercwíc, Nencwíc, Slojancwíc, Chrístakí, Neo/ус, Pcpo-

wíc, Kreslmvíc a j., w rozlicnych mëstech w cizinë,

w Budinë, Brasowë, Bukuresti, Bëlehradë a Krahu-

jewci, do pëti a dwaceti náboznj'eh knih, zwláste

pro mládez, mezi nimiz Bukwar od Bercwíce [1824],

Ewangelia od Sapuncwa [1828; 1833], Dëtowodstwo
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od Neofyta [1835], a Christoithija od Pcpowíce jak

obsahem tak slohem se wyznaôují. Cely now}' zákon

tistën dwakráte, wLondynë [1828] a Smyrnë [1840],

a pokazdé potlaèen. Krátké mluwníce wydali Neo/yt

[1835] a Chrístakí [1836]; slowníky zhotowili tyz

Necfyt a Slojancwíc, jestë netistëné, jakoz ani zbírky

národních pisní posud není.

H L A W A Ш.

REC ILLYRSKÁ.

§. 13. Pole, znaky a nùreci.

POLE. Ode wsi Podgorja blizko Kysegu we sto-

lici Zelezné az do austí feky Bojany w tureckych

Arbanasech w dyl a od Temeswáru w Uhfích i Nego-

tina w Srbsku az k mëstecku Bëlé w králowstwí Be-

nátském a ke Gorici, Terstu i Kopru w králowstwí

illyrském w síf panuje u pospolitého lidu, s malj mi

wymínkami, jedna a táz fec slowanská, na tré welmi

pfíbuznych náfecí rozdëlená, jiz nejpohodlnëji a za

zwykem jíz od jinych uwedenym obecnym zemë-

pisnym jménem feci illyrské wyznaciti mûzeme.

Zemë od ní bud' zcela bud' aspoñ z cástky zaujaté

padají do dwau státûw, rakauského a turecké-

ho, a jsau tyto: w Rakausku Styrsko , králowstwí

illyrské cili Korutany, Krajna a zemë pomofské, krá

lowstwí Benátské, Uhry, Chorwaty, Slawonie, wojen-

ská hranice uherská a Dalmatsko s ostrowy ; w Tu-

recku Bosna, Hercegowina, dfewní Rasa cilí krajina

od Now. Pazaru k Now. Brdu, Srbsko, Cernahora i

/Vrnautsko. Wnë tohoto zemëpisného celku zijít' lidé

téz feci uzíwající zwlástë w Uhfích w osádách az
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pod Prespurek se táhnaucích, w Morawë na panstwí

Drnoholickém (Podluzáci jiz fec ceskomorawskau pfi-

jali) a wRusku w gubernii Jekaterinoslawské i Cherson-

ské. Wseho lidu teto wëtwe pocítá se do 7,246.000,

г nichz 4,546.000 pod rakauskau, 2,600.000 pod tu-

reckau, 100.000 pod ruskau wládau stojí, 3,803.000

k fímskokatolické, 2,880.000 k fecké, 13.000 ku pro-

testanlské wífe, a 550.000 k mohammedanskému ná-

bozenstwí se priznáwá, nepatrného poctu sjednocencu

cili tak zwanych Unijatûw w Dalmacii, Chorwatech a

Slawonü w obzwlástní uwázení neberauc.

ZNAKY. 1) e m. я : mësec (mësíc), pamet (pa-

mët), peta (pata), red (fád), pet (pët), meso (maso),

jako w bulharském. 2) e misto y we skloñowání :

ribe (ryby), glave (hlawy), sestre (sestry), krave (krá-

wy), dare (dary), grëhe (hfíchy), knjige (knihy), ju-

nake (jonáky, reky). 3) í misto y, jak w nowobul-

barském : riba (ryba), kisa (dést'), gibati (hybati), sin

(syn), mi (my), vi (wy), ti (ty), pfi cemz d, n, t pfed

í wzdy ztistáwají twrdé, jako u Malorusûw, k. p. bo-

diti, ôti jakoJiy bylo psáno cesky bodyty. 4) dj a /,

chorw. i di, misto id: rodjen, rojen (rozen), sudjen,

sujen (sauzen), nudjen, nujen (nuzen), zedja, zeja (zí-

zeíi), nudja, nuja (nauze), túdj, tuj (cizí). 5) r misto

i : more (moze), renem (zenu), jere (jez, jezto), ar

(az), zar (zdaz), dokler (dokudz), ure, vre (jiz), tere

(téz) ; wyskytá se, ac welmi pofídku, i w dolnoluzi-

ckém. 6) Gen. jd. poctu u pfíclawnych na -ga : do-

broga, chrw. dobrega, kor. doln'iga (dobrého), zele-

noga, zelenega, zeleniga (zeleného). 7) Prwní os. pí'ít.

casu w mn. poôtu na -me : igramo (hráme), sipamo

(sypeme), oremo (oreme), pletemo (píeteme), drzimo

(drzíme), mërimo (mefíme), trgujemo (trbujeme).



J. 14. Nàfeci srbské. in

NARECÍ. Jako lid fecí tauto mluwící tremí ob-

zwlástnë jmeny národními wyznamenáwati se uwykl,

Srbûw, Chorwatûw a Slowencûw, tak i troje, ackoli

wespolek welmi pfíbuzné náfecí w feci jeho hned

na pohled se rozeznáwá, srbské, chorwatské a wlastnë

slowenské ci1i korutanské, kterézto tfetí pro lepsí

rozdil tímto posledním jménem, jakozto staroíitnëj-

sím, nazoweme.

.. . i

§. 1 4. Nárccí srbské.

POLE. Cára, obmezující wlast tohoto náfecí,

wychází od feky Marose níz Aradu w Uhfích, a smë-

fujíc k západu i obesedsi Lak od Slowákûw obydleny

i jiné mad'arské osady, pfes Sw. Mikulás a Bebu

k Tyse pod Segedinem dobíhá ; odtud Tysau na jih

az po Sentu a suchau zemí na jihozápad az za He-

dës se spaustí; odtud vvystupuje k seweru a sewero-

západu pfes Topolu, Almás, Sw. Iwan, k Baji na

Dunaji odtud se tocí nejdñw jiznë blízko k Som-

boru, pak pfechází Dunaj pod Bezdánem a táhne

se rozmanitymi oklikami k západu pres Muchac, ái-

klós, Petikostelí, Sw. Wawfmec, Baksi, Sybot', Cokoni

az k Dráwë nad Barcem ; odtud, pfejdauc za Dráwu,

bezí pfes Pitomaci nad Werowiticí k Belowáru ; odtud,

wychyliwsi se k seweru pfes Rowistë a Cirkwenu,

padá jihozápadnë wedlé Kapelly az do Lupoglawy;

odtud postupuje k jihu pfes Iwanic az k rece Cazmë,

zahybuje se na sewerowychod k Becici a Jelenské,

spaustí se na jih pfes Kutinu a Lipovlan az k Jese-

nowci na Sáwe ; odtud pfestaupiwsi Sáwu wine se kfi-

wolace k sewerozápadu poficím Sáwy az pod Petrini

a dale jizním behem Kulpy pfes Trepci a Morawce

az pod horní Кar1ovvec, odtud postupuje nejprwé

SLOW. JiÁRODOPIS. 5
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na zapad ke Kulpë u Wukowé Gorice, pak ohnauc

se k seweru tokem Kulpy do Рaky a suchau zemí

pres Krasic az do Pokleku za Breganicí obchází wo-

jensky okres Uskokûw ôili Zumbercanûw a prechází

u Dragy do Krajnska ; odtud táhne k jihozápadu

hfbeteni hor Uskockymi zwanych, pres Seiiúc, wedlé

Choôewarcûw, az do Dolního Logu, dále wedlé

tychz osad nëmeckych, hfbetem hor audolí Kulpy

na seweru ohrazujících, nad Kostelem a mimo Reku,

az k Osiwnici u stoku Kulpy a Cabranky ; potom ko-

rytem Cabranky az témëf ku pramenûm jejím ; od

tud se toeí stfídawé k jihu, sewerozápadu a jiho

západu odhranicením Krajny dfíwe od stolice Zá-

hfebské, potom od Istrie, az do hor Cicskych ; odtud

se kloni k jihozápadu pres Kocianôiè w horách, do-

linau, níz feka Dragonja tece, az do soliwarûw Pi-

ranskych i samého mofe ; odtud se wrací k jiho-

wychodu pres Siné mofe, otáceje se okolo ostrowmv

chorwatsko-dalmatskych, az k austí feky Bojany; od

tud se nese wzhûru k sewerowj chodu po Bojanë az

do Skadru, dále k seweru wychodním bîehem jezera

Skaderského az do Zabljáka, a wedlé Moraôe, wy-

chodní stranau audolí jejího , az k Cëwnë ; odtud,

pfejdauc Cëwnu, postupuje wysokymí horami az pod

Gusiú ; odtud se kloní k jihowychodu hrebenem

hor rowinu Metoiji na západë ohrazujících, sestaupá

k Djakowici a bézí na jih pod Prizren; odtud se

zdwihá k sewerowychodu a dosahuje u Kacanika

cáry Bulhary na západë obmezující, po níz dále

k seweru a wychodu az do Brcgowé na Timoku bëzí;

odtud se zatácí k sewerozápadu prawau stranau Du-

naje, pojmauc pod se Negotin a Brzupalanku, a necha-

jíc mimo se wsi walaské na srbském brehu Dunaje,
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az k austí Reeky do Dunaje; odtud postupuje wzhûru

k sewerozápadu korytem Dunaje az k St. Moldawë ;

odtud se wznási zatocile k sewerozápadu a seweru,

nejdfíw krajem Dunaje k N. Palánce, potom stfedo-

zemim pfes Bëlucírkew, W. Kakowu, Morawici, Detu,

Zebel, Temeswár, Wingu, k Aradu na Marosi, kdez

její konec jest. Wnë tohoto celku bydlí Srbowé

we mnohoôetnych a lidnych osadách w Rakausku :

w jizních Uhfích, mezi Mad'ary a Nëmci, na Dunaji

od Wysehradu az do Pentele we stolici Bëlehradské,

na ostrowë Rackowinë, potomci to wystëhowancûw

z Turecka za patriarchy Arsenije Cernojewièe 1. 1690,

dále we stolici Somod'ské a Barañanské porûznu, po

tom w Bácské, kdez Sobotice z wëtsiny od nich za-

ujata, Cernohradské, Canadské, Aradské a j. ; w Ru-

sku: w gubernii Ghersonské, nëkdejsí Nowé Serbii,

od Krylowa a Kaljuziny na Dnëpru az do Torgowice

na Sinjuse, potomci to wystëhowancûw ze Slawonie

a jizních Uher za cisafowen Marie Theresie a Alz-

bëty 1. 1751—1753; naposledy w Turecku mezi Bul-

hary a Arbanasy w krajinách ke Srbsku a Cerné

hofe pfílezících. Naobrat wnitf naseho wymezení

bytujet' spolecnë se Srby smës národûw a jazykuw,

a sice w jizních Uhfích a Slawonii: Mad'arowé we

stolici Barañanské, Bácské (Temerin, Bezdán atd.), To-

rontalské a Temesské; Nëmci zwlástë mnohoôetní

w tychz stolicích a w Pozezské (Kutjewa i Kúla),

pak w Petrowaradinském i nëmecko-banátském pluku ;

Slowáci w stolici Bácské (Petrowce, Hlozany, Kisáó,

Kulpin, Bajsa, Laliô, Piwnica atd.), w Torontalské

(Aradac), w pluku Petrowaradinském (St. Pazowa) a

nemecko-banátském (Padina, Kowacica); Walachowé

we stolici Bácské, Torontalské a Temesské; Rusiiáci

5*
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ôili Rusíni w Bácské (Kucura, Kerestúr) a Sremské

(Sid) ; Arnauti w Petrowaradinském pluku (Hrtkowci a

Nikinci), o známé smësi obywatelstwa po mëstech

w Uhfích mlcíc ; w Istrii a Dalmatech jsau mësta,

zwlást' pomofská, bud' docela anebo z wëtsiny zwla-

stëlá ; w Turecku, wyjmauc Srbsko a Cernohoru, kdez

w prwním jen w Bëlehradë, Sabci, Smederewu, N.

Rsawë, Sokolu a Uzici nëco málo Turkûw a w okresu

Kladowském, w tak zwaném Kljúoi, téz w Krajinë od

Negotina k austí Recky, do tíidceti wsí walaskych,

w poslední pak jen w kraji Kueském, w plemeni Za-

trëbském nëkoliko wesnic arnautskV ch , we wsech

ostatních zemích, Bosnë, Hercegowinë a dfewní Rase,

zwlástë mnoho Turkûw we wëtsích a pewnych më

stech, a Arnautûw okolo jezera Plawy, w audoli Й1e-

toije, na Kosowë, okolo Now. Brda, Istriny, Kratowa,

Medoky az pod Bëlucírkew, w kterychzto krajích në-

kdy cistë srbskych a jádru králowstwí srbského tito

teprwé po welikém wystëhowání lidu srbského za

Cernojewice 1. 1690 tak náramnë se rozmohli a roz-

sífili. Polozíme zde hned i zewrubnëjsí ohranicení

knizetstwí srbského a Cernohory, jakozto wlastí wj'-

tecnë srbskych. Obwodní cára knízetstwí srbského

íest na seweru Sáwa od Race do austí a Dunaj do

áustí Timoku, potom tato reka po sautësku Wra-

tarnici, dále wychodní její pobfezí az pod Swrlik,

odtud pfícná cára pfes hory ke wsi Drazewci na

bulharské Morawë pod Nisem, jakz to wys pfi Bul-

hafích urcitëji udáno ; na jihu jizní zwah hor Jastreb-

ce i Kopaoniku, wes Bëlobrdo (4% mile wychodnë

od Now. Pazaru), wes Rudnica (1 m. wychodnë od

Ibru), wes Kaznowió na Ibru, potom reka Iber, dále

hory Golija a Jawor sewerozápadne a západnë od
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N. Pazaru; na západë hory Zlatibor a Iwica az ke

wsi Prëdolu na Drinë, dále Drina az do wtoku je-

jího do Sáwy u Race. Meze Cernohory jsau na se-

werowychodë pohofí Kom a Kuc, nejwyssí to w ce-

lém Turecku ; na wychodë feka Cëwna az pod Za-

trëb; odtud sewerozápadni záhyb nad Podgoricí za

Spuz, mësto na Zetë takofka w hrdle Cernohory le-

zící; odtud swislá cára na jih, západním podkrajím

Morace az do Zabljáka a dál pfes jezero Skadcrské

az pod Seoce w okresu Cernickém; odtud jizní oblauk

horami nad Barem; na západë cara bëzící pohorím

od Boskowicewy Kúle (wëze) pfes kláàter Stanjewic

ke Kotoru, pod horau Lowcenem, a dále ke Gra-

howu, odtud smerem sewerowychodním, pohofím

Lukawica fecenym, mimo Niksió, Onogost, Zupy,

s malym záhybem k wychodu do wnitfku Cernohory,

okolo Duboka, az nade wsi Lëwista a Uskoci recené,

u pramennw Morace, w sausedstwí Drobñákûw. Sr-

bowé, w sauwisné celotnosti powazowáni, sausedí na

seweru s Mad'ary po cáfe od Aradu k Dráwé nad

Barcem, odtud s Chonvaty po cáfe od Dráwy az do

Pokleku, se Slowenci cili Korutanci po cáfe od Po-

kleku az k soliwarûm Piranskym w Istrii ; s Arnauty

po cáfe od austí Bojany az do Kacanika; s Bulhary

po cáfe od Kacanika az do Bregowé ; s Walachy po

cáfe od Bregowé a Negotina az do Aradu na Marosi.

Rozlehlá jejich sídla prostírají se pfes rûznojmcnné

zemë w rakauském i tureckém státu : tamto pfes jizní

cástku Uhcr, Slawonii, cástku Chorwat a Krajnska,

Istrii, uherské Pomofí, wojenské chorwatské slowan-

ské i uherské cili banátské pomezí a Dalmacii ; zde

pfes knízetstwí srbské, Bosnu, Hercegowinu, dfewní

Rasu (krajinu mezi Now. Pazarem a Now. Brdem) a
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Cernohoru. Obzwlástních jmerr, pokrajinskycb i ná-

rodních, w této rozlehlosti zemí wíce nez kde jinde

se zachowalo. Pominauce wûbec známych Bosná-

kuw, Hcrcegcwcihb, Ccmohorcúw, Prímcrcuw, Bar.atja-

nilw , Dubrcwcamlw atd., pfipomeneme zde nëkterá

jiná. Chorwalí cili Chrcwatí slowau obywatelé Dalmat

a ostrowûw pfíleíících od Istrie az do Neretwy, ja-

koz jiz za casûw Konstantina Porfyrogenety, tak tez

i jejich osadníci w Cernomili a Medice w Krajnë

(tito jinak i Bílí Krajncí), aôkoli obojí podnes náfecí

srbského uzíwají, a mezi nimi obzwlástne Brajcí okolo

pramenûw Kulpy, Mcrljáci we Pfímofí dalmatském,

Cakawcí ostrowané (od slowce ca misto sic, procez

na obrat Stckawcí na pewninë dalmatské, jako Ke-

kawci Chorwati wlastní od ka/ misto stc), tito i Bo-

dulí, coz wsak za urázliwau pfe/.díwku platí, a Kr-

cané jmenowitë Ciicí (t. sowy); Cící na Cicím poli

w Istrii, Uskoci a Zumbrrcaví w jizních koncináeh

Krajnv a w oddílném okresu Sluinského pluku, mezi

Krajnau a Chorwatskem lezícím, wystchowanci 1. 1533,

1596 a 1617 z jihu, zwlástë ze Sene, píislí; Sokcí

wsickni Srbowé fímskokatolické wiry u feckych bra-

tfí, jejiehz oddíl w Uhfích Buvjnvri, a naopak Sr

bowé fecké wíry u fímskych bratfí Wlasí a Rkácí,

jedno i druhé i tfetí i ctwrté pauze prezdíwkau ; Rácí

misto Rascí, Rasant , slowau Srbowé recké wíry u

Slowákûw, Mad'ariiw a j., od nëkdejsiho hlawního

mësta celého Srbska Rasu, nyní Now. Pazar, na rece

Rasce; Mácwa, Branícewo , Kuccwc, Kljuc , Krajna,

Sumadíja, Staríwlah atd.., jsau bëzná, dílem jiz welmi

stará jména zwlástních okresiiw a okolí w knízetstwí

srbském, jejichz obywatelé Mácwané, Branícewcí, Ku-

cañé, Kl/ucanr, Krajncí, Sumaciijcí atd. slowau ; San
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berija, kaut Bosny mezi Sáwau a Drinau, odkud

obywatelé Semberí; Zeta, podnes jiz jen pokrají вeкy

Cëwny a Morace pod Podgoricí, ostatek to dfewní

rozsáhlejsí Zety, nyní se saujmennau fckau do Cerno-

hory wtëlené atd. Lidnatost k náfecí tomuto se znající

obnásí 1. 1842 okrauhlym poctem 5,294.000, a sice dle

zewrubního rozwrzení takto : w Uhfích a Banátském

pomezí 542.000, w Slawonii a slawonském pomezí

738.000, w Chorwatech, t. w ôástce Záhfebské stolice

a w chorwatském pomezí 629.000, w jizní cáslceKrajny

40.000, w Istrii a uherském Pfímofí 254.000, wDal-

matech 391.000, dohromady w Rakausku 2,594.000;

w knízetstwí srbském 950.000, w Bosnë, Hercego-

winë, we dfewní Rase a krajiätëch Arnautska 1,552.000,

wCernohofe 1 00.000, dohromady wTurecku 2,600.000;

w Rusku 100.000. Podlé nábozenstwí pocítáme fecké

wíry w Rakausku, Turecku i Rusku 2,880.000, fím-

skokatolícké w Rakausku i Turecku (w Bosnë a Her-

cegowinë) 1,864.000; Mohammedanûw w Bosnë, Her-

cegowinë a dfewní Rase 550.000, ktefízto, ac od

wíry odpadse, nicménë pfi jazyku pfirozeném pofád

setrwáwají.

ZNAKY. 1) a misto b a b : dan (dbn, den), mac

(тbc, meé), tama (tbma, tma), sipak (sípek), sabrati

(sebrati), sakriti (skryti). 2) o misto i na konci sla-

bik : pepeo (popel), mio (mil), seoni (selskj'), seoce

(selce, sídelce), zeteoci (zenci), dav (dal), vidëo (widël),

kopao (kopal). 3) и misto i we stfedinë slow: dug

(dluh), pun (pln), sunce (slunce), vuna (wlna), tucem

(tluku), stup (slaup), vuk (wlk). 4) и misto v w pfed-

lozce v a na zacátku slow pfed sauhláskau: u ruku

(w ruku), udovica (wdowa), udod (dedek), uz goru

(wz-horu, na horu). 5) jo misto je we slowích : jova
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(olSe), joste (jestë). 6) polohlasné r slabiky zawírající

a w jednoslabicnych slowích bez pfisauwání hlásky:

krv (krew), crn (cerny), brk (waus), trôati (bëzeti),

mrviti (hnojiti), mrziti (mrzeti). 7) h misto ch , nej-

slabsi a témëf neslysné : hlad cti lad (chlad), hlëb

cti lëb (chléb), duhovnik (duchowník) ; nekdy w pro-

stfedku ana konci misto h slyseti v: suv (such^), uvo

(ucho), neby': smëj (smich), grt'j (hfích), kijati (kvehati),

neb g : orag (ofech), prag (prach), neb k: zenik (ze-

nich) ; nez u Dubrowôanûw wsudy plné ch, u Cerno-

horcûw silné h. 8) С misto bulharského si : not' (noc),

mot' (moc), pet' (pec), tisut'a (tisíc), kut'a (dum), srët'a

(stëstí), misto nëboz Illyrowé latinského pisma uzíwa-

jící píàí c : noc, moc atd. 9) c misto i pfed r : crn

(cerny), crv (cerw), crëvo (stfewo), crëp (stfep). 10)

С, s, г misto k, ch, g pfed i w dat., lok. a soc. mn.

poctu : prostacima , junacima, siromasima, kozusima,

rozima (prostákûm, prostácích, prostáky atd.) 11)

wysauwání /, d, l, a misto dwau posledních casto j :

covëk (clowëk), Raosav (Radoslaw), Vlaisav (Wladi-

slaw), Mejak (Medák), Brajen (Uraten); wyskVtá se i

w bulharstine. 12) Soc. z. jd. na-««: zenom (zenau),

rukom (rukau), dusom (dusí), zemljom (zemí). 1 3) Gen.

mn. poctu na -a : jeléná (jelenûw), zéná (zen), pó-

ljá (poli); w Cernohofe jelentdi, zenbh, poljbh ; u

Illyrûw latinského pisma uziwajících -ah: jelenah

atd. li) Dat., lok. a soc. mn. poctu na -ima, -ama:

jelenima, poljima, zenama.

PODRECÍ. Z podfecí dle Karadzice wyznacujeme

a) Hercegowinské, po Hercegowinë, Bosnc, Cernobofe,

Dalmacii, Chorwatské a po Srbsku az do Mácwy,

Waljewa i Karanowce, w nëmz è krátké, a ijc misto

dlauhcho ti pëvati (zpíwati), dëd, stidëti se (stydëti
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se), dijete (dítë), cvijet (kwët), pijevac (zpëwec), vrije-

me (cas) ; b) Sremské, po Sremu, Banátë, Bácce, jiz-

ním Uhersku a w Srbsku okolo Sáwy i Dunaje,

w nëniz misto e bud' e : vera (wíra) , méra (míra),

sème (símë); bud' í: leliti (letëti), viditi (widëti), sti-

diti se (stydëti se), kterézlo í sobë zwlástë Illyrowé

latinského obfadu wSlawonii atd. oblibili; 3) Ilesaw-

ské po Branicewu, Resawë, Lëwôi, Temnici a wzhûru

po Morawë, po okruhu Paratinském, Cernéfece a

krajisti Negotinském, w nëmz wsudy e : leteti, videti,

vrteti, dat. jd. muz. na -cm misto -от : dobrem

(dobrému), belem (bilému); jd. dat. a lok. zen-

skjch na -e misto -í : devojke (díwce), glave (hlawë),

a we ma. akk. z, c, s misto g, k, h: roze (rohy), Turce

(Turky), kozuse (kozichy). Jest i rûznofeeí nemaly'

pocet. Dubrowcané wyslowují, jakz fefieno , ch :

strach, prach, grëch (hfích), daducli (dal jsem), ucbo,

cbudoba ; a lnají w mn. gen. a lok. pfidawnjch

jmen -ich : dobrëch, ubozëch, visocëch, w dat. -èm :

dobrëm, ubozëm, visocëm. Cernohorci a sausední

Pfímorci wyslowuji staroslowanské b jako stistëné e :

dbn, otbc, mbgla (mlha), kbd (kdj), junakbh(jonákûw),

zenbh (zen), dále h misto ch, dosti silnë, wyjímaje

na zacátku slow, kdez ho neslyseti, pak c, z, i mi

sto c, z, s : baciti m. baciti (wrci) , reôi (rci) , znam

(znám), bez (bez), snëg (sníh). Pastrowicané, Dalma-

tinci a ostrowané mëní na konci slabik mwn: zapantiti

(pamatowati), govorin (howofím), iden (jdu), vodon

(wodau), nozen (nozem). Cernohorci a Dubrowcané

pfísuwné l nëkdy wyslowují, nëkdy, a sice castëji, wy

mëní, coz Korculané, dle wlaského, s kazdym / ciní :

zemja (zemë), ulovjen, zeja m. zelja (zelání, zádost),

kosuja (kosile), posteja (postel) ; prwní i w bulhar
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stinë, dle walastiny, bëzné. W chorwatském Pfímofí,

Dalmacii, téz Bosnë a Cernohofe, casto slyseti с, s,

z misto c, s, i, jako u Mazurúw : ca m. ca (co), ho

ces (chces), kazes (káze»J. Ze fímskokatolictí Slawonci

a Dalmatinci misto è fíkají í, jiz podotceno. W jiz-

ních koncinách okruhu Nowomëstského w Krajnsku,

okolo Metliky, Cernomile, Kostela, Osiwnice atd.,

namnoze c misto a : roka (ruka), t na konci slabik

a c misto c : noc '(noc). Pfechod to od náfecí srb-

ského ke korutansko-slowenskému.

SLOWESNOST. Tato, podlé rozdílu pismen, na

tré oddílûw se rozkládá : wychodní, u Srbûw fecké

wíry cyrillského pisma uzíwajících, zàpadní u Illvrûw

fímské wíry latinského pisma se drzících, a glagolít-

sky, od katolickych knezí wzdëlany, zwlástního pí

sma si oblíbiwsích. W prwním cili srbském oddílu

moino stanowití dwë hlawní periody: 1) od uwedení

kfesfanstwí az do auplného zahlazení mrawní wzdë-

lanosti w tureckém Srbsku w XVII stol., 2) od ob-

nowení literatury wrakauském Srbstwu az do nynëj-

ska [1733—1842]. Srbowé fecké wíry po pfijetí

pisma cyrillského a liturgie slowanské wzdëláwalit'

z poôátku náfecí církewní, swého domácího pfi tom

nezanedbáwajíce. Podlé swëdectwí listín, z nichz në-

které, na opsanych blankách (membránae rescriptae)

zachowané, do XI stol. sahají, w Srbsku a Bosnë

welmi casnë dwûj sloh se utwofil, církewní a kance-

láfskj'', onen pfisnëji bulharskych wzorûw §etfící,

tento wolncji domácí srbstinu w sobe pojímající.

Pfíkladowé posledního slohu dosli nás w aufedních

pisemnostech a listinách swobodnych obcí, knízat

a králûw srbskjfch, jichz nëkter^ díl wydán w Bële-

hradë [1840], téz we starych práwích, za cisafe Stë
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pána Dusana [1349, 1351] sebranych ; do druhé

tfidy nálezejí nejen knihv pisem swatych a bohoslu-

zebné, ale z wëtsi cástky i ostatní spisowé, zwláste

dëjepisni , jakoz od knëzí a niniohûw skládaní. Ze

spisowatelûw prwní doby budtez zde jmenowáni : Sfè-

pán Prtvcwrnctm/, weliky zupan a potom král srbsky

[w. z. 1195, král 1222, umf. 1228], wypsal dëje

otce swého, Stëpána Nemanô [nar. lili, umr. 1200];

sw. Sdwa, bratr pfedeslého, arcibiskup [nar. 1169,

umf. 1237], psal ústawy pro klástery, ziwot swého

otce a j. ; Dcmelían [kw. 1263], mnich Chilandarsky,

zhotowil ziwotopisy ss. Symeona a Sáwv; Danííl

[1291—1338], sepsal dëje králûw srbskVch a ziwoty

arcibiskupíiw, wse to w rkp. Po aupadku mocnáfstwí

srhského [1389] hájila se národnost srbská a s ní i

jakéz takéz literní umëní w nëktervch bud' cele, bu<f

aspoñ naj)olo neodwislych knízelstwírb, w seweinim

Srbsku, Bosnë, Hercegowinë, Cernohofe. Wedlé pre-

pisowání bohosluzebnych knih nezanedbáwáno i spi-

sowání letopisûw, a nedlauho po wynalezení umëní

knihtiskafského wydáwány, zwláste pficinëním dwau

mohutnych a horliwveh welmozûw, Jíri/ic Ccrncjcwíce

[1493] a Bczídara 1f-ruhcwíce [loi 9], církewní knihv

tiskem jednak w Srbsku, w Cetini [1494], w Gorazdi

[1529], w klástefe Rujanském [1537], Milesewském

[1544] a Mrkàinském [1562], w Bëlehradë [1552],

Skadru [1563], jednak w cizinë, w Benátkách | 1493],

Brasowë, Trhowisti [1512] a j. Básnickych plodûw

z tohoto starého wëku nizádnych jinych nestáwá,

kromë pisní a zpëwûw národních, jichz drahná cástka

owsem pûwodem swym sem zasahuje. Na konci teto

dohy, po dlauhé pfestáwce, psal Jírí Brankcwíc [1645

—1711] dëje srbské, w rkp. Po procítnutí Srbûw
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k nowému duchownímu ziwotu pod zezlem rakau-

skym [1733, 1741], wynikl nad jiné muz wzneseného

ducha a hluboké maudrosti, Dosùhej' Obradcwíc [1772

—1811], jenz we swVch cetnych spisích, nejwíc

mrawního obsahu (sebráni w Bëlehradë 1833 w9 dí-

lech), spolu cistë srbskému slohu cestu prolomil. Od

té doby wycházeli srbstí spisowé, zwlástë w Budínë

a Wídni, castëji. Mezi básníky slynul nad jiné Musí-

cky [umf. 1837]. Ke druhému wyssímu stupni po-

wznesl eiste národní literaturu IVuk Stèpancwíc Ka

radzíc [1814], jehoz cinnost jestë trwá. Od nëho

jest jediná posud, ac neauplná, mhiwnice eiste srbská

[1814, 1818], slowník [1818], a zbírka národních pí-

sní [1814; 1823; 1840], wedlé kteréz zbírka Míhití-

ncwíce [1837] zmínku zasluhuje. Za nasich casûw

pole slowesnosti srbské znamenitë porozsífeno , zfí-

zením skol a tiskárny vу nowém knízeistwí erbakém.

— U Illyriiw fímské wiry, naobrat tobo, co sme u

Srbíiw recké wíry znamenali, slowesnost swëtská a

nadewsecko básnictwí nmohem casnëji a uslcchtileji

se rozwily. W XII stol. sepsal nejmenowany knëz

Duklansky letopisy illyrské nejprwé slowcnsky (»sla-

vonica litera«), potom latinskv; nez z pûwodního jeho

spisu se nam jen ebudy wj'tab zachowal. Mámet' jestë

z XIII a XIV stol. nëkoliko rukopisnych zaltámw a

náboznvch knih w cistém národním náfecí. Na konci

XV stol. stal se Dubrowník, ozáfen swëtlcm z Wlach

pfinesenVm, illyrskymi Athcnami, kterázto sláwa mu

az do polowice XVII století zûstala. W témz casu

slynula oswëtau, naukami a zwlástë básnictwím i

nëkterá jiná mësta a ostrowy dahnatské. W XV stol.

básnili w Dubrowníku Dariíc [1463—1507], starsí

Míncctié pfijnúm IFlahcwic [1475—1524] a TFclranic
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pfijmim Cawcíc [1482—1580]. W XVI a XVII stol.

horowali tamze a w Dalmatech nad jiné Etcrcwíc

[1532], Cubrancwíc, Buníc-Babulíncwíc [1550], fia-

njína , Zlataríc [1597], Gundulíc [1620], Iwanísewíc

[1642], Palmctíc [1657] a j. Na zacátku XVII stol.

zableskla se jeste jednau na obloze básnickébo nebe

illyrského jasná hwëzda w Djcrdjící [1724], pëwci

s Gundulicem, ac na jiném poli, o záwod bëzícím.

W duchu národních pisní básnil Kacíc [1729], nad

míru zdafile, twrdiw ocelowé duse chrabrych Illyrûw

wsemi kauzly básnictwí k hrdinstwí proti neukojitel-

nym wrahûm a zhaubciun jejich. W tomto století

pole literatury na jihu súzené, na seweru a wj'chodë

rozprostrañowati se zaôalo: we Slawonii totiz básnili

neposlední básníci Kaníilíc [1759] a Wíd Dosen [1768].

O pfelození biblí pro katolické Шyry pracowáno jiz

na zacátku XVI stol. od Kassía, potom mezi 1750—

1770 od Rosy , a okolo 1800 od BurgaddlUw , nez

tito pfekladowé zûstali netistëni. St'astnëjsi w tom

ohledu byl Katanctc, jehoz tlumocení s textem latin-

skym 1. 1831 w Budínë na swëtlo wyslo. Wystaupe-

ním Gaje s druzinau na dëjisti literatury a zalozením

literarního stfedu w Záhfebu [1826—1842] pocíná

se nowá doba slowcsnost! Illyrûw, o níz wyprawowati

budauenosti zûstaweno bud'. Nejauplnëjsi posud mluw-

nici sepsal Brlíé [1833; 1842], slowník StulL [1806].

Zbywát' pfipomenauti, ze jistá odrûda cyrillice, bu-

kwicí nazwaná, u katolickych Bosnákûw ode dáwna

az do konce minulého století oblíbena byla , jíz od

1. 1571 az do 1. 1716 nëkoliko náboznych knih, pfi-

cinëním otcûw Frantiskánûw, w Benátkách, Ríme a

Trnawë tistëno jest. — Pûwodní wlast glagolské pí-

semnosti, jejíz pocátek jestë w temnu jest, w chor
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watském Pfímofí, od feky Rase w Istrii do Zrmanë

w Dalmatech, hledati se musí, odkudz teprwé po 1.

1248 dále se rozsífila. Jiz wj's (§. 11) jsme fekli, ze

jazyk w bohosluzebnych knihách glagolitûw byl pû-

wodnë církewní cili cyrillsky, s pfímésí náfecí illyr-

ského, dle podfecí pfímofského , kterázto prímes

w bëhu casu wzdy wie se sífila a rozmáhala. Písmo

glagolské nikdy wnë hranic chorwatského Pfímofí

we wàeobecné uzíwání neweàlo , ackoli tistení knih

glagolskych wehni ôasnë, nebot' jiz s missálem 1.

1483 w Ríme aneb Benálkách, se zacalo, a ackoli

w dotôeném Pfímofí i aufední pisemnosti a listiny

w cistém národním náfecí jím psáwány. К tëmto

nyní welmi fídkvm památkám swëtské slowesnosti

glagolské nálezejí zákony swobodné obce Winodol-

ské 1. 1280, wrkp., a listiny i psaní rozlicnych obcí

awelmozûw chorwatskych od XIV az do zacálkuXVIll

století, z nichz nëktcré porûznu tistëny, ostatní po

rozlicnych archiwech a knihownácb roztrauseny jsau.

Ç. 15. Núiccí chcrwalské.

POLE. Obwodní cára pocíná se na seweru we

stolici Saladské u wtoku Krky do Миry, a táhne se

na západ Murau az do hranic Styrskych; odtud se

kloní k jihu rozhraním stolice Saladské od Styrska

az nad Preseku, kdez k západu se wychylíc do Styr

ska wstupuje a pojawsi pod se nekolíkA wesnic pod

Rrizowlany do Chorwat wchází; odtud se spaustí

k jihozápadu a jihu koncinami stolice Warazdinské a

Záhfebské, blízko hranic Styrskych, pfes Winici,

Wisnici, Cwetlin, Winugoru, Poljanu, Selo, Klanjec,

Kraljewec, Rozgo, k Sáwe и Prudnice, a pfes Sáwu

dále rozhraním stolice Záhfebské dííwe od Krajny,
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potom od wojenského okresu Zumberského ai ke

wsi Pokleku za Breganicí; odtud wpadá jihozápadní,

jizní a wychodní hranice chorwatského náfecí do

hranic srbského, jiz wys wytcenych, az k Cokoni za

Dráwau we stolici Somodské ; odtud se wrací wy

chodní stranau Dráwy rozmanitymi oklikami a zá-

hyby k scweru i sewerozápadu pfes Gigu, Behen,

M. Komárno a W. Kanizi az ke wtoku Krky do Mury.

Wnë tëchto tak obmezenych krajin bydlí Chonvati

w dosti cetnych a lidnatych osadách (pfes 120wesnic)

w západních Uhfích w stolici Mosoñské, Rabské, So-

pronské a Zelezné, pocnauc nad Litawau u Dunaje

pod Preäpurkem az do feky Lobnice, w Zelezné

stolici nad Monosturem do Raby tekaucí. Tito Chor-

wati, pocházející pry pûwodnë z pomofskych Chor-

wat a dëlící se na dwë wëtwe, sewerní cili tak jme-

nowané Wlachy a Poljance, od Rysegu k Litawë a

Prespurku, a jizní od Kysegu k Lobnici a Rabë,

rûzní se ponëkud náfecím od korennych Chorwatûw

w<: stolici Warazdinské a Záhfebské, blízíce se k Sr-

bûm. Jsaut' jestë Chorwaté osadníci w Morawë, téz

w Rakausku dwojí, na hranicích morawskych i uher-

skych (Mannersdorf, Au, Hof atd.), z nichz onino,

wyjma Drnoholické, jiz fee ceskau pfijali. W tomto

objemu náfecí chorwatského pojaty jsau stolice Wa-

razdinská a Krizewccká celé, Záhiebské asi dwë tfe-

tiny, Saladské a Somod'ské jizní znacné konciny, a

Krizewského i Sw. Jirského pohranicného pluku mensí

polowice. Jméno národní Ckcrwatúw daleko za meze

od nás náfecí chorwatskému wytcené zasahuje; nebot'

i obywatelé poloostrowu Istrianského, poena od feky

Rase (Arsa), potom celého Pfímofí a ostrowûw jeho

(Cakawci) az do feky Cetine (Boduli), anobrz az do
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samé Neretwy, a odtud na wychod w tureckém Chor-

watsku jmenují se az do dneska, jako jiz za casûw

Konstantina Porfyrogenety , Chcrwalí ; a wsak tito

podlé hlawních znakuw náfecí jejich od nás k Srbûm,

bez ujmy wsak jména jcjich, pfipocteni jsau. Z ob-

zwlástních jmen se naskytají Bezjácí a Puhcwcí (t. Pl-

chowci), stfedni c. korenní Chorwati w Záhfebské

stolici a okoli, z nichz ono prwní jiz welmi staré,

oboje tcd' pauhá pfezdíwka, Kckawcí (od slowce kaj

misto srbského stc, jakz wys feceno), Majdàcí, oby-

watelé borského okoli Samoborského, at' jinych pauze

mistnych, jako Zagcrcí, Mcdzímurcí, Pcdrawljané, Pc~

Ijancí atd., pomineme. Pocet Ghorwatûw 1. 1842 udáwá

se 801.000, z nichz 316.000 do stolice Záhfebské,

284.000 do Warazdinské a Krizewecké, 56.000 do

Krizeweckého a Sw. Jirského pluku, a 145.000 do

stolice Saladské, Somod'ské, Zelezné, Sopronské,

Mosoñské a Rabské padá. Wsickni fímstí katolíci.

ZNAKY. 1) c misto е: svet (swët), teto (tëlo),

vera (wíra), deva (dëwa). 2) e wkladné a) w slabikách

a slowích s polohláskau r : derzali (drzeti), serdce

(srdce), perst (prsl), smert (smrt), terpljivno (trpëliwë) ;

b) wsudy jinde, kdez w církewním b, w srbském

a: den, konec, meo, hcrbct (ehfbet); wyjímaje wsak

slabiky a slowa s polohláskau /, kdez и, jako w srb .

ském: pun (pln), vuk (wlk), vana (wlna). 3) и nèkdy

misto o : kuliko (koliko), tuliko (toliko). 4) v misto и

na pocátku slow: vbog (ubohy), vre m. vze (jiz),

vmiram (umírám), vmivalisce (umywadlo), veiniti (uci-

niti), vgasiti (uhasiti); jindy wsak misto této zmëny

ii pfedsuwné. 5) h, silnëjsí nez ôeské, misto eh:

hvala (chwala), hitro (chytfe), duh (duch), suhoca (su-

chota). 6) l na konci slabik a slow bez promëny:
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jalsa (olse), dal, spal, skakal, vucil (ucil), mozol, vu-

gel (uhel). 1) di misto dj, bulh. id : dogodzaj (pfí-

bëh), zbudzen (zbuzen), tverdzen (twrzen), medza

(meze), predza (pfíze). 8) c misto f, c, bulh. st: noc

(noc), ostroea (ostrost), suhoôa (suchota), obcina (obec),

znajuc (znajíc), nasledujuo (následujíc). 9) odwrzené

v pfed In : las (wlas), last (wlast, t. wláda), ladati (wlá-

dati), Ladislaw (Wladislaw). 10) pfisuwné v pfed za

cátecn)'m и: vud (aud), vuôen (ucen), vuho (ucho),

vusta (usta), vuzda (uzda), vumreti (umfíti). 11) ná-

mëstka kaj misto cío (pfímorsky ¿a, srbsky s/c). 12)

Soc. z. jd. poctu na -um : ribum, dusum, pticum,

svetum, dobrum, menum, tobum (rybau, duài atd.).

13) Dat., lok. a soc. w mn. poôtu koncowkami od-

rûznëni : D. obrazom , gospodarom , popevkam , no-

cam, telom, vremenam ; L. obrazih, gospodarih, po-

pevkah, noôih, telih, vremenih; S. obrazmi, gospo-

darmi, popevkami, noemi, telmi, vremenmi. /*'^^

RUZNORECÍ. Aб neweliké jest prostranstwí,

w kterémè náfecí chorwatské panuje, wsak nicménë

mát' i toto swé pokrajinské mluwení zpiisoby. Po-

zoru hodné jest zwlástë rûznofecí Záhorské, jímz

obywatelé podkrají feky Krapiny, od mësta Krapiny

do Stubice a od Bëlé do Berdowce na Sáwë, cili

Zahorané, mluwí. W nëm slyseti ti cili hlásku pro-

stfední mezi a i o misto cistého a: âli, napl'átíti;

am. e : näbä, ja, zämlä , nasägo, svätägo ; ö misto

о: bog, cudö, göspön, jedinöga ; ou m. в, cyr. я:

soud, zoub, mouz, rouka, gouba; hrubé t: pïatiti,

gfava atd. Muwa Chorwatûw w západním Uhersku

patrnë k náfecí w chorwatském Pomofí a Dalmatech

bëznému se blizí, mezi ním a wlastnë chorwatském

jako u prostfed stojíc. W ní znamenati: ca m. kaj,

6
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zac m. zakaj ; a m. e : olac ; uo : buog, buozi; wy-

suté e : krstjenik, zvrhu, srdce, prvo ; h m. ch : ho-

diti, greh; dj m. dz : rodjen ; odvrzené v : sa, saki

m. vsa, vsaki; va m. vu atd.

SLOWESNOST. Pocátek literatury chorwatské,

w tom obmezení, které my náfecí chorwatskému zde

sme wyhradili, totiz s wylaucením Pfímofanûw a

Ostrowanûw, nepfesahuje XVI století. Bylat' doba,

kdyz ucení nëmeckych reformatorûw hlubocc az do

Krajnska a Chorwat, ac na krátky cas, bylo wniklo,

ze nëktefí knëzí o spisowání kшЪ pro lid w prostém

náfecí se pokusili: mezi nimiz Bucíc katechismus

a jiné nábozné knihy (o N. Zákonë pochybujeme)

w Nedelisti wydal [1564—1574], pozdëji docela zni-

cené a ted' neznámé. Pergcsíc pfelozil práwa uher-

ská [1574] a Wramec sepsal wseobecné letopisy

[1578]. W XVI stol. pfelozil hrabë Zrínskt/ [st'at 1671],

praprawnuk Sygetského hrdiny Mikuláse Zrinského,

hrdinskau báseñ bratrem swym Mikulásem pûwodné

uhersky sepsanau : Sirena [1660]. Habdelíc [1670],

Beloslcnec [1675] a JVítczcwic [1684—1713] sepsali

slowníky, z nichz prwní dwa wydáni, tfetí wrukopisu:

poslední spisowatel i w dëjepisu a básnictwí se pokusil,

usiluje wsemozne, ac nadarmo, Chorwaty k duchow-

nímu ziwotu powzbuditi. W druhé polowici XVII

století poôet spisowatelûw chorwatskych znenáhla rûsti

pocal, zwlástë na zacátku XIX st. nacitë se mnoze.

W cele jejich plodností a prostonárodním slohem wy-

znaôuje se Míklcasíc [umf. 1833] ; we wyssím básnictwí

pokusili se Kcrítíc [1826], pfeloziw Zalmy a Wirgila

wersem, a Krízmaníc [1830], pfetlumociw Miltona

prosau, coz wse netistëno. Ze sw. pisma tistën jen

ialtáf [1816] a etení z ewangelií i epistol [1651] ;
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celá biblí posud není wydána, aôkoli ojejí pfelození

jiz nejedni se zasazowali. Od té doby, co celnëjsi

chorwatstí spisowatelé, pûwodem Gaje [1826—1842],

náfecí illyrské za spisowní jazyk pfijali, jiz jen spi-

sowé pro sprosty lid w náfecí chorwatském, a to

pofídku, wycházejí. Nejnowëj.sí mluwnice tohoto ná

fecí jest od Krístíancwíce [1837]; slowníky starsí jsau

od Habdclíce [1670], Belostcncc [1740] a Jamlrresícc

[1742];nowého není, jakoz ani zbírky národních pisní.

К poznání rûznofecí uhersko-chorwatského poslauziti

mohau knízky od Lúba wydané, jmenowitë »Veliki

katekismus« (w Budíne b. r., okolo 1820), a »Kratka

summa katekismusa« (w Bud. 1814).

§. 1 6. Náfecí kcrutanskc.

POLE. Cára náfecí toto obmezující wychází od

mèstecka Monosturu u wtoku Lobnice do Raby we

stolici Zelezné w západních Uhfích, a postupuje

k západu tokem Lobnice az do rozbraní Uher od

Styrska ; odtud se kloní k jihu dotcenym rozhraním

az ke wsi Cernci na saujmenné fícce, kdez do Styr

ska wstaupá; odtud bezí na západ pfes Gorci do

mësta Radgony k Mufe, prechází tuto feku, táhne se

silnicí Piadgonskau pod Murek na Mure, potom poho-

fímPlac fecenym nade wsemi Swicany, Sw. Jurijem,Sw.

Krizem, Sw. Jernejem, Sw. Sobotau a Bernicí, kdez

do Korutan wchází, a dále k západu nade wsemi Sw.

Janecí na Ojsteru, Kozím-Wrchem, mësteckem Grbi-

njem, wsemi Ubranw, Otmanjemi, Gospau swatau, Pi-

cowem, Mozburkem, Deholcí, Sw. Jurjem, Kocidalmi,

mëstem Beljakem, wsemi Podertím, Cacemi a Borow-

ljemi bezí ; odtud se obrací k jihu za Brdem az

k Diplowsi cili Depelejwsi na Bëlé ; odtud sestupuje
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audolím Bëlé az ke hranicûm Wlach a dále po roz-

hraní Korutan od Wlach az k hofe Kanin fecené;

odtud pfechází do králowstwí Benátského delegací

Widemské, krajiny Furlansko fecené, obíhá audolí

Rezjanské, w nëmz slowenské wsi Bëla (S. Giorgio) s Li-

powcem a Rawencem, Njiwa, Osejan a Stolbica, a na-

wracuje se k jihowychodu po silnici od Venzone pfes

Trcet (Tarcento) a Cividale az témëf do samé Gradi-

sky, pfesedài na té dráze u wsi Brazzany feku Idriji a

wstaupiwsi opët do králowstwí illyrského; odtud do-

chází, pfes polední níziny hor, mezi Dobrdem a

Trzicem záliwu Trzického a soliwarûw Sw. Janskych

za Dujmem ; pak bëzí jihowychodnë bfehem roof-

skym az do soliwarûw Piranskych; odtud wpadá na

jihu a sewerowychodè do hranic nárecí srbského po

cáí'e od doteenych soliwarûw az do wsi Pokleku za

Breganicí, a dále na wychodë do hranic náfecí chor-

watského, jiz wypsanych, po cáfe od Pokleku az do

wtoku Krky do Mury ; odtud postupuje k seweru

okolo dolní Lindawy, pomimo mad'arského Dobro-

naku, Cestregu atd., az do Monoàturu u stoku Lob-

nice i Raby, kdez pocátek i konec její jest. Do to-

hoto tak wymefeného objemu padají zemë sledující:

cástka Styrska (kraj Celsky a míñ nez tri ctwrtiny

Marburského, kterázto zemë Slowencûm Maly Stajer

slowe), Korutanska (neco pfes ctwrtinu), Kraj na bez

mála celá, s wymínkau jizních koncin okruhu Nowo-

mëstského, zemë illyrského Pomofí (Gorica, Gradi-

ska, Terst), cástka Istrie, auzúnké krajistë stolice Zá-

hfebské i Warazdinské, a díl stolice Zelezné i Sa-

ladské (tfislo zemë na wychodë o mëstecko Dolní

Lindawu, na jihu o Muru, na západë o hranice Styr-

ské, na seweru o Lobnici se opírající, ICO wesnic,
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s 18 katolickj'mi a 4 protestantskymi farami). Wnë

tëchto hranic mluwí se korutansko-slowenskym náfe-

eím w nëkolika nepatrnych wesnicích w Styrsku i

Korutan.sku a snad i w Istrii ; wnilr pak tohoto okresu

nacházejí se mnohocetné osadv Wlachûw we Furlan-

sku a w illyrském Pomofí, twlástë okolo Gradisky,

Gorice a Terstu, jakoz wûbec w mëstech w tëch stra-

nách wlaslina panujc ; w Korutanech na Bëlé a w okolí

sest nëmeckych mësteèek a wesnic (Malbcrgct, Trbiz,

Kokowa, Rabel atd.); w Krajnë cely okres Choce-

warsky s 8 farami a 1 lokaliemi a w tëeh 21.000

obywateli (wes Sorica na rece Sofe, nëkdy nëmeckâ,

se pry poslowanila) ; znëmôenj'ch mëst, Celowce, Lub-

ljanë, Blekowce a j., jakozto wëci wûbec známé, sem

zwlástnë nekladauc. Náfecí korutanské styká se na

wychodë s chorwatskym po cáfe od wtoku Krky do

Mury w stolici Saladské az do Pokleku w Zumber-

canech ; na jihu se srbskym po cafe od Pokleku az

do soliwariiw Piranskych ; na západë s feeí wlaskau

po cáfe od soliwarûw Sw. Janskych az do Diplowsi

na Bëlé ; na seweru nejprwé s feeí nëmeckau po

cáfe od Diplowsi az do rozhraní Uber od Styrska,

potom s náfecím chorwatskym po rece Lobnici az

do wtoku jejíbo w Rabu u Monosturu ; naposlcdy na

wychodë s feeí mad'arskau po cáfe od Monosturu

az do wtoku Krky do Mury. Obzwláslních jmen tu

weliká hojnost: mimo obecná národní a zemëpisná

Slcwencûw w Uhcrsku, Styrsku a Korutansku, Stajer-

cûw we Styrsku, Kcrcscuw cili Korulancilw (Gcratan~

cuw) w Korosské zemi (Goratanu, t. Korutanech) a

Krajncûio w Krajnë, naskj'tají se we Styrsku Pogcrcí,

Pcgurjancí, w horách Pogorje jmenowanych jiznë od

Dráwy, Gcrícané w Gorisku, t. w horách Slowanské
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Gorice fecenych, jiznë od Миry, Poland dwojí,

Murstí w rowinách od Radgony do Lotmerku, a

Drawstí na rowinë Ptujské и Dráwy, Chalcíané

w Chalozech t. okolí na dolejsí Drawni, Pesnícarí

na rece Pesnici, Sawnícarí na Sawnici; w Krajnë Gc-

rencí w Gorensku t. horní Krajnë (w Lublanském

okresu), Dolencí w Dolensku t. w dolní Krajnë' (w No-

womëstském okresu), Nctrajncí w Notrajnsku t. we

stfední a wnitfní Krajnë, a sice Krasewcí w podkrají

hory Krasu, Píwcane na rece Piwce, Wipaivcí na rece

Wipawë w okolí saujmenného mësta; w Korutansku

Zilawci na rece Zílí, we Wlasích Rezjané a Slawonlí,

onino na rece Rezji, tito w horách pod onëmi we

Furlanech atd. Wàech Slowanûw náfecí tohoto uzí-

wajících pocítáno 1. 1842 do 1,1Ы.000, a sice we

Styrsku 3T 8.000, w Korutanech 84.000, w Krajnë

398.000, w illyrskcm Pomofí (Gorici, Terstu atd.)

217.000, we Furlanech 22.000, w knilowstwí uher-

ském 52.000. Jsaut' oni daleko wëtsím poctem ka-

tolíci, totiz 1,138.000, wyjmauc asi 13.000 protestan-

tûw w západních Uhfích.

ZNAKY. 1) Wkladná polohláska e, dle zwuku

и prostfed mezi e a.i stojící, misto cyrillského b a ъ :

lèv m. lbv (lew), mèc m. тbc (тec), herbèt (chfbet),

tenèk (tenky), tèrg (trh), tërn (trn), mèrtev (mrtew) ;

w obwyklém prawopisu wàak jindy téz í, jindy a se

pise, jindy pak wse to wynecháwá: lôvc (lowec), lonc

(hrnec). 2) é misto i a nëkdy i pauhého e, zní jako

splynulé íe, je, a nëkdy jako ej, blíze se k hlásce í :

véra (víra), sréda (stfeda), sméh (siních), sétva (setba),

vccno, léto. 3) o misto a, srb. a chorw. u: golob

(holub), sosed (saused), moz (muz), dob (dub), soditi

(sauditi), délajo (dëlají), grizejo (hryzi). 4) ê, и pro
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stfed mezi о в. a: gospôda (pán), kôsec, kôpa, kô-

tel, lôvc, vôda, rôsa. 5) v misto « casto na zacátku

slow, jako w chorwatském, ac ne wsudy : vbog (ubo-

hy), vboj (wrazda), vmor (aumor). 6) ch tak silné

jako w cestinë, ackoli jen h se pise: hlad, hlapec,

hléb, hromota, duh, vuho cti chlad atd. l)«s pfed-

cházející hláskau w dwojhlásku splywající, misto hru-

béhó, slabiky zawírajícího /, casto s promënau pfed-

cházejíci hlásky: kováv (kowal), dáv (dal), spáv(spal);

délov (dëlal), skákov (skákal), igrav (hrál); vesév (we-

sel), pepév (popel) ; gnív (hnil), pív (pil) ; dóv (dfil) ,

sóv (sûl) ; hez misto él jen и : nagu m. nagèl (náhly,

praeceps), pérjatu (pfítel), kôzu (kozel), a we stiedinë

slow cv misto h»: dovg m. dlbg (dluh), povn (pln),

vovk (wlk), bovcha (blecha), sovnce (slunce); w oby-

cejném prawopisu we wsech tëchto pfípadnostech

pise se /, nikoli v. 8) j misto dj, cyr. id : préja (pfíze),

saje (saze), meja (meze), rojen (rozen), sojen (sauzen),

slajen (slazen). 9) c misto /', c, cyr. st, jako w chor

watském : pee (pee), sveca (swíce), tisuc (tisíc), ma-

coha (macecha), svecen (swëcen), délajoc (dëlajíc), vu-

cec (ucíc). 10) per misto príi per konjih (píi koních),

perhaja (pfichází), perbiti (pfibíti), pergnati (pfihnati),

permorje (pfímofí), perprava (pfíprawa). 11) Dat., lok.

a soc. mn. poctu rozdílní: rakom, rakih, raki; kova-

cem, kovacih, kovaci ; ribam, ribah, ribami ; klopém,

klopih, klopmi; létam,. létih, léti; sémenam, sémenih,

sémeni (rakûw, racích, raky atd.). 12) Dwojny" pocet

w auplnosti, jako w náfecí církewním a feci luzické. /•• fob

PODRECÍ. Náfecí toto, co mluwa lidí horskych,

nadto slowesnë nesjednocená, na dosti weliky' pocet

podfecí a jestë wetsí ruznofecí se dëlí. Znatelé do-

mácí mluwy za takowá uznáwají patery : a) Hcrnokra
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nnské, vf nëmz troje /, mëkké, twrdé a prostfední ;

c neb c misto k pfed e a í; c misto er we slowích

ce m. eres (pres) , ôesna (tfesnë) , ceva (stfewa) atd. ;

h m. g г hovorim, hôra ; d na konci slabik jako re

cké .& (th), ba misty jako s : ras (rád), médves (med-

wëd); ch misto d pfed k: récbko (fídko), glachko

(bladko), a misto g na konci slow : snéch (sníb), róch

(roh), b) Dolnclirajínské' , w nëmz jen dwoje /, pro-

strední a mëkké ; ef misto è : srejda (stfeda), mejsto

(mësto), je misto e : mjeso (maso), svjety (swaty); и

místo c : nebu (nebo). c) Wnítrckrajínskè', w nëmz

jedno prostfední /, a wkladné polohlásky гaм plnë

se wyslowují: bolézin (nemoc), dlug (dluh). d) Kcru-

tanské, wlastnë tak recené, w nëmz ue misto о : go-

spued (hospodin), bueg; (bûh), skuez (skrz); è prwotní :

besëda, potrëba, zvëzda (hwëzda) ; a misto e : v ne-

besih (w nebcsích) , tabej i taba (tebe) ; h místo g :

hora, hovorim. e) Sti/rske, w nëmz и misto и : kriih

(kruch), küpif (kaupil), kücharca (kuchafka); toto ü

z cástky i w dolním Krajinsku, w tak recené Krajnë.

К tëmto, co zwlástní rûznoreôí, jestë pfipojiti dluzno

f) uhcrské, w západních Uhfích, co pokracowání stvr-

ského, a g) rezjanske i furlanské, we Wlasích, co zwlást

ní, ostfe oddëlenau odriidu korutanského podfeeí.

SLOWESNOST. Welmi staré a wzácné památky

tohoto náfecí zachowaly se w latinském rukopisu

druhdy Frisinském, nyní Mnichowském, psaném mezi

957—994, rukau, jakz podobno, biskupa Frisinského

Abrahama, totizto tri kusy nábozného obsahu, wydané

w Petrohradë (Pamjatniki slow, slowesnosti, 1827) a

we "Wídni (Glagolita Clozianus, 1836). Potom násle-

duje pfestáwka nëkolika století, az do polowice wëku

XVI, w nëmz ucení nëmeckych reformatorîiw do
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Styrska, Korutanska i Krajny wniklo, a ucení knëzí

Trüber [1550—1586], Juricíc [1562], Krcll [1567],

Dalmatín [1576—1589], rektor Bchoríc [1584] a j.,

o rozsifowání jeho nejen austnë ale i pisenme úsil-

nau péci wedli. Tebdáz, podporowáním wnitro-

rakauskych stawûw, zwlástë nákladem stëdrého Mae-

cena, Janeze pana z Ungnadu, wytistëno w Lublane,

Tubinku, Urachu, Witenberku, Reznë, Norimberku

a j., mnoho náboznj'ch a bohosluzebnych knih, mezi

nimiz i celá Biblí [Witenb. 1584]. Bchcríc sepsal prwní

korutansko-slowenskau grammatiku [1584]. Po udu-

sení na zacátku XVII stol., z rozkazu cis. Ferdinanda

II, zwláàtë pficinëním a prací biskupa Krona, prote-

stantismu w todito zemích, wydáwali katolictí knézí

potfebné pi'o nábozné a mrawné wzddání lidu knihy

w náfecí domácím, fídceji w behu XVII stol., hustcji

ode druhé polowice XVIII století do nynejska. Na

konci dotcenébo století pfelozena a wydána, spolec-

nau prací nekolika borliwvch knëzí, i celá Biblí

[w Lublanë 1791 sld.]. Pracowáno we mlmvnici a

slowníku s obzwláàtní pilností. Do téboz casu pa-

dají i prwní zdafilé pokusy w básnictwí od Pchlína

[1780], Dewa, Línharla a Wcdníka [1780—1819], na

nez w nowëjsi dobë nëkteré neménë zdafilé plody

od Jarníka [1814], Prcierna [1830], Kaslélícc, Zupana

a j. následowaly. W tïídë wzdëlawatelnych spisuw

wynikají práce biskupa Rauníkara [1813 sld.] jak

cistotau, tak i spráwností slohu. Dobrau mluwnici

podlé Dobrowského saustawy wydal Metclko [1830]

a pro podrecí styrské Daínkc [1824], pro korutan-

ské dle Gutsmanna Jarník [1829]; slowníky wysly

od Jarníku [1832] a Murka [1832]; zbírka národ-

ních pisní od Wraza [1839] a Kcnjtka [1839]. Wla-

SLOW. NÁKODOPIS. 7

 



74 6. I. Odd. II. Mluwa západni.

stnosti styrsko - slowenského rûznofecí w západních

Ubí'ích poznány byti molían z pfelození N. Zákona

od Kñzmíce [1771, 1818], z Kancionálu od Barly

[1823] a jinych náboznych knih, jakoz i z mluw-

nice jazyka uherského od Kcsíce [1833] tímto rûz-

norecím psané.

0 D D I L II.

MLUWA ZÁPADNÍ.

§. 17. Pole, znaky a fecí.

POLE. Mluwa tato panuje w zemích od Polákûw,

Éechûw, Morawanûw, Slowákûw a Luzicanûw oby-

dlenych a do pëti státûw, rakauského, ruského, pru-

ského, saského i krakowskcho wtëlenj'ch, dosahujfc

w celosti na seweru wysadku Helského, na jihu

Dunaje nad Komárnem, na wychodë Horodna, Krá-

snéhostawu i Humenného, na západë Horsowa Tynu

\\ Cechách, roztrausenë pak na wychodë daleko, az

po Dnëpr, do sídel Bëlorusûw a Malorusûw, na jihu

az k hranicûm tureckj'm do sídel Mad'arûw a Srbûw

zabíhajíc. Slowanûw do tohoto pofadí patfících po-

cítámet' 1. 1842 dohromady 16,674.000, mezi nimiz

Polákûw 9,365.000, Cechûw, Morawanûw a Slowá-

kûw 7,167.000, luzickych Srbûw 142.000, a z tëch

ze wsech w rakauském státu 9,464.000, w ruském

4,912.000, w pruském 2,108.000, w saském 60.000,

w obci Krakowské 130.000.
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ZNAKY. 1) Pfisuwné d pred l: sadfo (saïo),

mydfo (myïo), kadidlo (kadilo), modliti se (moliti sja).

2) d a I pfed l a и se newysauwají : jedf (jaï), padf

(pal), vedi (veï); scetf (seiet), kvëtf(cvëi), vadnu (vja-

nu, venu), svitnu (svënu). 3) l misto zmëkôujícího /

po retních se nepfisauwá : zemja, zemë (zemla), lo-

ven (lovlen), stavëti (stavlati). 4) p we slowë patfiti,

patrit', patfyó (motriti).

RECI. Ctwery : Icská, ceská, luzícko-srbskâ a po-

labská; prwní a poslední s jedním, druhá a tfeti se

dwëma náfecími, o nichz tuto w krátkosti se wylozí.

H L A W A I.

REC LESKÁ.

§. 18. Pele, znaky a nárecí.

POLE. Rec, kterauz my od mohútnych nëkdy

Lecbûw (i we starych Cechách známych) Icskaii nazy-

wáme, nëkdy mnohem wëtsi prostranstwí, nezli po-

dnes, zaujímala; nebot' i wëtwe slowanské, druhdy

w zemích po obojí stranë Odry lezících, ted' bud'

docela, bud' aspou z wëtsi cástky ponëmcenych,

w Pomofanech, we Slezku atd., bytowawsí, mluwily,

dle hodnowërnych swëdectwí a neomylnych známek,

ao rûznymi, wsak nicménë w celosti k leské feci ná-

lezícími nárecími. Za nasich casûw pole leské feci

obmezeno jest na prostranstwí od Polákûw zaujaté.

ZNAKY. 1) Nosowé q : kat (kaut), sad (saud).

2) Nosowé e : mje, eje, sje (më, të, se). 3) Dwoje /,

a) twrdé i': igfa (jehla), faka (lauka), pfac (plác),

mify(mily), bjafy (buy); b) mëkké /: sklep, liso (list),

lipa, len, gladaè (hledëti), gesle (hausle), glina (hlina),

7 *
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selest; tento rozdíl i w feci ruské se nachá zí, w ce-

ské dáwno zmizel.

NARECÍ. Po zaniknutí náfecí leskj'ch u Slowa-

nmv nadodranskych i baltickych trwát podnes jen

jedno náfecí polske s oddílnym podfecím katnibskijm

a nëkolika rûznofecími.

§. 19. Nárecí pclské.

POLE. Cára, náfecí toto obmezující, wychází

nad Grodnem u wtoku Cerné Hanse do Nemna à

bëzi k sewerozápadu, pod Sejny, ku Pferosli, kdez

do zemí pruskych wchází; odtud se táhne dále na

západ pod mëstem Goldapem pfes Sabinu az к je-

zeru pod Nordenburkem; odtud sestupuje k jiho-

wychodu o mili na západ za jezerem Nebolskym az

pod Biskupec na fece Dimmefe, záhybem k seweru

pod Seeburk, dále rownym smërem k jezeru Jezerku

a nazpët k fece Drwenci az do austí "Wely nad No-

wymmëstem, naposledy sewerním záhybem pfes Bi-

skupice az témër k Wisle o dwë mile jizni'ji pod

Kwidzynem; odtud se tocí na jih wychodním pobfe-

zím Wisly pfes Grudziaz, Cheimno, Torun, kdez se

korytem Wisly k seweru pod Kozibor wrací a pfe-

jdauc za Wislu az do Plonkowa a Liskowa se spau-

stí ; odtud se obrací zpátecnë dfíwe k sewerozápadu,

рak k seweru pfes Dombrowku a Ostrowo, mimo

Bydgosè, postaupá blíze k Wisle, wylucuje Swiecie,

Nowé, Gniew, bezí západnínv ramenem Wisly u

Tcewa, wychyluje se na západ okolo Gdañska, a do-

chází mofe nad Sopotem; odtud jde bfehem mof-

skym dfíwe k seweru, pak k západu az za jezero u

G-radu , jímz feka Lupow do mofe se wléwá ; zdet'

se obrací nejdfíwe na jih a potom na wychod asi pfes
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Kozelec, Stojentin, M. Janowice az témër k mëstu

Lawenburku na Lebë, pak se wyhybá na sewer za

Goldentow ; odtud se kloní rozmanitymi záhyby a

oklikami k jihu a jihozápadu, bëzíc západním bfe-

hem jezera LupowsktHio, wedlé Bytomu, Kremers-

bruchu, feky Brdy, okolo Tuchole, Kamene, Zïo-

towa & Flatowa, Wysoké k austí Kudowy do Noteci,

dále Notecí az do wtoku Drawy mezi Wielynem a

Dreznem; odtud sestaupá jihowychodním smërem

k Warte pod Miedzichodem, obchází Babimost, Ke-

blew, Wschowu, kdez se az témëf k Odfe pfimyká,

Zaborow, Bojanow, Rawic, Frejno, Miedzibor, Sycow,

Reichthal, Bytcynu, Gofow; odtud se wrací k západu,

pfechází Odru u wtoku Brenice, mezi Bfehem a

Opolím, jde pomimo Nemodlína a Stynawy az za

Prudnik a Bëlu, kdez k hranicûm rakauskym do-

chází; odtud, obeházejíc ponëmcilé okolí Hlubcické,

u mëstecka Sudic do cáry nárecí ceského padá a

po tez cáfe, wstaupiwsi u Morawského Ostrowu do

Rakauska az k hranicûm zemë uherské u hory Su-

lowé nade wsemi Beskydem s morawské a Podwv-

sokau s uherské strany dobíhá; odtud se táhne na

wychod rozhraním králowstwí halicko-wladimirského

od uherského az do Spitkowic pod Jordanowem, kdez

do Uher wchází, nckoliko wsí stolice Orawské (Podolek,

Sarnu, Harkabus, Bukowinu, Orawku atd., dle jinych

jsau to polowicní Slowáci), pod se pojímá, pak horau

Chotarem fecenau opët k hranicûm obau králowstwí

se tvrací a jimi dále na wychod az pod Piwnicnu

na Popradu bezí, kdez do hranic náfecí maloruského,

jiz wyznacenych, wpadá, a jimi nejprwé k wychodu,

potom pfímo k seweru az k austí fícky Prëseky

w Buh se nese; zdet' wpadá w pomezí náfecí bëlo-
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ruského, rownëz jiz popsané, jímz k seweru az za

Horodno ke wtoku Cerné Hanse do Nemna bezí,

kdez se skonáwá. Podlé toho panuje fee polská

w cisafstwí ruském w celém králowstwí polském, wy-

jmauc gubernie Augustowské díl sewerní a Podlaské

i Lubelské díly wychodní; w králowstwí pruském

w cástce wychodních i západních Prus, w malé cástce

Pomofí , we welkoknízetstwí Poznañském , s matymi

wyminkami, a w cástce Slezska; we swobodné obci

Krakowské ; naposledy w cisafstwí rakauském w Të-

sínsku a w západních okruzích králowstwí halicko-

wladimirského , t. Wadowickém, Bochenském, Tar-

nowském celérn, Sandeckého, Jaselského i Resowského

wetsí cástce, a Sanockého malé cástce. Nez uzíwáni

jazyka polského daleko za hranice tëchto tak wyzna-

ôenych zemí se prostírá : nebot' nejen w mnohych gu-

berniích, od Litwanûw, Bëlorusûw a Malorusûw za-

lidnënych, a siée na seweru az do koncin gubernie

Kuronské a Pskowské, na wychodë az do pomezi

gubernie Smolenské a do Dnëpra, na jihu az do po-

mezi gubernie Chersonské, tak téz we wsech od Ru-

sínûw zalidnën^'ch okruzích králowstwí halicko-wladi-

mirského w Rakausku, t. w celém oboru nëkdejsiho

polského králowstwí, jak do r. П72 stáwalo, slechta

a mëst'anstwo, misty i wesnicané (n. pf. w Halici mezi

Zarsynem i Bukowskem, jihozápadnë od Sanoku,

téz okolo Feldstyna a Chyrowa atd.), jsau wëtsím

dílem Poláci; nybrz i w krajinách státu pruského u

prostfed mezi Nëmci, onde i onde celá od Polákñw

zalidnëná okolí se wyskytají, n. pf. w západních Pru-

sích pod Kwidzynem, okolo Chojnice a j., w Slezsku

zapadnë od Namysfawa, okolo Laskowic, a s této

strany Odry w powëtë Olawském, téz na fece Sleze
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atd. ; k nimz w Rakausku jestë mësto Lubownu s oko-

lím w Uhfích pocísti lze. Naproti tomu nachazejí

se u prostfed lidu polského cetné nëmecké osady,

zwlástë we wychodním Prusku mezi Osau a Drwencí!

dále na dolejsí Wisle cely klín osad a mëst od Elb-

tagu az pod Nakïo, Gniewkowo a Toruñ ; potom

w Pomofanech, w Poznañsku a Slczsku wsudy w kon-

cinách sídel od nás za polské wyznaceny ch ; napo-

sledy w Halici porûznu, n. pf. na Dunajci pod Sl

Sacem atd. Náfecí polské mezuje na wychodë nej-

prwé s bëloruskym po cáfe od Horodna az k Buhu,

potom s maloruskjm po cáfe od Buhu az ke Slach-

towé pod Piwnicnau ; na jihu s uherskoslowenskym

po ôáfe od Piwnicné na Popradu ai k hofe Sulowé

mezi Beskydem a Podwysokau ; na západë s ceskym

po cáfe od hory Sulowé az k Sudicám; dále s në-

meckj'm po ôáfe od Sudic az k mofi baltickému;

na seweru opët s nëmeckym po eáfe od Sopotu nad

Oliwau az k jezeru pod ¡\ordenburkem, a naposledy

s litewskym od dotceného jezera az k austí Cerné

Hanse do Nemna nad Horodnem. Z obzwlástních

jmen, s pominutím starych a obecnych Lechihv, Wdke-

polanúw , Malopolandw , Pcmcranâw atd., stûjte zde

jen nëkterá: Mazurí w nëkdejsím Mazowsi, jejichz

oddíl Kurpí w koncinách Podlesí, Kujawané w në-

kdejsích Kujawách , Slezácí we Slezsku, Hcralé w zá-

padním Halici dwojí, bilí a cerní (Horalûw stolice

Nowy Targ, sídla Jordanow, Makow, Sucha, Zemb-

eyce, Zywiec, Sac Stary i Nowy, Kroscienko , Li-

manowa, Tymbark, w Sandeckém Gorlice, Ropa, My-

slenicc), Kasuhí w Pomofanech, o nichz sífeji níz,

nepotahujíce sem mnozstwí jmen dle názwûw mëst

skrojcnych, jakkoli obwyklych a bëznych, n. pf. Kra-
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kowjáci, Haliôane, Poznañcané, Hnëzhané, Kalisané,

Dobfyñané atd. Polákûw I. 1842 pocítalo se 9,365.000,

a sice podlé státûw w Rusku 4,912.000 (z tëchto

3,728.000 w králowstwí polském, a 1,184.000 w zá-

padních guberniích, t. we Wilenské, Horodenské,

wlasti Bëlostocké, gubernii Minské, Wolyñské, Podol-

ské, Kyjewské, Mohylewské a Witebské) ; w Rakausku

2,341.000 (a sice w králowstwí halicko-wladimirském

2,149.000 a w Tësínsku 192.000); w Prusku 1.982.000;

w obci Krakowské 130.000. Dle nábozenstwí 8,923.000

katolíkûw, a 442.000 protestantûw, tëchto posledních

nejhojnëji we wjíchodních a západních Prusích a we

Slezsku, neco málo w králowstwí polském a w Te

sínsku.

ZNAKY. 1) ja, a místo i: vjano (wëno), pjana

(pëna), ávjat (swët), cjaïo (tëlo), sjano (seno), las (les),

alad (sled). 2) o misto a po plynnych f a r s në-

mymi : zïob (zlab), mïody (mlady), giova (hlawa),

proch (prach), krova (kráwa); tak i w feci luzické.

3) je, c misto e: vjode (wedu), bjore (beru), bjodro

(bedro), lot (let), bfoza (bfíza), prod (pfed), sjodfo

(sedlo). 4) jotowání cili zmëkcowání sauhlásek pfed

e, pfi cemz d, С w dz, c a. e jakz feceno wyo, c se

mëní : njebjeski (nebesky), sjebje (sebe), kjefbasa (klo-

bása), pjorun (perun), cjos (tes), kedzjor (kadef). 5)

piíisauwání hlásek w slabikách polohláskami i, l л r

zawfenych, a sice bud' a : varkoc (wrkoô), martvy

(mrtwy), sarna (srna); bud' e: vefna (wlna), pefny

(plny); bud' í: vilk (wlk), milee (mlcím); bud' je:

vjefba (wrba), pjervsy (prwní), sjerp (srp); bud' о:

zoíty (zluty), zoína (zluna) ; bud' и : dfug (dluh), sl'up

(slaup). 6) Obmëna pûwodního í a y, tak ze po hrdel-

ních g a k jen í: srogi (kruty), krótki (krátky), ginac
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(hynauti), kichaè (kychati), kipjec (po ch wsak y:

chybiö); naproti po hustjch sykawkách : c, s, z wzdy

y : cysty, cytac, sydío, zyl'a, zyvot. 7) a nëkdy místo

krátkcho о : gura (hora), skura (skora), pruzny (práz-

n^), pruchno (práchno), duï (dûl), fuj (lûj), mruvka

(mrawenec) ; nez w pisme wsudy o se klade. 8) g :

gród (hrad), gumno (humno), grom (hrom). 9) bfí-

skawé r, jako w cestinë : fad (rád), féka (feka), strata

(stfela), kuchaf. 10) Seplawé di, c, s, i misto d', t,

z , s' : mjedz (mëd), maz (maz), nao (na£), Jotras (Jo

tras). 11) sr na zaeátku slow: srebro (stfíbro), sfe-

dni (stfední), sfód (stfed), srogi (prisny), sroka (straka),

sfon (jíní), srom (hanba). 12) pre misto pro : pfebió

(probíti), prebudze (probudím), pfemjana (promena),

pfeklinaó (proklínati). 13) Prwní os. w pfítomn. case

w mn. poctu na -my : bedzjemy (budeme), vidzimy

(widíme), znamy (známe), chodzimy (chodíme). 14)

twofení min. casu z pfícestí a pomocného jesm'

w jedno slitych: mjaïem, mjafes, mjelismy, mjeliscje f

(mël jsem atd.). /л/у

PODRECÍ. Jediné a zwlástní podfecí náfecí pol-

ského jest kasubské, o nëmz hned sífeji. Naproti

tomu rûznoïecí nëkoliko jest, a z tëch známëjsí a)

mazcwecké, w nëmz c, s, z misto c, s, z : capka (ce-

pice), salony (sileny), zona (zena) ; s misto r: tsy

(tfi);y'o misto je, о m. a: njoch (nech), zbjoroli (zbí-

rali), pon (pán); -ma m. -ту: choèma (chod'me); b)

wclkopolské, zwlástë okolo Lencyc, w mnohém mazo-

weckému podobné, a pres to jcstë о w и, a л w о

mëníci : Vjelkupulon (Welkopolan), Krakuvjak (Kra-

kowák),"uni (oni), kseso (kfesají); c) slczské, w nëmz

casto a m. e: bade ni. bede, о in. a: pon (pán),

Jonek (Janek) atd.
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SLOWESNOST. Poláci hcmosí se podnes, wedlé

Rusûw, nejbohatsí literaturau národní mezi Slowany.

W bëhu jejím snadno rozeznati ctwery doby : au-

switu, od pocátku kfest'anstwí az do Zykmunta I

[1506]; rozkwëtu, od Zykmunta I az do ponízení

uniwersity Krakowské [1622]; aupadku, odtud az do

Stanislawa Augusta i Konarského [1764]; a obnowy,

od wzkfísení nauk i náprawy wkusu za Stanislawa i

Konarského az do nynëjsích casûw. W prwní dobë

pfidusila panující w Polste latina domácí ree i lite

ratura tak dalece, zet' u pfirownání jinych slowan-

skych wëtwí, zwlastë ceské a ruské, nadto málo pamá-

tek pfirozeného jazyka nám z ní pozûstálo. К tëmto

nálezejí : Zallár z XIV století, jejz jiní Margaretë,

jiní Marii Andegawské pfipisují, wydán we Wídni

[1834]; Mcdlítební knízka králowny Hedwigy [umr.

1399], wydána w Poznani [1823]; Zallár, psán wpo-

lowici XV stol., pfedtím w Pulawách ; Biblí králowny

Zofie, 1. 1455, w Sáryském-Potoku w Uhfích; Pfe-

klady práw polskych, od Swatoslawa z Wocícsyna a

Matèje z Rezana [1449—1450], wydané we Wilnë

[1824] ; nëkoliko drobnych pisní, aufedních pisem-

ností atd. W druhé dobë rozwily se nauky jak wû-

bec, tak zwlástë w domácím národním kroji, tak ry-

chle a zdafile, ze plodowé mnohj'ch spisowatelûw

toho wëku zûstáwají i pro potomstwo w nejednom

ohledu wzornymi. Z mnohych zde jen nëkterá jména

pro pfíklad pfipomenuta budtez. Mezi básníky sly-

nuli : Retj z Naglcwíc [um?. ok. 1568], Jan Kochancw-

skí [umf. 1584], az do Krasického nejwëtsí básník

polskj-, Grcchowskí [umf. 1612], Petr Kochancwskí,

bratr Jana [umf. 1620], Kloncwíc [umf. 1608], Symc-

ncwíc [umf. 1629] a j. W prostomluwë wynikají nad
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jiné : Gcrníckí [mai. ok. 1591], Mart. Bíelskí [umf.

1575], Gcslíckí [umf. 1607], Skarga [umf. 1612],

Bírkmvskí [umf. 1636] a j. W této dobë wyslo i

prelození celé Biblí pro katolíky od Levpolíly w Kra-

kowë [1561, 157Í, 1577] a ff'ujka tamze [1599],

pro sociniany oA'baskcho i pomocníkûw jeho wBfe-

sti Litewském [1563] a od Budného w Neswëzi [1570,

1572]. W tfetí dobô literatura polská, jak rycЫe

bvla rozkwëtla, tak zase rychle odkwëtla a poupadla.

Nepfestali sice Pohici psáti polsky, aniz se pocet spi-

sowatelûw zmensil ; ale muzny duch národu, zaze-

hnán jsa moenymi zaklínaci, uletël, a misto jebo za-

ujala zdëtinëlost stáfí. Dûkladné nauky zmizely : obi-

ráno se s malichernostmi skolskymi, astrologickymi

sibfinky a hlucnymi, pfi tom wsak mëlkj'mi chwalo-

fecmi; jazyk pestfen zaumyslnë makarooismy. Cely

tento okres casu ani jediného wclkého národního

spisowatele nezplodil. We ctwrté dobô procitnul

z otrap duch národu, a za panowání Stanislawa Au

gusta, pficinëním zwláslë Konarského [1773], pûwod-

ce lepsího wychowání a wyuôowání skolního, zota-

wila se feô i literatura národní, ne bez wplywu fran-

stiny, odkudz její hlawní znak az do konce sloleti

francauská klassicnost. Repraesentant tohoto vvёkи jest

básník Krasíckí [nar. 1734, umf. 1801]. W prwních

tfech desítiletích nynëjsího století, zwlástë po zalození

spolecnosti píátel nauk we Warsawë [1800], powzne-

sla se spisowní fec i literatura o stupeù wys: od

nápodobení cizíeh wzorûw postaupeno ke twofení

w duchu jazyka národníbo. Chowancem tohoto wëku

a jeho snah i tuzeb jest Míckícwíc [nar. 1798], twûrce

nowëjsího básnictwí polského, a zdafilych následow-

níkûw nemaly pocet, mezi nimiz Gcicyrukí [nar. ok.
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1805] a ¡Salonikí [nar. ok. 1800] pfední misto za-

ujímají. W prostomluwë nad jíné wynikli : dëjepisec

Naruscwíc [umf. 1796], romanopisec Ntftncewíc [umr.

1841], matematik Sníadcckí [umf. 1830], kazatel Wo-

roníc [umr. 1829], Cachí, Ossolíñskí a j. Dobrau

mluwnici polskau mame od Muckcwskêho [1825; 1836]

a podlé saustawy Dobrowského od Hanky [1839];

auplny a dûkladny slowník od Línde [1807—1814];

zbírky národních pisní od Zaleskéhc [1833], Wcjcí-

ckého [1836], Paulího [1838] a Kcr.opky [1840]. Hi-

storii literatury polské psali : Bcntkcwskí [1814], <Lu-

kasewíc [1836, 1838], TFíháewskí [1840]; bibliogra-

fické a biografické, dílem welmi dûkladné spisy wy-

dali Bandtkíe [1815; 1826], Ossolíñskí [1819], Jusyn-

skí [1820], Lelewd [1823], Síarcyriskí [1828], Chcdy.

níeckí [1833], Jocher [1840] a j.

§. 20. Podrecí Kasubské.

POLE. Kasubi, obywatelé nëkdy k Polstë nále-

zitého, potom w XV stol. knízeti Pomofskému, ko-

necnë 1. 1657 wolenci Braniborskému w léno ode-

wzdaného panstwí Lawenburského a Bytomského,

prwotnë jistë daleko za hramee tohoto panstwí do-

sahowali, nez za naseho casu jiz tak welice ztenceli,

ze jen na pomofí mezi jezerem Gradskj'm a Carno-

wickym, u wnitr do zemë asi po Kozelec, Stojentin

a M. Janowice, cili od mësta Leby a jezera Leb-

ského az témëf pod Lawenburk, tedy w sewerní

polowici nynëjsího okresu Lawenbursko-Bytomského,

jazyk jejich jakz takz trwá, blízkému zahynutí wstfíc

]da. Wesnic, w nichz jestë kasubsky se mluwí, ja-

koz ani poctu obywatelûw, zejména a zewrub udati

nám nemozno. — W podrecí tomto, pokudz wíme,

 



J. 21. Rile, znafy a náfetí. 85

tistën jedinkj' katechismus Mích. Pontana, dworského

kazatele knëzny Pomofské Anny 1. 1643, 1758 a 1828.

ZINAKY. 1) ê misto y : rêba (ryba), sèt (syt), krè

(krew), mes (mys), mè (my), vê (wy) ; tak tez u mo-

rawskych Hanákûw a we skloñowání i w reci illyr-

ské. 2) ê místo и : grèby (hruby), strèga (struha),

stèdnja (studnë), dêsa (duse), krèska (hruska). 3) dwoj»

hlásky uOy ca, ac, cu misto polského о a a : kruova

(кrаvva), vuoda (woda), muofe (more), nuoè (noc),

ruok (rok), ruosa (rosa); poan (pán); stao (sto); piou-

chta (plaehta). 4) pfesmyk plynného r po pfedehá-

zející nëmé za a neb о : varna (wrána), charna m.

chrana (srb. hrana, krmë), borna (brána), sarka

(straka, i mad'. szarka, cti sarka), parg (prah),

zvarcic (zwrátiti); nachází se téàs w drewanském a

pofídku w bulharském. 5) v pfedsuwné : von (on),

vucho (ucho), vod (od), vogon (oheh), vjesen Qesen,

podzimek), vitro (jitro), voïtaf (oltáf) ; fídceji j : jo-

trok m. otrok (syn). Jest jestë nëkoliko malych a

malowáznj ch rozdilûw. Ostatnë srownáwá se w pod-

statnych znacích s polskym a mûze se práwem po-

wazowati jako podrecí náfecí polského.

H L A W A II.

REC CESKÁ.

§. 21. Pole, znaky a núrecí.

POLE. Od pramenûw Labe pod horami Krko-

nosskymi az k Dunaji nad Komárnem a napfíc od

Humenného w Uhfích az za Horsûw Tjn a Klenc

w Cechách prostírá se w hepfetrzené spojitosti pole
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feci ceské, pojímajíc do sebe zemi ceskau a moraw-

skau z wëtsí cástky, sewerozápadril díl zemë uher-

ské a maly jihozápadní kaut pruského Slezka. Lid-

natosti tez feci uzíwající pocítalo se w dotcenych ze-

mích 1. 1842 do 7,167.000, z níz 7,123.000*do ra-

kauského a 44,000 do pruského státu paila, a zase

6,223.000 k fímskokatolickému, 944.000 ku prote-

stantskému nábozenstwí se priznáwá.

ZNAKY. 1) Dwojhláska au, cti ou, pûwodnë mi

sto q, ted' i misto и: saud, blauditi, rukau, nohau,

malau, velikau, tebau, sebau; u Slowákûw jen na

konci slow, we stfedinë «. 2) il, t. uo, misto dlauhého

c: kûra, kûze, kiui, dûl, potûcek, hradûv, hradûm,

mûzes, kûles ; coz Cechowé nyní wyslowují jako pauhé

ú, nez Slowáci jako uo. 3) pfísuwné e pfed r misto b :

ôert, cerv, бeту ; fídceji po r : krev. 4) pfisuwné и po

l misto ъ : dluh, pluk, kluzky, tlusty, slunce, chlum;

ackoli nektefí (newsickni) Slowáci i dlh, klzky, tlsty,

slnce, wyslowují. 5) A : hora, hrom, noha, pohan,

pluh. 6) l prostfední cili obojetné, jako nëmecké:

leto, lipa, pole, klam, chodil, nosil. 7) c misto /,

cyr. st: noc, moc, tisíc, horaucí. 8) pfisuwné t we

slohu sr na zacátku slow : straka, stfeda, stfíbro,

vstfíc, stfíz (kra, chorw. a kor. sréz). 9) pfisuwné

r we : rmautiti, zarmanti ti, kormautiti, rdausiti, za-

rdausiti, rputny, zarputily, nevraziti atd. 10) pfídaw-

né t po c w infin. w obecné mluwë : moct (moci),

pect (peci), fíct (fíci), tlauct (tlauci). — Rozdil mezi

í a y, we wyslowení jiz ztraceny, jen w pismë se

zachowáwá.

NÁRECÍ. Dwoje : wlastnë ceské , po Cechách,

Morawë a kautë pruského Slezska, a slcwenské, jakz

je sami Slowáci jmenují, cili, jak my je pro rozdíl
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nazwati chceme, uhtrskc-slcwcnshé w scwerozápadních

Uhfích. Oboje náfecí wíze az posawad od pradáwní

doby jeden a tyz spisowní cili literaturní jazyk.

§. 22. Nárccí ceské.

POLE. Meze náfecí ceského pocínají se na wy-

chodë w Sudetách, blízko Morawy, za mestem Ja-

bloní, bëzí k seweru wedlé Roketnice a Wolesnice,

kdez do Kladska wstupují, pres Mëstecko (nëm. Le

win) az kuPolici; odtud se obracejí k západu wedlé

Aupice a k jihu pod Kuksem, odlud k seweru az

k Roketnici nedaleko Jizery, odtud pfes Hodkowice

k Ces. Dubu, odtud k jihozápadu pfes Jablonec, Kru-

pey c. Krupy, Kruh a Widím k Libecbowu na Labi ;

dále se winau k seweru Labem, za Hosku, az k Li-

tomëficûm, kdez pfecházejí Labe, chylí se k jiho

západu wedlé Terezina, Lobosic, za Launy, Roôow,

Senomaty, Manetin, Wseruby, Plzen az k Dobfa-

nûm; odtud se tocí nahoru ke Mzi a Stfíbru, sestu-

pují dolû ke Stodu na Radbuzi, k Horsowskému Tynu

a dále za Klenc ; odtud se táhnau na jihowychod

pfes Dolní Neyrsko, Kasperské Нory, wedlé Wim-

berku, pfes Záblaty, Prachatice, Strcice, Cakow, wedlé

Ces. Krumlowa, Nowohradu, k hranictim Rakus pod

Hrdlofezi, kdez do Rakus wstupují a wsi Trpnauze,

Nëmecké, Nowauwes, Krabonos, Halamky, Rabsach

a Lom obcházejí; odtud wstupuji k seweru pfes Jin-

dfichûw Hradec do Zdaru a k wychodu pfes Kum-

zák, kdez do Morawy wcházejí, pfes Lipowec, Desnu,

za Olbramow Kostel, a na jih az k samému Znojmu;

odtud se toôí k seweru pod Mikulowice a dále k jiz-

nímu i sewernímu wychodu pfes Prostomëfice, wedlé

Hostëhradic, Olbramowic, Pohoielic k Zidlochowi
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cûm a Mikulowicûm ; odtud sestupují k jihu za Hu

stopec a Nowy Mlyn, pfecházejí Dyji pod Pulga-

fem, wcházejí do Rakus u Lohowce, obíhají panstwí

Walcické a Rabensburské a wracejí se k rece Morawë

u stoku jejího s Dyjí ; odtud padají w rozhraní mezi

Uhry i rakauskj m Slezkem s jedné a Morawau s druhé

strany, bëzíce k sewerowychodu a seweru po fece

Morawë, potoku Sudomëfickém, hfebeni Tater, rece

Ostrawici az k Odfe, kdez do pruského Slezka

wcházejí ; odtud se winau dále fecistëm Odry az

pod Bohumín (Oderberk) ; odtud se zahybují na zá

pad pfes Kfenowice, Súdice, Oldrowo, Liptinu a Po-

scici nad Branici k rece Opawë, kdez opët do Mo-

rawy wcházejí ; odtud se táhnau na jih k Wigstadtlu,

na wychod pod Kénigsberk a opët na jih ke Stram-

l)erku; odtud na západ St. Jitcína a Hranice, okli-

kau k seweru az k Odfe, a opët dolû na jih az

za Drahotus, odtud k sewerozápadu pfes Horní

Aujezd, wedlé Sternberka a Uncowa, pfes Ausow

k Sumberku a Simberku, kdez do Cech wstupu-

jíce s carau nad Jabloní se pojí. Wnë tohoto ob-

mezení jsau malé jako ostrowy náfecí ceského

mezi Nëmci w Morawë w kraji Znojemském na panstwí

Drnoholickém okolo N. Pferowa a w pruském Slezku,

okresu HIubcickém, w Baborowë, naposledy w osa-

dách ceskj'ch bratfí w Prusích, Riksdorfu, Nowéwsi,

Husinci, W. i M. Tábofe, Fridrichowë Hradci atd.

Wnitf tohoto wymërení jsau wëtsí i mensí prostory

od Nëmcûw obydlené u Switaw i Mohelnice, u Ji-

hlawy, Ces. Budëjowic, Brna, Olomuce, Brodku a

Komofan. Chorwatstí osadníci cili Podluzáci na pan

stwí Drnoholickém, Walcickém, Rabensburském a

Bfeclawském, tolikéz francaustí w Potworowë, jiz, az
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na Drnoholicany, náfeci ceskomorawské si oblíbili.

Náfecí ceské st^ká se jen na jihowychodë, u Morawy

a Tater, s uherskoslowenskym, a na sewerowychodë,

u feky Ostrawice, Odry a mëstecka Súdic s polskym,

jsauc ostatnë, jak jiz za casûw Ludiàe a Lubora (Kr.

Rkp. str. 62, w. 40 : Vesdy nám súsedé Nëmci), ode-

wsad obkliôeno jazykem nëmeckym. Ciste ceské kraje

w Cechách jsau jen Kaufimsky a Beraunsky ; wëtsina

Cechûw w Rakownickém, Klatowském, Budëjowickém,

Táborském, Cáslawském, Cbrudimském, Hradeckém,

Bydzowském, Boleslawském ; wëtsina Nëmcûw w Li-

tomëfickém a Zateckém ; pauzi Nëmci w Loketském.

W Morawë pfewaha ceskomorawského náfecí w kraji

Brnënském, Pferowském, Hradiàtském , Jihlawském a

Znojemském, nëmciny w Olomuckém a Opawském.

Jmen pokrajinskych w Cechách jiz nestáwá (wyjma

snad Podlesi , jizní cástku kraje Prachenského , od

Strakonic a Prachatic k Sumawë); tím wíce na Mo

rawë, kdez mimo Morawce, Hanácí na obau bfchách

feky Hany, od Wyskowa az ke Kojetínu a odlud

podél Morawy az ke Kokorám, Olomuci a Litowli,

Slowácí w jizní a jihozápadní cástce Hradisfska a

w jihowychodní Brnënska, kdez y\iiPcdlulùcí л Chor-

walí fíkají (pfistëhowanci to z Chorwat), Lasí, Wa~

lasí w Tëàínsku, Pferowsku a Hradist'sku w borna-

tych krajinách k Uhr¿m, tito dëlíci se w Zalcsúky,

Kepanícáie, Pasckàre a Salasáky, dále Zabecwácí, Blal-

nácí, Stranácí, Pcdhcrácí a j. Pocítámet' pak w Ce

chách 1. 1842 cesky mluwících 3,016.000 (Nëmcûw

1,145.000, Zidùw 66.000), w Morawë 1,354.000 (Nëm

cûw 603.000, Polákûw 192.000, Zidûw 38.000), w pru-

ském státu 44.000, dohromady 4,414.000, mezi ni

mia 4,270.000 katolíkûw, 144.000 protcstantûw.

 

8



90 С. I. Odd. II. HI. II. Ae¿ ceská.

* ZNAKY. 1) Wyssí cili uzsí hlásky misto pûwod-

ních sirsích, a sice : e, í místo a : duse (dusa), práce

(práca), zemë (zemja), vecefe (vecerja), nauze (nauza),

zajíc (zajac), mësíc (mësác), eise (casa), nej- (naj-), dej

(daj), tejny (tajny), krejeí (krajcí); í misto и: slib

(slub), lid (lud), jitro (jutro), biji (biju), písi (písu),

ciji (cuju), kostí (kost'ú, soc), mazí (mazú); / misto

dlauhého è: víra (wëra), pisen (pesen), línost (lënost');

w obecné mluwë i chlíb, chlív, lito. 2) e misto o a)

w instr. bokem, rohem, synem, a lok. dobrém, ma

lém, suchém ; b) w pfit. c. ukaz. zpûs. neseme,

chceme, známe ; c) w zastaralém min. casu : nesech,

nesechme, neseste, nesechu ; d) we slowci: nebe. 3)

e misto eyr. -b : pisek, vehnati, sebrati. 4) y misto

i wsudy w obecné mluwë : zly (zlé), dobry (dobré),

nyst (nésti), dylka (délka). o) ey, cti cj, misto y wsudy

w obecné mluwë : mlejn (mlyn), bejk (bjk), pejeha

(pycba), mejdlo (mydlo) : fídceji misto í : cejtím (cí-

tím), sejto (sito), zejma (zíma). 6) Bfiskawé r místo

r\ rj, jako w polstinë : fád, tváf, fetëz, femeslo, tfi,

pre, pfi, odkud pofekadlo : nepfepepfi kmotfe Petfe

wepre pepreni. 7) к misto p : kfepelka (pfepelka),

kapradi (papradi). 8) st misto с : stfevo (crevo),

stfída (crëda), stfemcha (cremcha), stfep (cтep). 9)

St misto sc, sc: ohnistë, v Polstë, lidstí, královstí.

10) pfísuwné v pfed zacátecnym c w obecné mluwë:

voba (oba), voko (оko), votruby (otruby), vobëd (obëd),

vod (od), von (on); nachází se i wnëkterjch jinych

nárecích, jsauc wûbec we slowanstinë welmi rozsifeno.

11) pfídawné c w pfíslowcích w obecné mluwë: vi-

cejc (více), pozdëjc (pozdëji), dáleje (dále).

RÜZNORECÍ. Náfecí ceské we swé wlasti, zwlá-

stë w zemi ceské, od pfírody welmi ostrymi mezemi
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owarowané a od spisowatelûw w bëhu mnoha století

dle pfísnych prawidel wzdëláwané, jiz w pfedáwní

dobë w jednotwárny celek splynulo, tak ze podnes

w Cechách jen welmi nepatrné rozdily we mluwení

u obecného lidu onde i onde w horskych krajích,

n. pf. w Krkonosích, od Wrchlabe a Jilemnice az

k Semilûm, jestë znamenati lze. Patrnëjsi rûznost

panuje na Morawë, kdez zwlástë Hanáci a Walachowé

mnoho zwlástního a do jinych náfecí zabíhajícího

we swé feùi zachowali, u pf. onino e misto y: ve

(wy), me (my), te (ty), rebe (ryby), abech (abych), me-

slím (myslím) ; o misto ces. и, au, pol. a : bero (be-

raii), mo (mau) , hoba (hauba, huba), zarmotek, ne-

chajo, roko (ruku, rukau); pfedsuwné h: hon (on),

hozké (auzké), hobëset (obësiti); tito ja, a misto e,

e : sobja, tobja, mja, tja, sja, sica (sobë atd.), a r

misto r : trebas, suela, prec atd. /" 'i'

SLOWESNOST. Ceskau literaturu, zároweñ

polské, ohledem na bëh jejího rozwinutí, nejpo-

hodlnëji na ctwery wëky rozdëliti míizeme, totizto

1) wëk mladosti, od nejstaràí doby az do Husa

[1410] ; 2) wëk muzského kwëtu a plodnosti, od

Husa az do bitwy Bëlohorské [1620]; 3) wëk sestár-

nutí a aupadku, od bitwy Bëlohorské az do uwedení

nëmciny do wsech skol a aufaduw zemskych i mëst-

skych [1774] ; 4) wëk pocínajícího znowurození, od

uwedení nëmciny do skol az do nynëjska [1774—

1842]. Z prwní doby wytonulo potomstwu jako

diwem nëkoliko neocenënych, carownë krásnych po-

mníkûw cistého národního básnictwí, známych pod

jménem Líbusína saui/u z konce IX stol. [wyd. 1820,

1822, 1829, 1840], a Rukopísu Kralodwcrského okolo

1280 — 1290 [1819, 1829, 1836]. Nernéne wzácné
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památky, co zrcadla obcanského bytowání tehdejsích

Cechûw, jsau ústawy práw, známé pod jmény kníhy

starého pána z Rosenberka, sestawené pfed r. 1346,

snad jiz w XIII stol. [wyd. 1838, 1840], ráda práwa

zemskéhc, ok. 1378—1400 [wyd. 1838—1842], a

tvíjkladu, práwa od Ondrcje z Dubé, ok. 1400 [wyd.

1838], tez nëkteré aufední pisemnosti a listiny z XIV

stol., wydané w Palackého Archiwu ceském [1841 sld.]

Jest jestë nëkolik jinych pro jazyk dulezitych pa-

mátek ceského básnictwí onoho wëku, nejwíc nápo-

dobení aneb pfelození oblíbenych tehdáz w západní

Ewropë wzorûw ; dále nemaly pocet náboznych a

ascetickych spisûw, mezi nimiz jádrní plodowé Slít-

vêho [kw. 1375] , pfekladuw zaltáfe a ewangelií,

ano i jinych knih písem swatych. W druhém wëku,

jenz s Husem se pocíná, takorka cel^r národ cesky'

oddal se umení bohoslownímu. Hus [1409 — 1415]

reformatorem tak dobfe w jazyku a literature , jako

w nábozenstwí, slauti mûze. Smër, jím národnímu

duchu a tím i národní literature dany, trwal potom,

s malymi, nepatrnymi promënami, az do konecného

zlomení národní síly na Bíléhofe. Celá témër lite

ratura onoho wëku jest jen nekonecná wariace oné

známé zásady : »Wsecka sláwa, wsecka krása —

polní tráwa!« Není tedy diwu, ze wëk ten, w nëmz

we Wlasích Ariosto a Tasso, w Illyrsku Zlataric a

Gundulic, w Polstë Kochanowski swá nesmrtná díla

básnili, w Cechách ani jednoho klassického národ-

ního básníka nezplodil. Ostatnë psáno mnoho a w roz-

licnych tfídách, pûwodnë i pfewodnë, a prosaicky

sloh se ku podiwu zdokonalil, zwlástë pfiôinëním

Bratfí ceskych. fíehof Hrubi} [umf. 1514] a Wí-

klcrín Kcrnel ze Wsehrd [umr. 1520], sami duchem
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fectiny a latiny odkojeni jsauce, snazili se wzdëlati

cestinu dle wyssích, klassickych wzorûw: posledni

pozûstawil potomstwu drahau paniatku w knihách

o práwích ôeskych [wyd. 1841]. Uwedením do Cecll

umëní knihtiskafského (prwní tisk jest historie Tro-

janská 1. 1468, celá Biblí wysla 1488), a rozsírením

se w nich ucení nëmeckj'ch reformatorûw zwysila

se duchowní a literní cinnost národn w témz amëra,

jakymz jí od Husa dán jest. Z wVteônëjsích spiso-

watelûw tohoto druhého oddílu téz doby, jichz ne

níálo jest, pfipomeneme zde jen dwa, jenz wzornau

cestinau psali: JVeleslawína [umf. 1599] a Komen-

skt'ho [nar. 1592, umf. 1672], ackoli posledního jen

wychowání a literní prwotiny do tohoto wëku padají.

Nez nejstkwëlejsí pomník jazyka této doby, w nëmz

cesky duch dokázal. jaké wysky po stoletém namá-

hání w jistém smeru dosíci mohl, jest Bíblí KraLícká

[1579—1593], arcidílo, jakymz na onen cas sotwa

ktery' jiny národ wykázati se mûze , plod ucenosti

a pilnosti osmi saudëlníkûw, Bratfí ceskych. We tfetí

dobc, po bitwë Bëlohorské [1620], jak duchowní

ziwot národu, tak i matefsky jazyk a literatura do-

cela klesly. Wyhnáním pfemozené strany ze zenie

wyhrnul se kwët a síla národu na hfbitow do cizinv.

Co pozustalo, w krátkém patnácti let casu pfedëláno

a obráceno do kona i konce. Jazvk ceskj'', odkázán

sedlákûm a luze, u slechty a mëst'anûw wesel w po-

tupu; do státního jednání mveden jazyk nëmecky,

do kanceláfí wedlé ceského také nëmeckv [1627], a

we zpustlé tfidcetiletau wálkau zemi osazowáni Nèmci.

We skolách panowala latina. Wsickni spisowé tobo

casu nesau na sobe znaky jak aupadku nauk a

oswéty, tak i zalostné zkázy jazyka. We ctwrtém
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wëku doplnëny prostfedky ke znëmceni Cech, w tfe-

tim zacaté, uwedením nowych nëmeckjch skol trí

stuphûw, normálních, hlawních a trivialních [1774],

téz podlozením nëmciny misto latiny co nástroje

wyucowání we wyssích skolách [1776], a wyobco-

wáním cestiny ze wsech aufadûw zemskych i mëst-

skjch, zwlástë wplywem tehdejsího arciwéwody, po-

tomního cisare Josefa, pfelití wsech rûznorodych

národûw rakauské rise w jeden, t. nëmecky, zamë-

fujícího. W této tísni nastaupilo mimo nadání wzkfí-

sení jazyka ceského, následkem jednak wzniklého

tehdáz ausilí o nauky a umëní po celé Ewropë, jed

nak odstratiëní tíhoty potud na literature wseho

druhu w Rakausku lezící, jednak i jinvch okolností.

Dcbrcwsky [umr. 1829], ac nëmecky pise, zacal dû-

kladnëji zpytowati sklad a historii jazyka ceského;

Prccházka [umf. 1809] objewil tiskem mnohé wzácné

památky starsí literatury; Kramcríus [umf. 1808] po-

dáwal lidu pfimëfené na onen cas potfebám jeho

ctení poucného i zábawného obsahu. Lid procitnul

z hlubokého, dlauhého sna. Pocet spisowatelûw ce-

skych mnozil se rok po roce. К wyssímu stupni po-

zdwihl literaturu národní Jungmann [nar. 1773], pû-

wodce lepsího wkusu a twûrce nowého slohu prosau

i wersem. Za ním zjewili se básníci wyssího ducha,

Kollár a Celakcwsk^. Pole literatury národní roz-

sífeno dûkladnymi pracemi zde od Hanky, tarn od

Palackého, onde od Presla a opët jinde od jinvch,

jejichz pûsobení jestë trwá. Nemalá cástka národu

nabyla powedomí swého urcení a powolání. Morawa,

od starodáwna werná saudruzice Cech, stejnych

s tëmito w literature zakusowala losiiw: procez o ní

zde zwlástní fee se neciní. — U Slowákûw w Uhfích
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starsích památek feci nad wëk Husitsky není: w teto

dobë pfilnulit* oni w literature k Cechûm, wkladv

swé do obecné duchowní pokladnice podlè mozností

pfinásejíce. Z lûna jejich wysel Bencdíclí z Ntdcier

[umf. 161b] a Trancwskjj [unir. 1637]. Pohromv,

pochowawsí na cas jazyk a literaturu w Cechách,

nezasáhly w tez mí fe Uher ; procez we Slowácích na

schylku XVII a zacátku XVIII st. cistëji a spráwnëji

psáno, nezli w samych Cechách, jakz spisowé AVr-

mana [umf. 1740], Btla [umf. 1749], bratrûw Bahy-

luw [1734—ПЬ9], Ambrosía [umf. 1746], Hruskcwíce

[umf. 1748] a jinych doswëdcují. W nowëjsích casích

pole spolecné literatury ceskoslowanské w Uhfich

s prospëchem wzdëláwali Tablíc [umf. 1832], Palkc-

wíc a Kollár. — Nejlepsí mluwnice ceská jest od

Dcbrcwského [1809, 1819, cesky od Hanky 1822];

auplny a dûkladny slowník od Jungmanna [1835 —

1839]; sbírky národních pisní ceskych od Celakcw-

ského [1822] a Erbcna [1841], morawskych od Susíla

[1835], uhersko-slowenskj'ch od Rollara [1834]. Hi-

storii literatury ceské psal Jungmann [1825].

§. 23. Nárecí uhersko-slcwenské.

POLE. Cára, náfecí toto obmezující, bëzí na

wychodë hranicemi náfecí maloruského, jiz dfíwe

wvznacenymi, od austí Ternawy do Ondawy we sto-

lici Zemnenské az do Piwnicné na Popradë; na se-

weru hranicemi náfecí polského od Piwnicné az do

hory Sulowé mezi wsemi Beskydem a Podwysokau;

na západë hranicemi náfecí ceského od hory Sulowé

az do stoku Morawy s Dyjí i Myjawau; odtud se

spaustí korytem Morawy, Uhry od Rakus dëlícím,

azdoDëwína; odtud se obrací na wjíchod píes Pres
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purek, Ceklis, Sene, Galantu, Dioseg, ke Stfedë na

Wáhu; odtud se chylí k jihu pfes Moconok, Urmín,

Nowézámky az témer k Dunaji u Radwanë, zahybá

k seweru pomimo Perbety, Cehy, Baracky k St. i

Now. Tekowu ; odtud táhne k wj'chodu pfes Lewice,

Kostelní Morawce, Medowarce, Cabrak, Litawu pod

Modry Kamen ; odtud zachází zpátky k jihozápadu

k Iplu u Kosih a Kolárú; odtud se wrací k sewero -

wychodu nejwíce korytem Iplu, s malym wycbj1eшт

k Secanûm, az ke Kalondë; odtud bëzí pfes Luee-

nec, Rymawskau Sobotu, Balog, Lewart, wedlé Ge»

meru, pfes Plesiwec, Kunowu Teplici, Roznawu,

Uhornau, Äloldawu do Kosic ; odtud se spaustí k jihu

okolo Hanisky, wrací se na sewer do hory Ronawy

nací Ruskowau, a opët se spaustí k jihu korytnm Pio-

nawy az pod Ujhel ; odtud preskakuje az ku bfehu

Rodrogu mezi Sárysskym Potokem a Zemnem (Zem-

linem), wrací se mimo Barance pfes Hardici na sewer

k austí Ternawy do Ondawy, kdez do hranic náfecí

maloruského, od nichz jsme wysli, wpadá. W tom

obmezení prebywají Slowáci w patnácti stolicích

sewerozápadních Uher, totiz w Trencanské, Turcanské,

Orawské, Liptowské a Zwolenské celé, w Nitranské,

Spisské, Sái'ysské, Tekowské, Zemnenské, Gemerské

a Hontské we wëtsi polowici, w Prespurskc, Nowo-

hradské a Abaujwárské w mensí polowici. Mimo to

nacházejí se osady slowenské we dwaceti jinj'ch sto

licích, a sice w nejwëtsím poctu we stolici Pest'an-

ské (asi % obywatelûw) , jmenowitë od Wacowa

k sewerowychodu, s pfechodem do stolice Nowo-

hradsk«5, Comád, Аca, Domoh, Tót-Djurk, Guta,

Bír atd., wychodnë od Pesti Palota, Cerner, Tarca,

Cinkota, Rákos-Kerestúr, Rákos-Cába, Weces, Maglód,
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potom Péterka, Bine, dále Asod, a níz Pilis, Alberti,

Ceglíd, na jihu M. Kéreá, na Dunaji Ed'ház atd.,

dále mezi Dunajem a Tysau we stolici Nowohradské

pod Filekowem Rad'owce, Cakanház atd., w Tor-

nanské Brakon, w Borsodské u Miskowce Arnutowce

(Arnot), Besenowo, Kerestúr, w Uhwárské mezi Ru-

síny Bezowce, Jeñasowce,' Rewistë, Jenkowce atd.,

w Bácske Petrowce, Hlozany, Piwnica, Kulpin, Kisáô,

Bajsa, Lalic a j., za Dunajem we stolici Wesprimské

Lajos-Komárno, Cerná atd., w Komaríianské Bánhida

a j., w Ostfehumské Kamendín a j., za Tysau we

stolici Sabolcské Nired'ház, w Bíkesské Sentes, Sarwas,

Caba, Tót-Komlós, Birincok, w Canadské Nadlak,

w Aradské Mokrá, Pitwaros, Semlak atd., w Temes-

ské Butin, w Torontalské Aradac , Hajducica atd.,

we wojenském pomezí w nemecko-banátském pluku

Kowacica, Padina, w Petrowaradinském pluku Stará-

Pazowa atd. Na wzájem jsau i w obwodu zemë

slowenské nejedny osady cizojazyoníkinv, a sice: në-

mecké, at' o mëstech, jako Prespurek, Sw. Jifí, Pe-

zinek, Modra, St'áwnice, Bystfice, Kremnice atd.,

mlcíme , we stolici Nitranské a Turcanské Nëm.

Práwno, Krikehaj (Handlowa), Chwojnica a j., w Te-

kowské Welkopolja, Perg a j. u Kremnice, w Ge-

merské Dobsina , we Spisské celé pásmo mëst a

wesnic od Gñazdy a Lubowné az do stolice Abauj-

wárské, mezi nimiz dwë králowská a sestnáct tak

jmenowanych Spisskych mëst (Kezmarek, Lewoce,

N. Wes, Smolník, Hnilec atd.), w Abaujwárské Wysní

i Nizní Mecenzajf; mad'arské w Nitranské od Nitry

ke G^mesi atd. Slowáci sausedí na wychodu s Ru-

síny cili Malorusy po cáfe od austí Ternawy w On-

dawu do Piwnicné na Popradë; na seweru s Poláky

SLOW. IÚKODOPIS. 9
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po cáfe od Piwniàné do hory Sulowé mezi Besky-

dem a Podwysokau; na západë nejdfíwe s Morawany

po cáfe od hory Sulowé do austí Dyje i Myjawy

w Morawu, potom s Nëmci od stoku dotcenych fek

do austí Morawy uDëwína a dále az pod Prespurek;

na jihu s Mad'ary po cáfe od Prespurka az do austí

Ternawy w Ondawu w Zemnenské stolici, s malau

pfítrzí w jizních koncinách stolice Spisské a sewer-

ních Abaujwárské, kdez Nëmci mezi Slowáky sídlící

s Mad'ary se stykají. Obzwlástních jmen, hodnych

pfipomenutí, nemnoho : Sotád bydlí we stolici Zem-

nenské mezi Stropkowem, Sninau a Humennym, Her-

nàcí w celém podkfidlí Tater, na rozdíl od Deine-

zemeáw , osadníkûw na rowinách mezi Mad'ary, Trpácí,

Krekácí , pauhé pfezdíwky, atd. Wsech Slowákûw

pocítalo se 1. 1842 do 2,753.000, z nichz 1,953.000

katolíci a asi 800.000 protestanti jsau obojího wy-

znání, Helwetského zwlástë na wychodë od Kosic

k Uhwáru, w 21 církwích we stolici Abaujwárské,

Zemnenské a Uhwárské, jmenowitë w Tusicích, Ter-

howisti, Banowicích, Luckách, Rewisti, Bezowcích,

Jenkowcích, Jeñasowcích atd.

ZNAKY. 1) Siroké hlásky a a « : cakat (cekati),

casa (dise), dusa (duse), prjádza (pfíze), zajac (zajíc),

mesjác (mësíc) ; luby (liby), klúe (klíe), ôujem (ciji),

luto (líto), pluca (plíce). 2) a nebo ä místo noso-

wého e : ma, t'a, sa, maso, rjad neb mä, tä, sä, mäso,

räd. 3) e misto è: clovek, verny, vecny, v dome;

nez po d, n, t casto t: dëcko, nëmy, v kutë; a

dlauhé i po retních wzdy jako je : vëra, mëra, pë-

sok. 4) o misto e a) w instr. krokom, duchom, da-

rom, a lok. dobrom, malom, suchom; b) w pfít.

c. ozn. zp. nesemo, chodímo, dámo, fídôeji e : ne-
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seme atd. ; c) we twofeni slow : nebo, slunko, ohni-

sko, líco, pleco: d) místo cуr. "b : pësok (pisek),

hrnok (hrnek), vëtor (wítr), ptáeok (ptáôek), pri-

Sol (pfisel), vojsli (wesli), zobrali (sebrali). 5) hr-

delní k, h, ch pfed e (misto e) bez promëny : v ruke

(w ruce), na nohe (na noze), po streche (po stfese),

jako we welkoruském, fídôeji s promënau: v ruce,

na noze. 6) Zubní d, t w pfíбestí a z tëch odwo-

zenych pfídawnych bez promëny : pozlatëny (pozla-

ceny), chytëny (chyceny), súdën^ (sauzeny), osu-

dën^ (osizeny). 7) dz misto 2, cyr. id: prjádza

(pfíze), núdza (nauze), medza (meze), nezobúdzaj,

nevyvádzaj. 8) r ôüi rj pûwodní: repa (fípa), reo

(fee), rjeka (feka), rjad(fád). 9) c pûwodní w: örewo

(stfewo), crëvice (stfewíce), crep (stfep), ceresnja

(tfesnë), cerëslo (tfislo). 10) Gen. pfíd. -iho : do-

briho, dat. -ímu: dobrimu, fídceji -j'êho, -jêmu: do-

brjého, dobrjému. 11) К tëmto /.nak fun mozné pfi-

dati nëkteré mistné, dle stolic a okolí, jako a misto

ei с sùah (sníb), sadat (sedati) , lad (led), lan (len) ;

e místo y : vrske , ptáke , rohe ; wysutí wkladného

a : slnko, sdp, dlh, zlty, klzky, tlsty, chlpât^'; V

místo f na konci slow: dau (daf), poslau (posfaï), * /**

prisou (pfiseï). /

RÜZNORECÍ. Nafecí uherskych Slowákûw jest

mluwa lidu horského, pisemnë newzdëlaná, z pfíciny

ze Slowáci od dáwních casûw spolecnë s Cechy a Mo-

rawany, ai knëkterymnowj'mpokusnm,jednoho spi-

sowního jazyka, t. ôeského, uzíwali. Není tedy diwu,

ze nárecí toto we mnozstwí rûznofecí se rozdrobilo.

Z tëchto wytkneme zde zejména jen jedno, ponáse-

jící se na feö polskau, we stolici Spisské, Sárysské,

Abaujwárské, Zemnenské a dílem i Orawské, w nemas

9*
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1) seplawé sauhlásky с, i, i, nedûslednë uzíwané :

w lese, kaèmar, 6o, nakosim, kedz (kdy), byá, dze

(kde); 2) c, dz misto f, d'\ pojdzece (pûjdete), bu-

dzece (budete) ; 3) A misto ch : hyba, dyhac ; 4) hrubé

i: jaMucko, mfadosc, spadfa, podafa; 5) wkládawé

c, c, и, a: serce, zofty, piling, barzo atd.

SLOWESNOST. Tato, jakz feceno, Slowákûm

s Cechy a Morawany od starodáwna spolecna jest.

W nowëjsích бasích jali se Bernolak [umf. 1813],

НоЩ a nëktefí jiní raziti Slowakíun we spisowní

reci nowau cestu, onen w grammatice [1790], slow-

níku [1825] a biblí [1829], tento we wyteônjxh bá-

sních [1824, 1841], coz, jak daufáme, posawadní a

na wzdy zádaucí »jednotë ducha we swazku pokoje«

w celosti na ujmu nebude.

H L A W A III.

ЙЕС LUZICKO-SRBSKÁ.

§. 24. Pele, znaley a náfecí.

POLE. Йec luzickosrbská, w nëkdejsi dobë po

celé wlasti polabskych Srbûw, od Sály pfes Labe az

k Odre, t. po Mísni, Luzici, i krajinách pfílezících,

rozsírená, podnes jiz jen w malé cástce horní i dolní

Luzice, na dyl od Lubije do Luborasa, na síf od

Muzakowa do Komorowa, asi ode 142.000 dusí, co

na nëjakém wsudy od nëmeckého jazyka oblitém
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ostrowu, se mluwí, na dwé náfecí, horno- i dolno-

luzické, rozdëlená.

ZNAKY. 1) o misto e : zona (zena), polo (pole),

nebjo (nebe), ramjo (rámë), coïo (tëlo). 2) o misto

a po plynnych i' a r s nëmau: zfób (¿lab), dfoíi

(dlañ), zfotnik (zlatník), broda (brada), strona (strana),

próch (prach), mróz (mráz). 3) í a y rozdilné, toto

jako ruské ы : by6 (byti), ty, svëtïy, i po c, s, г :

zyma, sym (jsem), cyïy (cely), khcyé. 4) po h, g, c/i

a k wzdy í: doflii (dlauhy), drogi (drahy), kij (kyj),

kic (kitka). 5) khe, he, ke, me, ne, be, pe, ve, kdyz

jsau krátké, znëjí mëkce cili jotowanë, nikoli wäak,

kdyz jsau dlauhé: khjetry (chytry), hjerc (herec),

kjelko (koliko), mjelu (meli), njesu (nesu), bjedro (be-

dro), pjekar (pekaf), vjedu (vedu) ; nez : rubé (hrubé),

khromého (chromého), hidzenému (hyzdënému). 6)

kh neb k misto ch na zacátku slow: khlëb, khvila

(chwíle), khudy (chudy), khetry (chytr^), khodzic

(choditi), khovac (chowati). 7) dwoje /, twrdé a mëkké,

jako w rustine a polstinë : hïova (hlawa), kïoda (klá-

da), pfomjo (plamen); lëto (leto), lës (les), klëtka (klec);

hrubé f hornoluzicky zní jako v, procez nëktefí i

toto písí. 8) mëkké r : fany (fádny), njefad (nerád),

pjekar (pekaf), kovar (kowáf). 9) promëna mëkkého

r, nëkdy i twrdého r, po p, t Л k w í, kteréz nëkdy

jako s neb s zní a tak i pise se: hluz. psasc (pfá-

sti), paed (pfed), votsiè (ostfiti), bratse (bratfe), sotsa

(sestra), ksiz (kriz), dluz. psasas (prositi), psavica (pra-

wice), tsochu (trochu), táava (tráwa), ksik (kfik), káu-

py (kraupy). 10) A pfedsuwné: hokno (okno), huzda

(uzda), hobaj (oba), hinajki (jinaky), hiè (jíti). 11) г»

pfedsuwné : hluz. voheñ (oheñ), vobróo (obruc)j vote

(otec), dluz. vot (od), voci (oci), votsi (ostrif). 12) wy-
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sauwání e místo b stojícího : hluz. vote (olee), vënask

(wënecek), dluz. ptask (ptácek), skock (skocek). 13)

odsauwání sauhlásek h a v pfed jinymi na zacátku

slow : ïadki (hladky), nëzdo (hnëzdo), rimaè (hfímati),

vëzda (hwëzda), hluz. róna (brána), ïosy (wlasy), cera

(wcera), dluz. cora (weera), jasoïy (wesely), sikjen

(wsecken); nez g w dluz. obycejnë zûstáwá. 14) od

sauwání s pfed tr : votsic (ostfiti) , truna (struna),

sotsa (seslra), tájecha (slfecha), traslivy (strasliwj'), ca-

stëji w hornoluzickém, fídceji w dolnoluzickém. Ib)

Gen. mn. p. u zenskych na -cv : dusov (dusí), zenov

(zen), muchov (much). 16) Dwojny pocet jak we

sklonowání, tak i w casowání, pilnë setfeny.

NÁRECÍ. Ackoli fee Srbûw luzickych té doby

jiz, pfewahau silnëjsích sauseduw, do tësné obruby

nëkolika malych okresûw wmëstknána jest ; wsak nic-

ménë nejen na dwë urcitë od sebe odlaucená náfecí,

horno- i dolnoluzické , nybrz i na nëkoliko podfecí

se dëlí. Domácí znatelé pocítají pauze w hornolu

zickém náfecí ctwero podfecí, t. Lubijské, Budysin-

ské, Holanské a mluwu katolick^ch Srbûw, k nimz

jiní jestë pfidáwají páté, t. prostfední mezi náfecím

horno- a dolnoluzickym. Dûkladnëjsí malichermfch

tëch rozdilûw wymëfení a wyswëtlení ucenym domo-

rodcûm zûstaweno budiz : my pfejdeme k náfecím.

§. 25. Nárecí hornoluzícké.

POLE. Hranice, wnichz se toto náfecí zawírá,

pocínají se u feky Nisy sewernë nad Muzakowem, a

jdau na západ rozhraním okresuw Muzakowského

i ¿arowského, potom onoho i Hrodeckého, ke

stoku M. i W. Sprewy pod Sprecí; odtud se táhnau



§. 25. Nàfeii kornotulické. ЮЗ

jizní stranau wedJé Zabrodu a Bluna k W. Parcowu;

odtud pokracují rozhraním okresûw Wojereckého a

Kalawského blízko ke Komorowu ; odtud se obracejí

k jihu za wsi Taôeci, wedlé Bokowa a Lipy, za wsemi

Krepjeci, Zurici, Palowem, Zemici a Trechowy; odtud

pfecházejí k wychodu za wsemi Welecinem, Korzy-

mem, Kumlandem a Starym Lubijem az k mëstu

Lubiji; odtud bëzí prímo k seweru podj'l a okolo

wsí Budy, Opole, Khoïmu, Hosnice, Hamorsca, Spá-

leného a Zahore; odtud pfes Nisu za Wjesk aKobelri,

kdez nad Muzakowem do tecky, od níz jsme wysli,

wpadají. Podlé toho sídlí Hornoluzicané w okresech

Budysinském, Wojereckém a Muzakowském, sause-

díce na seweru , od Muzakowa az ke Komorowu,

s Dolnoluzicany, ostatne wsudy Nëmci otoceni, jakoz

i wnitf tohoto wymezení s nimi promícháni jsauce.

W tomto prostranstwí pocítá se lidu asi 98.000,

z nichz 60.000 w saském, 38.000 w pruském státu,

a sice 88.000 protestantûw a 10.000 katolíkuw. Zpo-

krajinskych jmen známá jsau Holamhv (Holanjo), oby-

watelûw lesûw na panstwí Wojereckém a Muzakow

ském, a Polskych (Polscy), w rowinách jiznëji pod

onëmi meskajících.

ZNAKY. 1) Místo b a ъ bud' e : velk, verba,

bud' c : poïny, corny, bud' y : cyrcu, dyrkotam, syïza.

2) и casto místo о : hule (holec), kruvar (krawar),

stu (kdo), dvur, puf. 3) h: torhac, noha, roh, bo-

haty. 4) di a c misto W, t: dzak (dík), celedz, pjedz

(pid^, dziv (diw), vièaz (wítëz), davaó (dáwati), bro-

dzié (broditi). 5) s misto s po d a ( : mfódsi, sïódsi,

radsi, krótsi, bohatsi. 6) Praes. indic. 1 osoba -и :

biju, vuknu, prosu, honju, óefu (ill. teram, pello),
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mjenuju, spytuju, kdez w dolnoluzickéin -т.: bijom,

psosim, ïovim, mazom, rezom.

SLOWESNOST. Luzictí Srbowé, ac malá wëtew,

pfedce pro rozdíl náfecí w literature, pokudz ten

skrowny pocet jejich náboznych a jinych knih tak

slauti mûze, na dwé se oddëlili. Йeo luzická, zajisté

jiz welmi casnë potlacowána a pronásledowána (w Lip-

sku a Mísni 1. 1327 uzíwání jazyka srbského zákony

prisne zapowëdëno) , ze staré doby, az do casu refor-

mace, nizádné pisenmé., na naàe easy doslé památky na

swëtlo newydala. Léta 1520 zacalo seucení reformatûw

z Witenberka po Luzici sífili , a ewangelictí knezí po-

kusili se o pfelození nejpotfebnëjsích knih pro sluzby

bozí a lid. Stawowé luzictí, we swych sneseních 1. 1538,

1551a 1570 o zwelebení skol a církwí se zasazujíce, téz

duchowenstwu potfebu dûkladné známosti domácího

srbského jazyka na srdce wzkládali. Z XVI stol. za-

chowaly se w rukopisech Agendy, t. fád sluzeb be

zieh, a w knihownë Berlínské i cely Nowy Zákon

od Míchala Jakubíce 1. 1548 na srbsko prelozeny.

Tiskem wysel jen Lutheruw katechismus od Wan-

rícha, w Budysinë 1597. W tficetileté wálce úsilnë

pracowáno o wykofenení jazyka národního, a 16 far

znëmceno. Po utisení té wichfice ujal se w druhé

polowici XVII stol. potfeb lidu srbského a pfes pul-

století o wzdëlání jeho ústy i pismem horliwë se

zasazowal Frcncel [umr. 1706], pfeloziw pisma swatá

a wydaw mnoho náboznych knih. Pro katolické Srby

zarazil nowy zpûsob psání Tícínus [1679]. Léta 1716

zalozen w Lipsku a 1. 1749 we Witenberku zwlástní

ústaw pro luzické protestantské kazatele, a jiz nëco

dfíwe, t. leta 1704, w Praze seminár pro katolické

kleriky. Od té doby wycházely bohosluzebné a ná



§. 26. NâfeH dolnoluiickê. Юо

bozné knihy neco castëji; anobrz Mahn i o ôaso-

mërné pfetlumocení nëkolika zpëwûw z Klopstokowy

Messiady se pokusil [1806]. Celá biblí wydána pro

ewangelíky pëtkráte , 1. 1728, 1742, 1797, 1821 a

1823; Swctlikiiw pfeklad pro katolíky zûstal netistëny.

Nejnowëji wydali Haupt a Stricter sbírku národních

pisní [1841]; Jcrdan zacal maly casopis: Jutrnicku

[1842]. Dobrau grammatiku, dle saustawy Dobrow-

ského, sepsal Jcrdan [1841]; snesitelného slowníka

posawad není. Smolef a Jordan uwedli nowy dû-

slednëjsí prawopis.

§. 26. Nàfecí dolnoluiícké.

POLE. Cára obwodná wychází na seweru od

osady Sénhéhe, bezí k jihozápadu, nad wsemi Ocho-

sem, Biefegurami, Misínem a Ksadowem az k Bobe-

licûm; odtud se spaustí k jihu za wsemi Lubnjowem,

Kawkoici, Psinau, Lazem, Rasinau, Wujeskem, Sedli-

scem a Kosinau az k rozhraní obau náfecí mezi Komo-

rowem a Taceci ; odtud se wrací na wychod po wy-

mëfeném jií rozhraní obau náfecí az ke stoku M. i

W. Sprewy; odtud se wznásí k sewerowvchodu roz-

hraním okresûw Grodeckého i Muzakowského, pak se

tocí k seweru rozmanitymi oklikami za wsemi Síkem

Rjascany, Dubrawau, Wiwowem, Zakrowem, Rado

wici, Jansoici a Pustymi Drëwci, a wpadá do pocá

tecné tecky nad osadau Sénhéhe. W tomto obwodu

t. w cástce okresûw Chotëbuzského, Kalawského

Grodeckého a Zorawskí4io, pocítá se asi 44.000 dol

noluzickych Srbûw, wesmës protestantûw, na jihu

s Hornoluzicany se stykajících, ostatnë wsudy od

¡Xëmcûw obklícenj'ch.
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ZNAKY. 1) Mimo e, o, téz a, ja misto b a ъ :

perscen (prsten) , poíny (plny) ; carny (cerny , cyr.

сrbny), mjac (mee, cyr. тbб). 2) a a ja nëkdy misto

e: jaden (jeden), vjasofy (wesely), vjacor (wecer),

njasony (neseny), gajask (hájecek). 3) o misto e mno-

hem hustëji nez w hornoluzickém, zwláste po mëk-

kych: buzos, buzo, buzeso (budes, bude, budete),

ryjaso (ryl), ryjos (ryjes), Muz. budzes, budze, bu-

dzece, ryjase, ryjes. 4) g misto h : bog (bûh) , togo

(toho), drugi (druhy) ; nez w pfedsuwce h : hobaj (oba),

hokno (okno). 5) c т. ¿г voci (oci), cas (cas), cinit

(cinil). 6) s misto hornoluzického c, cyr. t : îoka (loket'),

pus (pauï), vofas (wolaï, wolati), vizes (widët', widëti),

pïasony (placeny, od platiti). ") i misto hornoluzi

ckého di, cyr. </': zeñ (dzen, den), buzos (budzes,

budes), ziv (dziw, diw), zerz (zerdz, zerd). 8) r misto

г, jako w illyrstinë : tuder (tudez), nizer (nikdez). 9)

g pfed sauhláskami na zacátku slow newysuté : gïava

(hlawa), gfos (hlas), grac (hrác), grom (hrom); nëkdy

wsak i ned misto gned (hned) atd. 10) Praes. ind.

w 1 os. na -im a -cm neb -от: páosim, ïovim, bi-

jom, mazom, hluz. prosu, fovju, biju, шаги.

SLOWESNOST. Náfecí dolnoluzické stejnym 6a-

sem s hornoluzickym, t. w dobë reformace nëmecké,

pisenmë wzdëláwati se pocalo, dle swëdectwí rukopis-

ného pfekladu zaltáfe z XVI stol. w bibliotece Wolfen-

bulelské, a tiskem o nëkolik let dfiwe, nezli toto, tré

knih na swëtlo wyneslo ; nebot' Lutherûw katechis-

mus, kniha zpëwûw a agenda cili fád sluzeb bozích,

wsecky tri od Mollera, kazatele w Cupci w dolní Lu-

zici, jiz 1. 1574 w Budysinë wytistëny. Potom lid

tímto náfecím mluwící stejného s Hornoluzicany za-

kausel losu : pole národního písemnictwí lezelo la



§. 27. Pt'ipomemüí. ЮТ

dem, a o znëmôenf wsech Srbûw zwláste w bëhu

XVII stol. wsemoznë pracowáno, tak ze w cas tficeti-

leté wálky a jestë pfed wyplynutím toho století 40

srbsky ch far w okolí Beckowském a Storkowském po

nëmceno. Zdafileji odporowala domácí mluwa cizo>

zemstinë w kraji Chotëbuzském : procez nëktefí ka

zatelé, uznawse newyhnutelnost wyucowání lidu swé

pastwy, zwlástë o pfedmëtech nábozenstwí a mraw

nosti , w jazyku pfirozeném, pokusili se o spisowání

rozlicnych k tomu cíli potfebnych knih. Fabrícíus

pfelozil a wydal N. Zákon [1709], casto tistëny;

Fríco Star^ Zákon [1796]: celá Biblí wysla teprwé

1824. Jinych biblickych, bohosluzebnych a náboz-

nych knih, zaltáfûw, ewangelií, kancionálûw, kázaní

atd., wyslo posud nezauplna do padesáti. Chudau

grammatiku sepsal Hauptmann [1761]: slowník, ac

od nëkolikerych zacaty, nespatfil swëda zádny. Z ná-

rodních pisní nëco sebráno a wydáno od Ruchar-

skéhc, Cclakcwského, Smolere.

H L A W A IV.

REC POLABSKÁ.

§. 27. Pfípomenuti.

Jménem Polabanûw rozumíme zde, w sirsím

slowa toho smyslu, wsecky ony wëtwe Slowanûw,

kteréz nëkdy po obojí stranë dolejsího Labe, na zá-

padë az do jezera Plonského, fek Bileny, Luny a
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Sály, pfebywaly, na wychodë Luzice a Cech, na se-

weru mofe balückého a ostrowûw jeho dosahujíce,

a rozlicnych jmen, jako Weletûw, Bodricûw, Ruja-

nûw, Wagrûw, Drewanûw atd., uzíwajíce. Ze fee

tëchto jiz dáwno wyhynulych wëtwí do pofadi fecí

západních nálezela, patrno jednak z rozboru jednot-

цуch slow we starych letopisech a listinách zacho-

wanych, jednak téz z pozûstatkûw náfeeí drewan-

ského, o nëmz jiz mistnëjsi zmínku uôiníme.

§. 28. Ndfecl drewanské.

POLE. Drewané, jejichz jméno se ponejprwé

w listinë 1. 1004 wyskytá, zaujímali podkrají feky

Jesny, nyní Jecel jmenowané, w pruském Starém

krajisti (Altmark) a hanoweránském Lunebursku s le-

wa do Labe tekaucí. W okolí od nich zaujatém na-

lezala se mësta Ljauchiw cili Lojchowic (nëm. Lü

chow), Wojkam cili Wejdörs (Dannenberg), Ljaun-

cij (Hitzaker), Wastrüw t. Ostrow (Wustrow), Tjörska

t. Gorska (Bergen) a Klonska (Klenze). Malé toto od-

wëtwí Bodricûw pfetrwalo nejdéle baufi casu a ná-

tisk ciziny, zachowawsi se pfi swém jazyku az do

konce XVII stol., anobrz w slabych, málo známych

ostatcích swych az do dneska. Nebot' ackoli nás

Potocky a Adelung ujist'owali, ze jazyk Drewanûw

jiz dáwno docela wymizel, wsak nicménë nejen Wer-

sebe wjednom ze swych nedáwních spisûw, nybrz i

ocití swëdkowé z oné krajiny twrdí, zet' on jestë i

podnes w saukromnosti rodin a jako w ukrytosti po

nëkterych wesnicech trwá. W náfecí tomto máme

nëkoliko zbírek slow a starych formulí modliteb,

krom jedné národní písnë, na konci XVII stol. nedbale



§. 28. Náfecí drewanské. 1Q9

a nemotornë sepsanych, od Pfejfingéra [1698], Hen-

ñínga [1691—П00] a Míthcja [ok. 1691].

ZNAKY. 1) q a e nosowé : zajanc (zajíc), mangsi

(maso), pangst (pëst), ramang (rámë), disant (deset),

pjunta (pata), sjunta (swaty), vunzal (uzel), kungs (kus),

runka (ruka), stumpit (staupiti), dumb (dub), bumban

(buben), djelumb (holub). 2) Zmëna è bud' w ja, a :

chrjan (kfen), mlaka (mléko), dara (dira), clavak (clo-

wëk); bud' w г: viza (wëze), brig (bfeh), risete (re-

seto); bud' w ea : peana (pëna); bud' vi jo : ljos (les),

mjoro (míra), ljoti (Iéto). 3) o misto а : mom (mám),

joze (já), rono (rána), jomo (jáma), josin (jasen, jesen),

joji (jaje, wejce) ; podlé toho i jo misto ja w mjoro

atd., jakz wys. 4) o misto a po plynném r s nëmau :

grod (slw. hrád, krupobití), brot, brotac (bratr), kro-

da (kradu); nez po l wzdy a : klas, vías, slama, glad

(hlad), zlata (zlato), mlada (mlady), platne (plátno).

5) « a г misto a: grenca (hranice), rit'is (rákos). 6)

í, e, и misto o : rizan (rozeñ), niz (nûz), slivi (slowo),

t'iza (kûze), virjal (orel), vit (od); resa (rosa), smela

(smola), nes (nos); rodust (radost), but'an (bocán). 7)

au misto и : draug (druh), vauchi (ucho), bauk (buk),

dausa (duse), ljaudi (lidé), kiljauc (klíб), jako wlitew-

stinë. 8) ej, oj misto y: bejt (byti), mejs (mys), rej-

bo (ryba), dojm (dym), vojpet (wypiti), moj (my), toj

(ty). 9) presmyknutí sauhlásky r pûwodnë pfed a

neb o stojící: borna (brána), vorna (wrána), vorta

(wTata), porse (prase), morz (mráz), korvo (kráwa),

vorblik (wrabec); totéz w kasubském, fídceji w bul-

harském, casto w litewstinë. 10) nëkdy t místo k:

t'iza (kûze), rit'is (rákos), t'auchor (kuchaf), t'arl (z nëm.

kerl), t'auri sa (kaurí se), a d' misto g : djozda (hwë-

zda), vund'il (uhel). 11) c, s, z místo c, s, z : vicesa
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(oci), vicir, vicor (weôer), coma (cerny), vaucka (wl-

ôek), rici (reôe), vausesa (usi), sauset (susiti), dausa

(duse), zejvat (ziwot), zena (zena), niz (nui), rizan (ro

sen). 12) г» pfedsuwné w náslowí: vilsa (olse), vaul

(úl, aul), vakni (okno), vaucet (uciti), vund'ir (auhor),

o tff. vausta (usta).



CAST К A IL

JAZYKOWÉ CIZÍ.

§. 29. Indoewrcpejstí.

Jvmenowé, k jejichl wypisowání pfikraôujeme,

jak welikostí a rozsáhlostí swau, tak i zemëpisn^m

polozením, potahmo na Slowanstwo jiní jinych jsau

dûlezitëjsi a známëjsí; nebot' co nëktefí z nich, jako

nëmecky, wlasky atd., ode starodáwna se Slowany

sausedící, bud' mohutností bud' wzdëlaností swau, dáwní

nebo nynëjsí, wysoce se stkwí, tot' naproti tomu jiní,

n. pf. arbansky, osetinsk^ atd., i se Slowany slabsích

swazkûw mají, i z ohledu moci a duchowní wzdëlano

sti na mnohem nizsím stupni stojí. O jednëch i dru-

hych, zwláste za nowëjsich ôasûw a w jazykoslowním

ohledu, tolik jiz w rozlicnych zemích a jazycích,

w Nëmcích, Anglicanech, Francausku, Rusku, a sice

dûkladnë psáno jest, ze kazd^, komu o nabytí lepsí

známosti o nich ciniti jest, nenesnadno potfebnych

k tomu pramenûw a pomûcek nalezne, cehoz o kmenu

slowanském, w cizích literaturách, bohuiel, jen otôím-

sky pëstowaném, w prawdë fíci se nemûze. Z té pfí-

ciny, nechtíce powrchnë opakowati, co jiz jinde sífe

a lépe feceno jest, a ponëwadz meze pfítomného

spisu nám co nejwëtsí moznau krátkost za powinnost

ukládají, nenmzeme zde o kmenech plemene indo-

ewropejského a sewerského w tez obsírnosti, jako
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o slowanském, jednati, nybrz pfinuceni jsme podo-

tknauti pauze toho, coz k nynëjsímu pfedsewzetí na-

semu, to jest k wyswëtlení polohy a wzájemnych po-

mërûw jejich, pokudz na zemëpisné nasi mappë ob-

sazeni jsau, newyhnutelnë potfebno by4i se widl. Po-

jednámet' pak strucnë o kmenech tëchto w témz po-

fádku, w kterémz jména jejich na tabulée w zemë-

widu polozena jsau.

1. KMEN LITEWSKY. Sidla tohoto, pûwodem,

jazykem a powahau swau Slowanûm nejpfíbuznëjsiho

kmene opírají se na wychodë o sídla Nowohradskych

Welkorusûw a Bëlorusûw, po cáfe od Рeбor az do

Zaskewicûw na Wiliji, na jihu a jihozápadë o sídla

nejdfíw tychze Bëlorusûw po cáfe od Zaskewicûw

az do Horodna cili urcitëji do wtoku Hance w Ne

nien, potom Polákûw po cáfe od wtoku Hance az

do jezera pod Nordenburkem, naposledy Nëmcûw

po cáfe od jezera pod Nordenburkem az k zátoce

Kuronské nad Labiawau; na západë o mofe baltické

od Labiawy az pod osady Pusen a Irben; na seweru

nejdfíw o Rizsky záliw, wyjma pobfezí od Irbenu

do Angerského jezera, na nëmz ostatkowé Cudûw

sedí, potom o estonské Cudy, po cáfe od Aderkas-

Mojzy pfes Waltenberga-Mojzu, Rújen, Walku, Senna-

Mojzu, Hanni-Mojzu, Krusta-Pils az k Pecorûm, od

nichz jsme wysli. W tomto obmezení pole jazyka

litewského zawírají se následující kraje ruské: guber-

nie Witebské weliká cástka, cili druhdy tak jmeno-

wané polské Liwony, t. nynëjsí powëty Dunabursky,

Ljucynsky, Rezycky a cástka powëtu Dryského, gu-

bernie Liwonské jizní polowice, t. okruhy Rizsk^ a

Kessky, wyjímaje pozûstalé staré osady cudskych Li-

woncûw w okolí Sal -ace (Salis) jmenowaném; gu
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bernie Wilenská bez mála celá, tak ze jen na wy-

chodë a w jihowychodním kautë, w powëtech Braslaw-

ském, Zawilejském a Osmjanském, pfewaha jest na

stranëBëlorusûw; gubernie Horodenské sewerní cástka,

a sice w powëtech Lidském a Horodenském az po

Zirmuny a Hozi ; gubernie Augustowské sewerní

cástka, známá pod jménem Zapuscanska, pocnauc

od Nemna az pod Sejny a nad Suwalky, cili tri ob-

wody Sejnensky, Kalwarijskj' a Marianopolsky ; w krá-

lowstwí pruském drahná cástka wychodních Prus, od

sewerтch a wychodních hranic az do Sarkawy na kose

kuronské,Labiawy,Darkian a Oleska, w kterézto stranë

poslední litewská wes jest Norkiten, blízko Tapla-

kena, 7 mil od Králowce, na silnici z Instruce do Krá-

lowce. Tento celek jazykowého pole dëlí se podlé

nárecí na dwë pûly : lotysskau, we Witebsku, Liwonech

a Kuronech (s wylaucením okolí Polangy, teprwé 1.

1 827 od gubernie Wilenské odtrzencho a ke Kuron-

ské pfiwtëleného, w nëmz Litwané sídlí), a wlastnë

Utavskau, w guberniích Wilenské, Horodenské, Au

gustowské a we wychodním Prusku. Podlé toho

rozhraní mezi obëma náfecími bëzí stejnë s rozhraním

politickym mezi gubcrniemi Kuronskau a Wilenskau,

vvyjma prostor od Skud k západu, kdez cára, nárecí

dëlící, prímo pres Bartawu k mofi padá. Jest i

w gubernii Wilenské w powëtë Upitském ctwero far

lotysskych, téz w powëtë Wilkomirském w Oknistë

a Uzwintách. Wnë tohoto obmezení nacházejí se

roztrausené osady lotysské w gubernii Pskowské

w malém poctu na samych hranicích Liwonska a

Witebska, litewské w gubernii Minské jedna wes w po

wëtë Wilejském, we Wilenské w powëtë Nowohorod-

ském téz jedna wes, we Slonimském nëkoliko wsí,
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n. pr. Zyburtowscyzna, Norcewici atd., naposledy we

wlasti Bëlostocké w powëtë Sokolském nëkoliko wsí.

Naproti tomu wnitf tohoto obmezení stáwát' osad jino-

jazycníkûw w nemalém poctu, pfedewsím Bëlorusûw

w gub. Witebské, Wilenské a Horodenské, dále li-

wonskych Cuduw w gubernii Kuronské na pobfezí

od Irbenu az do jezera Angerského a w okolí osady

Radna, ktefízto poslední wsak dle nejnowejsích zpráw

jiz témef docela wymizeli, posléze Nëmcûw, jenz

zwlástë w mëstech Liwonskj ch a Kuronskych od sta-

rodáwna a ted' od nedáwna i we wychodnopruskych

w hojném poctu sícllí , anobrz okolo Gombina i po

wesnicích hromadne se rozsifují, at' o Polácích, co

pauhé slechte a mëst'anech, potom o Zidech a Tata'

rích, téz jen w mëstech se nacházejících, mleíme.

Pocet wsech Litwanûw wynásí 1. 1842 okolo 2,380.000,

a sice Litwanûw wlastnë tak jmenowanych 1,438.000,

z nichz 1,282.000 do Ruska, 156.000 do Pruska padá,

tolikéz 1,282.000 ke katolické, 156.000 k ewangelické

wífe se pfiznáwá, aLotysuw 942.000, wsech ruskému

zezlu podrobenych, mezi nimiz 822.000 katolíkûw a

120.000 protestantûw jest. Jedni i druzí mají swau

chudau, w nowëjsích casích málo wzdëláwanau lite

ratura. Litewské mluwnice a slowníky wydali, mimo

jiné, Ruhig [1747] a Míelcke [1800], lotysské mluw

nice Slender [1761, 1783], Rosenberger [1830] a Myle

[1837], slowník Slender [1791].

2. KMEN ROMANSKY. Dwojí wëtew tohoto buj-

ného a welmi rozsifeného kmene zde w uwázení se

béfe, walaská a wlaská.

a. Walachcwé cili Rumuní. Tento, jak se zdá, ze

staré zásady thracké, pfimísením fímskych a slowan-

skych ziwlûw, powstaly národ bytujet', zároweñ s ná
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rodem mad'arskym, takofka u prostfed welikého

kmene slowanského, jediné na západë národu ne-

slowanského, Mad'arûw, se dot^kaje. Hranicít' pak

na seweru a wychodë s Malorusy po cáfe od Halmûw

we stolici Ugocské w Uhfích az do austí Dnëstru,

odtud az do austí Dunaje mofem obmezen jsa; na jihu

s Bulhary po cáfe od Djurdjewského austí az do

Widina ; na západe nejdfíw se Srby po cáfe od

Widina az do Aradu na Marosi, potom s Mad'ary po

cáfe od Aradu wedlé Simandu pfes Dulu, Welky

Wárad, Welkau Létu a Satmár k Halmûm w Ugoc

ské stolici. Obsírné zemë, w tomto obwodu kmene

a jazyka walaského lezící, wtëleny jsau do tfí státûw,

a sice do rakauského wychodní cástka Uher, t. sto-

lice Marmarosská, Satmárská, Biharská, Aradská, Te-

messká, Krasowská a wlacho-illyrsky pluk, potom

celé Sedmihradsko, pak jizní polowice Bukowiny cili

okruhu Cernoweckého w králowstwí halicko-wlacli-

mirském; do ruského wlast Bessarabská, ac necele

walaská, a pfílezící k Dnëstru konciny gubernie

Podolské i Chersonské (osady Werbka - Woloska nad

Taslykem, Jaruzské starostwo, Rybnicky klíc, t. Ryb-

nica, Topala i Krecinowa, Jaborlycky klíc, Nestoita klíc

a nëkteré jiné) ; do tureckého Multany a Walachie celé ;

do podfízeného wysoké Portë knízetstwí srbskébo

cástka kraje Kladowského, Kljuc jmenowaná, s pët-

mecítma wesnicemi, téz okolí Porecského a Krajiny

nëktery díl, od Walachûw spolecnë se Srby oby-

dleny. Wnë tohoto celistwëho prostranstwí naclm-

zíme jednotné osady walaské we wychodních Uhfícb

we stolicích Satmárské, Sabolcské, Canadské a To-

rontalské, pak w Bessarabii w iijezdë Kahulském, u

prostfed mezi bulharskjmi osadniky. Mnohem zna-
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menitëjsí jsau osady tak nazwanych Macedo-Walachûw

cili Cincarûw, kterézto wsak poslední jméno témëf

tolik jako pfezdíwka platí, w Macedonii , Albanii a

Thessalii. Nejlidnatëjsi mësta jejich w tëch stranách

jsau Wlacho-Klisura w pohofi rowinu Kosturskau od

Kailarské dëlícím, na Olympu a Kambunském hfe-

benu Kokinopol a Wlaská - Liwada, w pohofí Pind-

ském San-Marina (Samérina) a Furka, potom asi dwa-

náct osad w kraji Záhofí feceném, mezi nimiz pfední

Laísta, Lesínica a Malakássi; dále w okolí mësta

Joanniny Mécowo, Serraku a Kalarítes, na wychod-

ním zwahu Pindu, w kraji Aspropotamském , témëf

cele od nich obydleném, weliká mësta Chalíki a Klí-

nowo. Z tëchto macedo-walaskych osad na . mappë

nasí wyznaceny jsau jen Tomorindza (Woskopol),

"Wlacho-Klisura a San-Marina. Naobrat sídlí w zemích

z wëtsí cástky od Walachûw zaujatych spolecnë

s nimi mnozí jiní národowé, jmenowitë w Uhersku

na seweru Rusini, jiznëji Mad'afi, potom Nëmci a

Srbowé, w Sedmihradsku Mad'arowé, zwlástë w zemi,

jenz Sakulskau (Sékelskau) slowe, Nëmci okolo Bra-

sowa, Sibina, Medjase, Bystfice atd., Armenowé w Sá-

mosújwáru, Sin-Miklósi a Ebesfalwë, w Bukowinë,

Multanech a Walachii Mad'arowé w nëkolika nowych

osadách, w Bessarabii Nëmci w dewatenácti osadách,

w Chersonské gubernii Bulharowé w sesti osadách u

Tyraspole, o maloruskych wesnicích, mezi walaskymi

w Multanech a Bessarabii roztrausenych, zwlástní

zpráwu neciníc. Pocítámet' pak wsech Walachûw

1. 1842 neménë nez 7,806.000, a sice w Turecku, t.

we Walachii, Multanech a Srbsku, 4,324.000, mezi

nimiz asi 300.000 Macedo-Walachûw cili Cincarûw

w Macedonii, Thessalii a Albanii, wRakausku 2,828.000,
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jmenowitë w Sedmihradsku s pomezim 1,330.000,

w Uhfích s pomezím 1,220.000, w Bukowinë 278.000,

w Rusku 654.000, jmenowitë w Bessarabii 554.000,

w gubernii Chersonské a Podolské 100.000. Podlé

nábozenstwí jest 6,964.000 feckého wyznání a 842.000

téhoz wyznání s fímskokatolickau církwí sjednoce-

nych w Uhfích a Sedmihradsku. Jazyk walasky dëlí

se na dwé náfecí : dakowalaské, w sewerodunajskych

zemích a Srbsku, s nëkolika podfeclmi, a macedo-

walaské, w Macedonii, Thessalii a Albanii. Prwního

mluwnice psali, mimo jiné, Clemens [1821, 1836] a

Alexí [1826J, slowníky Clemens [1821, 1837] a Ne-

jmenowany [w Bud. 1825]; druhého mluwnici Boja-

dlí [1813], slowníka jestë není.

b. Tf4achcw¿. Tato rozsífená, lidnatá, jak zdë-

dënau po Rímanech sláwau tak i nowëjsí wzdclano-

stí proslulá wëtew bujného romanského stëpu míchá

se s wëtwemi kmene slowanského w králowstwí be-

nátském a illyrském, tez w Dalmacii w nëkterych

mëstech a na ostrowích. W králowstwí benátském

sausedí Wlachowé s korutanskymi Slowenci po cáfe

od Diplowsi a Pontabla na rece Bëlé pfes Nimisu

az do Brazzany na fece Idriji, a w illyrském po cáfe

od Brazzany na Idriji az do sw. Iwana nad Dujnem.

Wychodnë od této cáry jsau jednotné wesnice wla-

ské u prostfed mezi slowanskymi jak we Furlanech

a Gorickém okolí, tak tez i w Istrii (jizní cíp Istrie,

od pfistawu Polského a Badského, osazen jest cele

"Wlachy), a mësta we wsech tëch tfech zemích, jakoz

z cástky i w Dalmacii, zalidnëna jsau ponejwíce oby-

wateli wlaského jazyka uzíwajícími, t. bud' pûwod-

ními Wlachy, bud' zwlastëtymi Slowany, cehoz na
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mappë pro nedostatek místa, téz jiné prekázky, ozna-

cowati zaumyslnë pominuto.

3. KMEN NÈMECKY. Zádny z ewropejskych kme-

nûw po tak rozsífenych hranicích se Slowany nesau-

sedí a sídly swymi do sídel tëchto tak rozmanitë neza-

bíhá, jako nëmecky. Od jezera Nordenburského we

wychodních Prusích az к Oliwë na bfehu mofe balti-

ckého a zase od jezera Gradského w Pomofanech az

k Diplowsi na rece Bëlé w Korutansku wsudy sausedi

Nëmci hromadnë se Slowany, Poláky, Cechy, Mora-

wany, Slowáky, Chorwáty a Slowenci, rozlíwajíce se

hojnymi, starj'mi i nowymí osadami swymi pres toto

rozhraní témëf do wsech wlastí slowanskych, tak ze

wyjmemeli zemë wysoké Portë podrobené, Srbsko,

Bosnu a Bulharsko, nenít' zemi od Slowanûw oby-

dlenych, w nichz by nëmeckych osad nestáwalo. Ne-

mohauce pro welikost pfedmëtu a nedostatek mista,

téz jiné pfi tom bezící pfekázky, na ten cas o weli-

kém, lidnatém a w kazdém ohledu dûlezitém kmenu

tomto a jeho jazyku podrobnë jednati, widíme se pfi-

nucena podati zde strucny pfehled hlawních osad

nëmeckych, po rozlicnych jak slowanskych tak i ji-

nojazycnych krajinách w Rakausku, Rusku a Prusku

roztrausenych.

a. W rakaaském státu prostírají se osady nëme-

cké po Cechách, Morawë, Halici, Krajinë, Uhfích,

Slawonii a Sedmihradsku. W Cechách ktery kraj wy-

hradnë, které z wëtsi a které z mensí cástky od

Nëmcûw obydleny jsau, jiz nahofe (§. 22) jsme fekli ;

zdeí pfipomínáme, ze i w oddëlenych sídlech; u

prostfed mezi Cechy, nacházejí se Nëmci pfednë u

Budëjowic we dwaceti a jedné osadë, na obojím

bfehu Wltawy, pak u Nëm. Brodu, táhnauce se od
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tolioto mësta na jih к Jihlawë a dále do Morawy,

naposledy w jednotliwych wesnicích po rûznu, zwlá-

stë w sewerních a západních krajích, jez zejména

wyeítati k jincmu casu a mistu odlozeno bud'. W Mo-

rawè, mimo kraje z wëtsiny Nëmci, s cel^m kmenem

sauwisícími, zalidnëné, Holomucky a Opawsky\, jsaut'

oddëlené nëmecké wesnice, jako nëjaké ostrowy,

jnezi slowanskymi na rozlicnych místech, nejpocet-

nëji u mëst Switaw, Moheînice, Tfebowé a Bfezowé,

рak u Jíhlawy, sauwisíce s dotôenymi osadami u Nëm.

Brodu, w mensím poctu u Brodku, Holomiice, Brna

a Komoran. W králowstwí halíckc-wladímírském po-

cítá se asi dewadesát osad nëmeckych, za panowání

cisafe Josefa II a pozdëji zalozenych, z nichz në-

které, hromadnë sestawené, pod Lwowem, Halicem

a mezi fekami Dunajem i Popradem u Sandece na

mappë nasi wyznaceny, jiné, po rozlicnych krajích

roztrausené, pro nezbytí mista wypustëny jsau. WÄ»

jíni cely okres Hocewarsky s osmi farami a sedmi

lokaliemi (21.000 dusi) Nëmci, od cisafe Maximiliana I

léta 1509 zde osazenymi, zaujat jest. Podobnë wKo-

rutansku w podkrají reky Bêlé a w okolí jest sestero

nëmeckych osad, jejichz jména : Malberget, Trbiz,

Kokowa, Rabel atd., na mappë z dotcené pfíciny

neoznacenych. Wes Sorica na rece Sore w Krajinë,

nëkdy nëmecká, jiz se pry poslowanila. W Uhrích,

mimo mnohá od Nëmcûw zaujatá swobodná mësta :

Prespurek, Sw. Jifí, Pezinek, Modru, St'awnici, Krem-

nici, Bystfici atd., nacházejí se cetné nëmecké osady

dwojího pûwodu, starsí mezi Slowáky, nowëjsí mezi

Mad'ary, Srby a Walachy. Z onëch nejwëtsi a nej-

památnëjsí jsau lezící we stolici Spisské a Abaujwár-

ské, a táhnaucí se od Gíiazdy i Lubowné az do Me-
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censajfu, mezi nimiz jsau ze jména : Kezmarek, Nowá-

wes, Bëla, Poprad, Podolinec, Lubice, Gùazda, Lu-

bowna, Podhrad, Spisská Sobota, Twarozna, Wlaská,

Welká, Ruskynowce, Stráze, Matëjowce, Wrbowo,

Smolník, Hnilec, Swedler, Wágendrysl, Älnisky, Stos,

Ctwrtek, Mecensajf a j. ; mène pocetné jsau w Ge-

merské stolici Dobsina, w Nitranské a Turcanské Nëm.

Práwno, Krikehaj (Handlowa), Chwojnica atd., w Te-

kowské Perg, Welkopolja a jiné u Kremnice i jinde.

Nowëjsích osad, zwlástë od cisafe Josefa II hustë

zakládanj'ch, w cetych Uhfích a w pomezí, obzwlástë

ale w okolí zadunajském (na prawé stranë Dunaje) a

w tak jmenowaném Banátë, téz we slolici Bácské

a Pest'anské, u prostfed mezi Mad'ary, Srby a Wa-

lachy, takowé mnozstwí jest, ze od wycítání jich ze

jména upustiti musíme. To jediné pfipomeneme, ze

i we Slawonii nëmecké osady se nacházejí : Nowá

Pazowa a Bánowci w Petrowaradinském pluku, Ku-

tjewo a Kula we stolici Pozezské. Rownë starobylé,

mnohocetné a lidnaté jsau osady Sasûw w Sedmíhrad-

ska, od jejichz wycítání zde tím snáze zdrzeti se mii-

zeme, ponëwadz nám zemëpisné domácí knihy dosta-

tecnych zpráw o nich podáwají. Pocítámeí pak Nëm-

cûw spolecnë s jinymi národy, Slowany, Mad'ary a

Walachy, sídlících w Cechách t, 146.000, w Morawë

603.000, w Haliôi 93.000, w'Krajinë 21.000, wKoru-

tansku 232.000, we Styrsku 600.000, w Uhfích rownëz

600.000, w Sedmihradsku 430.000, dohrom. 3,725.000;

w Rakusích pod i nad Enzí a w ostatních zemích

2,750.000; w celém státu 6,475.000.

b. W ruskêm státu. Osady nëmecké w ruském

státu jsau dwojí wëtwe : swédské a wlastnë nëmecké.

Swédcwé prebjwaji w cetm'ch osadách na finland
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ském pobfezí od Garnle - Karleby az do austí reky

Kymeny, pak na ostrowích Alandskych, jsauce co

slechta a majitelé statkûw i po ostatním Finlandu,

zwlástë po mëstech, rozsífeni; naposledy na dwau

malych ostrowích k Estonsku pfílezících, Wormsu a

Runë, na poloostrowë Nuckö jmenowaném w Jekate-

rininské parochii a na ostrowë Dago we dwau paro-

chiích, Pöhhaöp a Roiks, kterézto estonské Swédy

zemëpisci mylnë za Dany wydáwají. Wsech Swédûw

w Rusku pocítá se asi 1 00.000. We mnohem wëtsím

poctu bydlí Nèmcí w rozlicnych krajinách ruskych. фй,

Co stafí osadníci, od XII století, w Estonsku, Liwo-

nech a Kuronech, kdez slechta a mëst'anstwo wët

sím dílem nëmecké jsau, a misty ac pofídku i celé

wesnice nëmecké u prostfed mezi cudskymi se na-

cházejí. W tëchto tfech krajích pocítá se do 80.000

Nëmcûw. Co nowëjsi osadníci, od 1. 1763, 1783,

1803 a sld., roztrauseni jsàu Nëmci po mnohych gu- % ,

berniích cisafstwí ruského, poena od Pelly na Nevvë

a Jekaterinburku za Uralem az do N. Sudaku w Ta-

wrii a Karasu i Burgon-Madzaru na Kumë w guber-

nii Pfedkawkaské, anobrz az do neobsazenych na

zemëwidu nasem zakawkaskych osad Marienfeldu,

Petershofu, Alexandersdorfu, Elisabettálu, Katarinen-

feldu, Annafeldu a Helenendorfu w Gruzii. Po-

nëwadz by auplné wycítání tëchto osad wëc byla

pfeobsírná, stûjtez zde jen nëkterá pfipomenuti,

pro lepsí wyrozumëní toho, co na mappë polozeno

jest. W gubernii Petrohradské jsau nëmecké osady

Pella, Saratowka w Sliselburském ujezdë, Kipen blizko

Ropse, Nejdorf a Nejhuzen blizko Strëlné, Fridental

blizko Carského sela, Luckâ, Frankfurt a Porchow

nedaleko Jamburku; w gubernii Cernigowské sedm

SLOW. NÁRODOPIS. 1 1
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osad s 148b obywateli, mezi nimiz Nejdorf na De-

snë, a Rondowíze, W. i M. Werhel', Katerinpir pod

Bachmacem u pramenûw Ostra; w gubernii Woro-

nczské Ribensdorf pod Ostrohosci nedaleko Donu ,

w gubernii Saratowské, po obojí stranë Wolhy, od

Wolzska az pod Kamysin, sto i dwë znamenité osady

némecké od 1. 1763, rozdëlené na sedmmecítma far a

¡edcnácte koloniálních okresûw (jiz 1. 1826 pres 80.000

dusí), jejichz dilem nëmecká, dílem ruská jména w pfi-

tlawcícb pokládáme, tamze jiznëji u wtoku Sarpy do

Uf fbft Wolhy, na hranicieh gubernie Saratowské i Astrachan-

ské, proslulá osada Bratfí cili Hernhutrûw, Sarepta; w

gubernii Pfedkawkaské, na rece Kumë, nowé osadv

Burgon-Madzar a Karas (blízké, ale rozdilné jsauWelké

i Malé Madzary, rozwaliny starého mësta, w nichz

nynëjsi majitel, sambelan Skarzyñsky, Malorusy osadil) ;

w gubernii Tawrické, pfednë na pewninë, w Orëchow-

f.ijfjÇ ském (Melitopolském) ûjezdë, w podkrají reky Molo-

cné a w okolí pfílezícím, sedesát i pët osad dilem

Mennonitûw dilem jinych Nëmcûw, mezi nimiz Halb-

stat, Prisib, Blumentál, Til'enbrun , Felsentál, Alte-

nawa, Hejdelberk, Karlsruh a j., potom na poloostrowë

pi'es dwanáct, mezi nimiz Hejlbron, Kronentál, Nej-

zac, Rozentál, Terlicenberk , Circhtál, Fridentál, N.

Sudak, Otuz a j., dohromady asi 2Ó.0O0 dusí ; w gu

bernii Jekaterinoslawské, w Nowomoskewském ûjezdë

Kronsgarten a Jozel'stál, pak w Jekaterinoslawském

ûjezdë, Chortickcm okresu, sestnáct osad : Nejenburk,

Kronwejde, Rozentál, Berwalde, Sénwíz, Nejendorf,

Sarnhorst, Nejosterwic, Ejnlage atd. ; w Chersonské

gubernii a pod mëstem Odessau do ctyfidceti osad,

mezi nimiz znamenitëjsi w ¡Nikolajewském ûjezdë mezi

Buhem a Tiligulem : Spejer, Karlsruhe, Stutgart,
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Worms , Rorbach, Stejf, Landawa, Karlsburg, Zule,

Katerinentál atd. , pak w okolí Odeském : Manhejm,

Frejdentál, Luizdorf, Líbentál, Peterstál, Josefstál,

Majentál, Nejburk, Francfeld atd. ; naposledy we wla-

sti Bessarabské w okruhu Akkermanském dewatenáct

osad, stykajících se s osadami bulharskymi, mezi

nimiz Namajuhlu, Adelbajraktar, Dzapmonhyt, Ese-

wej, Sewkaj a j. Lidnatost wsech tëchto nëmeckych

osad wynásí 1. 1842 do 160.000 duàí, k ôemuz pfi-

dámeli we trech hlawních mëstech, Petrohradë, Mo-

skwë a Warsawë, téz w nëkolika osadách w králow-

stwí polském a w mensích mëstech w Rusku i Polstë

bydlící Nëmce, poôtem okolo 100.000, a pfipojímeli

swrchu uwedené pocty Swédûw a Nëmcûw w balti-

ckych krajinách, shledáme, ze 1. 1842 mezi 66,335.000

obywateli físe ruské aspoñ 440.000 lidí nëmeckého,

kmene se nachází.

c) W pruském státu. JJdawse na swém miste

rozhraní mezi nëmeckym a slowanskj'm i litewskym

kmenem, zdet' jen podotkneme, ze i mezi Poláky a Lit-

wany pocetné osady nëmecké se nacházejí, z nichz

nëkteré i na zemëwidu nasem zbëznë naznaceny spa-

tfiti lze, n. pf. we wychodních Prusích w okresu

Gombinském, w západních Prusích w okresu Chef-

menském a Brodnickém, w Poznansku w okresu Wy-

ryckém a jinde. Zejména wsech wyeisti na ten cas

mozné není.

4. KMEN ALBANSKY. Pfijímáme za jjisto, ze

Arbanasi, jak u starych, cili Arnauti, jak u nowëjsích

Srbûw a Bulharuw slowau (dle Tureckého ; sami se

jmenují Skipetary, a zemi swau Skipy), nejpodobnëji

potomci dfewních Epirotûw, we stfedním wëku pod

jménem Albancûw cili Albanitûw známí, podlé jazyka

11*
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ku plemenu indoewropejskému nálezejí, ackoli ne-

ktefí skaumatelé wëc tu w pochybnost berau. Hra-

nicí na seweru se Srby na rece Bojanë a Skader-

ském jezeru, na dolní Cëwnë, na horách pod Gusi-

nëm a u Metoije, az do nejwyssích hor Sarskych

nad Prizrenem; na wychodë s Bulhary po cáfe ode

wsi Zelky u Tetowa dfíwe wychodním zwahem do-

tôeného Sarského pohofí, potom hfebenem hor Dzu-

merka (u staryeh Pindus) zwanych az blízko pod ma-

cedowlaskau oeadu San-Marinu cili Samérinu bezící ;

na jihu s Macedowlachy a Reky po cáfe od San-Ma-

riny pfes Bobusi a Iwaninu az k mofi u Pargy pro-

wedené; na západë mají Siné cili Jaderské mofe.

We wlasti zdiwocelého a ukrutného tohoto národu,

mimo Turky w pewnosteeh a wëtsích mëstech, a mimo

nëkoliko osad macedowlaskych, zádní usedlí jinorodci

se nenalezají. Naproti tomu arbanaské osady prostí-

rají se na seweru hluboce do wlasti pûwodnë srb-

skjch a bulharskych, w nichz lid ten zwláste po we-

likém wystëhowání Srbûw do Uher za patriarchy Ar-

senia Cernojewice 1. 1690 tak welice se rozjedl a roz-

sífil. Ano, nëkdy pfed aupadkem srbského cárstwí,

podlé swëdectwí listin a letopisûw, celé to okolí mezi

Skaderskjm jezerem, Drimem a Bílym Drimem z wët-

sího dílu zalidnëno bylo Srby, cehoz dûkazem jsau

trwající tam az podnes slowanská jména wesnic a

mëst. Тak n. pf. wsecky wesnice od Skadra do Za-

bljáka mají srbská jména, ackoli w nich nyní cífí

Arbanasi bydlí. Ted' se naeházejí jednotné arbanaské

wesnice w hranicích slowanského jazyka w Cernohofe

w kraji Kucském, plemeni Zatrëbském, dale w Srb-

stwu okolo jezera Plawy, na rowinách Metoije aKo-

isowa, u Nowého Pazaru, u wrsin bulharské Morawy,
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w horách nad Kumanowau, u Wrany, Nowého Brda,

Istriny, Kratowa, Medoky az pod Bëlucrkew. Po

cafe od Skadra pres Prizren do Skopje poslední

arnautská wes jest Zelka, hodinu wzdálí od Tetowa.

Kostowo a Kicewo jsau od Arnautîiw obydleny. Na

wychodním zwahu pohofí Sarského míchají se wes-

nice arnautské ponëkud s bulharskymi, jediné nad

Ochridem kloní se dílcí cára na západní zwah do-

tceného pohofí, objímajíc wysní Debru, z wëtsí

cástky od Bulharûw obydlenau. W rakauském státu

nacházejí se jen dwë osady arnautské, Hrtkowci a

¡\ikinci, nedalcko Mitrowice w Petrowaradinském pluku

we Slawonii. W mnohem wëtüím poctu (okolo 64.000)

bydlí Arbanasi we Wlasích, w králowstwí Neapolském

a Sicilii, kamz jiz w XV a XVI stol., w cas krutych

wálek s Turky a nátiskûw, jichz od tëchto snáseti

museli, se wystëhowali. Pocet Arnautuw pod wy-

sokau Portau stojících pokládá Boué 1,600.000.

Jsaut' dílem kfest'ané latinského i feckého obfadu,

dílem mohammedáni. Jazyk jejich pûwodní, mno-

hymi zwlástnostmi horskych jazykûw wyznaceny, ci-

zími pfíwësky jiz hodnë nakwaseny, posud literárnë

wzdëlán není; nëkteré pomûcky k lepsímu poznání

jeho poskytli Léate [1814] a Xylandtr [1835].

5. KMEN RECKY. Rekowé, potomci drewnícl»

wysoce wzdëlanych Hellenûw, nyní, po pfesazení ne-

jednëch cizích wëtwí, zwláste ze slowanského kmene,

do zwetselého stëpu jejich, nowych ziwotních sil

nabywajíce, zasluhují pozornosti nasí pfedewsím co

jizní sausedé Bulharûw, potom co osadníci Azowského

pomofí. Mezujít' pak s Bulhary w Turecku po cafe

od jezera Kosturského pfes Kastranici, Solun, De-

mirhisar, Rusy, wrsiny Ardy cili Surmise, Karlidzik,
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Hirmenli, Adrianopol, Erekler, Samokow, Brodiwo

k Wasiliku na cerném mofi. W zemích jiznë od té

баry lezících pfewaha obywatelstwa jest sice na stranë

Rekûw, nez ciste feckych krajin a okolí, bez pfimësi

cizích národûw, není jinych, lec rowina od austí

Wardaru na západ kjezeru pod Pellau a dále к më-

stûm Njaustë i Bëru se táhnaucí, pak trojrameny

poloostrow Chalcidike; we wsech ostatních krajích

jsaii Rekowé s rozlicnymi jinymi národy, Turky, Ar.

meny, ¡Macedowalachy, Zidy, Cikány atd. diwnë smí

cháni, bydlíce na wzájem, co kupci a femeslníci, té

mëf po wsech mëstech Macedonie a Thracie z wët

siny od Bulharûw zalidnëné. Ze Rekowé za podob

nymi pfícinami i w jizních krajinách rakauské

físe po mëstech a mësteckách dosti pocetnë se

zdrzují, wûbec wëdomo jest. W cisafstwí ruském

nacházejí se osady recké na trojím mistë. Nejcet-

nëjsi jsau w gubernii Jekaterinoslawské, wlastnë ted'

pod niëstem Taganrogem. W okolí Mariupolském

jest, mimo mësto, ctyfmecítma wesnic, od pauhych

Rekûw obydlenych, poctem pfes 30.000 dusí. Nej-

sewernejsí z tëchto osad jsau Bohatyr a Ulakly, nej-

jiznëjsí Urzow a Jal'ta. Tito pûwodnë z Turecka

pocházející Rekowé byli dfíwe w Tawrii osazeni a

pozdëji 1. 1780 sem pfewedeni, odkudz shodnost

jmen osad jejich se jmeny wesnic tatarskych w Ta

wrii. W podkrají mësta Taganrogu, dílem na bfehu

mofském dílem po lewé stranë Miusu, stojí deset

malych osad feckych, Lakedemonowka , Fedorowka,

Otrada, Petrowskaja, Sambekskaja, Pogost Christo-

forow atd., s 1000 obywateli. Naposledy na samém

ostrowë Tawrickém kwete recká osada Balaklawa, za

starodáwna Palakion, obydlená od osadníkûw rownë
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z Turecka poslych, jez mnozí zemëpisci z newedomí

mylnë za Arnauty wydáwají.

6. KMEN ARMENSKY. Tento k areitské ôeledi

nálezící, podlé jazyka s perskym a kurdskym nejblíze

spfíbuzneny kmen, jehoz hlawní sídla do Asie pa-

dají, zde jen potud w uwázení béfeme, pokud je-

dnotliwé odnoze jeho, w cetnych osadách, i po Ewropë

nasi, jmenowitë po zemích z wëtsiny od Slowanûw

obydlenych, se rozsídlily. Nejznamenitëjsi z tëchto

osad jsau w Rusku na Donu, w gubernii Jekateri-

noslawské, wlastnë pod mëstem Taganrogem, kdez

mësto Nacbicewan s pëti wsemi, jejichz jména Caltyr,

Sredná Koakina, Bolsá Koskina, Sultan-Sala a Niswi-

taj (dohromady 13.000 obywatelûw), cele od nich

zaujato jest. Zet' i po jinych guberniích ruskych,

zwlástë po mëstech, mnozstwí Armenûw roztrauseno

bydli, wubec známo jest; tak na pf. Kamenec Po-

dolskj^, Mohilew a dílena i Balta w gubernii Podol-

ské jimi oplywají. W rakauském státu zmínku zaslu-

hují armenská mësta w Sedmihradech kwetaucí, jme

nowitë Samosújwár (latine Armenopolis) , Sin-Miklós

a Ebesfalwa; a wsak i w jinych krajinách téz rise,

zwlástë w Halici a Uhfích, Armenowé ôetnë rozho-

stëní jsau. Totéz platí o zemích a krajinách ewro-

pejského Turecka, w nichz Boué do 100.000 Arme

nûw napoôital.

7. KMEN OSETSKY. We sttedinë Kawkaskych

hor, okolo pramenûw jizních pfítokûw Tereku a

sewerních Kuru, mezi Cerkesy, Lesgy cili Awary,

Gruzy a Bazjany zachowali se chudi ostatkowé mo-

hutného nëkdy národu Alanûw, wëtwe Sarmatûw,

kmene medského, pod jménem domácím Ironûw,

ruskym Osûw, Osetincûw cili Asûw, Asetincûw. W X—
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XII století jestë co kocowníci w rowinách mezi Do-

nem, Wolhau a Terekem jak w ruské, tak byzantské

historii se pfipomínají ; nez cestowatelé XIII wëku

jiz w Kawkaskych horách je nacházejí, kamz je Ba-

tuchan w polowici XIII stoleti wypudil. Rec jejich

má nejwëtsi pfíbuzenstwí s perskau, ale i slow z ja-

zyka cudského nemálo se w ní nachází , coz z dëjin

jejich dostatecnë se wyswëtluje. Pocet Osetincûw jen

asi 20.000 dusi se klade.

§. 30. Stwcrané.

Kmenowé rozsíreného tohoto plemene, o nich¿

zde krátkau zmínku uciniti musíme, jsau následující:

1. KMEN CUDSKY. Nëkdy po celém seweru

Ewropy welmi rozsifeny, ted' ztencely, na tfi hlawní

Stëpy se dëli: wychodní cili uralskj, k nëmuz Zy-

rjané, Permjáci, Wotjáci , Ceremisi, Mordwíni a na

zemëwidu na.sem neobsazení Wogulici a Ostjáci, zá-

padni, k nëmuz Cudi cili Estonci, Cuchonci a Lo-

pafi (poslední od mnohych za zwlástní, cudskému

welmi pfíbuzny kmen pokládaní), a jizní, k nëmuz

Uhfí cili Mad'arowé nálezejí. Poslední, jakz wëdomo,

do státu rakauského, ostatni do ruského wtëleni jsau,

wyjma Lopary, jichi nëkterá cástka pod swédskau

korunau stojí.

A. Wychodní a zùpadní. Z tëchto uwedeme

zde osmero wëtwi. a) Zyrjané, jmenující sami sebe

Komi, Komimurt, bydlí we wychodních cástkách gu-

bernie Archangelské a Wologodské, na Wycegdë,

Mezeni atd. Poctem okolo 30.000 dusí. b) Permjácí,

podobnë sami sebe Komi, Komimurt, fídceji Suda,

Sudani, jmenující, sídlí w sewerních újezdech gu-

bernie Permské, Cerdynském a Solikamském, opíra
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jíce se na západë o Wotjáky, na jihu o Baskirce a

jiné Turky, na wychodë o Wogulice, jimiz z Uralu

wytistëni jsau, na seweru o Zyrjany. Mësto Cerdyn

na Wisere jest Stará cili Weliká Perm. Wsech okolo

3o.000 dusí. c) Wetjàcí, jenz sebe Uhd-murd jme-

nují a u Turkûw Ari slowau, zaujímají welikau cástku

gubernie Wjatské na fekách Wjatce i Käme, w újez-

dech Glazowském, Sarapulském , Slobodském a Jela-

buzském , na jihowychodë do gubernie Permské i

Orenburské, na jihozápadë do Kazanské zasahujíce.

Poctem asi 100.000, z nichz 5.400 w gubernii Ka

zanské. d) Ceremísí, sami sobë jméno Mari pfiklá-

dající, zijít' nejpocetnëji we wychodních koncinách

gubernie Kostromské a w západních Wjatské, na

fekách Pizmë a Kiksi, a jestë we mnohem wëtsím

poctu w gubernii Kazanské, w líjezdech Carewokok-

sajském, Kozmodemjanském a Cywilském, w pod-

krají Wolhy, téz w gubernii Simbirské a Orenburské,

jednak oddëleni we swych wesnicích, jednak smí-

senë s jinymi národy. Ceremisûw pocítá se do 200.000,

z nichz 1. 1840 w gubernii Kazanské 68.000 pre-

bywalo. e) Mcrdwíní, za starodáwna jmenowaní Merja,

nyní po domácku Mori, nacházejí se w rozlicnych

sídlech, a sice w gubernii Nizehorodské, újezdë Se-

menowském, w gubernii Kazanské, w jibowychod-

ních koncinách (poctem 11.400), w gubernii Sim

birské, újezdé Kurmysském, w podkrají feky Sury,

w newelikém poctu, w gubernii Orenburské, zwlásí

na rece Ceremsanu, kamz z újezda Kurmysského

pfewedeni jsau (okolo 72.000), w gubernii Saratow-

ské, w újezdë Kuzneckém, w gubernii Penzenské,

na Hofejsí Mokse, w újezdech Moksanském, Lomow-

ském a Cembarském. Tito poslední slowau Moksane,
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a dëlí se náfecím od Jcrzœnuw, po Wolze zijícich.

Nez wëtsi cástka Mordwinûw jiz matefsky swûj ja-

zyk zapomnëla, pfijawsi rusky. Poôet neporustënych

klade se okolo 92.000. f) Cudí cili Estoncí, zaujímají

sídly swymi celan gubernii estonskau a sewerní po-

lowici gubernie liwonské cili ûjezdy Derptsky a Per-

nawsky s ostrowy k obëma prílezícími, wyjma Worms

a Runo, a sausedí na wychodë s Rusy, na jihu

s Lotysi, po carách jiz wys na swém mistë zewrub

wyznacenych. W zemi jejich pfebywají Nëmci co

slechta a mëst'anstwo, zwlástë w mëstech námofskych.

Zwlástní odwëtwí tëchto Cudûw jsau Líwí, pfeby-

wající dílem w nëkolika wesnicích na austí feky

Salis jmenowané, dilem oddëlenë od celku cudského,

na nábfezí Kuronském od Irbenu az do jezera An-

gerskéhO, na panstwí Dundangenském a Popenském,

asi 150 rodin, pak tak recení Krewíngcwé, pod më-

stem Bawskem, na statcíeh Badenském, Kirkawe-Mon-

izském, Krusenském a Memelhofském, asi 1600 dusí,

ktefízto poslední wsak jizjiz docela wymizeli, w Lo-

tyse se pfeliwse. Wsech Estoncûw jazyka cudského

uzíwajících okolo 500.000 se pokládá. g) Cuchonci,

hlawní obywatclé welkoknízetstwí cuchonského cili

finlandského, hranicí na seweru s Lopary, na wy

chodë a jihu s Rusy, na západë se Swédy, na ná

bfezí Cuchonském osedlymi, ostatnë w té stranë

mofem obmezeni jsauce. Mimo Finlandy pfebjwají

Cuchonci W znamenitém poctu w gubernii Arch-

angelské, Olonecké, Petrohradské a w mensím poctu

w nëkterych eástkách Nowohradské i Twerské. W La-

dejnopolském újezdë gubernie Olonecké, wyjmemeli

podkrají dolejsí Ojati, od Rusûw obydlené, wyplñují

Cuchonci celau jizní polowici, prostírajíce se na wy
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cliod za îeku Megru do Wylegerského újezdu; ano-

brz na samvch hranicích Kirillowského újezdu, wedlé

silnice do Archangelska wedaucí, nacházejí se wsi

cuchonské. Na sewerní stranë Ladejnopolského újezda

prestáwají wesnice cuchonské jiz pod Ladejnopolem

a silnici Archangelskau , a w celém podkrají feky

Swifi bydlí cífí Rusowé; nez dále za tímto pro-

stranstwím, w iijezdë Petrozawodském, naskytají se

podél jezera Onezského w hojném poctu az do më-

sta Petrozawodska. Na západë této auzké, dlauhé

prauhy, poena asi od feky Iwiny, do Swifi tekaucí,

prostírají se sídla Korelcûw, zwlástní wëtwe Cudûw,

daleko na sewer zasahujíce. W gubernii Nowohrad-

ské nacházejí se wesnice cuchonské jiz jen w se-

werních koncinách újezdu Tichwinského a Bëlozer-

ského, kdez Cuchan slowau. W gubernii Twerské,

Bëzeckém ûjezdë, na fekách Kamence a Medwëdici,

jsau tri korelské osady, Kuznecowo, Baskaki a Nowo,

s 1500 obywateli. "W gubernii Petrohradské wyplñují

Cuchonci nemalé cástky újezdu Petrohradského, Sli-

selburského , Carskoselského (Sofijského) , Oranien-

baumského a Jamburského. Wsech Cuchoncûvv po-

cítá se okolo 1,300.000. h) Lcparí, casto za zwlástní

kmen powazowaní, na západë Bilého more w Kolském

ujezdë Archangelské gubernie i w sewerních cáslkách

Finlandu, sotwy 22.000 dusí. Lidnatost wsech wëtwi

cudského kmene w mocnáfstwí ruském, z nichji

nëkteré, jako Ostjáci a Wogulici, od nás pominuty,

wystupuje dohromady do 2,580.000 dusí. Mescerácí

w gubernii Rjazanské a Wladimirské jiz docela w ja-

zyku ruském zanikli; o Cuwasích a jinych polowic-

nych Cudech níze pfi Turcích zmínka bude.

B. Jízní. Za takowé pokládáme Uhry, jak je
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bez mála wsickni Slowarté, cili Mad'ary , jak sami

sebe zowau. Známky tëlesné, powaha jazyka a dë-

jepisné památky poskytají pro nepredpojatého skau-

matele postacitelná swëdectwí k nabytí auplného pre-

swedcení o tom, ze Macfarowé wëtew jsau stëpu

uralskych Cudûw, pfíbuzná nynëjsím Wogulicûm a

Ostjákûm a nëkdejsim Ugricûm i Mescerákûm (Me-

scera u Nestora, cozby srbsky znëlo Metjera, s címz

porownej Megere, cili Medjeri, u Konstantina Por-

fyrogenety) a ze pûwodnë pocházejí z uralské zemë,

jenz w ruskych a jinych stfedowëkych památkách

Ugra, Ugria (Jugra, Jugria) slowe. Nyní Mad'arowé

obywají w Uhfích a Sedmihradsku ; onde rowina-

tau stfedinu zemë, jmenowitë stolici Pest'anskau,

Prespurskau, Nowohradskau , Komárskau, Bëlehrad-

skau, Boràodskau, Tornanskau, Sabolcskau, Bihar-

skau, Bíkesskau, Sopronskau, Rábskau, Tolnanskau,

Somod'skau, Wesprimskau, Hewesskau, Satmárskau,

Congradskau, Barananskau, Saladskau, Zeleznau, Ca-

nadskau a Ostfehomskau z wëtsí nebo menai cástky,

tuto pak zwlástë tak nazwanau zemi Síkelûw ôili

Sakulûw sídly swymi zaujímajíce, jsauce ostatne

w jednotnych wesnicích a osadách i po nëkterych

jinych stolicích roztrauseni. Mad'arowé, wyjmemeli

tri malé okresy w Uhfích, Kumanûw, Jazygûw a

Hajdukûw, nikdez nepfebywají cistë a bez pfímësi

jinych národûw, slowenského, chorwatského , srb-

ského, walaského, nëmeckého atd. Mimo Uhry a

Sedmihrady nacházejí se mad'arské osady w Buko-

winë, poctem sestero: Hadikfalva, Laudonfalva, Isten-

segíc, Jozeffalva atd., w minulém století tam zalo-

zené, pak w Multanech w Jasích, we Walachii w Buku-

reili ajeslë na nëkolika jinych mistech. Mezujíf pak
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Macfarowé w Uhfích na wychodë s Walachy, na jihu

se Srby a Chorwaty, na západë se Slowenci a Nëmci,

na seweru se Slowáky a Rusíny, po carách jiz na-

hofe na swém mistë zewrub wyznacenych; w Sedmi-

hradsku otoceni jsau jednak Nëmci, jednak a zwlástë

Walachy, zabíhajíce jedni do druhych sídly swymi

tak diwnë a zmëtenë, jakz toho snad w zádné jiné

zemi w Ewropë nespatfujeme, wyjma nëkteré guber-

nie Ruska, n. pf. Kazanskau, Orenburskau a j., kdez

podobnau smës rûznorodych národûw, Rusûw, Cu-

wasûw, Tatarûw, Baskircûw, Ceremisûw, MordwínûW,

Wotjákûw, Mescerákûw, Teptjárûw a j. potkáwáme.

Pocítá pak se Mad'arûw w Uhfích a Sedmihradsku

1. 1842 do 4,028.000, z nichz 3,500.000 do Uher a

528.000 do Sedmihradska padá, 2,028.000 kfímsko-

katolickému a 2 mill. ku protestantskému nábozen-

stwí obojího wyznání se pfiznáwá. W tomto poctu

Mad'arûw zawírá se nemaly pocet odpadlcûw z ji-

njch kmenûw, zwlástë Slowanûw, Walachûw a Nëm-

cûw, w Mad'ary se pfeliwsích, tak ze prawdiwë od

jistého nowëjsího spisowatele powëdëno jest, ze pocet

Mad'arûw cisté cudské krwe nad 2 mill. newystupuje.

2. KMEN SAMOJEDSKY. Tento cudskému po-

nëkud pfíbuzny, ackoli na rozdíl od tohoto jestë

poDád kocowní ziwot prowodící a pohanstwí od-

danj" kmen zde pauze za pfícinau swého s Rusy

w gubernii Archangelské , na dolejsí Mezeni, sause-

dëní ze jména se uwozuje. Wëdomot', ze sídla jeho

hluboko za Ural do sewerní Asie zasahují, a ze lid-

nalost jeho sotwy 70.000 dusí wynásí, z nichz asi

5000 do gubernie Archangelské padá.

3. KMEN TATARSKY cili TURECKY. Pfede-

wsím, pro ujití nedorozumení, poznamenati musíme,
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ze jména Tatar uzíwáme zde w témz smyslu, w kte-

rémz ono nyiií u Rusûw bëzné jest, totiz o kmenu

tureckém ; ackoli jindy názew tento kmenu mongol-

skému se pfikládal, a mnozí ucení, zeby jemu wlastnë

nálezel, twrdí. Jest pak kmen turecky jeden z nej-

rozsífenëjsích na oboru zemském, nebot' wëtwe jeho,

owsem newelmi lidnaté, prostírají se od Siného cili

Jaderského more sewerowychodnë az za austí Leny

do ledowého mofe. W jazyku tureckém znamenati

obzwlástni úkaz, ze ackoli na nëkoliko náfecí roz-

dëlen jest, wsak nicménë jak látkau tak i formau

welmi jest sobë ztistal podobny, jakoz sotwy ktery

jiny rownë rozsífeny jazyk na zemi. Carhradsky

Turek k. pf. snadno rozumí Turku z Tomska a Je-

nisejska, mluwíli pomalu, a naopak tento onomu.

Z pocetnych wëlwí tohoto kmene bud'tez zde jediné

ty w krátkosti uwedeny, jejichz sídla na zemëwidu

nasem wyznacena spatfujeme.

A. W mocnárstwí ruskcm. a) Tatarí, u Rusûw tak

zwaní, zijít' uwelikém poctu w gubernii Kazanské po

obojí stranë Wolhy, zwlástë wKazanském a Tetjusském

újezdë (okolo 136.000 dusí, mezi nimiz 31.000 kfest'a-

nûw), Orenburské, Simbirské, Saratowské w Petrow-

ském a Kuzneckém újezdë, na rece Uze i Sure, Nize-

horodské w Sergacském újezdë Tambowské w mëstecb

Kasimowë, Temnikowë, Jelatmë i Kadomë, téz w okolí

Satska a Tambowa, naposledy wPenzenské wsewero-

wychodních koncinách. Tito Tatafi, dohromady asi

150.000, ocitë se tratí, dílem nábozenstwí kfest'an-

ské a fec ruskau pfijímajíce, dílem do jinych wzdá-

lenëjsích krajin ucházejíce. O Tatafích po mëstech

bëloruskych w gubernii Minské, Horodenské a Wi-

lenské roztrausenych, potomeích osazenych tam we
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stredním wëku wëznûw, jíz wys (§. 9) byla zmínka.

Jsaut' oni sice Mohammedáni, nez mluwí jiz wsickni,

jako i tamëjsi slechta, polsky. b) Nogajcí dwojí,

jedni w rowinách západne od chwalinského mofe a

sewernë od Kawkasu lezících, jiní w pomofí Azow-

ském (spolu sKirgizy asi 50.000), onino jestë kocow-

níci, tito jiz w stálych sídlech, wesnicích a osadách,

bydlící. Jednëch i druhych dohromady okolo

400.000. c) Tawríctí cili Krymstí Tatarí, na polo-

ostrowu Tawrickém az do Perekopu, we stáhj'ch

sídlech. Poctem okolo 200.000. d) Bazjané a Kumycí,

onino obywatelé hornatin Kawkaskych, okolo pra-

menûw Kubanë, nedáwno tam od dolejsí Kumy pre-

slí, tito podruzi sewerowychodního podhofí Kaw-

kaského, mezi fekami Terekem a Sulakem, obojí

w pfemalém poctu. К tëmto tureckym wëtwem

w mocnáfstwí ruském pficisti dluzno i polowicné

národy Baskírcuw, Mescerákuw a Cwwas&w. a) Bas-

kírcí, pûwodu cudského, pfijawse tatarsky jazyk pre-

lili se docela w Turky. Zijí w audolích jizního Uralu

w gubernii Orenburské a dílem i Permské. Poctem

okolo 290.000 dusi. b) Mescerácí, podobnë cudstí

odrodilci, prebj'wajít' w gubernii Orenburské spo-

lecnë s Tatary, Cuwasi a Baskirci, z cástky téz

w oddëlenych wesnicích. Dohromady 93.000. W gu

bernii Saratowské, újezdë Serdobském, na rece Cho

pera, jsau dwë weliké osady Mescerákûw. c) Cuwasí,

dle pûwodu oprawdiwí Turci, nez jazyk polowicny

z cudského a tureckého si osobiwsi, procez od

zemëpiscûw za wëtew cudskau wydáwáni byAvají.

Bydlí nejpoôetnëji w gubernii Kazanské, mezi Rusy,

Tatary, Cerenùsy, Mordwíny a Wotjáky, kdez jich

do 210.000, рak w gubernii Orenburské, kdez do
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57.000 se pocítá. Wsech Tatarùw cili Turkûw

w Rusku, s asiatskymi wëtwemi, nebude mène 2 mill.

В. W mocnáfstwí lurccke'm. Wûbec wëdomo

jest, ze Turci na poloostrowu thrackém, cili w dfewní

Moesii, Thracii, Macedonii, Thessalii a Illyrii, nejsau

pranárod a prwozilci, nybrz podruzi a pfíchozí

[1361 sld.J, podmanitelé domácích, w dotöeirf'ch

wlastech jiz dfíwe wzrostljch a hluboce wkorenë-

nych národûw. Není tedy diwu, ze ackoli o nich, co

o drzícím wládu národë, zwláste za nasieh casûw tolik

se blásá, wsak nicménë pocet jejich w Ewropë tak

skrowny jest, ze jich statistikowé , jenz sami tam

cestowali a na pomër lidnatosti rûznych kmenuw

zwlástní pozor mëli, wíce nez 700.000 mezi 15 mill.

jinorodeûw nenadítali. Slusí totiz dobfe rozeznati

oprawdowé Turky dle pûwodu a jazyka, jakéz zde

miníme, od Lzeturkûw cili od odpadlcûw od wíry

kfest'anské k mohammedanstwí, jakychz owsem w ew-

ropejském Turecku z rozlicnych národûw, zwlástë

Bosnákûw, Bulharûw a Arbanasûw, weliké mnozstwí.

Titot' zajisté, ponëwadz strhse se wíry, jeslë matef-

ského jazyka swého docela se nespustili, tfeba snad

mnozi z nich z nauze i turectinë jakz takz se pfi-

ucili, od nás, obracejících we pfítomném spisu zfení

swé w\tecnë k jazyku národûw, za Turky se ne-

pokládají. Oprawdowí Osmanli cili asiatstí Turci

skupeni jsau we wychodní castce mocnáfstwí, totiz

w Konstantinopoli a Drinopoli, pak w ostatních wët-

sích mëstech Thracie, jmenowitë we Sliwnu, Janboli,

Jeni-Zagfe, Filipopoli, Tatar-Pazarciku, Feredu, Jeni-

dze-Kizil-Agaci, Burgasu, Cirmenu, Eski-Zagfe atd.

We wychodním Bulharsku zijí Turci pocetnë w Sumnë,

Razgradë, Eski-Dzumaji, Osman- Pazaru, Eski-Stam-
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buli a Lowci, potom we wsech welikjch mëstech

na Dunaji, we Widinu, Nikopoli, Ruhcuku, Silistfe,

Rsowë, Isakceti a Babadagu. We mnohem mensím

poctu nacházejí se Turci po mëstech západního Bul-

harska a dfewní Rasy, w Nisi, Sofii, Etropoli, Ber-

kowci, Wraci, Leskowci, Wranë, Pristine aj. W Ma

cedona , Arbanasech a Thessalii skupeni jsau po-

dobnë do wetsích mëst, Solunu, Seresu, Kjusten-

dilu, Stipu, Dupnice, Dzumaje, Skopje, Bitele, Sëru,

Ohridu, Skadru, Arnaut - Bëlgradu, Janiny, Larissy,

Trikaly a j. Ostatnë jsaut' we wsech tëchto wlastech,

zwlástë w Thracii, Bulharsku a Macedonii, i nëkterá

okolí, w nichz Turci celé wesnice zaujímají. Mimo

to zijí Turci co drzitelé statkûw cili zemstí páni

(spahowé, spajowé) po wsech krajinách turecké físe>

wyjma Multany, Walachy, Srbsko a Cernohoru.

W Bosnë, ac Lieturkûw, lítych neprátel kfest'anûw,

welmi mnoho, wsak nicménë oprawdowych Osman-

cíkûw welmi málo, lec w pewnostech a w nejwëtsích

mëstech; nebot' mezi bosenskj'mi Poturicemi (Potur-

cenci) a asiatskymi Osmancíky od prwopocátku az

do nynëjska panuje neukrotitelná nenáwist. W Multa-

nech, Walachii a Cernohofe není zádnj'ch Turkûw;

w nowë zfízeném knízetstwí srbském jsau turecké

posádky w pewnostech Bëlehradë, áabci, Smedere-

wu, N. Rsawë, Sokolu a Uzici, a nëco mëst'anûw

tureckych w Bëlehradë, Sokolu a Uzici.

4. KMEN KALMYCKY. Z celedi mongolské tuto

o jediném kmenu kalmyckém zmínka se ciní, jenz

w zemi Donskych Kozákûw a w gubernii Astrachanské

s Rusy sausedí. Jsaut' pak Kalmyci dwojí: a) rádni

cili czbrcjení, k Donskému wojsku nálezící, a wjiho-

w}'chodní cástce zemë Donskj'ch Kozákûw po stá

12
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lych osa dách rozsazení; b) koccwní, we stepech gu-

bernie Astrachanské, dílem i Pfedkawkaské, skotácky

ziwot wedaucí. Poôítá se onëch 15.000, tëchto 98.000.

К onëm prwním pfipojiti slusi Kalmyky od wlády

ruské w gubernii Simbirské, újezdë Stawropolském a

Samarském, pfi rece Soku a Samafe,, osazené, rownëz

ozbrojené, poctem okolo 3.600.

5. KMENOWÉ KAWKASTL jmenowitë Cerkesowé,

Lesgcwé cili Awarcwé a Gruzcwé, ackoli jazyky, jichz

uzíwají, welmi od sebe rozdílní, wsak nicménë k je-

dné a téz celedi nále/.ící, zawírají fadu kmenûw a

národûw se Slowany sausedících, Zidûw, Cikánûw a

jiné prímësi zde pomíjejíc. Sídla jejich na zemëwidu

nasem, podlé starsích zpráw, jen zhruba oznacena

jsau; komu na zewrubním wymezení a poznání jich

zálezí, na nowé ruské mappë Kawkasu, nedáwno od

Morina w Berlíne opëtowané, je nalezne.
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Ke str. 12 f. 27 a str. 24 Л 6.

U Kczácích obzwlástnë nikde nejednáno; nez

z toho, co na str. 12 a 24 powëdëno, jasnë wy-

switá, ze Donstí Kozáci, od Wel. knízete Joanna

Wasiljewiôe (pan. 1462— 1505) zde osazení, podlé

pûwodu a náfecí k Welkorusûm, Cernomorstí na-

proti k Malorusûm nálezejí. Tito teprwé 1. 1793

od cisafowny Katefiny II ze Záporozí, t. okolí na

Dnëpru blízko prahûw (rus. porogi), sem prewe-

deni byli. Grebenstí Kozáci, sídlící na rece Tereku,

Wolzstí, mezi Astrachaní i Caricynem, Uralstí na rece

Uralu, starém Jaiku, od Werchouralska do Gurjewa,

a Sibirstí pocházejí pûwodnë od Donskych; procez

i dle náfecí k Welkorusûm pfipoôteni bj4i musejí.

Kc str. 39. f. 30.

Jména bulharskych osad w Bessarabie, w újezdë

Kahulském : Mësto Bólgrad, wsi Kómrat, Tarákhja,

Wolkónesty, Kirsow, Tatár-Kopcák, Kubej, Kongáz,

Kozajáklija, Cadyr-Lunga, Cesmékioj, Tabáki, Nowo-

Trojány, Ciisija cili Grádina, Karakúrt, Cisméwaruit,

Tásbunár, Bábeli, Kajráklija, Erdékburnú, Dolúkioj,

Wajsál, Derméndere, Dizginzé, Cókmajdan, Awdarmy,

Besalma, Tómaj, Dzóltaj, Kirict, Baúrci, Bajdár, Bez
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gioz, Walíperza, Báskalija, Ferapóntjewka, Twárdica,

Kjurútne, Iwánowa, Dmitrijewka, Satalyk-Hadzi, Bá-

nowa, Sikirly-Kitáj, Kódkitaj, Jeníkioj, Zadunájewa,

Hassánbatyr', Pandáklija, Gólica, Nowo-Pokrówka,

Fontinodzinimilor , Staryje-Trojany, Selióglo , Gla-

wány, Dewlét-Agac, Kuparány, Cumlékioj, Dul'mény,

Iserlíj, Burgudzí, Delzeléry, Kámcik, Kuléwca, Nowo-

Karagác, Tropoklo, Eskípelos, Hadzi-Abdúla, Kurcí,

Inpucíty, Bóldoka, Karágac, Bária, lvaitál, Satunówo,

Kolibási, Brinza, Walény, Slobodzéja, Ilúlija, Kislíca,

Zurzulésty, Anadólka a Frikacéja. W gubernii Cher-

sonské : Bol'soj - Bujalyk , Katarzína , Malyj - Bujabjk,

Kubánka, Térnowka a Parkány.

Ke str. 51 r. 16.

Jména srbskjjch osad w Rusku , w nynëjsí gu

bernii Chersonské, byla pûwodnë, 1. 1763, podlé

Skalkowského , tato: w pluku husarském Horwata,

öili w protopresbyteriatu Nowomirhorodském : No-

wyj-Mirgorod, Pecka, Petroostrowo, Nadlak, Kal'niblat

(na jiném miste Kal'niboloto) , Semlik, Archangel'-

skoj, Martonos, Pancewo, Kaniza, Senta cili Sentow,

Wukowar , Fedwar, Subotica, Cybulew, Mosorin,

Dmitrowka, Sombor, Glinsk, Wersac; w pluku pan-

durském cili w protopresbyteriatu Krylowském : Kry-

low, Taburino, Krjukow, Kamenka, Zimun, Wingos,

Canad, Pilaznicy, Kowin, Slankameñ, Becej, Waraz-

din, Glogovac, Janow, Solmos, Congrad, Pawlis,

Mondorlok a Sentamas. Potom, 1. П66 a 1775,

následowaly jak z ohledu na rozestawení osad, tak

téz na jména, nëkteré promëny; podlé nowëjsích

mapp, Podrobné a Subertowy, nyní tam se nacbázejí :
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Nadlak, Janopol, Erdeljewka, Martonos, Panôewo,

Kaniza, Sentow, Wukowar, Fedwar, Mosorin jinak

Beska, Subotica, Wersac, Janow, Kulpinka, Slan-

kamen, Bondurowka a j., Congrad pak slowe tecf

Andrusowka , Sombor Dikowka , Semlik Skalewoje,

a jiné jinak.

Ke str. 115 r. 25.

Jména walaskijch wesnic w Srbsku, w okruhu

Kladowském, okolí KIjuc jmenowaném: Kostol, Satu-

Zupunuluj, ostrow Simijan, Wrbica malá, Wrbica

welká, Rtkowo, ostrow Korbowa, Korbowa na suchu,

Waljuga, Brlog, Welesnica, Burdel', Grabowica, Веka,

Kamenica, Podwrska, Rëcica, Manastir, Ostrow gol

(druhdy Barul), Dzidzerac, Kladosnica, Kozla, Tekije,

Golubinje. Mimo to w okolí Krajina feceném nëko-

lik wesnic mezi srbskymi.

Ke str. 118 f. 32.

Jména ттecЩch. wesnic okolo mësta Budëjowic

w Cechách: Roznow (Strodenitz) , Raudná (Rüden),

Mladá (Lodus), Hodëjice (Hodowitz), Pucherka (Bu-

charten) , Dobráwoda (Gutwasser) , Wrbny suché

(Dürnfellern), Hlinec (Linz), Dubikow (Dubiken), Lin-

cowa Hora (Pfaifendorf), Brod, mëstecka Rudolfow

(Rudolfstadt) a Malé (Adamstadtel), ac toto wíce ceské

jest nez nëmecké ; pak na lewém bfehu Wltawy

Wrbny ceské (Böhm. Fellern), Haklowy dwory (Ha-

ckelhöf), Ctyry dwory (Vierhöf), Sindlowy dwory

(Schindelhöfj, Mokr^ (Gauendorf), Litwinowice (Leit-

nowitz), a z cástky také Plan^ (Plan) a Homoly

(Humeln).
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Ke str. 119 f. 13.

Jména ntmeckych osad w králowstwí haltckêm a

wladímírském ; Ainsingen na panstwí Potylicském

w kraji Zófkewském, Bagensdorf u Koïomyje, Be

ckersdorf p. Nowosióf. k. Brezan., Brigidau p. Me-

denic. k. Sambor., Bruckenthal p. Choronow k. Zóf-

kew., Brunendorf p. Grodecké k. Lwow., Deutsch

bach u Nowého Brusna p. Kfyw. k. Zoïk., Burgau

u Mfodowa p. Lubac. k. Zólk., Burgthal p. Grod.

k. Lwow., Nowe Chrusno p. Scefecké k. Lwow.,

Dornbach p. Lezajské k. Resow., Dornfeld p. áce-

fecké k. Lwow., Ebenau p. Cerlan. k. Lwow., Ein-

siedel p. Humieniecké k. Lwow., Eisenau pod Wa-

mau p. Illisest. w Bukow., Anjelówka c. Engelsberg

pod Weldzisem p. Weldzis. k. Stryj., Engelsbrunn

Horní i Dolní pod Huckem p. Dobromil. k. San.,

Ernstdorf p. Bobr. k. Bfezan., Ernstdorf u Maskowic

p. Kamien. k. San., Falkenberg u Hujska p. Dobro

mil. k. San., Falkenstein p. Humien. k. Lwow., Fehl

bach u Kobelnice ruské p. Kobeln. k. Zofk., Felsen

dorf u Оpoky p. Lubacow. k. Zólk., Franzensthal

u Molodie p. Kucurmar. k. Bukow., Freifeld u Zu-

kowa p. Blazow. k. Zólk., Fiirstenthal p. Solecké

(Solka) w Buk., Gelsendorf p. Bolechow. k. Stryj.,

Gillershof p. Lezajské k. Resow. , Grünthal p.

Grod. k. Lwow., Hartfeld u Recycan p. Jaworow.

k. Pfem., Hoffnungsau u Nadziejowa p. Dolin. k.

Stryj., Hohenbach u Reichheima p. Tusow. k. Tar-

now., Hutweide p. St. Sand. k. Sand., Josephinen-

dorf u Podubic k Zoïk., Josephsberg p. Meden. к.

Sambor. a p. Tusow. k. Tarn., Kaltwasser p. Janow.

k. Lwow., Karlsberg p. Raduc. k. Bukow., Kasteían
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u StoJpina p. Toporow. k. Zfocow., Kaisersdorf p.

a k. Sambor., Kleindorf u Mofostkowic p. Jaworow.

k. Pfem., Königsau p. Meden. k. Samb., Königsbach

a Königsberg u Zafycké Wole p. Lezajské k. Resow.

Kranzberg p. a k. Samb., Kuttenberg u Zbadyna p.

Jawor. k. Pfem., Landestreu p. Kalus. k. Stryj., Lau-

fendorf u Biegonic p. St. Sand. k. Sand., Linden

feld p. Polan. k. Lwow, , Lindenau u Lipowic p.

Lipow. k. Zofk. , Luisenthal u Fundul-Moldawy p.

Mold. Kimpolunské k. Bukow., Maliniska (Maïenica?)

p. Pieniacké k. Zfoôow., Mariahilf uKoiomyje, Mari

ensee u Jakoben p. Mold.-Kimpol. k. Buk., osada

nemecká u Mokrotyna w Zoïk., Mosberg u Podlub

p. Jawor. k. Pfemys., Mühlbach p. Bobr. k. Bfez.,

Neudorf p. Drohobyô. k. Samb. a p. i k. Samb.,

Neudörfel p. St. Sand. k. Sand., Oberdorf u Kroá-

ciénka p. Dobromil. к. San., Otenhausen p. Janow.

k. Lwow., Prinzenthal u Smerecné p. Dobromil. k.

San., Rauchersdorf p. Hufyn. k. Reàow., Rehberg

p. Sarn. k. Pfem., Rehfeld p. Bobr. k. Bfez., Reich-

au p. Lubac. k. Zólk., Reichenbach p. Scefec. k.

Lwow., Reichsheim p. Tusow. k. Tarn., Rosenberg

u Zagrodky p. Scefec. k. Lwow. a u Pëtnice p. Do

bromil. k. San., Rotenhan p. Janow. k. Lwow.,

Schönanger p. Tusow. k. Tarn. , Schönthal p. Janow.

k. Lwow., Siegenthal u Berehûw p. Dobromil. k. San.,

Steinau p. Niské k. Resow., Steinfels u Stebnika p.

Dobromil. k. San., Thal Josaphat u Woloského Sela

p. Bolechow. k. Stryj., Ugartsberg p. Meden. k.

Samb., Ugartsthal p. Kalus. k. Stryj., Unterbergen p.

Winické k. Lwow., Unterwall u Podhajcyk p. Kimif.

k. Zfoc., Vorderberg p. Krynic. k. Lwow., Wachen

dorf u Stfesyc p. N. Sand., Waldorf p. Grodecké
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k. Lwow., Weinbergen p. Winické k. Lwow., Wie

senberg u Miefwice p. Morkotyn. k. Zólk., Wiesen

dorf p. Kamien. k. Sand., Wildenthal p. Raniäow.

k. Resow.

Ke str. 119 f. 19.

Jména nèmeckych farních mist w Krajínt, w tak

nazwaném Hccewí: Hocewje (Gottschee), Stara Cerkew

(Mitterdorf), Stari Log (Altlak) a její lokalie Polom

(Ebenthal) a Topla Reber (Unterwarmberg), Cermo-

snice (Tschermoschnitz) a její lokalie Polanca (Poland)

a Planina (Stokendorf), Kopriwnik (Nesselthal), Mo-

zel (Mosel), Reka (Rieg), a její lokalie Morawica (Mo-

robitz), posléze lokalie Gercarca (Masern). Oboje rec,

slowenská i nemecká, w Suhmu (Suhem, nëm. Su

chen) a lokalii Dolením Logu (Unterlak).

Ke str. 122 f. 10.

Jména nèmeckych osad w gubernii Saratctcské

w Rusku : w Saratowském ujezdë Krasnojarském

okruhu: Krasnyj-Jar, Podstepnaja, Starica, Ust'-Ka-

raman, Teljauza, Zwonarewka, Zwonarewkut, Lugo-

waja-Grjaznucha, Nider-Monza (Nieder-Monjou) ; w Ton-

kosurewském okruhu: Tonkosurowka, Otrogowka,

Susly, Krutojarowka, Raskaty, Lipowka, Lipowkut,

Osinowka, Jagodnaja-Poljana, Pobocna, Nowaja-Ska-

towka ; we Wolzském vijezdë Jekaterinstatském okruhu :

Jekaterinstat, Roregard (Beauregard), Кano (Canneau),

Paulskaja, Filipfeld, Ernestinendorf, Boaro (Boisroux),

Ober-Monza, Orlowskaja; w Paninském okruhu: Pa-

ninskaja, Safhauzen, Glaris, Baratajewka, Bazel', Circh,
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Zoloturn, Cug, Lucern, Unterwal'den, Susanental',

Rezanowka, Baskakowka, Brokhausen, Hokerberg;

w Kamysinském újezde Sosnowském okruhu: Sos-

nowka, Talowka, Sewast'janowka , Golyj - Karamys,

Kljuci, Popowka, Gololobowka, Ust'-Zolicha, Lësnyj-

Karamys, Karamysewka, Kamennyj - Owrag, Maka-

rowka, Pocinnaja; w Kamenském okruhu: Kamenka,

Rossosi, Jelsanka, Kopenka, Grjaznovatka, Gniluska,

Karaul'nyj-Bujerak , Panowka , Ilawla, Semenowka,

Ust'-Grjaznucha; wlJst'-Kulalinskem okruhu : Ust'-Ku-

lalinka, Werchnjaja-Kulalinka, Werchnjaja-Dobrihka,

Bujdakow - Bujerak , Krestowyj - Bujerak , Grjaznucha

(Werchnjaja), Wodjanoj-Bujerak, Scerbakowka; wTar-

Ivckém okruhu: Kazickaja , Berezowka, Zaumorje,

Stepnaja, Wolzskaja, Jablonowka, Popowkina, Tarlyk,

Tarlykowka, Skatowka, Priwol'naja, Krasnopolje, Ko-

cetnaja, Rownaja, Kustarewa-Krasnorynowka, Norka,

Splawnucha, Linewo-Ozero , Oleska, Wersinka, Pa-

mjatnaja, Werchowje; w Atkarském újezdë : Medwëdi-

ckij-Krestowyj-Bujerak, Grecinaja-Luka, Piskowatka.

Ke str. 122 г. П.

Jména nèmeckych. osad w Rusku, gubernii Ta-

wrícké, újezdë Orëchowském c. Melitopolském a) osady

Mennonitûw w podkrají Molocny: Halbstadt, Peters

hagen, Ladekop, Fürstenau, Schönsee, Liebenau

Wernersdorf, Felsenthal, Montan, Tiegenhagen, Schön

au, Fischau, Lindenau, Lichtenau, Blumenstein, Mün

sterberg, Altonau cili Altona, Ohrlof, Tiege, Blumen

ort, Rosenort, Tiegerweide, Rückenau, Fürstenwerder

Alexanderswohl, Gnadenheim, Friedensdorf, Morgen

au, Lichtfeld, Neukirch, Prangenau, Steinbach, Eli

SLOW. NARODOPIS. 13
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sabeththal, Alexanderthal, Schordau, Pordenau, Ma-

rienlhal, Rudnerweid, Grossweid, Pastwa, Franzthal,

b) Rûznych Nëmcûw w podkrají téz feky : Prisib

cili Molocna, Heidelberg, Hoifenthal, Alt-Nassau, Wei-

nau, Durlach, Karlsruh, Reichenfeld, Kostheim, Lei

tershausen, Wasserau, Neu-Nassau, Hochstädt, Frie

densfeld, Rosenthal, Neu-Monthal, Grünenthal, Blu-

menthal, Tiefenbrunn, Walldorf, Alt-Monthal, Neu

dorf, Kronthal, c) Wirtemberskych Separatistûw wpod-

krají feky Berdy: Neuhoffnungsthal, Rosenfeld, Neu-

hoiTnung.

Ke str. 126 r. 20.

.hnéna recktjch osad w gubernii Jckatcrínoslawské,

okruhu Mariupol'ském : Jalta, Urzuf, Staryj-Krym,

Laspi, Cardakly, Malaja-Janisol' cili Jenisala, Bol'saja-

Janisol' cili Jenisala, Bogatyr, Konstantinopol', Lilakly,

Wolnowacha (Bugas), Stili, Karakuba, Besewo, Karañ,

Kamar', Sartani, Kermencik cili Kremencug, Nowoj-

Kermencik cili Kremencug, Ignat'jewka, Cermalyk,

Mangus a Anatolija.
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I. PREHLED NÁRODÜW

A. PODLÉ NÁBECÍ A STÁTÚW.

 

W W Ba- W Pru-

aieh.

W Tu-

w w
Dohro-

mady.

A. 1.

Rusku. kausku. recku.

Kra

kow?.

Sa-

sich.

1. Welkoru-

sowe 35,314000 —     
35,314.000

t. Maloruso-

we 10,370000 '2,774000
   

13,144.000

3. Béloruso-

wé ¿,726.000 2,726.000

2.

4. Rulharowé 80,000 7.000
 

3,500000
 

3,587.000

3.

5. Srbowé c.

lllyrowé 100000 '2,594000
 

'2,600000
 _ 5,294.000

6. Chorwati
 

801000
    

801.000

7. Korutanstí

c. Slowene!
 

1,151.000
    

1,151000

В. 1.

S. Poláei 4,912000 '2,341.000 1,982.000
 

130.000 9,365.000

г.

9. Ceehowé

a Morawané
 

4,370000 44.000
 _

4,414000

10. Slowácí
 

'2,753.000 .  —
'2,753.000

1 1. Luzicané

.i ) Horni
  

38.000
 —

60'000 98.000

!•) nolnf
  

44.000    
44.000

I>ohromady 53,502.000 16,791.000 2,108.000 6.100000 130000 60000 78,69 1.000
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В. PODLÉ NÁÍíECÍ A nÁbOZE!\STWÍ.

Reckého

wyanání.

lieeko-

Prote

stant!.

Moham

medan!.

katoli-
Katolicí.

ckého

А. 1.

wyznání.

1. Welkorusowé 35,314.000,

1
.  —

Ä. Malorusowé 10, 154000 , 2,990.000    

3. Bílorueowé 2,376.000) 350.000   

t.

4. Bulharowé 3,287'000
 

50'000  
250.UU0

3.

5. Srbowé c. lllyrowé 2,880000
 

1,864.000  
550ДЮ0

6. Chorwati   
801000

 —

7. Korutanátí c. Slo-

wenci
  

1,138.000 13000
— —

B. 1.

8. Polácí
  

8,923.000 442.000

t.

9. Cechowé a Mora-

wané   
4,270.000 144000

—

10. Slowáci '   
1,953.000 800000

3.

1 i. Lu/icané —

a) 11 or ni   
10000 88.000

—

6) Dolní   ' 44.000
 

Dohromady 54,011000 2,990000 19,359.000 1,531.000 800.000
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С. OHLAWENÍ PODLÉ RECÍ.

1. Rusowé 51,184.000

2. Bulharowé 3,587.000

3. Illyrowé 7,246.000

4. Poláci 9,365.000

5. Cechowé 7,167.000

6. Luzicané 142.000

Dohromady 78,691.000.
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I. WELKORUSKY.

Кak na dubcikè dva gafiibcika

Cëfavali-sja , mifavali-sja,

Sizy kryl'jami abnímah-sja.

Atkol' nívzaf-sja m fad jasjen sakof :

On usib, ubif siza gofubja,

Siza gofubja, machnanogava,

Pralif krov' jevo pa syru dubu,

On kidaf pjer'ja pa cistu polju,

Pustif puch jevo pa padnjebjes'ju.

Каk razUizit-sja, razvarkujet-sja

Tut gal'ubuska pa gafubcikë,

Pa gafubciké machnanogjeñkom.

Кak vazgavorit mtad jasjen sakof :

»Njepfaè', sizaja ty gafubuslta !

Pa svajom sizom pa gafubciké :

Paleíu-li ja na sinje morje,

Priganju k tjebé gafubjej slado ;

Vybiraj sjebë siza gofubja,

Siza gofubja, machnanogava.«

Кak vazgavoril tut gafubuâka:

»Njeleti, sakof, na sinje morje,

Njeganí ka nine gafubjej stado :
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Vit to budjet mnë uí drugoj vënjec,

Mafym dètuskam njeradnoj ') atjec!«

(Sacharuv )

1) Xerodmy.

Na nlícé to doíd, to snëg,

To dozo?, to snèg, lo v'jalica,

To v'jalica, to mjcljelica,

Kul it, mutit, v gt'aza njesjot:

Mjenja mfadu svjckor zavjot.

Dlja svjekruäka dlja batjuski

Sama s mista njetronu-sja,

Njetronu-sja, njevarochnu-sja.

Na ulicè to dozcT, to snèg,

To doïcf, to snëg, to v'jalica,

To v'jalica, to mjcljelica,

Kutit, mutit, v gtaza njesjot:

Mjenja mt'adu svjekrov' zavjot.

Dlja matuSki svjekrovuski

Sama s mësta njetronu-sja,

Njetronu-sja , njevarochnu-sja.

Na ulicê to doíd, to snëg,

To dozd, to snëg, to v'jalica,

To v'jalica, to mjetjclica,

Kutit, mutit, v gfaza njesjot:

Mjenja mfadu mif drug zavjot.

Dlja druzefika dlja mifavo

Idu, idu skarjesjenko,

Skarjesjenko, tarapjesjeñko.

{Sacharuv.')
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3.

S I В I к s к Á.

Iz boru , bóru,

Iz zc'lenágo,

Stucafa , gremèfa

Bystraja rëeka :

Obrostafa bystra rfcèka

Kaiinoj, malinoj.

Na kalinovom mostocké

Sidèfa gofubka,

Noíeñki mvía,

Peretnyvafa,

Svoje sizo pérysko

Pcrebirafa.

Perebraväi sizo per'je,

Sama vzvorkovafa :

»Závlra , po utru

Batjuäka budet ;

ChoÉ on budet, al' nebudel,

Toski neubudet;

V dvoje , v troje n gofubki

Pecali pribudet.«

{Zap. o Sibiri.)
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II. M A L О R U S К Y.

A. Z R и S К А.

Oj spav piihac ') na mohyli,

Da j kryknuv vin : »puhu !

Cy nedasf Bih Kozaéeñkain

Choë teper potuhu ?

Seo den j áco nié , use zdemo :

Poïyvy nemajem.

Davno bufa ! Chmelnyíeñka

Uíe nezhadajem !

Oj kofyá my vojovafy ;

Da biläe nebudem !

Toho äcasfja j tijí dolí

Povik nezabudem !

Da vie äabli zarïavify,

Muäkety bez kurkiv 2) ;

A ííe serce kozackeje

Nebojic-cja Turkiv !«

(Maksimovic .)

!) уф, s<ri* bubo; Î) kohautknw.

Oj chvortuno, churtovyno! ')

Séo tv vyrobljajeä ?

Dafa na cas piznaty-sja,

Teper rozfuöajeä !
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Usi sady zefemjuf,

Tilky sucha sfyva ;

Koho ljublju, iyt nemoiu,

Dolja nescasfy va !

Usi sady zeleníjuf,

Tilky sucha vysnja :

Koho ljublju, iyt nemoiu,

Za toho nevysfa !

Ne vsi tiji sady cvituf,

Sco rozvyvajuc-cja :

Ne vsi tijí vmíajuc-cja,

Sio ienychajuc-cja.

Poïovyna sadu evite,

Polovina vjane:

Bilse toho vinéajec-eja,

Sêo rodom neznae.

Och vу roky, och vy roky,

Roky nepravdy'vy !

Vkorotite iifja myní,

ISutTle myfostyyy !

Vkorotite íifja myní!

Pokil v smutku budu?

Luccez mené umertvite ;

To vsjoho zahudu.

Och vy roky, och vу roky,

Choi neprybuyajte !

Kofy vу nas rozfuèyïy,

Dak zyfja nedajte !
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J^etiv ore! ponad morem,

Da j Slav hofosyty :

»Tjazko, vazko ') na ëuzyní

Bez miíoho iyty !«

•IVtiv orcf ponad morem :

»Podaj , more, pyly !

Tjaiko, vaiko nam ubohym

Bahatych ljubyty!

Ne tak scast'jc , ne tak dolja,

Jak bahaty ljude :

Jak rozîucui po Ijubovi,

To j äéasfja nebude.

Step äyrokyj , vodu vydno,

Myfoho nebacu : 3)

Jak poCuju movu joho,

Necholja zaplacu.

Oj mala ja, mij myfeñkyj,

Druiynoju buty :

Oj daj myní toho zil'ja,

Séob tebe zabuty !«

»Je u mené take zil'ja,

Bfyzko perefazu :

Jak dam tobi napyty-sja,

Zabudes od razu.«

»Biulu pyty, vypyvaty,

Ta j kapli nevpuäcu :

Todii tebe ja zabudu,

Jak oíi zapljuäcu !«

(Bodjansky.)

1) chumeüce, wir ; z) welim lezce ¡ 3) newidim.
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ъ) Z H A L I С Е.

Kofy nebufo г nascada ') svita,

Tolidi nebufo neba ní zcmli,

Ano fem1) bufo syneje more,

A sered morja zefenyj javir,

Na javoroñku try hofuboñky.

Try hofuboiiky radoftku radjaf,

Radouku radjaf, jak svit snovaly :

»Тa spusiymo-sja пa dno do morja,

Тa distanemo dribnoho piskn,

Dribnyj pisocok posijemo my,

Тa nam stanec-cja dorna zemfycja.

Тa distanemo zofotyj kamii'i,

Zofotyj kamiñ posijemo my,

Тa nam stanec-cja jasne neboñko,

Jasne neboñko, svilfe sonynko,

Svitfe sonyñko, jasen misjacyk.

Jasen misjacyk, jasna zirnycja,

Jasna zirnycja, dribny zvizdocky.«

{V"ahylevic.)

I ) od alowa nascaditi, rodili 4 2) jen.

Pojírhav Ivaseñko na polovanjc,

Pokynuv svoju myfu na chorovanje;

Vyjichav Ivaseñko v cysteje pofe,

Pustyv konyka na popasanje,

A sam prypav k syrij zemli na spocyvanje.

Prysnyv-sja Ivaseñkovi dyvneñkyj son,

Sèo zfetiv z prave riiíky jasneñkvj sokof.
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Pojíchav Ivaseñko do voroienky,

Scob odhadaïa dyvneñkyj son.

Vorozeñka boluboñka son odhadaïa,

Moïodomu Ivasjovi íalu zavdal'a.

Jide, jíde Ivaseñko, konyka bjuéy,

A vie svojí myfenkojí nezastajucy.

Pryjichav Ivaseñko pid voritocka,

Huknuv, puknuv konyk v kopytocka.

Vyjsla do joho najstarsaja svisf :

»Vytaj , vytaj , pane zjatju , Èuiyj ta ne nas !

A vie tvojí myfeñkoji na sviti nemas!«

Uvijsov Ivaseñko do svitfyci,

fieïyf joho myîeukaja na prestofnyci.

»Nizkyi moji skoropadïyji , íom nepidele ?

Rueky moji bifenkyji, com neprihornete ?

Oéy moji êornenkyji, cornu neblanete?

Usta moji pryjazneñkyjí, com nepromovile?«

(Gotebjovski, Zaleski).

III. BELOKUSKY.

l.

»Camú ty, Audotka, njapfákafa,

Jak cjebje' mafadú zaruiali,

Zaíatyja pjarscjonky pjeremjenjali,

Hórkoju hareïkaj zapivali,

Saíodkym pje'rnickom zakúsyvali?«

(Ttybinski.)
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2;

»Da Itoï ty, fosju, ätoí ty, njabole,

Тak k sjafú pryvykajeä ?

Da cyí ty, fosju, iyi ty, njabole,

Lichuju zimeñku cujeä?«

»Oj ty lichaja, iy njelichaja,

Da njabudzic jak le'teñka,

Da njabudzic jak cjópleñka!«

»Stoí ty, Tacjaiika, ätoz ty, mofada,

Тaк k slrilú prypadajeS ?

»Cyl ly, Tacjaiika, cyz ly, mofada,

Lichuju svjakróu cujea ?«

»Oj ty lichaja, íy njelichaja,

Da njabudzic jak mámeñka ,

Da njabudzic jak ródnjeñka .'«

(Rjbmski.)

'Juman, tumán pry dalinje,

Syrokyj lise na kalinje,

Syréj tahó na dubocku:

Maníc hofub hafubocku,

Daj, nja svajii, a cuzuju :

»Chadzi, serce, pacafuju !«

(Rybùiski.)
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IV. STAROBULHARSKY.

(/. rkp. 1390.)

Na Agrèch slyäa jako kleplaf :

Da asie kleplai, razvè pleslaf,

I rykajaf i glas izpustajat1,

I uilarajat i kryla polresajaf,

S'b stariceja lisiáiceja,

Jeie paile i s'hgní se.

PriidoSe dva mazbstvbna,

Da ja chotef v"bzdvignati,

S'b Srbbinom palicníkom,

I Alamanskym kopijem,

I s'b mbeem naos(renom,

I S'b perom sirokym,

I s'b biceru naoslrenom :

I ryéa.Ste rozprostiraj^f,

I mir s'blresajaf.

Videch babu, gde prèskoei trap'):

Jakoíe ja vidêch, poeudich .se,

kako baba prèskace trap,

I prëskate ga i mimochodif,

I neboif se, da se padnrf,
c ' c l

N'b tecef i mimocbodif,

T trap razvaljajef.

1) roklr. jama.
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V. BULHARSKY.

(Z Karadiice.)

1.

Devojce miado, jubavo !

Nemoj mi mina prez dvori,

Nezadavaj mi jadove,

Malko le mi sa moji-le :

Ta äto da èine s tvoji-le ?

Devojce miado, jubavo !

Ti f mené gledaj, ja f lebe,

Da (i ispisem lice-tu

Na Turcka bêla hartija : ')

Da nose majci, da vidi

Kakvo sam ljub'bf zaljubil,

Kalu Helanen ") { gardina *)

Prolètno vrème f maija,

Koga cvèce-te cafte.

1) papir; t) «rs, etéMo, ker; 3) zaliraïU.

2.

»Slamato morne, Stamato !

Za tri godini koäule-ta neje prana,

Cini dobro , operi ja !« ~

»Nemam sapun '), da ja trija.« ~

»Tvoje lice raki-sapun :

Cini dobro, operi ja.« ~

»Nemam voda, da ja plave.«

»Tvoji erne oci dva bistra kladenca:2)

Ciní dobro, operi ja.«

»Nemam peralca 3), da ja pera.« —

»Tvoji bèli race dve peralci :

Cini dobro , operi ja.«

1) mydlo; t) praraen; 3) pint.

14
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3.

Setnala se') kad'bo \) Mitra

Niz lozja-ta3) Radovisci,

Da пabere be'lo grozde.

Dogleda ja padaice-to, 4)

Ta na Mitra govorese :

»Ojie Mitro, kad'bn Mitro!

Neberi mi bèlo grozde,

Bèlo grozde Radovisko ;

Ce te fate, ce te vrze.« 5)

1) procházela er; Ï) panna; 3) winice; 4) hlidac ; 5) swázi te.

4.

Jovane, galeno') déte!

Jovana majka galila, г)

Presno go mléko raníla3),

Rojno go vino pojila :

»Rasti mi, rasti, Jovane!

Da si te majka ození,

Da si se s tehe raduva !«

1) milé; t~) mázala, milkowala; 3) krmila.
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VI. S R В S К Y.

(Z Karadliée.)

1.

Dëvojka sëdi kraj mora,

Рak sama sebi govori:

»Ah, mili Boze i «Tragi :

Ima Г äto äire od mora ?

Ima F äto duíe od polja ?

Ima V äto biíe od konja?

Ima Г äto sladje od meda ?

Ima Г äto draie od brata?«

Govori riba iz vode:

»Dëvojko, luda budalo ! ')

Sire je nebo od mora,

Duíe je more od polja,

Brie su oei od konja,

Sladjí je êetjer 2) od meda,

Drazi je dragi od brata.«

1) blázniwá bláznice ; 8) cukr.

2.

»Oj dëvojko, pitoma ruiice!

Kad si rasla, na äto si gledala?

Il' si rasla na bor gledajuci,

II' na jelu tanku ponositu '),

II' na moga brata najmladjega ?« —

»Oj junaëe, moje jarko sunce!

Nit sam rasla na bor gledajuci,

Ni na jelu tanku ponositu,

Nit na tvoga brata najmladjega ;

Vec sam miada рrешa lebi rasla.«

f ) hrdau.
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VIL CHORWATSKY.

l.

Sadila sem bazulek,

Sad mu ima Ireti den,

V skrovnom meslu za gradom,

Idemo ga gledati,

Jel je zníknul i precvel ?

Ltergnemo kite tri:

Jedna tebi lia skerljak ')

Drugs muni vu ruke,

Trelju' z sobum vzememo,

Rad pojdemo va gosli

К mojoj majki na veter.

Nesedaj ti pri meni,

Da se ljudi nesele 2),

Da se ml dva ljubimo.

(.ireznevskj.)

1) klobauk; Î) aepozoruji, newzpomenau si.

•2.

Trava zelena !

Gdo bu tebe, trava, kosil>

Kail ja budem pusku nosil ?

Roz.a rumena .'

Gdo bu tebe, roía, tergal,

Kail ja ncbum k Maäi hodil ?

Vino ccrleno!

Gdo bu tebe, vince , pil,

Kad ja budem v zemli gnil ?
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Gora visoka !

Vsaki grozdek po bolicku '),

Vsaki tersek po vedricu.

(Sreznevsky.)

1) ji-l» mir«. hoU» •

3.

CHORWATSKÉ TUSE.

(7. Rahské dioecese.)

Kad si na plací sidila,

1 ipa se mi si vidua :

Crníj' oèi, bjâlo lice,

Sidila si kut ') ruoiica.

Strad -) tju se otäjätat ')

Na zeljäní Trtljäc *),

Тъr tju si pogljädal

Za drugu ruozicu.

Sam si iiakaiiila

Na duge ljubiti ;

Ali strada vidim,

Da nemore bilí.

Miloga zjímala,

Ljubit ga neznala ;

Dab' ga slrad júnala,

Ljubit hi ga znala.

Slop'br sam podala

Na visinu rasti,

Ur morem *) nosili

Tuge na sidaäce °).
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Srce moje, srce,

Nehodi na sunce ;

Ar tjeä se ususit

Kot o lozi ') drivce.

(Sreznevsky.)

1J jako; l) nyni; 8) jiti : 4) zahrádku ; 5) jii rausim ; 6) ttk, misto

erdasci j 7) jako w lese.

VIII. KORUTANSKO-SLOWENSKY.

1. Kkajinsky.

Pljeäi, pljeäi, crni kus ! ')

Как bom pljesu, ki sèm bus г).

Kam si soje creulce dû ?

Soji lubci sèm jíh du.

Kam jih je lubca dejla ?

V grmicek3) jih je zakopala.

Kej je tisti grmicek?

Grmiíek je pogôru.

Kej je tisti pepio ?

Vôda ga je vzela.

Kej je tista vôda ?

Golobci so jo popili.

Kej so tisti goloba ?

Gospöda jih je pojejla.

Kej je tista gospöda?

Crez prelaz je skocila,

Rilko si razpocila.

{Vrai.)

I) коя ; Í) Ьо«; 8) ker.
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2. KoRTJTANSKY.

à) Z Но/je.

Per nas je padu velik snëb,

Sacemi l) moii do kolën :

Zapadu je devet vesi,

Devet vesi, sedem cerkvi:

Se nevidi drujeba,

Ко пovе cerkve vèrh turna. 2)

ïam hori sëdi cerní kûs,

Lëpo ïviiha noj poje,

Dabi skoro vihred *) bùa,

Dab' se hribci4) prekopneli,

Dabi rasle jahodce,

Jahodce noj vjolice,

Dab' decle 5) peräle terbat je,

Dabi kûs veëbarli vidu je.

(Mayr.)

1) wàakému, kazdétnu; Í) wëie; 3) jaro; 4) pahorkowé; 5) dèwctt«.

6) Z Zilje. *)

»Pûbii ') moj je äou v pûanína

r Strëlat ëudna vsa zrërina.

Al' ga bo zvërina vjedûa,

Koj bon decùa pûbëa meûa!«

Sreneata 2) ga dva medvëda,

Ki sla pubica vjedûa.

Decùa je v potoce praùa,

Je pertekùa vôda vsa kervava.

Se en maû ') je decùa praùa,

Kùobiic") ïe pred nja perpùaùa.

Kùobiiê je pa ïe poznaûa,

K.' je zôjece 5) eu 6) Jéùaùa.
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Se en maû je detûa praúa,

Pûbic" te pred nja perpùaùa.

»Oje joje moja gùava !

Кaп bon dccùa pûbta djaua ?

V garteli *) bon ga pokopaùa,

Róice bôa po njemi sjaiia;

Der bon deëùa róíce pleûa,

Pûbéa bon u zinji s) meùa.«

(Mayr.)

*) W této pisni psánu ú misto hrubcho /", kteréz wlastne jako silnè wo-

kalizowané v se wyslowuje.

1) hoch, lu'in. Bube; S) potkala; 3) jednau, nëva. -mal; 4) klobau£ek; 3)

pásek, penile; 6) nem. dazu; T) zahrádka, ném. Garten; 8) w mysli, nèm

3. s T Y К S К Y.

1.

('/. CelsUho.)

»Djekle, djekle, jez tjebe praäan,

Kaj ti daelaä v vàrteci ? ')

Al ti drobne rozce bjereä ?

Al ti zjelen rozmarin?

Djekle, djekle, jez tjebe prasan :

Nebí ti bollo moje biti ?

Jez bi ti kupû pàrstanj zlat.«

»Kaj bi mjení mamca rjekli.

Da bi pàrstanj vidili ?«

»Djekle, djekle, neznaä Iagati,

De s' ga v vàrli najdilo ?«

»Kjer bi mjene uiiu Iagati,

Tisti bo sovraznik moj.« —

»Jez son biu danes r Lublanci

V sojih laepih ikomicah ;
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Pa son vidu jakäe roïce,

Ko so v Injino vârteco.«

»Jez son bla danés v Lublance

V sojmo laepmo gvantcco *);

Pa son vidla jakäe ftice,

Ko so v tojmo fogleïo3).

{Vraz.)

1) lahrádka; S) iatech, ném. Gewand; 8) klec, nim. Vogelhau».

3.

Щ siJaJ) siJaj> sonce, oj sonce romeno !

Jaz пешrеш ti sijati od velke ialosti.

Ce rano jaz perhajam, se dekle kregajo ');

Ce pa rano zahajam, pastirci jocejo 2);

Ce sijam na pianíno, vûlira sirotice;

Ce sijam na doline, pa vidira sterüeke').

(Гrаг.)

1) wadí at; t) plict; 3) zebráky.

IX. P О L S К Y.

(Z Vojcickêho.')

Jasio konía poif, Kasia vode brafa ;

Jas sobie zaspiéwaf, Kasia zapl'akaia.

»Niepfau, Kasiu, níepfac, dosyc tego pfacu ;

Pójdzics do Jasiunía gdybv do palacu;

Izba i komora gdyby kamieníca ;

Pójdzies do Jasiunía gdyby dö älachcica.«

»Cóí mi z tego pfyjdzie, lepäa día mníe chata ;

Niebedzieä mníe kochaf, bo ja níebogata.«

»Chociaz níebogata, choé maá posag mafy,

Aie mi sie oiki tvoje spodobafy.«

SLOW. NÁKODOPIS. 15
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2.

Vyâfa dzievíyna,

Vyäïa jedyna

Jako roïory kviat :

Biafe ra^èki zafamafa,

Came oèki zapfakafa,

Zmieníf jéj sig sviat.

»A éego pïaceä,

Cego ïaïujeä,

Dzievcyno moja ?«

»Jak níemam pfakac,

Niemam ïafovac ?

Niebede tvoja!«

»Bedzieä, dzievcyno,

Bedzieé, jedyno !

Bedzieä, dalibóg!

Ludzie mi ci« raja,

I rodzicc claja,

I sam sedzia bog.«
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X. С E S К Y.

(Celakowskjr , Erben.)

1.

»Pod nasima okny

Teëe vodiëka :

Napoj шпё, má milá,

Mého konícka !«

Neehci, nenapojim;«

Já se konë bojim,

Ze sein malická.«

»Pod naäima okny

Roste oliva :

Povëz mnë, má milá,

Kdo k vám chodívá ?«

»К nám lidnf nechodij

On o mne nestojí,

Ze sem cbudobná,«

*Pod naäima okny

Roste г râze kvët :

Povëz mnë, má milá,

Рroб të mrzi svët?«

*Mne svët nie nemrzí,

Ale st'dce boli :

Plakala bych hned !«

2.

Na kopefiku slrornecek,

Pod kopeèkem lanka :

Ach kdyz já si zpomenu

14a swe'ho holaubka !

15*
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Ach, kdyï ja si zpotnenu

Ve doe nebo v nocí,

Тak se se mnau cely svèt

Do kolecka toci.

Jak jest tëzko umirat,

Kdyz bolesti neui :

JeStë hûïe milovat,

Сo k libosti noni.

Со k libosti bylo,

Тo mue opustilo :

Со k libosti není,

Samo гa mnau choili.

3.

Ci sau to konicky

Na tom uasem auhore?

Oui se tam pasau

üd samého poledne.

Kdybych já vëdèla,

¿e sau mého milého,

Já bych je zahoala

Do jelele hilébo.

Kdybych já vëdèla,

¿e sau me'ho Jenícka,

Já bych je zahoala

Do pëkneho zelicka. *)

*) We xpewu é a y w y a ej se neraënf, jakoz ani к pfed o neprisauwá.
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XL UHERSKO-SLOWENSKY.

(Z Hollara.)

1.

Píelo dëuca, píelo Ian,

Doplelo sa do Dolan;

Doplelo sa do chrasti :

Cbceu ho äuhaj ') ukrasti.

»Njekradní ma, Suhaj, sám;

Ale ty pricf s ludmi к nam .'«

»Aé já pridem s ludmi k vám,

Bélli ruiu potrhám,

Bélú ruiu potrhám,

Po cervenej postúpám.«

O hoch.

1) pod¿ji.

Pësnë moje, pësnë,

Ver vás já velo vëm !

Kect já stato puojdem,

Kdeze vas já podëm? ')

Ver vas já zakopem

Pod moj' matky stënu :

KecT ja stato puojdem

Slzy ma zalejii.

3.

Já som sa nazdala, le sa pole mraci:

A to sa milimu zaëernêli oci !

Já som sa nazdala, le pole horelo :

A to sa milimu liiko ëervenëlo !

Já som sa nazdala, ïe sa pole blyská :

A to si muoj mily na pisfalce piská !
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За sora sa nazdala, ze hiiska le tela:

A to sa milimu koselka belela!

Já som sa nazdala, ze sa pole trasje :

A to muoj milenky sivjé volky pasje .'

XII. HORNOLUÉICKY.

(Z Haupta a Smolefe.")

»Dobry veéor, macerka !

Dïe je vaäa dzovciíka ?«

»Moja dióvka domach nej',

Vona je mi vumfeJa.«

Hólcik zavróci kошka,

Rajtovase na kefchov. ')

Tsikróc kerchov vobrajtva;

Na jej róvcku pozasta.

»Sto sy mi ty ciníl'a,

Zo sy mi ty vumrefa?«

»Stoda Da tym svêci cu ?

Vsitcy ludio na nme su «

Hólíik zavróci koníka,

Rajtovaüe zasy prei.

Koník vjeslje zaskaka,

Hólcik zrudnje zapfaka.

»Nepfaé, ñepfai, luby mój !

Sak je svtíéi holcov dosé!«

»Holcóv jo die svëci dose,

Al'e zana, kajz ty bè !«

1) hrbitnw, n¿m. Kirchhof.
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Hofbik dvë bëfej nôïcy ma,

Hnltik dvë rjanej lubcy ma.

Dyï von z tej jenej ryceée,

Da so ta druha 'nëvaäe.

»Ne'nëvaj so ty, holeio !

Sak tebe ja tejí Iubo mam.«

»Vo tajku bilioso ñerodzu '),

Dyï tebe sama líekrydnu.«2)

A 'zafoj staj so za ruèku,

A vjedfoj staj so päez îucku.

Do poï staj fudki liepsiaïoj,

A dvaj staj 'rodaj nadejsfoj.

»Netk'Iej mi povëz, holeëo,

Kotrymi ty 'rodzi bydlié 'cejä?«

»Bydiu, moj luby, kotrymï je,

Sym-li jenoï péec' psi tebi!«

1) uedbàm ; î) nedostauu.

XIII. DOLNOLUSlCKY.

Psejälej stej dva mïozenca,

Dva bèlej, cervjenej ;

Golku, golku ') psejälej stej,

Zagrodu nadejzestej.

Na zagroze jo jabïoùask,

A na mm jab.fu.ski;

Spod jadnym bockom zelene,

Spod drugim cervjene.
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Spod jabfoñom se sednusti'j,

Ai stej hobaj liusnulej :

»Chtoí buzo naju gorë votas,

Gai buzo ¿eii bavas ?«

»Nad ñama sejíi syíovik,

Ten jadea drobny plaäk;

Ten buzo naju gorë voíaá,

Gaz buzo zea buvaá.«

Sytovik vjasele zaspiva

Na tom gaju zeienym :

Sikjen se gajaäk rozlega,

Zelena cava spolega.

Svita, svita, zea buva,

Cervjene zorja gorejdu :

Chto spodla svojej lubki spat.

Ten ma cas vot neje bis.

Ten ma cas vot lubki hiá,

Tekje vona vot njogo;

Vot rjedneje vetík cas,

Vot grozneje dauno cas.

(Úelakowsky')

О 1е«Л-
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XIV. DREWANSKY.

(Z Hkkarda.)

Kati mes ninka ') bejt?

Telka J) mes nínka bejt.

Telka rici

Vapak ka nejmo ka clvemo :

Joz jis vilfu grizna zena ;

Nmig шпкa bejt,

Joz nemig nínka bejt.

Kati mes zantik 3) bejt?

Strezik mes zantik bejt.

Strezik rici

Vapak ka nejmo ka dvemo:

Joz jis vilfe mole farl 4) ;

Nemig zantik bejt,

Joz nemig zantik bejt.

Kati mes trajbnik 5) bejt ?

Vorno mes trajbnik bejt.

Vorno rici

Vapak ka nejmo ka dvemo :

Joz jís vilfe corne farl;

Nemig trajbník bejt,

Joz nemig trajbník bejt.

Kati mes fauchar6) bejt?

Vaucka mes Cauchar bejt.

Vaucka rici

Vapak ka nejmo ka dvemo :

Joz jís vilfe glupcit farl ;
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Nemig fauchor bejt,

Joz nemig fauchor bejt.

Kati mes cenkir ') bejt ?

Zojac mes cenkir bejt.

Zojac rici

Vapak ka nejmo ka dvemo :

Joz jis viHe drôle 8) <arl;

Nemig cenkir bejt,

Joz nemig cenkir bejt.

Kati mes spelman ') bejt?

Bufan mes spelman bejt.

Bufan rici

Vapak ka nejmo ka dvemo :

Joz jis vilfe dauge rat10);

Nemig spelman bejt,

Joz nemig spelman bejt.

Kati mes tejsko ' ') bejt ?

Lejska mes tejsko bejt.

Lejska rici

Vapak ka nejmo ka dvemo :

Rizplastnejtmo'2) mja vapejs '3),

Bunde vosa tejsko,

Bunde vosa tejsko.

1) rus. njanka, neweata' 2) z nein- die Eule, demin. ; 3) zenich; 5) z nein.

Kerl; 5} druiba; 6) kuchar; 7) senkyi, ffänik; 8) rychly, z nam.; 9) hud-

bnï, z n&n.j 10) hráe; 11) tejsko, z nem. Tisch, denün. ; IS) rozplácneme ;

13) opas, ocas.



III. WYKLAD MÍSTNYCH JMEN.

lismeny Ab aid. wyznaiuje se dtyrhrané polícko mezi po-

ledníky a rownobëïníky, w nëmi mësto leií, п. p, РraЬa Ее, t.

to polícko, kteréz nalezneä, kdyz od písmen E а с na krajich

stojicich prstem mezi poledníky a rownobeiníky eáry protá-

hnes; kde se tyto cáry stykaji, tam jest to polícko, w nëmz

Praha leií. Do následujícího popisu pojala jsau pauze ta místná

jména, jen* w jinych jazycich, zwláste w nemeckúm, docela jinak

neíli \v slowanském znëji, s pominutím ostatních, bucTto stejnë,

Ludio aspoñ s nepatrnymi rozdily wyslowowanych.

Aderkas-Moiza, lot. ~ Kurbis,

Bk.

Aisputte, lot. ~ Hasenpot. Bh.

Aivékste feka, lot. ~ Ewst

Fluss. Bl.

Bág, srL. ZZ Carlopago. He.

Bakar, srb. ~ Buccari. He.

Bar, srb. — Antivari. Ig.

Bardijov, uslw. ~ Bartfeld. Fh.

Barut, tes. ~ Baireuth. Fe.

Bêla, slw. ~ Resciutta. Gd.

Bèlacrkva, srb. ~ Weisskir-

chen. Hh.

Bëlehrad, uslw.~ Sluhlweissen-

Lurg. Gg.

Belgrad, slw. ~ Karlsburg. Gi.

Benátky, tes., Alletki, srb. ~

Venedig. Hd.

Bè>, bulb. ~ Karaferia. Kh.

Bilé more~ Marmara. Kl—Km.

BUjak, kslw. ~ Villach. Gd.

Bilsk, Bilsko, pol. ~ Bielitz. Fg.

Birinëok, uslw. ~ Mezóberény.

Gh.

Biskupice, pol. ~ Bischofswer

der. Dg.

Biskupice, pol.~ Bischofsburg.

СЬ.ОЬ.

Bistrica, kslw. ~ Wind. Fei

stritz. Ge.

Bilel, bulh. ~ Bitoglia- Mona

stic Kh.

Blatno jezero, uslw. ~ Platten

see. Gf.

Bor, Ses. ~ Haid. Fd.

Braé ostrow, srb. ~ Brazza. If.

Bran sutëska, wal. — Túrzburg.

Hk.



180 Wyklad mistnych. jmen.

Branibor, íes. ZZ Brandenburg.

Dd.

Braslav, uslw. ~ Poroszlö. Gh.

ßraäov, srb., Koruna, íes. ZZ

Kronstadt. Hk.

Breclava , Ces. ZZ Luodeoburg.

Ff.

Breäce, kslw. ZZ Rann. Ge.

Bfetislava (Prespurek), uslw.

~ Pressburg. Ff.

Brodníca, pol. ~ Strassburg.Dg.

Budín, uslw. ZZ Ofen. Gg.

Budysin, ces. ZZ Bautzen. Ее.

Bydgoäc, pol. ~ Bromberg. Df.

Bystíica Banská, uslw. ZZ Nen-

sohl. Fg.

Bytom, pol. ZZ Bütow. Cf.

Cavtat, srb. ZZ Ragusa vecchia.

If.

Celje, kslw. ZZ Cilli. Ge.

Celjovec, kslw. ZZ Klagenfurt.

Gd.

Ce'svejne, lot. ZZ Seswegen. Bk.

Crés oslrow, srb. ZZ Cberso. He.

Cakovec, chorw. ~ Tscbaka-

thurn. Gf.

Cervenavèia, slow. ZZ Rolher

Thurm-Pass. Hi.

Cudskoje ozero ZZ Peipus-See.

AI.

Dabrovna, pol. ZZ Gilgenburg.

Dg.

Üejsina, ces. ZZ Thcising. Fd.

Derpt, strus. Jurjev ZZ Dorpat.

AI.

Dervenik ostrow, srb.zzZirona.

Ie.

Djakovo, srb. ~ Diakoyár. Hg.

Djilav, slw. ZZ Gyalú. Gd.

Dovhepole, mrus. ZZ Hoszu-

mezö. Fi.

Drai, srb. ZZ Durazzo. Kg.

Drevñov, st. (es. zzTuchau. Fd.

Dubrovnik, srb. — Ragusa. If.

Dvorec, íes. Zz Hof. Ff.

Dziaïdovo, pol. ZZ Soldau. Dg.

Elbf^g, pol. ~ Elbing. Cg.

Ergle, lot. ZZ Erlau. Bk.

Flein, strus. ZZ Marienhaus. BI.

Gauja reka, lot. ZZ AaFluss. Bk.

Gnêv, pol. ZZ Mewe. Dg.

Gorica, kslw. zz G5rz. Hd.

Gorska, drew. ZZ Bergen. De.

Gradee slovenski, kslw. ZZ Win-

dischgrätz. Ge.

Gradee, kslw. ZZ Grätz. Ge.

Gradiäcc, kslw. ZZ Gradiska.Hd.

Grodek, dluz. ZZ Spremberg. Ее.

Grudziai, pol. ZZ Graudenz.Dg.

Haiti, uslw. ZZ Gatsch. Fg.

HoSevje, kslw. ZZ Gottschee. He.

Ilodédjina, slw. ZZ Bánfi - Hu-

nyad. Gi.

Horsuw-Tyn, ées. ZZ Bischof-

teinitz. Fd.

Hranice, ées. ZZ Weisskirch. Ff.

Hron reka, uslw. ZZ Gran Fluss.

Htetovo, bulh. ZZ Kalkandelen.

Kh.

Hvár ostrov, srb. ZZ Lesina. If.
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Cheb, íes. ~ Eger. Ed.

Chefmía, pol. ~ Chulmsee. Dg.

Chosobuz, dlui. — Kottbus. Ее.

Chvalinské moire ~ kaspické.

Hv.

Instiué, pol. ~ Inslerburg. Ch.

Й ostrow, srb. ~ Eso. le.

Jabloñ, íes. ~ Gabel. Ее.

Jager, uslw. ZZ Erlau. Gh.

Jakin, srb. ~ Ancona. Id.

Jékaba - Mésls, loi. ~ Jakobs

stadt. Bk.

Jelgava, lot. ~ Mit.au. Bi.

Jesna feka ~ Jetzcl Fluss. De.

Jiiin Nowy, èes. ~ Neutit

schein. Ff.

Jilava, pol. ~ Eylau. Ch.

Jindïichûv-Hradec, ces.~ Neu

haus. Fe.

Jurburk, pol. ~ Georgenburg.

Ci.

Kamenica, íes. ~ ChemníU.Ed.

Kamnik, kslw. ~ Stein. Ge.

Kark ostrow, srb. ~ Veglia. He.

Karlovac, srb. ~ Karlstadt. He.

Karlovci (donji) , srb. :z Kar-

lowit/,. Hg.

Karñov, pol. ~ Jaegerndorf. Ef.

Kes, rus., Ceze, lot. ~ Wen-

. den. Bk.

Kisek, uslw. ~ Guns. Gf.

Kiäperk , Supihora, íes. ~

Geiersberg. Ef.

Kladsko, íes., ~ Glatz. Ef.

Klajpeda, lit. ~ Memel. Ch.

Klonska, drew. ~ Klenze. De.

Kolivan, rus. ~ Reral. Ak.

Koloä, slw. ~ Clausenburg. Gi.

Kornofany, íes. ~ Gundrum.

Ff.

Kopar, kslw. ~ Capo d'Istria.

Hd.

Kostovo,bulh. — Gostivar. Kh.

Kostrin, íes. ~ Küstrin. De.

Kotor, srb. ~ Caltaro. Ig.

Kosice, uslw. ~ Kaschau. Fh.

Koile, pol. — Kosel. Ef.

Krajn, kslw. ~ Krainburg. Gd.

Kralovec, íes. ~ Könígsberg.

Ch.

Královédvür, íes. ~ Königin

hof. Ее.

Krapkovice, pol.~Krapnitz. Ef.

Krizevci, chorw. ~ Kreutz. Gf.

Krka reka, kslw. ~ Gurk Fluss.

Gd.

Krkonoäe, íes. ~ ftiesengebirg.

Ее.

Kromefii, íes. ~ Kremsir. Ff.

Krupina, uslw. ~ Karpfen. Fg.

Krusta-Pils, lot. ~ Neuhausen.

BI.

Kuldiga, lot. ~ Goldingen. Bh.

Kupa feka, srb.~ Kulpe Fluss.

He.

Kvidzyn, pol. ~ Marienwerder.

Dg.

Kvisa reka ~ Queis Fluss. Ее.

Laslovo ostrow, srb. ~ Lago-

sta. If.

Ledec, íes. ~ Laatz. Ff.

Lcijas-Moiza, lot. ~Aahof. BI.
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Léä, srb. ~ Alessio. Kg.

Levoca, uslw. ~ Leutscbau. Fg.

Liberk, ces. ZZ Reichenberg.

Ее.

Libia, ces., Lubin, luz. ~ Lab-

ben. Ed.

Liboraz, ces. ~ Lieberose. De.

Limbasa, lot. ~ Lemsal. Bk.

Ljauchir, drew. ~ Lüchow. De.

Ljauпcij , drew. ~ Hitzacker.

De.

Ljubljana, kslw. ~ Laibach. Ge.

Lohovec, ces. ~ Bischofswcrlh.

Ff.

Loka, kslw. ~ Laak. Ge.

Loket, íes. ~ Ellbogen. Ed.

Loíiñ ostrow, srb.~ Lussia.He.

Lubij, hluz. — Löbau. Ec.

Lubno, kslw. ~ Leoben. Ge.

Luboras, dluz. wiz Liboraz.

Lunga ostrow , srb. ~ Lunga

о Grossa. le.

Malbork, pol. ~ Marienburg. Cg.

Maslinica ostrow, srb. ~ Solta

le.

Meilika, srb. ;z Mötting. He.

Mikulov,ëes. = Nikolsburg. Ff.

Mlèt ostrow, srb. ~ Meleda. If.

Mletki, srb., Benátky, ces. ~

Venedig. Hd.

Mnërkur, wal. ~ Reussmark.

Hi.

Mnichov, íes. ~ München. Fe.

Mohelníce, íes. ~ Müglilz. Ff.

Molat ostrow, srb. ~ Melada.

"Ц He.

Most, kslw. ~ Brück. Ge.

Moäon, uslw. ~Wieselburg. Gf.

Mrëze, kslw. ~ Friesach. Gd.

Muhac, srb. ~ Mohatsch. Gg.

Muiakov, hluz. ~ Muskau. Ее.

Narrala, lot. ~ Nerft. Bk.

Nezider, uslw. ~Neusiedel. Gf.

Nin, srb. ~ Nona. He.

Niä, bulh. ~ Nissa. Ih.

Novomésto, íes. ~ Neustadt.

Ge.

Nove'zámky, uslw. ~ Neuhäu

sel. Ff.

Novigród, pol. ~ Naugard. De.

Novisad, srb. ~ Neusalz. Hg.

Nove'mësto, srb. ~ Citlanuova.

Hd.

Novomësto, kslw. ~ Neustadt.

He.

Odolanóv, pol. ~ Adelnau. Ef.

Ohfe feka, íes. ~ Eger Fluss.

Ed.

Olesníca, pol. ~ Oels. Ef.

Olgun, srb. ~ Dlucigno. Kg.

Omis, srb. ~ Almissa. If.

Оpaтa, ces. ~ Troppau. Ff.

Opole, pol. ~ Oppeln. Ef.

Opuzina, srb. ~ Fort-Opus. If.

Orastje, slw. wal. ~ Szász-

Város. Hi.

Ormoí, kslw. ~ Friedau. Ge.

Osëk, srb. ~ Essek. Hg.

Ostrihom, uslw. ~ Gran. Gg.

Ostrov, drew. ~ Wustrow. De.

Ozola-Moiza , lot. ~ Eckau.

Bi.
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Pecuh, srb. ZZ Fiinfkirchen.

Gg'

Pelèsac poloostr., srb. ZZ Sa-

bioncello. If.

Plihrk, kslw. ~ Bleiburg. Ge.

Podstupim, stces. ~ Potsdam.

Dd.

Postojna, kslw. ~ Adelsberg.

Hd~He.

Poiarevac, srb. ZZ nëm. Pas-

sarowitz (!) Hh.

Prabuta, pol. ~ Riesenburg.

Dg'

Preäov, uslw. ZZ Eperies. Fh.

Pribor, ëes. ZZ Freiburg. Ff.

Prostèjov, ôes. ZZ ProstníU.

Ff.

Páoyna, pol. ~ Pless. Eg.

Ptuj, kslw. ~ Pettau. Ge.

Rab ostrow, srb. ZZ Arbe. He.

Rádgona, kslw. ~ Radkers-

burg. Ge.

Radolca, kslw. ZZ Radmanns-

dorf. Gd.

Rakovor, rus. ~ Wesenberg.

Ak.

Réka, kslw. ZZ Rieg. He.

Rëka, srb. ~ Fiume. He.

Rezno , íes. ~ Regeosburg.

Fe.

Rêer, bulh. ~ Arcer. Ii.

Roh, ées. ZZ Horn. Fe.

Räava St. i N., srb. ~ Or-

sova. Hh—Hi.

Rujana ostrow ZZ Rügen. Cd.

Sabinov, uslw. ZZ Zeben. Fh.

Sakkaleija, lot. ZZ Sakenhau-

hausen. Rh.

Sal-acе, lot. ~ Salis. Bk.

Saldupils, lot. ZZ Frauenburg.

BL

Sebeslav, uslw. ~ Szoboszló.

Gh.

Sér, bulh. ZZ Seres. K.i.

Sibin , srb. ZZ Hermaustadt.

Hi.

Sine mofe ZZ Adriatské. Hd.

Siekierka Sv. , pol. ZZ Heili

genbeil. Cg.

Sjady, lit. ZZ Szoden. Bh.

Skadar, srb. ~ Scutari. Ig.

Skradin, srb. ZZ Scardona. Ie.

Slavkov, ies. ZZ Austerlilz.

Ff.

Sleza feka ZZ Lohe Fluss. Ef.

Sliven, bulh. ZZ Selimno. Ik.

Sfupsko, ZZ pol. Stolpe. Cf.

Smederevo, srb. ZZ Semendria.

Hh.

¡Smolník, uslw. ZZ Schmölnítz.

Sobotica, uslw. srb. ZZ Theri-

siopel. Gg.

Sohdu-Moiza, lot. ZZ Sessau.

Bi.

Solun, bulh. ZZ Thessalonichi.

Ki.

Spiet, srb. ZZ Spalatro. If.

Srbistë, fes. ZZ Zerbst. Ее/

Ed.

Starilog, kslw. zz Altlag. He.
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SlarogróJ, pol. ~ Stargard.

De.

Ston, srb. ~ Stagno. If.

Stribro, ce*. Mies. Fd.

Subotica с Ramenée , uslw.

~ Stein am Anger. Gf.

Surozské mofe ~ Azowské.

Hp~Hq.

íjúsak oslrow, srb.~ Sansego.

He.

Svaty-Djur', uslw. ~ S. Ge

orgen. Ff.

Svent-A, lot. ~ Heiligen-Aa.

Bh.

Svicie, pol. ~ Schwetz. Dg.

Svëtla, íes. ~ Zwettel. Fe.

Sviätov, hulh. ~ Sistow. Ik.

Sycóv, pol. ~ Wartenberg.

Ef.

Sebisa, slw. ~ Szász-Sebes,

Miihlenbach. Hi.

Scytno, pol,~ Ortelsbarg. Dh.

Segeävar, slw. ~ Schässburg.

Gk.

Sent-Fed, kslw. ~ S. Veit.

Gd.

Sibeník, srb. ~ Sebeníco. Ie.

Slemno, poL ~ Gardensee.

Dg'

èopron, kslw. ~ Ocdenburg.

Gf.

Sfávníca, uslw. — Schemnítz.

Fg.

sumen, bullí. ~ Schumla. II.

Sylokarno, pol. — Heidekrug.

Ch.

Tfebon, ees. ~ Wittingau. Fe.

Trogir, srb. ~ Trau. le.

Trst, kslw. ~ Triest. Hd.

Tscevo, pol. ~ Dirscbau. Cg.

Tylia, pol. = Tilsit. Ch.

Uncov, íes. — Mährisch Neu

Stadt. Ff.

Uáava, lot. ~ Hasau. Bh.

Lzma, lot.~ Usmeiteu. Bh.

Vacov, uslw. ~ Waitzen. Gg.

Vafet, pol.~ Deutschkrone. Df.

Valtenberga-Moiza, lot. ~ Sa-

lisburg. Bk.

Varadin, srb. ~ Peterwardein.

Hg.

Vejherovo, pol. ~ Neustadt.

Cf.

Veles, bulh. ~ Kjuprija. Kb.

Veljan, rus. ~ Fellin. Ak.

Velkovec, kslw. ~ Vö'lkermarkt.

Ge.

Vels-Zvrhnji, kslw. ~ Ober

wels. Gd.

Vengoborg, pol. ~ Angerburg.

Ch.

Verovitica , srb. ~ Veröcze.

Gf.

Videm, kslw. ~ Udine. Gd.

Vielava, pol. ~ Wehlau. Ch.

Vierbofov, pol. ~ Wirballen.

Ci.

Vipava , kslw. ~ Wippach.

Hd.

Vis ostrow, srb. ~ Lissa, le.

Viänja Gora, kslw. ~ Weich-

selburg. He.
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Vladimirec, rus. ~ Wolmar.

Bk.

Vfadysfavov, pol. — Neustadt.

Ci.

Vltava feka, des. ~ Moldau

Fluss. Fe.

Voglej, kslw. ~ Aquileia. Hd.

Vojerecy , hluz. ~ Hoyers

werda. Ed.

Vojkam, drew. ~ Dannen-

berg. De.

Vojuiir, èes. ~ Weimar. Be.

Volary, ces. ~ Wallern. Fd.

Vratislav =: Breslau. Ef.

Vrchlabi, íes. ~ Hohenelbe.

Ее.

Vysoké-Myto, ces. ~ Hohen-

mauth. Fe.

Zadar, srl). ~ Zara. le.

Zagreb, chorw. ~ Agram. Не.

Zgorelc, lui. ~ Görlitz. Ее.

Zilja ïeka, kslw.~ Gail Fluss.

Gd.

Zvolen, uslw. ~ Altsobl. Fg.

Zaleí, íes. ~ Saaz. Ed.

Zegan, luz. ZI Sagan. Ее.

Zelezné misto, uslw. ~ Eisen

burg. Gf.

Zirija ostrow, srb. ~ Zuri. le.

Zitava, íes. ZZ Zittau. Ее.

lü
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В. Bol'ii, t. Welly.

bulb, bulharsky.

6. tili.

íes. íesky.

D. Dolní.

J luz. dolnoluiicky.

drew. drewansky с. polabsky.

gub. guberníe.

H. Horní.

hluz. hornoluiicky.

CH. Chorwati.

chorw. cborwatsky.

kslw. korutansko-slowensky.

lit. litewsky.

lot. lotyäsky.

luz. luíicky.

M. Maly.

M. cud.sky Moiza, lot. Muila, t. dwôr.

N. Nowy.

Nil. Niini.

np. napfiklad.

О. Ozero, jezero.

Pol. Poláci.

pol. polsky.

R. Rusiní.
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rus. rusky.

SL. Slowáci.

slw. slowansky.

SR. Srbowé.

srb. srbsky.

St. Stary.

stdes. staroíesky.

strus. starorusky.

t. lotiz, to jest.

uslw. uhersko-sloweosky.

W. Welky.

wal. walasky.

Jiná, zde pommutá skracowání grammatickycb názwuw,

n. pr. jd. p. (jednotny poüel), mn. p. (mnoïny pocet), nom.

gen. atd. (nnminaliv, genítiv atd.), snadná jsau к wyrozumèní.



O P R A W Y.

W k n i z с e :

Str. 2 f. 22 misto Gakoz ¿ti Jakoí

» 4 » 11 » zwjfe ¿ti zwire.

» 12 » 20 » zemi Donskych Kozákuw cti gubcrnü Jeka-

terinoslawské pod mëstem Taganrogem

» 13 » Il » nesmjrném tti nesmirném

» 14 » 6 » mjsto tti misto

» 15 » 14 » pabègi (pobëz) cii beregi (ostHhej)

» 15 » 15 » "Wjd. cti "Wid.

» 17 » 8 » panownjka tti panovrníka

» — » 26 » památnjk cti památník

» 18 » 1 » Danílowi cti Danilowu

» — » — » Neywzàcnèjsi èti Nejwzâcnëjsi

» ~ » 25 » neywëtäich Hi nejwëtsich

» 21 » 15 » spisownjho cîi spisowního

» 23 » 6 » Sinnu .... sjdla cti Snínu .... sidla

» 37 » 32 » 1185 cit 1195

» 76 » 9

» 78 » 2

» 86 » 11 » jen cit jen w Instr.

» 112 » 24 a 25 m. Mojzy, Mojzu cti Moizy, Moizu

» 159 » 11 m. »Cyi cti Cyï

N a M a p p ë :

W poli Ff: Wymezení madarskych osad u Nitry má na zá-

padë jen dosahowati, níkoli obsahowati mësta Nitry.

Gq: U prostred reckych osad punktowanau cаrи, pires

M. Jenisalu, Ignatjevku a Laspi bézici, wymai.

Cx : Misto Óeremisan (feka) ¿ti Ceremian.

—=m=—

» Hanse cti Haoce



Ponëwadz mappa delsím uzíwáním snadno

se zkazí, komu na zachowání jí zálezí, tomu

aby ji sobe plátnem podlepiti dal, bud' celau,

anebo jestë lépe podlé formátu knihy rozfe-

zanau a do pauzdra (futrálu) slozenau, úsilne

se radí.



Ti»k a papír synñw BohumíU Háze.
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