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Lexikální germanismy 
v životopisech českých 
exulantů usazených v Berlíně 
v 2. polovině 18. století *1
Alena A. Fidlerová

Abstract: The article deals with lexical Germanisms found in the manuscript autobiographies of 
Czech emigrants, who lived and died in the 2nd half of the 18th century in Berlin and Rixdorf 
and became members of the Unitas fratrum renewed by count Zinzendorf. Although these 
people spent in exile on average 30 years, their texts are not rich in words borrowed from 
German and, moreover, most of the borrowings detected are common also in Czech texts 
written in Bohemia and Moravia. However, some new borrowings were noticed, referring 
mostly to phenomena not known to the emigrants before. On the other hand, some com-
mon borrowings are not used any more in the exile, as the Brethren endeavour to separate 
themselves from the life before their “awakeningˮ also on the level of terminology.

Key words: history of Czech language; exiled Czech; Bohemian Brethren; 18th century;  
Germanisms

1. Úvod

Čeština emigrantů z Čech a Moravy v 18. století není dosud příliš prozkoumána. 
Věnoval se jí v poslední době zejména Pavel Kosek, ať už ve svých studiích (např. 
Kosek 2004a, 2004b, 2005, 2007, 2008a, 2008b, 2010), nebo v rámci edice dobových 
textů vydané ve spolupráci s Janem Malurou (Malura – Kosek 2004). Kosek se ale ve 
svých rozborech zaměřuje především na grafiku a lexikem se zabývá, pokud vůbec, 
jen velmi stručně. Ze starších prací je pak možno jmenovat např. texty Huberta Röse-
la (Rösel 1958, 1961) nebo Eduarda Wintera (1954). 

* Příspěvek vznikl díky podpoře projektu Problémy porozumění jazyku a světu – různé jazykové konceptua-
lizace světa v rámci výzkumného záměru Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor (MSM00216208125).
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O vlivu němčiny na češtinu v různých obdobích jejího vývoje není třeba pochybo-
vat; spory se však samozřejmě vedou o jeho rozsah, dosah a význam. Pro dobu střední 
předpokládá Berger 2008: 57 dominantní pozici němčiny ve vztahu k češtině – o to 
větší míru ovlivnění je pak možno očekávat v jazyce exulantů žijících po značnou část 
života v německy mluvících zemích. Pokud jde o různé jazykové roviny, nejintenziv-
nější a nejsnáze hodnotitelné je samozřejmě ovlivnění lexikální, a z něj pak přejímky 
jednotlivých lexémů. Zkoumání lexikálních germanismů v češtině doby střední získalo 
v poslední době cennou pomoc v podobě vydání knihy Stefana Michaela Newerkly 
(2004; dále jen New) a ve vytvoření elektronické Lexikální databáze humanistické 
a barokní češtiny (Nejedlý 2010; dále jen LexDat). Na informacích v nich obsažených 
pak stavějí různé dílčí práce, nejnověji např. Martínek 2010.

2. Cíl a metoda zkoumání

Tento článek si klade za cíl prozkoumat užívání lexikálních germanismů nikoli 
v tištěných, ale v rukopisných památkách z 2. poloviny 18. století: v životopisech, které 
psali čeští exulanti a členové obnovené Jednoty bratrské1 usidlující se od konce 30. let 
18. století v Berlíně a blízkém Rixdorfu.2 Tyto texty vznikaly buď jako autobiografie, 
psané obvykle nedlouho před smrtí (ať už vlastní rukou, nebo podle diktátu), ale někdy 
vycházející i ze starších záznamů, nebo je zapisoval někdo z členů komunity podle 
vzpomínek ostatních.3 Čteny pak byly v den pohřbu a poté v opisech uchovávány ve 
sborovém archivu. Pramenem pro výzkum nejsou originální rukopisy, které jsou ulo-
ženy v různých německých archivech a které jsou často špatně dostupné, ale výběrová 
edice, již pro svou knihu Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století pořídila 
Edita Štěříková (1999). Editorka bohužel většinou needituje texty celé, ale více či méně 
rozsáhlé vybrané pasáže a také podrobněji nepopisuje jejich původní grafiku. Navíc 
činí při transkripci určité úpravy jdoucí nad rámec grafiky, které v ediční poznámce 
zmiňuje jen velmi stručně (např. sjednocení jsem/sem), není tedy možno tuto edici pro 
sledování některých jazykových jevů (např. kvantity samohlásek) bez dalšího použít; 
z hlediska lexikálního by však měla být dostatečně spolehlivá. Zkoumané texty zahr-

1  O podílu emigrantů z Čech a Moravy na počátcích obnovené Jednoty bratrské viz též Štěříková 2009.
2  Česká kolonie v Berlíně se rozvíjela od roku 1732 (nejprve živelně, pak s podporou pruského krá-

le), v Rixdorfu pak od roku 1737. První exulanti sem přicházeli nejčastěji z jiných kolonií v Sasku, Lužici 
a Slezsku, kde z různých důvodů nechtěli nebo nemohli zůstat, zejména z Hennersdorfu, Gerlachsheimu, 
Chotěbuzi a Herrnhutu, později také přímo z Čech a Moravy (podrobněji viz Štěříková 1999). 

3  Zcela ojediněle se ve zkoumaném souboru vyskytují i texty jiné, např. záznamy v matrikách, autobio-
grafické zpracování určené pro tisk nebo závěť.
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nují 200 výtahů z životopisů různého rozsahu: od zhruba 100 slov až po téměř 3 500. 
Obsahově jsou do značné míry stereotypní: popisují zejména život ve vlasti (především 
vztah k „staré“ Jednotě, „probuzení“ a pronásledování pro víru), důvody a okolnosti 
odchodu do exilu, vstup do bratrského společenství a postavení v něm, rodinné poměry 
a okolnosti úmrtí. Pocházejí nejčastěji z padesátých let až první poloviny osmdesátých 
let 18. století, starší a mladší záznamy jsou ojedinělé (nejstarší je z roku 1744, nejmladší 
z roku 1807). Až na výjimky jde o životopisy exulantů první generace, kteří ale většinou 
strávili v exilu podstatnou část svého života: průměrná délka pobytu v exilu je 30 let.4 
Věk odchodu do exilu se různí (průměrně necelých 27 let): nejčastěji odcházeli tito 
lidé ve stáří 15 až 35 let, příp. jako malé děti s rodiči, ale ani odchody ve vyšším věku 
nebyly zcela výjimečné. Oba ukazatele, tedy jak průměrný věk odchodu do exilu, tak 
průměrnou dobu strávenou v exilu, je však třeba chápat pouze jako orientační, protože 
nevíme, kdo dochované životopisy opravdu zapisoval, a to ani u těch, které jsou psány 
v ich-formě, a také do jaké míry do nich vnášel své jazykové zvyklosti: můžeme však 
předpokládat, že to byli lidé z téže komunity, tj. snad s podobnými životními osudy.5

Exulanti, jejichž životopisy jsou pramenem pro tento článek, tedy vesměs zažili 
ještě život v Čechách či na Moravě. I v exilu se snažili uchovat si své česky mluvící 
společenství: jednak proto, že jen nemnozí z nich uměli dobře německy, a jednak proto, 
že čeština pro ně byla jazykem domova a především jazykem textů staré bratrské církve. 
Přesto museli alespoň občas přicházet do styku s němčinou: nejen že to byl jazyk, jímž 
komunikovaly úřady a místní obyvatelé, ale také jazyk používaný v obnovené Jednotě 
bratrské, k níž se tito lidé nejprve neformálně, a později i oficiálně hlásili6 a jejíž spole-
čenské i liturgické zvyklosti postupně přejímali. Navíc je na základě jiných dobových 
textů a údajů uvedených v již zmíněných příručkách třeba předpokládat, že ani čeština, 
kterou mluvili ve vlasti, nebyla prosta německých lexikálních vlivů. Obecně tedy mů-
žeme očekávat, že nové lexikální vlivy němčiny ve zkoumaných textech nebude snadné 
odlišit od vlivů starších a že nebudou příliš rozsáhlé, avšak budou znatelné a projeví 
se především u lexika spojeného se skutečnostmi, s nimiž se pisatelé setkali až v době 
života v exilu, mj. u lexika spojeného s přebíráním zvyklostí z Herrnhutu. Proto jsme 

4  Kratší byla u osob předčasně zemřelých nebo u těch, kdo se z různých důvodů rozhodli k emigraci ve 
vyšším věku.

5  Mohli bychom samozřejmě také předpokládat, že se na vzniku textů podíleli kazatelé (životopisy ně-
kterých z nich se ve zkoumaném souboru vyskytují, např. Ondřeje Graßmanna nebo Zachariáše Jelínka), 
jistě to však nebyli jen oni, protože v této funkci často působili i lidé, jejichž rodným jazykem byla němčina 
a češtinu ovládali jen nedokonale (např. Ondřej Jäschke nebo Jiří Proske).

6  První skupina berlínských bratří žádala o členství v obnovené Jednotě roku 1741, řádným sborem se 
však stali až roku 1756. První oficiální žádost ke králi o uznání příslušnosti k herrnhutské Jednotě podalo 
společenství v Berlíně a Rixdorfu roku 1743, jistého (i když dosti vágního) uznání církevní nezávislosti se 
jim od něj však dostalo až roku 1755 (podrobnosti viz Štěříková 1999).
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se v článku rozhodli registrovat nejen přejímky, které lze s velkou pravděpodobností 
označit za nové, ale i ty již známé či již zdomácnělé.

Vzhledem k rozsahu článku bylo nutno omezit se pouze na lexikální přejímky; 
nebudeme se zabývat dalšími jazykovými specifiky těchto dokumentů, byť by se u ně-
kterých z nich nabízelo vysvětlení právě vlivem němčiny (např. hojné užívání předpony 
za- ve slovech jako zaujali se mne,7 zapokojený,8 nadužívání osobních zájmen a trpného 
rodu, např. ona byla narozena, konstrukce jako býti někde k navštívení, držeti školu, 
držeti shromáždění, dostati bolavou nohu, vzíti nocleh, přijíti do seznámení apod.); 
ponecháváme je dalšímu zkoumání. Dále se nebudeme věnovat vlastním jménům, 
místním názvům a slovům od nich odvozeným. Na druhou stranu uvádíme i slova, která 
sice pocházejí z jiných jazyků, ale do češtiny byla přejata prostřednictvím němčiny.

3. Lexikální germanismy v exulantských životopisech

Obecně je možno říci, že lexikální přejímky z němčiny nejsou ve zkoumaných 
životopisech nijak hojné – netvoří nápadnou složku textu, naopak, v některých živo-
topisech se nevyskytují ani germanismy dobově obvyklé. A co víc, slova, u kterých je 
možno předpokládat nové přejetí v exilu, jsou ojedinělá.

Relativně nejčastěji se tedy, nikoli překvapivě, vyskytují již zdomácnělé přejímky: 
mezi slovesy jsou nejhojnější trefiti (se) a jeho odvozeniny (natrefiti, natrefovati),9 
merkovati (zmerkovati), vinšovati, méně časté jsou retovati, vandrovati, šmakovati, 
examinírovati, študírovati, resolvirovati (se), prubovati, marširovati, vizitírovati, 
handlovati, couvati (couvnouti), pouze jednou pak špacírovati, šonovati, přišikovati, 
narychtovati, obštelovati, šturmovati, kšaftovati, koukati, vizitýrovati. Ze jmen se po-
měrně často vyskytují cvek, grunt (gruntovní, ugruntovaný), punktovní (punktovnost), 
spolu s příslušnými adverbii (gruntovně, punktovně), a odvozeniny od sloves: průba 
(častější než prubovati), merk, handl, vandr, študirování, retovaný, respectirovaný, vinš, 
vinšovaný. U posledního z nich je v jednom případě zaznamenáno ovlivnění hláskové 
podoby německou výslovností: vunš.10 

Vzhledem k tomu, že exulanti měli během svého života ve vlasti i během útěku 
často potíže s představiteli správy obce nebo s represivními složkami, vyskytují se 
v životopisech poměrně často slova z těchto významových okruhů a také ze soudobé-

7  Doklady uvádíme v transkripci užité Štěříkovou (1999) a (až na výjimky) ve slovníkovém tvaru; u slo-
ves jsme se rozhodli pro jednotnou podobu infinitivu na -ti (v textech nacházíme obě podoby).

8  Ani jedno LexDat neuvádí.
9  Druhé z nich v LexDat doloženo pouze jako zvratné.

10  Neuvádí ani New, ani LexDat.
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ho společenského a hospodářského života vůbec, která již v češtině zdomácněla, jako 
šenkýř, krám, jarmark, fořtmistr, rathaus, hejtman, rychta, rychtář, rynk, kramářství, 
maštale, komora, šit (slámy), forman, šatlava, ortel, pranýř, dráb, knecht. O novou 
přejímku jde patrně pouze v jediném případě: špísrut (z Spießrute ,prut, bičík‘).11

V některých případech se ve stejném nebo podobném významu používá jak českého 
slova, tak slova přejatého: arest – vězení, plac / plácek – místo / místečko. Důvodem 
alternace je v některých případech snaha vybudovat v bratrském společenství zcela 
nové vztahy a instituce a manifestovat to i novými názvy: slovo kirchhof / krchov se 
vyskytuje v kontextech odkazujících k životu doma, v nové vlasti používají bratří 
slovního spojení boží pole; podobně útulek pro nemocné a slabé není v exilu označován 
slovem špitál, ale nemocná světnice.

Z dalších dobově obvyklých slov je relativně často používáno slovo houf (příp. 
houfek) pro skupinu lidí (obvykle emigrantů na odchodu z vlasti). Zdrobnělina houfeček 
je pak v textech užívána pro označení bratrského společenství (bratrský houfeček), 
nikoli však exkluzivně, objevuje se i církvička nebo bratrstvo.

Vyšší frekvenci přejímek z němčiny je možno pozorovat v textech pojednávajících 
o životě těch exulantů, kteří strávili určitou část svého života ve vojsku nebo ve vo-
jenském zajetí, ani tady však většinou nejde o nové přejímky: komenda vojáků, oficír, 
varta, vartýř, obrist, mušketýr, felčar, flastr, komando, grenadýr, císařská landmilice 
na pasích, kommendant, regiment, kvartýr; nejpravděpodobnějším kandidátem nového 
přejetí je zde plesur (z Blessur ,poranění‘).12 Jen výjimečně jsou tyto výrazy užity bez 
počeštění: Unterofficier, quartir.

Slova graficky nepočeštěná, ať už skloňovaná či ne, se obecně ve zkoumaných 
textech vyskytují velmi vzácně; kromě již zmíněných výrazů z vojenského prostředí je 
to tehdy, když se mluví o institucích nebo funkcích, zejména významnějších, jež nemají 
český ekvivalent nebo ho pisatel nezná: dostal se za verwaltra do Holzkirchu na statky 
pana Oberstlieutenanta z Lionšeku; škola vysoce váženého pána Consistorial Ratha 
Heckera; na universitaet; od pána inspektora, vysoce váženého pána Consistorial Ratha 
Baumgarten. Jde však o výrazy ojedinělé; naopak na tendenci k počešťování i tam, 
kde by bylo možno očekávat přejatý výraz, ukazuje označení používané pro vrchnost 
v Gerlachsheimu – zeman.

K finančním prostředkům odkazují zkoumané životopisy slovy používanými v sou-
dobé češtině běžně (groš, grešle / krešle, tolar, samozřejmě kromě výrazu peníze); pouze 
v jediném z nich, pojednávajícím o životě předčasně zemřelého mladého muže, který 

11  Neuvádí ani New, ani LexDat.
12  New uvádí pouze plezírovat, nemá však doklady ze střední čestiny; LexDat má dva doklady pro plezura, 

z nichž jeden pochází z tisku vydaného v Trnavě (1648) a druhý z Českých písní ze slezských válek (polovina 
18. století).
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odešel do exilu s rodiči ve věku osmi let, se objevují německé výrazy pfenik a dreier.13 
Patrně nově přejatá slova nacházíme mezi názvy nemocí: frýzl (z německého výrazu 
Friesel označujícího nějaký druh vyrážky) a výrazy pro mrtvici šlakfluss a steckfluß 
(kromě zdomácnělého šlak).

Několikrát se objevuje výraz fabrika14 (obvykle ve spojení česká fabrika), jímž je 
bez výjimky označována manufaktura na zpracování bavlny založená Jiříkem Ostrým 
a dalšími bratřími ve Vilémově ulici v Berlíně, která po jeho smrti roku 1760 připadla 
českému bratrskému sboru. Jiné označení pro tuto manufakturu se nevyskytuje. V sou-
vislosti s její činností se objevují i další přejímky: compagnie české fabriky, kartunový, 
kramplování / kremplování, kramplíř.

Překvapivě málo bylo přejato také německých slov spojených se společenskými 
a liturgickými řády obnovené Jednoty. Nejčastěji se vyskytuje slovo kůr (německy 
Chor), známé již ve staré češtině, avšak nyní nově označující skupinu lidí stejného stavu 
scházející se k vlastním pobožnostem (děti, svobodní muži, svobodné ženy, manželé, 
manželky, vdovci, vdovy apod.):15 manželský kůr, kůr svobodných bratří, služebnice 
kůru. Častá jsou i od něj odvozená adjektiva kůrovní nebo kůrový, objevující se zejména 
v označeních různých funkcí nebo zařízení: kůrový příbytek, kůrový učedlník, kůrový / 
kůrovní dům. Poměrně často se také vyskytuje výraz anstalt (anštalt), tj. označení ústavu 
pro výchovu dětí, jehož chlapecká varianta fungovala v Rixdorfu v letech 1754–1770 
a dívčí v letech 1755–1770; pro tuto instituci nebylo ve zkoumaných textech nikdy 
užito jiného slova. Jinak jsou však výrazy označující instituty převzaté z Herrnhutu 
důsledně překládány: spolustarší církve, pomocník při držení tovaryšstev, církevní slu-
žebník, učedlnický dům, blažený pantáta nebo blažený učedlník (tj. hrabě Zinzendorf), 
domovní služebník, církevní dělník, učedlnice církve, pomocnice svobodných sester apod. 
Naopak německé slovo Aufseher (ve spojení collegium Aufsehrů) se objevuje pouze 
jednou; obvykle je používán jeho český ekvivalent dohlídač (Collegium dohlídačů). 
Stejně tak se nepoužívá Diener / Dienerin, ale výhradně služebník / služebnice, nikoli 
Helfer, ale pomocník, nikoli Älteste, ale starší (konference starších).

Po herrnhutském vzoru bylo užíváno slovo sál pro označení modlitebny. Vyskytuje 
se nejčastěji jako součást jinak počeštěných označení funkcí v bratrském společenství: 
služebník / služebnice na sálu (příp. při sálu). Pouze jednou se objevuje slovo Losung 
označující biblický verš vybraný jako heslo dne (tato zvyklost se v herrnhutské Jednotě 
dodržovala už od roku 1728; od roku 1747 byly lozunky překládány do češtiny).

13  Ani jedna z referenčních příruček tato slova v češtině neregistruje.
14  New uvádí první doklad slovenský z roku 1772, LexDat má toto slovo v daném významu z roku 1720.
15  V Herrnhutu vznikala organizace do kůrů postupně během 30. let proměnou ze starší organizace na 

bandy (Bände), plně ustavena byla roku 1738 (viz Štěříková 2009: 198). Ve zkoumaných dokumentech se 
už o bandách nemluví, pouze o kůrech (v jednom případě se vyskytuje také výraz klasa).
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4. Shrnutí

Čeština doby střední není bohužel zatím prozkoumána natolik, aby bylo možno 
provést srovnání popsaného stavu s obvyklým stavem v textech vzniklých v českých 
zemích. V rámci exulantské produkce se však jako srovnávací materiál nabízejí už 
zmiňované práce Pavla Koska o českých exulantských tiscích. Z hlediska přítomnosti 
přejímek z němčiny mezi nimi autor konstatuje velké rozdíly: zatímco ve slovní zásobě 
tisků Poklad evangelitského křesťana (Lipsko, 1719) a Svatá a bezpečná cesta (Halle, 
1723) se germanismy vyskytují velice málo, a pokud ano, pak jde většinou o výrazy 
patřící k centru dobové slovní zásoby (např. vinšovati, nešanovati, rytovati, Grunt, 
nemerkovati, trefiti; Kosek 2008a: 121–122, Kosek 2008b: 538), v tisku Obhájení 
učení evangelium svatého (Halle, 1736) jich pozoruje mnoho, a to i takových, které 
podle jeho názoru pronikaly do jazyka českých exulantů (Gruntem, haussek, hůf 
Papežský, šafujte, pomerkovali, fědrovali, rychtovali, neprůbovali, falešně, studiro-
vat, presentirovali, šmakovati, vinšoval, střimovati, rychtují, šanovati, grobovatého, 
nerychtůjte se, Bild, merkůjte, za muster; Kosek 2007: 89). I v tiscích Harfa nová 
(Laubno, 1732 a 1735) a Ruční knížka (1708) konstatuje velký počet germanismů 
(v prvním jmenuje trefuňk, truc, šikuji, koštovaly, vypresovalo, pracht, merkovat, 
kvalt, zoft; v druhém šanovati, fresování, kvalt, pracht, vinšovati, šafovati, šprymo-
vati, grunt, puntovati), a i když jde většinou o slova dobově obvyklá, považuje za 
příznakový jejich průnik do kancionálové písně, kde se jinak (jakožto stylově nižší) 
užívala spíše výjimečně (Kosek 2004b: 104, Kosek 2005: 187).

Námi zkoumané bratrské životopisy se frekvencí lexikálních germanismů podobají 
spíše první skupině. Některá slova, která se v nich vyskytují, uvádí i Kosek: vinšovati, 
merkovati, trefiti, šmakovati, grunt. Jiná se vyskytují v poněkud jiné hláskové podo-
bě: šonovati – šanovati, retovati – rytovati. Naopak mnohá ze slov, jež Kosek uvádí 
z tisků s velkým výskytem germanismů, se ve zkoumaném materiálu nevyskytují 
vůbec (grobovatého, Bild, muster, fědrovati, trefuňk, truc, koštovaly, vypresovalo, zoft, 
fresování, kvalt, pracht, šafovati, puntovati). Vezmeme-li dále v úvahu poměrně dů-
slednou snahu o nahrazování německých názvů funkcí a zařízení českými ekvivalenty 
(s výjimkou anštaltu a fabriky, pro něž se patrně v dobové slovní zásobě nenabízel 
vhodný ekvivalent), zdá se, že se bratrské společenství cíleně bránilo průniku slov 
německého původu do svého vyjadřování, přinejmenším v psané podobě. Naopak, 
vypadá to, že v důsledku snahy bratří zpřetrhat co nejvíce vztahy s životem v „nepro-
buzeném“ stavu, provázené zaváděním nejen nových společenských pořádků, ale také 
nových označení (boží pole, bratrstvo apod.), se mohl počet lexikálních germanismů 
i snižovat. Otevřená naopak zůstává otázka, zda nedocházelo k ovlivnění exulantské 
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češtiny němčinou na jiné než lexikální rovině – k jejímu zodpovězení nám však zatím 
chybí dostatečná znalost češtiny doby střední jako celku.
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