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Úvod
Cílem mé práce bylo zaměřit se na sémantickou oblast slovní zásoby, která byla
do španělštiny (español) nebo také kastilštiny (castellano) z baskičtiny přejata. Názvy jazyků
španělština a kastilština užívám pro označení stejného jazyka.
Čerpala jsem především z Corominasových etymologických slovníků Breve diccionario
etimológico de la lengua castellana a Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana.
Dalšími zdroji jsou slovníky od Meyera-Lübkeho Romanisches etymologisches Wörterbuch,
Morvanův elektronický Diccionario etimológico vasco-español-francés a Löpelmannův
Etymologisches Wörterbuch der baskischen Sprache. Dále jsem se snažila zjistit, kterou část
baskické slovní zásoby španělština přejímala nejčastěji.
Práci jsem rozčlenila na první teoretickou a druhou praktickou část.
Teoretická část obsahuje stručný nástin baskické historie, jazykovou příbuznost, vznik
odborných jazykových prací a stručný nástin baskické gramatiky. Dále přibližuje fonologické
změny baskických výpůjček, rozdělení baskických dialektů a nástin baskické slovní zásoby.
Druhá část se věnuje rozdělení výpůjček do kategorií podle sémantického významu
a podle slovních druhů. Další kategorie zahrnují přejatá slova onomatopoická (s výjimkou
těch, která vznikala z nápodoby stejného zvuku ve více románských jazycích souběžně,
protože se nejedná o předpokládané výpůjčky z baskického jazyka), kategorii slov
nezařaditelných, která se nepodařilo přičlenit do odpovídající kategorie, slova bez opory
v konkrétním jazykovém materiálu a sporná hesla, u kterých není jisté přejetí z baskického
jazyka.
Geografické údaje, názvy dialektů a místopisné názvy, které se vyskytují v obou částech,
jsem v případě neznalosti jejich českých ekvivalentů ponechala v jejich původní, většinou
baskické, podobě.
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A. První část
1. Baskové v historii – starobylý národ
Jen pro málo národů světa a určitě pro žádný jiný v Evropě nemá vědecké bádání
o původu a nejstarší historii tak přímý vztah k současnosti, jako je tomu v případě Basků.
Tvrzení, že Baskové obývali nepřetržitě od neolitu (asi 4000 př. n. l.) nebo dokonce
od paleolitu (konec 9. tisíciletí př. n. l.) víceméně tytéž části Pyrenejského poloostrova, kde je
nalezneme i dnes, je odlišuje od všech ostatních obyvatel Španělska ( [5], str. 5).

Obrázek 1 – Baskické provincie a jejich hlavní města. Převzato z [5], str. 6.

Baskové, málo početní a obývající zeměpisně přesně ohraničené území, představují
zřejmě příklad národa, který úspěšně vzdoroval pohlcení řadou dobyvačných sousedních
kultur a který si i přes ztrátu politické samostatnosti uchoval nejen jedinečný jazyk, ale
i materiální kulturu ( [5], str. 7).
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Co se týče Basků a jejich fyziognomické odlišnoti, byly výsledky některých bádání
dovedeny do extrémů. Objev několika úlomků jediné lebky z mladšího období
kromaňonského (asi 9000 př. n. l.) v Baskicku posloužil za důkaz o tom, že tvar lebek
obyvatel západních Pyrenejí byl ve starší době kamenné stejný jako u současné populace.
Z toho se vyvozuje, že baskické osídlení na tomto území trvá bez přerušení od nejstarších
období dějin lidstva. Dále docházelo ke zkoumání struktury lebeční a také k rozborům
krevních skupin a Rh faktorů. Testy byly ale provedeny s poměrně malým vzorkem a téměř
výlučně u městského obyvatelstva. Je třeba si přiznat, že takto zásadní závěr je založen
na důkazech, které nejsou dostatečně podloženy a je vysoce nepravděpodobný.
Co se týče materiální baskické kultury jak v prehistorickém období, starověku nebo
středověku, nedá se o ní téměř mluvit. V západních Pyrenejích bylo provedeno několik
archeologických výzkumů různých období prehistorického osídlení, ale materiální pozůstatky
zkoumaných megalitických a jeskynních kultur neobsahují žádný podstatný důkaz o tom, že
by šlo o produkty společenství spojených s národem později známým pod jménem Baskové.
Byly provedeny vykopávky v římských městských a venkovských sídlech a v některých
pozdně středověkých městech, ale baskický venkov v současné době pro archeology
z nejrůznějších důvodů neexistuje. ( [5], str. 8-11)
Je pravděpodobné, že ve 2. tisíciletí př. n. l. nebo možná i později přišli
společně s migrujícími Indoevropany jako cizorodý prvek, který se z nějakých důvodů
nakonec zastavil v západních Pyrenejích ( [5], str. 16). Ale antropologické, archeologické ani
lingvistické důkazy, které by odpověděly na otázku, odkud Baskové přišli a jak se usadili
v západních Pyrenejích, neexistují ( [5], str. 17).

2. Baskičtina v historii

2.1. Jazyk a jeho příbuznost
Baskický jazyk je tak ojedinělý, že se ho dosud nepodařilo zařadit. Existuje sice obrovské
množství teorií o jeho příbuznosti s různými jazykovými skupinami, ale žádná z nich dosud
nezískala takovou podporu odborné veřejnosti, aby mohla být považována za všeobecně, byť
jen dočasně uznávanou. Bádání pokračuje ve dvou hlavních směrech.
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Jedná se o iberskou teorii, podle níž je baskičtina posledním pozůstatkem jazyka, kterým
se před příchodem Římanů mluvilo na větší části nebo dokonce na celém území Pyrenejského
poloostrova. Důkazy pro toto tvrzení jsou pouze kusé, protože pozůstatků iberštiny se
dochovalo velmi málo v podobě několika nápisů na mincích a v místních názvech.
Druhý směr zkoumá příbuznosti mezi baskičtinou a některými jazyky kartvelské
skupiny, jako je gruzínština a jí příbuzné jazyky některých malých kavkazských národů
neindoevropského původu. Těchto podobností je však příliš málo na to, aby mohly být
konečným důkazem o příbuznosti jazyků.
Další přístup, ubírající se po souběžné linii, závisí na tom, zda přijmeme tzv.
substrátovou teorii, podle níž v moderních jazycích občas prosvítají tvary jazyků mrtých, jež
lze lingvistickým rozborem odhalit a izolovat. Tento postup vedl k pokusům spojovat
baskičtinu s vybranými prvky jazyků jinak velmi vzdálených, jako je stará irština a perština.
Tato teorie nezískala všeobecnou podporu a pokusy použít ji k řešení otázky původu
baskického jazyka nebyly příliš úspěšné. Přinejmenším na jednom se všechny autority shodují
– baskičtina není indoevropským jazykem a ze všech živých jazyků západní Evropy to
platí jen o ní. Na celém kontinentu je jich jen několik – maďarština, finština, estonština – ale
všechny se vyskytují jen v nejvýchodnějších koutech Evropy a příchod národů, které jimi
mluví, lze více či méně doložit existujícími záznamy. I když všechny tyto jazyky vykazují
určité známky příbuznosti s baskičtinou, například je zřejmé, že jsou všechny aglutinační,
jejich podobnost je v zásadě bezvýznamná. Baskové jsou lingvisticky naprosto izolovaní, což
může hodně napovědět o značném stáří jazyka. Ty se totiž nevyvíjejí v izolaci a neexistence
lingvisticky příbuzných národů naznačuje, že jde o řeč velmi dávnou, jejíž příbuzné větve
během staletí vymizely ( [5], str. 12-14).

2.2. Jazyk a jeho historie
Název Baskicko (Euskal Herria) se používá s odkazem na sedm historických provincií,
kde mluví baskicky alespoň určitá část obyvatelstva ( [28], str. 6). Ve všech těchto
provinciích měla baskičtina svou většinu již před několika staletími.
Baskicko zaujímá malou rozlohu 20 664 km² na obou stranách Pyrenejí a na březích
Biskajského zálivu asi 160 km z východu na západ a 50 kilometrů ze severu na jih [30]. Jeho
provinciemi jsou Biskajsko (Bizkaia), Gipúzkoa, Alava (Araba), Navara (Nafarroa), Lapurdi,
Dolní Navara a Zuberoa. Počet obyvatel přesahuje 2 900 000 podle zdrojů z let 1990 a 1993.
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Počet lidí, kteří jsou schopni se plynule baskicky domluvit se odhaduje na 660 000, zatímco
těch, kteří mají jazykovou znalost, ale neovládají ji na takové úrovni je asi 455 000. Tyto
údaje se týkají výzkumu z roku 1991 ( [13], str. 5). Téměř polovina baskických mluvčích
(305 403 podle stejného zdroje) se nachází v provincii Guipúzkoa. Do provincií Lapurdi
a Biskajsko proniklo velké množství imigrantů ještě před koncem minulého století, což
způsobilo velký počet lidí, kteří baskičtinu neznají. V Navaře a Alavě došlo k poklesu
baskických mluvčích hlavně v 18. a 19. století, ještě před přívalem imigrace. Provincie
Zuberoa, Dolní Navara a vnitrozemské oblasti provincie Lapurdi mají nízkou hustotu
populace a dochází v nich k emigracím. Důležitost administrativního rozdělení baskicky
mluvící komunity pro rozvoj jazyka je známá. Francouzské i španělské provincie byly
k jednotlivým zemím přiřazeny samostatně. Zvláště od roku 1659 zaznamenala francouzskošpanělská hranice velkou rozrůzněnost mezi zeměmi. Objevují se totiž další rozdělení
baskických území v obou státech. Od roku 1979, kdy započal proces decentralizace
ve Španělsku, vytvořily provincie Alava, Guipúzkoa a Biskajsko Baskickou zemi (Euskadi),
zatímco Navara vytvořila vlastní autonomní komunitu. Na severní straně Pyrenejí byly
provincie Lapurdi a Dolní Navara začleněny do arrondissementů (správních jednotek) města
Bayonne roku 1926, zatímco provincie Zuberoa byla oddělena a začleněna
do arrondissementu provincie Béarn. Je pravděpodobné, že faktory, které určují rozhodujícím
způsobem vývoj baskického jazyka jsou tři. Jsou to: malý počet baskických mluvčích, jejich
omezené území a administrativní rozdělení. ( [13], str. 5-6) Počet mluvčích na francouzské
straně se odhaduje na 80 000 podle výzkumu z roku 1991, ale tento počet rychle klesá ( [28],
str. 6).
Historie v oblasti písemných památek začíná římským dobytím Španělska a Galie v 1.
století př. n. l. a v 1. století n. l. ( [28], str. 6). První zmínky o Bascích se v římských
pramenech objevují ve spojitosti s událostmi sertoriánských válek v letech 87–72 př. n . l.
A Strabón, který líčí založení dnešní Pamplony Pompeiem Magnem v roce 75 před. n. l. nám
poskytuje první baskickou glosu. ( [13], str. 35) Římané nalezli na severu Pyrenejí celý
jihozápad galský, obydlený nekeltským obyvatelstvem, které nazvali Aquitani, neboli
Akvitánci. Je štěstí, že dnes máme k dispozici okolo 400 akvitánských vlasních jmen a okolo
70 jmen bohů vložených v krátkých latinských textech ( [28], str. 6). Písemné důkazy, týkající
se Basků, se objevují na destičkách, které spadají do románského období, které patří
do počátků léčitelství v Roussillonu. Na nich jsou vyvolávány místní nymfy výrazem
NESCAS nebo NISCAS, které se jeví jako reprezentace baskického neska „dívka“
(zaznamenané v akvitánských textech jako zdrobnělina NESCATO) ( [28], str. 7).
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Fonologická struktura akvitánštiny je pozoruhodně podobná fonologii rekonstruované
nezávisle pro předbaskický jazyk z období před dvěma tisíci lety Luisem Michelenou. Navíc
existuje několik málo morfémů v akvitánských jménech, které se obměňují a mohou být
snadno identifikovány se známými baskickými slovy. Příklady zahrnují ženská jména
NESKATO (baskické neskato „dívka“), ANDERE (andere „dáma, paní“), mužské prvky
CISSON- (gizon „muž“), OSSO- ~ OXSO- (otso „vlk“), HERAUS- (herauts „kanec“),
druhotný prvek -CORRI (gorri „červený“), -BERRI (berri „nový“) a -BELEX (beltz „černý“).
Vzory pro tvoření a pořadí prvků jsou totožné s těmi, jaké nacházíme v baskičtině.
Akvitánština tedy reprezentuje starší formu baskičtiny. Na jihu Pyrenejí jsou důkazem
užívání baskického jazyka za Římanů pouze tři nápisy, všechny nalezené ve východní
Navaře. Nejznámější z nich je Lega stele, který obsahuje mužské jméno VMME SAHAR, které
jasně reprezentuje baskické ume „dítě“ a zahar „starý“. Tyto nápisy byly nalezeny na území,
které bylo Římany přiděleno lidem, kterým se říkalo Vascones. Jedná se tedy o jméno, které
bylo podkladem pro španělské vasco, francouzské basque a anglické Basque. Zbytek baskické
země byl Římany rozdělen mezi Verduly, Verony, Caristie a Autrigony. Z této oblasti se
nedochovaly žádné známky baskického jazyka a četná jména, se kterými se můžeme setkat,
jsou pravděpodobně původu keltského ( [28], str. 6-7). Podle míst, kde byly nápisy nalezeny,
můžeme předpokládat, že baskičtina nebo jí velmi příbuzný jazyk byly užívány v oblasti
mnohem rozlehlejší než dnešní Baskicko zaujímá.
Věřilo se, že region je ekonomicky i kulturně zakrnělý v důsledku divokého a hornatého
terénu. Ze strategického hlediska měli Baskové pod svou kontrolou pouze malé oblasti.
Můžeme tedy s určitým stupněm jistoty prohlásit, že římský vliv nebyl tak silný ve vnitrozemí
a hornatých oblastech země jako na rovinatějších a ekonomicky bohatších územích na severu,
východě a jihu. V těchto oblastech baskičtina s latinou nějakou dobu koexistovaly. Je to
pravděpodobně proto, že před římským dobytím na stejném území koexistovala baskičtina
s dalšími indoevropskými (keltštinou) a neindoevropskými jazyky (iberštinou). Úpadek a pád
římského impéria, který se v této oblasti udál v průběhu 2. poloviny 3. století, nepochybně
pracoval ve prospěch zachování baskičtiny. Je možné, že i v oblastech vyšší koncentrace
Římanů, kde došlo k částečnému přemístění jazyka, nastalo posílení baskičtiny zároveň
s procesem povenkovštění, který následoval pád impéria. Ale byla to pravděpodobně odolnost
vůči nájezdům germánských kmenů, co baskičtinu nejvíce posílilo. Tato odolnost, která je
opakovaně zaznamenána v dokladech oné doby měla pravděpodobně za následek sjednocení
všech rozptýlených sil a vytvoření původních vládních pojmů. Jak Michelena tvrdí, relativně
nízký stupeň diferenciace mezi baskickými dialekty předpokládá existenci období, kdy se
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odstředivé síly v jazyce obrátily velkou silou zpět do protějšího směru. Pravděpodobně se
jedná o století následující za germánskými nájezdy ( [13], str. 6-7).
Nejranější záznamy baskických osobních jmen pocházejí z raně středověkých rukopisů
napřed v latině, později ve španělštině. Jedním z takových jmen je Momus, což je latinský tvar
od Mome, obvykle datovaný do roku 883. Nejranějším známým připojeným textem jsou
Emiliánské glosy. Jedná se o dvě fráze připojené k latinskému rukopisu, který se datuje
do období okolo roku 950. Tyto fráze: jzioqui dugu a guec ajutu-ezdugu mají nejasný smysl,
ale obsahují pomocný tvar slovesa dugu „máme (to)“, zápor ez „ne- “ a pravděpodobně
zvláštní variantu výrazu guk, což je ergativ (viz Nastínění baskické gramatiky) zájmena gu
„my“. Od 10. století již začínáme nacházet dokumenty, které zaznamenávají baskická osobní
jména a názvy míst v trochu větším počtu. Ve většině se jedná o záznamy, které se týkají
výkonu rozdělování majetku daného poslední vůlí, placení desátek, dávání darů nebo výsad
náboženských institucí [4]. Dokument nazvaný Reja de San Millán, datovaný do roku 1025,
uvádí rozsáhlý počet baskických toponym v Alavě, většinou v nápadně archaických tvarech
( [28], str. 7).
Během vlády Sancha III. (1000–1035) bylo království Navarské v plném rozkvětu. Tento
panovník patřil mezi zakladatele jedné z nejznámějších evropských poutních cest
ve středověku, cesty do Santiaga de Compostely. Do této doby se také datuje stavba
navarského kláštera v Leire, který tvořil významné kulturní centrum středověku. Panovníci
dopravovali do nově zakládaných městských center měšťanstvo, které mohlo převzít vedení
nad budováním ekonomické infrastruktury. Mniši, kteří obývali kláštery a opatství, byli
většinou původu franského a okcitánského. Z toho důvodu byla ekonomika země, politický
a kulturní život, do jisté míry, kontrolovány cizinci. Proto nemusí být překvapující, že latina
byla na úřadech, které sloužily administrativě a soudním účelům království Navarského,
nahrazena okcitánštinou. Okcitánština našla konkurenta v původní románské varietě, která
vznikla v porománštěných oblastech na jihu a jihovýchodě království. V protikladu
k okcitánštině a navarské variantě jazyka nezískala baskičtina nikdy oficiální charakter. Takže
ona, která měla v království většinovou převahu, nebyla společensky převládajícím jazykem.
Většina jazykových materiálů, které máme z tohoto historického období z baskického jazyka
k dispozici, jsou baskická slova obsahující názvy míst a osobních jmen. Někdy se jedná
i o celé baskické věty vložené v dokumentech psaných latinou nebo románským jazykem
( [13], str. 7-8).
Nejranější známý baskický glosář je seznam dvanácti slov zaznamenaných francouzským
poutníkem Aimery Picaudem ve 12. století ( [28], str. 7). Můžeme říci, že v této době se
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využívala stejná slovní zásoba, jakou bychom použili i dnes. Francouzský poutník nám
zanechal svého průvodce do Santiaga de Compostely, ve kterém popisuje život a zvyky Basků
a Navarů. První část, ve které obšírně zmiňuje zvyky Basků, se vztahuje k výběrčím mýtného
v Cize. Uvádí, že jejich hlavní město bylo Bayonne a že obývali kraje hornaté a pokryté lesy.
Neměli ani chléb, ani víno, ani jiné potraviny obvyklé ve Francii a místo nich měli s bídou
jablka, jablečný mošt a mléko. Ve druhé části se objevuje zajímavá zmínka o období (10.-11.
století), ve kterém část Basků nebyla pokřesťanštěná. Uvádí, že tito Baskové nejenže ostatní
okrádali o peníze, ale také se jim vysmívali a zabíjeli ( [1], str. 23-24). Ve třetí části začíná
výčet příkladů z jejich slovníku – urtzia „nebe“, „hrom“ nebo možná také „pohanský
baskický bůh nebe“ ( [28], str. 317), andrea „paní“, ogui „chléb“, ardum „víno“, aragui
„maso“, araign „ryba (pokrm)“, echea „dům“, iaona „pán“, elicera „kostel“, gari „obilí“, uric
„voda“, ereguia „král“ ( [1], str. 28-29).
Ve středověku byla baskičtina rozšířena na mnohem rozlehlejším území, než je tomu
dnes. Můžeme také zmínit práva, udělená během 1. poloviny 13. století kastilským králem
Fernandem III. obyvatelům údolí Ojacastro v Rioje k jejímu užívání. Stopy baskičtiny se také
odrážejí v místních názvech Newfoundlandu a Labradoru. Dále můžeme vidět doklady
o dalším pidžinovém jazyku, který se vyvinul z kontaktu mezi baskickými lovci velryb
a Islanďany ( [13], str. 8-9).
Od počátku 12. století nacházíme rostoucí počet latinských a románských textů, které
obsahují baskická osobní jména, názvy míst, slova a fráze. Zahrnují tzv. fueros (výsady
udělené korunou provinciím a městům) a mnoho dalšíc právních dokumentů stejně tak jako
osobní korespondenci. Ve 13. století zahrnul kastilský básník Gonzalo de Berceo do svých
básní baskická slova. Nejranější známý text, který byl delší než pouhých pár slov byl objeven
v roce 1957. Jedná se o magické kouzlo datované do 14. století. Na konci 15. století
zaznamenal německý poutník Arnold von Harff další stručný glosář. Na počátku 16. století
publikoval italský humanista Lucius Marineus Siculus úvahu o svých cestách do Španělska,
která obsahuje seznam dvanácti baskických slov. Od tohoto století dále nacházíme rostoucí
počet krátkých baskických textů. Písně a básně jsou obzvláště důležité, protože popisují
události, které se děly v průběhu 14. a 15. století ( [28], str. 7-8).
Můžeme říci, že baskickému jazyku otevřelo dveře do historie 16. století ( [13], str. 6).
Rozhodujícím procesem této doby byla přeměna feudální společnosti v buržoazní. Tato
změna zahrnovala přizpůsobení již existujících vládních struktur. Následovalo zformování
prvních státních útvarů v dnešním slova smyslu. Tento vznik přinesl několik důležitých
kulturních změn a to zdůraznění vlastních charakteristických rysů každého společenství.
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Všechny země západní Evropy se zasadily o obranu svých jazyků. Účelem bylo dostat tyto
jazyky na stejnou úroveň jakou měla latina. Můžeme pozorovat významnou změnu
v pojmenování jazyků, kterou byl přechod od jazyků vulgárních k jazykům národním
v období renesance. Tímto způsobem začaly nové národní jazyky nahrazovat latinu na mnoha
jejích dřívějších postech. Činitelem, který přispěl k nahrazení latiny tzv. národními jazyky
byla protestanská reforma. V protikladu k postavení katolické církve, která používala latinu
jako jediný oficiální jazyk pro celý západ, zakladatelé reformy kladli prvenství jazykům dané
země. Tento vývoj ovlivnil sever a jih baskických provincií různými způsoby. V jižních
provinciích byl účinek reformace a renesance téměř nulový, ale v Guipúzkoi měla katolická
protireformace jednu z nejvýznačnějších osob hnutí, a to Ignáce z Loyoly, který se stal
zakladatelem Tovarišstva Ježíšova. Baskická buržoazie se stala podřízenou kastilské koruně,
jejíž produkty byly dováženy do zemí atlantické osy. Tento vztah se pro ni stal, vlivem
kastilského objevení Ameriky, zvláště výhodný. V době, kdy kastilština převládala v tak
rozhodujících oblastech, jakými jsou administrativa, soudní dvůr a výchova, měla její
přítomnost jasnou odezvu ve vývoji baskičtiny. Navara si udržela svoji suverenitu
samostatného království až do roku 1512, kdy byla připojena ke kastilsko-aragonské koruně.
Je obtížné zjistit, jaký osud čekal baskičtinu, na zbylém území Navary pod plnou kontrolou
osudu. Za těchto podmínek by nemělo být překvapující, že byla baskičtina odsunuta pouze
do ústní podoby, zatímco kastilština se stala převládajícím a oficiálním jazykem v oblasti
soudních pravomocí v baskických provinciích španělské koruny ( [13], str. 9-11).
První tištěnou knihou v baskičtině byla sbírka básní publikovaná v roce 1545 Baskem
francouzského původu Beñatem Etxeparem. V roce 1562 sestavil italský diplomat Niccolò
Landucci první známý baskický slovník, ve kterém zaznamenal i později zmizelou výrazně
odlišnou variantu zdejšího alaveského dialektu ( [28], str. 8).
Scenérie v severních baskických provinciích je naprosto odlišná od jejich jižních sousedů.
Hranice baskického jazyka na severu a severovýchodě byly víceméně stejné, jako jsou dnes.
Jde o to, že jazyk časem utrpěl velké územní ztráty. Navzdory tomu se těší velké společenské
prestiži. K pochopení rozdílné situace na Pyrenejském poloostrově musíme mít na paměti, že
lapurdianské měšťanstvo nebylo závislé na jedné koruně, ale hned na několika současně
(navarské, aragonské, kastilské, francouzské a anglické), což mu dodalo jistý stupeň
samostatnosti a bez pochyb usnadnilo udržení vlastního jazyka ( [13], str. 11).
Roku 1571 publikoval Ioannes Leizarraga, Bask francouzského původu, překlad Nového
zákona ( [28], str. 8). Jedná se o první pokus kodifikovat a standardizovat baskický jazyk
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( [13], str. 12). První kniha, publikovaná na jihu Baskicka, nese název Refranes y Sentencias.
Jedná se o sbírku přísloví vydanou v roce 1596. Přísloví jsou napsána v unikátním archaickém
znění biskajského dialektu. Přibližně ve stejné době sestavil historik Esteban de Garibay další
dvě sbírky přísloví také v biskajském dialektu, které se ale ještě dlouhá staletí nedočkala
vydání ( [28], str. 8).
Mezitím se v průběhu 17. století objevovaly pokusy o kodifikaci jazyka, které byly
relativně početné v severních provinciích. Od počátku století se objevují i praktické příručky.
Práce dalšího Baska francouzského původu, Arnauta Oihenarta, prvního baskicky píšícího
právníka a historika, jsou obzvlášť zajímavé, protože zpracovával různá témata, která nám
nabízejí bohatý přehled o slovní zásobě, kterou můžeme najít v náboženských textech.
Mistrovským dílem baskické klasické literatury je Guero, jehož autorem je Axular. Relativně
vysoký počet baskicky psaných a tištěných knih během 17. století, nás nutí k zamyšlení, že
četba byla obecně důležitá. Tyto poznatky podporují názor o tom, že baskičtina byla pevně
ustanovena a v severních provinciích užívala vysoké prestiže ( [13], str. 12-13).
Úpadek baskické ekonomie bylo možné pocítit již v předchozím období, a obzvláště
v poslední třetině 16. století v lapurdianské provincii. Emigrace se stala masivním úkazem.
Téměř všechna díla 18. a 19. století se omezila na náboženské záležitosti a většina z nich byly
překlady z francouzštiny. Etcheberry of Sara, Pierre d´Urte a Martin Harriet jsou jediní známí
autoři baskických gramatik a slovníků z období před francouzskou revolucí. Ta roku 1789
znamenala důležitý mylník v historii severních provincií. Francouzské provincie byly
začleněny do širokého administrativního rámce, který zahrnoval vládní orgány mimo jejich
území. Francouzština se stala oficiálním jazykem republiky a v jazyce literatury začala
vznikat nová varieta jazyka. Teprve v 19. století byly učiněny první kroky k vyřešení
problému jazykové fragmentace, a to kodifikace nového literárního dialektu navarolapurdianského. Od 18. století se rovnováha definitivně obrátila k jižní straně země. Změna se
udála v důsledku ekonomických a politických změn ve Španělsku. Zákony, které zakázaly
používání jiných jazyků než kastilštiny, postupně ovlivnily také baskické provincie. Ruku
v ruce s geografickým a sociálním úpadkem baskického jazyka se zrodilo intelektuální hnutí,
které zahrnovalo oslabenou oblast kulturní elity Guipuzkoanské provincie, především jezuity.
Hlavní postavou hnutí byl Manuel Larramendi, který publikoval první gramatiku baskičtiny
a pozoruhodný slovník, který naneštěstí obsahuje značný počet neologismů, které sám navrhl
a není možné je jako takové rozpoznat ( [13], str. 13-14).
Další literární práce (po Etxeparem) se začínají objevovat na počátku 19. století. Konec
karlistických válek ve Španělsku roku 1876 přinesl rozkvět baskické kultury a jazyka – tzv.
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Berpizkundea neboli baskickou renesanci. Od té doby bylo vydávání baskických publikací
nepřetržité a plodné. Přerušeno bylo španělskou občanskou válkou a následným fašistickým
útlakem na jihu země ( [28], str. 8-9). Přítomnost německého jazykovědce Wilhelma von
Humboldta byla pro rozvoj studií baskičtiny významná a došlo k posílení společenské prestiže
mezi kulturní elitou. Dále zemi navštívil Bonaparte, který položil základy baskické
dialektologie. Podle jeho map se baskičtina udržela pouze na většině území Biskajska
a v Guipúzkoi ( [13], str. 15-17). Během 19. století bylo publikováno několik gramatických
a lexikografických studií. Mezi spisovatele této doby patří Juan Antonio Mogel, který je
autorem nejznámějších prací baskické literatury, Peru Abarca. Po druhé karlistické válce byla
socioekonomická struktura jižních provincií hluboce pozměněna a výsadní soudní
a administrativní systém téměř úplně zrušen. V roce 1895 byla Sabinem Arana-Goiri založena
první Baskická národní strana Euzko Alderdi Jeltzalea. Příznivci nacionalismu se snažili
podporovat jedinečnou povahu svého jazyka, což je přivedlo až ke krajně puristickým
postojům. Mezi obnovitele jazyka můžeme zařadit M. de Azkue a Soloeta-Dima. V roce 1918
se konal první kongres baskických studií. Kodifikace pravopisu, modernizace slovní zásoby
a standardizace jazyka byly hlavní cíle Akademie baskického jazyka. Došlo k zavržení
puristických tendencí za přispění Altubeho a Mokoroa. Kulturní aktivity byly ale zbržděny
v průběhu občanské války (1936–39) a znemožněny v průběhu Druhé světové války. Za vlády
generála Franca, až do jeho smrti v roce 1975, bylo používání baskičtiny zakázáno. Přesto
došlo v polovině 60. let ke zmírnění útlaku a ke zvýšení jazykové tolerance. Okolo roku 1960
byl založen vzdělávací systém v baskičtině, známý jako ikastola. Společně s výukou
dospělých došlo k dynamickému hnutí, které se rozšířilo po celé zemi, dokonce i do míst, kde
byla baskičtina již nějakou dobu zapomenuta. V roce 1968 byla prezentována unifikovaná
forma baskičtiny, známá jako euskara batua ( [13], str. 17-22).

3. Historická práce
Až do roku 1880, kdy německý jazykovědec Hugo Schuchardt započal studovat baskický
jazyk, nebyly žádné významné práce, týkající se baskičtiny, publikovány. Téměř sám vytvořil
baskickou historickou jazykovědu. Ve své první publikaci, týkající se baskičtiny, uveřejnil, že
žádné baskické slovo, které začíná na /p/ nemůže být v tomto jazyce původní.
V první polovině 20. století následoval Schuchardta velký baskický jazykovědec R. M. de
Azkue, holandští učenci W. van Eys a Uhlenbeckové, dva autoři téhož jména, francouzští
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jazykovědci Henri Gavel a Georges Lacombe, baskický jazykovědec Pierre Lhande a mnoho
dalších. V roce 1949 se objevil na scéně největší učenec, který se kdy baskičtinou zabýval
a který opravil nedostatky v jejich pracech, Luis Michelena (v baskičtině Koldo
Mitxelena). V padesátých letech 20. století provedl rekonstrukci protobaskičtiny z období
zhruba před 2000 lety. Svoje poznatky shrnul v knize Fonética histórica vasca, vydané v roce
1961. Jeho poznatky jsou dnes všeobecně přijímány. Byl to také Michelena, kdo nakonec
v roce 1954 objasnil, že starobylý akvitánský jazyk je původní podoba baskičtiny. Další
významné přispění od 40. let 20. století představují španělští jazykovědci Antonio Tovar, Juan
Corominas a Manuel Agud. V roce 1988 započali jazykovědci Tovar a Agud práci na prvním
seriózním etymologickém slovníku baskičtiny (dřívější pokus představuje Löpelmann v roce
1968), ale Tovarova smrt práci přerušila. Dalším přínosem byl filolog Alfonso Irigoyen, který
se zabýval etymologií převážně vlastních jmen. Další významné přispění do baskické
prehistorie učinili baskičtí jazykovědci Joaquín Gorrochategui, Henrike Knörr, Joseba
Lakarra, J. I. Hualde, Ricardo Gómez, Koldo Sainz, Jabier Alberdi, María Teresa Echenique
a Gontzal Aldai. Dále holandský jazykovědec Rudolf de Rijk, francouzský jazykovědec
Georges Rebuschi, Američané William H. Jacobsen mladší, R. L. Trask a mnoho dalších.
Dnes je baskická historická jazykověda v rozkvětu ( [28], str. 9-11).

4. Nastínění baskické gramatiky
V této části se zabývám pouze nastíněním baskické gramatiky.

4.1. Členy, determinanty, kvantifikátory
Determinanty a kvantifikátory mají ve struktuře baskického syntagmatu přednostní roli.
Členy jsou brány spíše jako podskupina determinantů.
Některé determinanty
- a, -a (r)- člen jednotného čísla

hau, hon – tento tato

zein – který, jaký?

- ak, -e- člen množného čísla

hauek, haue – tito, tyto

zer, ze – co, který?

- ok, -o- proximální člen množného čísla

hori, horr – ten, ta

beste – další, jiný

- (r) ik- člen záporový nebo dělitelný

horiek, horie – ti, ty
hura, har – onen, ona
haiek, haie – oni, ony
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Např.: gizona – muž, gizonak – muži
Některé kvantifikátory
batzuk – několik

gutxi – málo

bat – jeden

lau – čtyři

zenbait – něco

guzti – všechno

bi – dva

bost – pět

asko – hodně

zenbat – kolik

hiru – tři

atd.

anitz – hodně (mn. č.)

hainbeste – tolik

4.2. Genitivní a adjektivní konstrukce
Nominální syntagmata se mění na genitivní přidáním jednoho nebo dvou sufixů
genitivního pádu - (r)en nebo - ko.
Např. Koldo → Koldoren
Paris → Parisko

4.2.1. Adjektiva
Adjektivum následuje bezprostředně za substantivem, ale předchází jakémukoliv členu,
determinantu či kvantifikátoru.
Např. etxe gorri bat – jeden červený dům (dům červený jeden)

4.3. Číslo
Baskičtina má tři gramatická čísla – jednotné, množné a neurčité. Množné se objevuje
u některých zájmen, determinantů a kvantifikátorů a u ukazatelů argumentů sloves. Neurčité
číslo se používá ve skloňování v případech, kdy je potřeba upřesnit jednotné nebo množné
číslo.
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4.4. Zájmena a příslovce

4.4.1. Osobní zájmena
Osobní zájmena rozlišují tři osoby a dvě čísla.
Jednotné číslo

Množné číslo

ni – já

gu – my

hi – ty (domácké, hovorové)

zuek – vy (tykání v plurálu), vy (vykání

zu – ty (neutrální, zdvořilostní), vy (vykání

v plurálu)

v singuláru)

hauek, horiek, haiek, bera(ie)k, eurak.. – oni,

hau, hori, hura, bera – on, ona ono

ony

4.4.2. Zájmena a deiktická příslovce

Ukazovací

Zájmena

Příslovce místa

Příslovce způsobu

Příslovce času

viz následující

hemen – tady

honela – tímto zp.

orain – teď

tabulka

hor – tam

horrela – tím zp.

organ – tehdy

han – támhle

hala – oním způsobem

non? – kde?

nola? – jak?

noiz? – kdy?

nonbait – někde

nolabait – nějakým

noizbait – někdy

nor? – kdo?

Tázací

zer? – který?
zein? – jaký?
Neurčitá

norbait – někdo
zerbait – něco

Záporná

inor ez – nikdo

způsobem
inon – nikde

inola – žádným

ezer – nic

inoiz – nikdy

způsobem

4.4.3. Ukazovací zájmena

Obecná/ prostá

Jednotné číslo

Množné číslo

hau – tento

hauek – tito

hori – ten

horiek – ti

hura – onen

haiek – tamti
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4.5. Skloňování
Základní pády se dělí do tří skupin: nukleární, lokální a další.

4.5.1. Pády nukleární
Název

Význam/ užití

Tvary
1

2

3

4

Absolutiv

podmět intransitivní, předmět přímý

-a

- ak

-

Ergativ

podmět transitivní

- ak

- ek

- (e)k

Dativ

příjemce

- ari

- ei

- (r)i

4.5.2. Pády lokální
Název

Význam/ užití

Tvary
1

2

3

4

Inesiv

místo/ čas

- (e)an

- etan

- (e)tan

- (e)n

Adlativ

směr

- (e)ra

- etara

- (e)tara

- (r)a

Ablativ

odkud kam

- (e)tik

- etatik

- (e)tatik

- tik/ - dik

Lokální genitiv

vlastnictví

- (e)ko

- etako

- (e)tako

- ko/ -go

4.5.3. Ostatní pády
Název

Význam/ užití

Tvary
1

2

3

4

Posesivní genitiv

přivlastňování/ genitiv

- aren

- en

- (r)en

Instrumentál

prostřednictví

- az

- ez

- (e)z, - (e)taz

Komitativ

společnost koho

- arekin

- ekin

- (r)ekin

Benefaktiv

adresování komu

- arentzat

- entzat

- (r)entzat

příčina, důvod nebo hodnota

- a(ren)gatik

- engatik

- (r)engatik
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Sloupce s pádovými tvary
1. Singulár
2. Plurál
3. Neurčitý – používá se v případech, kdy je následován nějakým determinátorem nebo
kvantifikátorem.
4. Vlastní jména

4.6. Baskické sloveso
Baskické pomocné sloveso rozlišuje svými formami předmět transitivního slovesa
(NORK), nepřímý objekt nebo zájmový dativ transitivních a intransitivních sloves (NORI)
a přímé objekty (neživé nebo osobní), které se v baskičtině označují ZER, NOR. Čtyři
slovesné typy jsou tudíž zastoupeny jako:
1. NOR (kdo). Např. Já jsem.
2. NOR NORI (kdo – komu/ pro koho). Např. Přicházím k tobě.
3. ZER NORK (co – kdo). Např. Viděl jsem to.
4. ZER NORI NORK (co – komu/ pro koho – kdo). Např. Koupil jsem ti knihu.

4.6.1. 1. NOR
Pomocné neutrální sloveso izan – být
Indikativ
Přítomný čas
ni naiz

já jsem

gu gara

my jsme

hi haiz

ty jsi

zu zara, zuek zarate

vy jste (j. č.), (mn. č.)

hura da

on, ona, ono je

haik dira

oni jsou
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Minulý čas

ni nintzen

já jsem byl

gu ginen

my jsme byli

hi hintzen

ty jsi byl

zu zinen, zuek zineten

vy jste byl, vy jste byli

hura zen

on, ona, ono bylo

haik ziren

oni byli

Budoucí čas se tvoří přidáním sufixu -ko ke slovesu, které se časuje, a pomocného slovesa
v přítomném čase.

Podmiňovací způsob
banintz

kdybych byl

nintzateke

já bych byl

bahintz

kdybys byl

hintzateke

ty bys byl

balintz

kdyby byl

litzateke

on by byl

bagina

kdybychom byli

ginateke

my bychom byli

bazina,

kdyby jste byl,

zinateke,

vy byste byl,

bazinete

kdyby jste byli

zinatekete

vy byste byli

balira

kdyby byli

lirateke

oni by byli

naiteke

já mohu

ninteke

mohl jsem

haiteke

ty můžeš

hinteke

mohl jsi

daiteke

on může

liteke

mohl

gaitezke

my můžeme

gintezke

mohli jsme

zaitezke,

vy můžete

zintezke

mohl jste

zaitezkete

vy můžete

zintezkete

mohli jste

daitezke

oni mohou

litezke

mohli

nadin

kéž mohu

nendin

kéž bych

hadin

kéž můžeš

hendin

kéž bys

Potenciál

Subjunktiv
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dadin

kéž může

zedin/ ledin

kéž by (on, ona, ono)

gaitezen

kéž můžeme

gintezen

kéž bychom

zaitezen

kéž můžete

zintezen

kéž byste

zaitezten

kéž můžete

zintezten

kéž byste

daitezen

kéž mohou

zitezen/ litezen

kéž by (oni)

EROR nadin

musím spadnout

EROR gaitezen

musíme spadnout

EROR hadi

spadni!

EROR zaitez

spadněte! (j. č.)

EROR zaitezte

spadněte! (mn. č.)

EROR bitez

musejí spadnout

Imperativ

EROR bedi

musí spadnout

4.6.2. 2. NOR NORI
Indikativ
Přítomný čas

Minulý čas
To

To

niri ERORI zait

padá mi to

niri ERORI zitzaidan

spadlo mi to

hari ERORI zaio

padá mu to

hari ERORI zitzaion

spadlo mu to

guri ERORI zaigu

padá nám to

guri ERORI zitzaigun

spadlo nám to

zuri ERORI zaizu

padá vám to (j. č.)

zuri ERORI zitzaizun

spadlo vám (j. č.)

zuei ERORI zaizue padá vám to (mn. č.) zuei ERORI zitzai/ zuen spadlo vám to (mn. č.)
haiei ERORI zaie

padá jim to

haiei ERORI zitzaien

spadlo jim to/ upustili to

Potenciál
NIRI
NI

HIRI

HẠRI

nakiake/

nakioke

GURI

ZURI

ZUEI

HAIEI

nakizuke

nakizueke

nakieke

nakinake
HI

hakidake

HUR

dakidake

dakiake/

A

dakinake

GU

gakizkiake/

hakioke

hakiguke

dakioke

dakiguke

gakizkioke

gakizkinak
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hakieke
dakizuke

dakizueke

dakieke

gakizkizuk

gakizkizuek

gakizkieke

e

e

e
ZU

zakizkidake

zakizkioke

zakizkiguke

zakizkieke

ZUEK

zakizkidaket

zakizkioket

zakizkiguket

zakizkieket

e

e

e

e

dakizkioke

dakizkiguke

HAIK

dakizkidake

dakizkiake/
dakizkinak

dakizkizuk

dakizkizuek

e

e

dakizkieke

e

Např. Hurbil nakioke. – Mohu k němu přijít.

Subjunktiv
NIRI
NI

HIRI

HARI

nakian/

nakion

GURI

ZURI

ZUEI

HAIEI

nakizun

nakizuen

nakien

nakinan
HI

hakidan

HURA

dakidan

dakian/

hakion

hakigun

dakion

dakigun

hakien
dakizun

dakizuen

dakien

gakizkizun

gakizkizuen

gakizkien

dakinan
GU

gakizkian/

gakizkion

gakizkinan
ZU

zakizkidan

zakizkion

zakizkigun

zakizkien

ZUEK

zakizkidaten

zakizkioten

zakizkiguten

zakizkieten

HAIK

dakizkidan

dakizkion

dakizkigun

dakizkizun

dakizkizuen

dakizkien

GURI

ZURI

ZUEI

HAIEI

nakizu

nakizue

nakie

dakizkian/
dakizkinan

Např. Hurbil nakion. – Nechť k němu příjdu.

Imperativ
NIRI
NI

HIRI

HARI

nakia- /

nakio

nakina
HI

hakit

HURA

bekit

bekik/

hakio

hakigu

bekio

bekigu

hakie
bekizu

bekizue

bekie

gakizkizu

gakizkizue gakizkie

bekin
GU

gakizkia-

gakizkio

/
gakizkina
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ZU

zakizkit

zakizkio

zakizkigu

zakizkie

ZUEK

zakizkidate

zakizkiote

zakizkigute

zakizkiete

HAIK

bekizkit

bekizkio

bekizkigu

bekizkik/

bekizkizu

bekizkizue bekizkie

bekizkin

Např. Hurbil bekit. – Musí ke mně (on) přijít.

4.6.3. 3. ZER NORK
Indikativ
Přítomný čas
NI
NIK
HIK

HI

HURA

haut

dut

nauk/

duk/ dun

naun
HARK

nau

GUK

hau

du

haugu

dugu

GU

ZU

ZUEK

HAIK

zaitut

zaituztet

ditut

gaituk/

dituk/

gaitun

ditun

gaitu

zaitu

zaituzte

ditu

zaitugu

zaituztegu

ditugu

ZUK

nauzu

duzu

gaituzu

dituzu

ZUEK

nauzue

duzue

gaituzue

dituzue

HAIEK

naute

dute

gaituzte

haute

zaituzte

zaituztete

dituzte

Např. Ikusiko nauzu. – Uvidíš (ty) mě.

Potenciál
NI
NIK
HIK

HARK

HI

HURA

hazaket

dezaket

GU

ZU

ZUEK

HAIK

zaitzaket

zaitzaketet

ditzaket

nazakek/

dezakek/

gaitzakek/

ditzakek/

nazaken

dezaken

gaitzaken

ditzaken

hazake

dezake

gaitzake

hazakegu

dezakegu

nazake

GUK

zaitzake

zaitzakete

ditzake

zaitzakegu zaitzaketegu ditzakegu

ZUK

nazakezu

dezakezu

gaitzakezu

ditzakezu

ZUEK

nazakezue

dezakezue

gaitzakezue

ditzakezue

HAIEK

nazakete

dezakete

gaitzakete

hazakete

Např. Ikus nazake.- Smí (on) mě vidět.
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zaitzakete

zaitzaketete

ditzakete

Subjunktiv
NI
NIK
HIK

HARK

HI

HURA

hazadan

dezadan

nazaan/

dezaan/

nazanan

dezanan

nazan

GUK

hazan

dezan

hazagun

dezagun

GU

ZU

ZUEK

HAIK

zaitzadan

zaitzatedan

ditzadan

gaitzaan/gaitzanan

ditzaan/
ditzanan

gaitzan

zaitzan

zaitzaten

ditzan

zaitzagun

zaitzategun ditzagun

ZUK

nazazun

dezazun

gaitzazun

ditzazun

ZUEK

nazazuen

dezazuen

gaitzazuen

ditzazuen

HAIEK

nazaten

dezaten

gaitzaten

hazaten

zaitzaten

zaitzateten

ditzaten

Např. Ikus nazan. – Aby mě (on) mohl vidět.

Imperativ
NI
NIK

HI

HURA

GU

hazat

HIK

nazak/

ezak/ ezan

nazan
HARK

naza

GUK

haza

beza

ZU

ZUEK

zaitzat

zaitzatet

HAIK

gaitzak/

itzak/

gaitzan

itzan

gaitza

hazazu

zaitza

zaitzate

zaitzagu

zaitzategu

bitza

ZUK

nazazu

ezazu

gaitzazu

itzazu

ZUEK

nazazue

ezazue

gaitzazue

itzazue

HAIEK

nazate

bezate

gaitzate

zaitzate

zaitzatete

bitzate

GURI

ZURI

ZUEI

HAIEI

dizut

dizuet

diet

hazate

Např. Ikus nazazu. – Dívej se na mě.

4.6.4. 4. ZER NORI NORK
Indikativ
Přítomný čas
NIRI
NIK
HIK

didak/

HIRI

HARI

diat/ dinat

diot
diok/ dion

diguk/

27

diek/ dien

didan
HARK

digun

dit

GUK

dik/ din

dio

diagu/

diogu

digu

dizu

dizue

die

dizugu

dizuegu

diegu

dinagu
ZUK

didazu

diozu

diguzu

diezu

ZUEK

didazue

diozue

diguzue

diezue

HAIEK

didate

diote

digute

diate/

dizute

dizuete

diete

dinate

Např. Ematen diot. – Dávám mu to.

Potenciál
Přítomný čas
NIRI
NIK

HIRI

HARI

diezaaket/

diezaioket

GURI

ZURI

ZUEI

HAIEI

diezazuket

diezazueket

diezaieket

diezanaket
HIK

HARK

diezadakek/

diezaiokek/

diezagukek/

diezaiekek/

diezadaken

diezaioken

diezaguken

diezaieke

diezaioke

diezaguke

diezadake

diezaake/

diezazuke

diezazueke

diezaiekegu

diezazukeg

diezazuekeg

diezaiekezu

u

u

diezanake
GUK

diezaakegu

diezaiokegu

/
diezanakeg
u
ZUK

diezadakezu

diezaiokezu

diezagukezu

diezaiekezu

ZUEK

diezadakezu

diezaiokezu

diezagukezu

diezaiekezu

e

e

e

e

diezaiokete

diezagukete

HAIE

diezadakete

K

diezaakete/

diezazukete

diezazuekete

diezaiekete

diezanakete

Např. Eman diezaioket. – Můžu mu to dát.

Subjunktiv
Přítomný čas
NIRI
NIK

HIRI

HARI

diezaadan/

diezaiodan

GURI
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ZURI

ZUEI

HAIEI

diezazudan

diezazuedan

diezaiedan

diezanadan
HIK

HARK

diezadaan/

diezaioan/

diezaguan/

diezaiean/

diezadanan

diezaionan

diezagunan

diezaienan

diezaion

diezagun

diezadan

diezaan/

diezazun

diezazuen

diezaien

diezazugun

diezazuegun

diezaiegun

diezanan
GUK

diezaagun/

diezaiogun

diezanagun
ZUK

diezadazun

diezaiozun

diezaguzun

diezaiezun

ZUEK

diezadazuen

diezaiozuen

diezaguzuen

diezaiezuen

HAIEK

diezadaten

diezaioten

diezaguten

diezazuten

diezazueten

HARI

GURI

ZURI

ZUEI

iezadak/

iezaiok/

iezaguk/

iezaiek/

iezadan

iezaion

iezagun

iezaien

biezaio

biezagu

diezaaten/

diezaieten

diezanaten

Např. Eman diezaiodan. – Abych mu to dal.

Imperativ
NIRI

HIRI

HAIEI

NIK
HIK

HARK

biezat

biezak/

biezazu

biezazue

biezaie

biezan
GUK
ZUK

iezadazu

iezaiozu

iezaguzu

iezaiezu

ZUEK

iezadazue

iezaiozue

iezaguzue

iezaiezue

HAIEK

biezadate

biezaiote

biezagute

biezaate/

biezazute

biezaiete

biezanate

Např. Eman biezaio. – Musí (on) mu to dát.
Převzato z [11], [12].

5. Fonémy proto-baskičtiny
Název proto-baskičtina se vztahuje k nejranějšímu období jazyka asi před 2000 lety, kdy
došlo k prvním výpůjčkám z latiny. Fonémy proto-baskičtiny byly rekonstruovány Luisem
Michelenou, který rozdělil hlásky na souhlásky fortisové, lenisové a samohlásky:
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fortisové: (p) t k tz ts N L R
lenisové: b d g z s n l r
samohlásky: i e a o u
Souhláska *p je velmi ojedinělá a její existence není jistá. Segmenty *tz a *z byly laminoalveolarní třené souhlásky, zatímco *ts a *s apiko-alveolar třené souhlásky jako je tomu
v současném jazyce. Rozlišují se dvě konsonantické řady: fortisová, kterou tvořily souhlásky
dlouhé a lenisová, kterou tvořily souhlásky krátké. Pět fortisových obstruentů (vlastních
konsonantů) bylo kompletně okluzivních, zatímco pět lenisových obstruentů bylo často
neúplně okluzivních – je to tak vždy v případě třených konsonantů. Segmenty *p *t *k byly
většinou neznělé, zatímco segmenty *b *d *g byly většinou znělé. Segmenty *p *t *k mohly
být aspirované, segmenty *b *d *g nikoliv. Foném *m nemohl být pro proto-baskičtinu
rekonstruován. Současné m bylo do jazyka uvedeno fonologickými změnami. Také současné
souhlásky f a j v proto-baskičtině chyběly. Dnešní palatální a palatal-alveolární souhlásky tt,
dd, tx, x, ñ a ll se v proto-baskičtině objevovaly pouze v expresivních variantách.
Současné diftongy ai, ei, oi, au a eu byly v proto-baskičtině pravděpodobně přítomné, ale
odlišovaly se od odpovídajících samohláskových sekvencí pouze v případě, že mohly vytvořit
samostatné slabičné jádro s cílem vytvoření aspirace. Dnešní ojedinělý diftong ui se v protobaskičtině pravděpodobně nevyskytoval. Další samohláskové sekvence pravděpodobně
netvořily jedinečné slabičné jádro.
Rozšířené byly neutralizace fortisových a lenisových souhláskových dvojic. Jako slovní
iniciály se objevovaly pouze lenisové souhlásky *b *d *z *s *l *n. Jako slovní kody to byly
pouze souhlásky fortisové *tz *ts *L *R *N, ačkoli *k a *t se mohly objevovat ve
skloňovaných tvarech ( [28], str. 14-15).

6. Fonologické ošetření baskických výpůjček
Baskičtina si začala půjčovat latinská slova velmi brzy. Především se jednalo o klasické
latinské tvary s vyjímkou latinského /h/ a koncového /m/, které se z lidové latiny vytratily
pravděpodobně velmi brzy.
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Strategie použité při stanovování fonologických tvarů ve vypůjčených slovech se během
staletí měnily podle toho, jak byla baskická fonologie postupně asimilována svými
románskými sousedy ( [28], str. 52).
Abychom vytvořili historii baskického jazyka, potřebujeme objasnit zákony fonetiky,
které usměrňují přeměnu slov latinských na slova baskická ( [1], str. 35-36).

6.1. Latinské explozívy
Latinské hlásky /p t k/, které se vyskytovaly uvnitř slova, byly přejaty jako /p t
k/a koncové /t/ bylo přejato jako /t/. Latinské středové hlásky /b d g/ byly obvykle přejaty jako
/b d g/ a středové /d/ se může objevovat jako /r/. Latinské středové skupiny /pp tt kk/ byly
přejaty jako /p t k/, a ojedinělé středové skupiny /bb dd gg/ byly přejaty také jako /p t k/,
pravděpodobně kvůli své délce.
Latinské počáteční hlásky /p t k/ byly obvykle přejaty jako /b d g/, protože protobaskičtina neměla žádné další iniciální explozívy. Počáteční /b d g/ byly také přejaty jako /b d
g/.

6.2. Románské explozívy
Románské hlásky /p t k b d g/ byly přejaty jako /p t k b d g/ ve všech pozicích, ale existuje
mnoho výjimek ve slovní iniciále a znělost románských explozív není v těchto pozicích
důsledně dodržována. Původní /d/ se může objevit mezi vokály jako /r/.

6.3. Labiály
Při přejímání latinských a románských labiál se objevují komplikace. Téměř jakákoli
latinská nebo románská labiála mohla být příležitostně přejata jako jakákoli labiála baskická.
Latinské /w/ (ortografické <v>), latinské a románské /f/ a románské /v/ byly obvykle
přejaty jako /b/ (příležitostně bylo /f/ přejato jako /p/).
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6.4. Sykavky
Latinské /s/ bylo obvykle přejato jako laminální /z/ s výjimkou koncových hlásek, kde
mělo obvykle tvar /tz/. Tento poznatek předpokládá, že latinské /s/ bylo laminalní hláskou.
V některých případech se ale latinské /s/ objevuje jako apikální /s/.
Kastilské a okcitánské apikální /s/ bylo obvykle přejato jako apikální /s/ nebo v případě
koncové hlásky jako /ts/. Francouzské laminální /s/ bylo přejato jako /z/.
Velmi zřídka v raných výpůjčkách, ale běžně u těch současných, bývá koncová sykavka
přejata jako /z/. Např. ve výrazu arroz „rýže“, přejatého z kastilského arroz stejného
významu.

6.5. Likvidy
Latinské a románské likvidy se většinou udržely. Takže původní /L (<ll>) r rr/ byly
přejaty jako /L (<ll>) r rr/. Ale intervokalické /l/ z raných výpůjček se dnes objevuje jako /r/,
zatímco /r/ mezi samohláskami se může objevit jako /d/.

6.6. Nazály
Latinské a románské /m n N/ byly obvykle přejaty jako /m n N/. V ojedinělých případech
bylo /m/ přejato jako /nb/ zřejmě z důvodu hyperkorekce.

6.7. Rozlišení /mn/
Latinské a románské skupiny /mn/ se vždy v baskičtině redukovaly na /m/ nebo /n/. Např.
latinské autumnum „podzim“ > baskické autono „září“ a gaskoňské hemne „žena“ > bask.
eme „žena“.

6.8. Lambdacismus
Ve slovech přejatých se počáteční /d/, /t/ nebo /n/objevuje jako /l/. Např. francouzské
danger se v některých jazykových varietách objevuje jako lanjer a kastilské naranja
„pomeranč“ jako laranja.
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6.9. Samohlásky
Latinské krátké /i e a o u/ byly přejaty jako /i e a o u/. Latinské dlouhé samohlásky /ī ē ā ō
ū/ byly také přejaty jako /i e a o u/. Baskičtina tedy zachovala kvalitu latinských samohlásek,
ale opomenula jejich kvantitu. Latinské /au/ bylo přejato jako /au/. V baskičtině nejsou žádné
stopy latinského /ae/ nebo /oe/, které se vždy objevuje jako /e/. Např. v dnešním balea
„velryba“, které bylo přejato z latinského ballaenam.
Latinská sekvence / -iu(m)/ je v baskičtině vždy redukovaná, obvykle na / -i/, příležitostně
na / -u/. Např. výraz mercātārium „kupec“ bylo přejato jako merkatari.
Románské hlásky /i a u/ byly přejaty jako /i a u/. Románské hlásky /e/ a /ε/ byly přejaty
jako /e/ a and románské hlásky /o/ a /ɔ/ byly přejaty jako /o/. Výjimka se objevuje u románské
koncové hlásky /o/, která byla obvykle přejata jako /u/. Románské /y/ bylo obvykle přejato
jako /u/.
Románské diftongy /ie/ a /ue/ byly obvykle přejaty jako /e/. Ostatní románské diftongy se
většinou zachovaly.

6.10.

Protetická samohláska

Baskičtina nikdy nepřipouštěla rhotickou iniciálu. Výpůjčené slovo, které mělo počáteční
hlásku rhotickou, získávalo protetickou samohlásku. Obvykle se jednalo o /e/. V případech,
kdy následujícím vokálem bylo /a/ nebo /o/, se vkládalo /a/. Např. latinské regem „král“ >
errege, latinské rosam „růže“ > arrosa, latinské Roma „Řím“ > Erroma.
Baskičtina také nepřipouštěla iniciální skupiny hlásek ve tvaru /sC- /. Tyto výpůjčky
získávaly většinou protetické /e/, ačkoli se mohlo vyvinout v /i/. Např. latinské spatham
„meč“ > ezpata. Protože stejný proces byl aplikován na všechny západní románské jazyky,
není vždy snadné určit, zda bylo dané baskické slovo přejato z latiny nebo románských
jazyků.
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6.11.

Aspirace

Baskičtina zavádí aspiraci do výpůjček bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla
v pramenném jazyce přítomna. Např. u výrazu hira „hněv“ z latinského nebo románského ira.
Ve výpůjčkách z latiny je pravidlem přítomnost aspirace u slabik, které byly v latině
přízvučné. I zde ale existuje několik výjimek ( [28], str. 52-54).

7. Dialekty
Když Ptolemaios ve 2. století zformuloval svoji Geografii, umístil na sever Pyrenejského
poloostrova kromě Kantabrů také Antrigony, Caristie, Varduly a Vascony. Zdá se přípustné
předpokládat, že v římském období měli už Vaskonové, Vardulové a Caristiové vlastní
dialekty uvnitř společného jazyka ( [1], str. 33-34).

Obrázek 2 – Osídlení Baskicka tak, jak ho zaznamenal Ptolemaios ve své Geografii ve 2. stol n. l. Převzato z [1]

Manuel Larramendi ustanovil v 18. století existenci pěti dialektů: zuberoanského,
lapurdianského (který pronikal do oblasti dolní a horní Navary), bizkajského (s početnými
variantami a částečným přesahem do Guipúzcoi), navarského (se svými variantami)
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a guipuzkoanského. Později rozdělil bratranec Napoleona Bonaparteho, Louis-Lucien
Bonaparte, baskickou řeč do osmi dialektů: bizkajského, guipuzkoanského, hornonavarského severního, labortanského, horno-navarského jižního, suletinského, dolnonavarského východního a dolno-navarského západního ( [1], str. 19-21), [9].
Na počátku 20. století reorganizoval filolog María de Azkue Bonapartův systém do
dialektů sedmi a v roce 1950 přepracoval tento systém Luis Michelena do dialektů devíti:
bizkajského, gipuzkoanského, horno-navarského, aezkoanského, salazarského, ronkalezského,
lapurdianského, dolno-navarského a zuberoanského. Navíc připojil zaniklý a řídce doložený
jižní alaveský dialekt [25], ( [28], str. 13).
V roce 1998 vytvořil jazykovědec Koldo Zuazo součané rozdělení baskičtiny do šesti
dialektů: západního, centrálního, navarského, navaro-východního, navaro-labortanského
a suletinského [9].

Obrázek 3 – Rozdělení baskických dialektů podle Koldo Zuazo [9]

dialekt západní
dialekt centrální
dialekt navarský
dialekt navaro-labortanský
dialekt suletinský
oblasti, které byly v 19. století baskofonní
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8. Slovní zásoba

Mnoho stovek morfologicky jednoduchých baskických slov se jeví jako původní
a starobylá. Jedná se o slova, která nemohou být příbuzná se slovy sousedních jazyků a jejichž
tvary odpovídají rekonstrukci proto-baskičtiny z doby před dvěma tisíci lety.
Tato původní slovní zásoba zahrnuje zájmena a většinu gramatických slov. Jsou to
číslovky, názvy částí těla, většina základních adjektiv (zahrnující některé barvy), značný
počet názvů rostlin, divokých a domestikovaných zvířat (ačkoli nemnoho z nich tvoří
výpůjčky), téměř všechna slova pro počasí a přírodní jevy, jako např. slunce a měsíc. Většinu
geografických výrazů, některé názvy nástrojů, několik názvů kovů, názvy známých materiálů
jako jsou dřevo a kámen. Dále obsahuje většinu příbuzenských termínů, všechny výrazy typu
„muž“, „člověk“, „dívka“, různé hospodářské a pastevecké termíny a velkou většinu
základních sloves.
Nepřekvapí, že v původní slovní zásobě chybějí slova z oblasti práva a administrativy,
víry, vzdělání, literatury a obchodu. Více překvapující je nepřítomnost námořních termínů,
a to navzdory dlouho trvající námořní tradici. Objevují se zde také velmi zřídka původní slova
náležející do oblasti sociálního uspořádání nebo do oblasti vaření. Nejsou zde přítomna téměř
žádná původní slova označující zbraně.
Kromě toho má baskická slovní zásoba stovky složených a odvozených slov, vytvořených
z původních elementů. Některá z nich jsou jistě velmi starobylá, zatímco jiná byla vytvořena
v průběhu posledních 2000 let až do dnešní doby.
Baskičtina byla v těsném kontaktu s množstvím identifikovatelných sousedních jazyků
po dobu delší než 2000 let a tyto jazyky měly obrovský účinek na její slovní zásobu ( [28], str.
49).
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B. Druhá část
9. Návod
Druhá část rozděluje výpůjčky do dvou hlavních kategorií – buď podle sémantického
významu slov nebo podle slovních druhů. Dále rozděluje přejaté výrazy onomatopoické,
výrazy, které se nepodařilo zařadit do jiné (sémantické ani slovnědruhové) kategorie, slova
bez opory v konkrétním jazykovém materiálu a výrazy sporné, u kterých není jasné, zda jsou
opravdu přejata z baskičtiny.
Do práce zahrnuji také nářeční baskická slova, která vycházejí z Michelenova dělení
dialektů. Rozdíl mezi jazykem provensálským a okcitánským se objevuje u výpůjček, které
jsem čerpala z Corominasova Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana. Jazyk
provensálský využívá s odkazem na mluvy v oblasti levého břehu řeku Rhôny a jazyk
okcitánský pro označení souboru starých a nových dialetů na jihu Francie. Zda se jedná o tyto
výpůjčky, zjistíme pod každým heslem, kde jsou uvedeny odkazy na přílušnou literaturu.
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9.1. Seznam zkratek
9.1.1. Jazykové zkratky
aezkon. – aezkonský dialekt baskičtiny
akv. – akvitánský – starší forma baskičtiny, za Římanů doložená jen řídce [28]
alav. – alaveský – jižní dialekt baskičtiny již dlouho zaniklý, ale zaznamenaný v roce 1562
[28]
am. – americký
angl. – anglický
arab. – arabský
arag. – aragonský
ast. – asturský
bask. – baskický
bearn. – jazyk z oblati Béarnu, což je francouzská historická provincie ležící na jihozápadě
Francie pod Pyrenejemi. Jedná se o variantu okcitánštiny [3].
bizk. – bizkajský dialekt baskičtiny
burg. – burgaleský dialekt baskičtiny
cik. – cikánský
dol. nav. – dolno-navarský dialekt baskičtiny
eg. – egejské jazyky – vymřelé jazyky Středomoří [26]
engad. – engadinský retorománský dialekt z Engadiny ( [7], str. LXIV)
est. – estonský
etr. – etruský
fin. – finský
fr. – francouzský
galic. – galicijský
gask. – gaskoňský
gipuzk. – gipuzkoanský dialekt baskičtiny
hor. nav. – horno navarský dialekt baskičtiny
iber. – iberský – jedná se o starověký jazyk, který byl na Pyrenejském poloostrově
používán před příchodem Římanů. Je možné, že baskičtina je s tímto jazykem příbuzná
nebo jím byla pouze ovlivněna [2].
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it. – italský
ir. – irský
kalabr. – kalabrijský dialekt italštiny
kambr. – kambrijský – jedná se o jazyk užívaný starodávnými obyvaleli Walesu [24]
kast. – kastilský
kat. – katalánský
kelt. – keltský
lab. – labortanský dialekt baskičtiny, kterým se mluví na pobřeží francouzské části Baskicka
( [7], str. LXV)
langued. – languedocký dialekt okcitánštiny
lapurdian. – lapurdianský dialekt baskičtiny
lat. – latinský
lemos. – lemosínský provensálský dialekt
leon. – leonský (oblast Leónu)
ligur. – ligurština je rom. jazyk, který se skládá ze skupiny dialektů, kterými se
mluví v Ligurii a jižním Piemontu na severu Itálie, v oblastech Sardinie, na
francouzském ostrově Korsika, na středomořském pobřeží Francie, v Monackém
knížectví a v Americe a Australii v oblastech Ligurské inmigrace, především
v Buenos Aires [14].
port. – portugalský
prov. – provensálský
maď. – maďarský
mars. – provensálské nářečí z oblasti Marseille ( [19], str. XX)
mex. – mexický
mozar. – mozarabský
nav. – navarský
něm. – německý
oc. – okcitánský
rom. – románský
roncal. – roncaleský dialekt baskičtiny – zaniklý v pozdním 20. stol. [28]
ř. – řecký
salaz. – salazarský dialekt baskičtiny
santand. – santanderský
sard. – sardinský
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sem. – semitský
sic. – sicilský dialekt italštiny
sul. – suletinský dialekt baskičtiny, kterým se mluví ve východní části francouzské oblasti
Baskicka ( [7], str. LXVII)
šp. – španělský
val. bros. – jedná se o nářečí z Val Brozzo v italském Piemontu ( [19], str. 1089)
valen. – valencijský
zuberoan. – zuberoanský dialekt baskičtiny

9.1.2. Ostatní zkratky
ie. – indoevropský
komb. tv. – kombinovaný tvar – značí předpoklad, že se jedná o první prvek při tvoření slov
[28]
lid. – lidový
n. – nový
sev. – severní
st. – starý
stř. – střední
záp. – západní

Ortografické symboly

* (hvězdička) – značí, že daný tvar, slovo nebo fráze jsou hypotetické, zrekonstruované
a tudíž nedoložené
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10. Rozdělení výpůjček podle sémantických kategorií:

10.1.

Flora

agavanzo – „šípek“ pochází ze starobylého nářečního tvaru gavanzo, který je původu
předrománského, příbuzného s bask. gaparra, kaparra „křoví, trní, dubové houští,
ostružiník“, kat. gavarra „šípek“, arag. garrabera „ostružina“, gask. gabarro
stejného významu a gabardero „šípek“. Dnes se používá výraz agavanzo
v Cespedose, ale tvary gabanzo nebo babanzo v řečích sousedních.
Počáteční písmeno a- ve slově vzniklo připojením písmena a- ze členu
k názvu plodu šípku, odkud se rozšířilo na pojmenování keře. Sufix nebo
koncovka -anzo se nachází i v jiných názvech rostlin, např. garbanzo „bob,
cizrna“, ojaranzo „oleandr“, mastranzo „máta lesní“, záp. ast. arbolanzos „vysoké
a tvrdé rostliny“, ast. garabanzos „dřevnaté rostliny/ byliny“.
Co se týče kořenového gab- , to nacházíme v bask. gaparra „křoví, tní,
ostružiník“ a v jeho rom. rodině, která se netáhne pouze přes Aragonii,
ve výrazech gabarda, garrabera, galabardera, ale až k santand. garaba, garabita.
[7] str. 52-53
arto – „cicimek“ – druh ostnaté rostliny, „hloh“ je přejaté z bask. *artus, které má možná
iberský původ. Tento bask. výraz dále přejalo ast. artu. Výrazy můžeme srovnat s bask.
arte „dub“, které pochází z předlatinského substrátu. Varianta slova je arta. Můžeme ji
srovnat s fr. artigue a arag. arto „hloh“.
[19] ♯690, [22], [24]

carrasca – „dub“ je slovo společné španělštině, portugalštině a katalánštině, které bylo přejato
z bask. carr- , gard- „dub“. Dále bylo přejato do st. fr. jarris „cesmína“, prov.
garriga „les kermesových dubů“, prov. a kat., garrik „druh dubu“.
[19] ♯1716, [27]
carvallo – „dub“ > port. carvalho „dub obecný“ bylo společně s fr. gravelin „dub letní“,
langued. garbaso „mladý dub“ a graubio „dub kermesový“ přejato z bask. carr-,
gard- „dub“.
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[19] ♯1716, [23], [27]

chaparra – „dub kermesový“, „dubové houští“, „druh barbadoské třešně“ je přejato z bask.
tsapar „křoví, houští“.
[19] ♯8960, [24]
chaparro – „dubové houští“ má předrománský původ a je příbuzné s bask. nářečním
txapar(ra) stejného významu, které je zdrobnělinou výrazu zaphar(ra) „křoví“.
[6] str. 191
lastón – „kostřava“ – typ travin“ je odvozeno od bask. lasto „sláma, stéblo“ nebo od jeho
předrománského předchůdce. Výraz lasto můžeme srovnat s gask. lastoȗ a arag.
laston.
Původní předpokládaná forma slova je *palaṣt(r)o z lid. lat. *paleastra, které
má peiorativní příznačnost a patří k lat. palea „pleva, brak, veteš“, port. palhoça,
palhote „slaměný kabát“, slaměná/ došková střecha“, galic. palloza „došková chata“,
palluza „pochodeň ze slámy“, pallote „snopy kukuřice“, atd.
V širším smyslu slova patří také k port. palha, galic. a kat. palla, šp. paja, fr.
paille, it. paglia „sláma“, atd. Na jejich základě potom vznikl bask. výraz: bearn.
lastou „sláma“.
[6] str. 354, [18] str. 768-769, [22], [28]
mesto – „dub zimní“, „rostlina vzniklá křížením korkovníku a dubu“. Výraz je přejatý z bask.
ametz „druh dubu“, který se skládá z výrazu *ame a sufixu -tz, který ozn. rostlinu/
bylinu/ dřevinu.
Výraz ametz je možné rekonstruovat jako *anbetz.
[19] ♯420, [22], [28]
ontina – „druh rostliny“ jejíž původ je nejistý, pravděpodobně předrománský a utvořený
od bask. starobylého *onto „kmen, pařez“ (dnes ondo „dno, základ, kmen, úpatí
stromu“, které pochází z lat. fundum, což je akuzativ od fundus téhož významu.
Od něho je pak utvořeno profundus „hluboký“.
Výrazy můžeme srovnat s port. fundo „základ, podstata, hlubina, dno“ podle
kterého se soudí na původní význam bask. slova „kmen“.
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[6] str. 424, [18] str. 939-940, [22]
zarza – „ostružiník, trní“ dříve sarça je slovo charakteristické pro kastilštinu a portugalštinu
(sarça). Jeho původ je nejistý, ale předrománský. Pravděpodobně je příbuzné s bask.
nářečním sartzi/ sartsi, což je obměna bask. sasi se stejným významem, které je
možné porovnat s est. sasi „ostružiník, křoví“ a sard. sazu „trn, tříska, bodlina“. Je
také možné, že má nějaký vztah s dalšími předrománskými slovy jako např. mozar.
arča „ostružiník, křoví“, kat. arç „druh trnitého keře“, arag. barza „křoví, ostružiník“,
kat. esbarzer a gask. barta „křoví, ostružiník“, ale existující spojitosti mezi slovy není
možné přesně vymezit.
Výraz sasi, který má také význam „houština, křoví, trní“, pochází z kořene sas- /
sarts- a sufixu -tsi/ -tšü a patří ke šp. zarza „trní, křoví“ a kat. sarsa „ostružiník“.
Nářeční varianty slova „ostružina, ostružinový keř“ jsou sasi (bizk., gipuzkoan., hor.
nav., lapurdian., dol. nav.) a zarzi (st. dol. nav.).
Zachovaný starobylý tvar slova – zarzi – se v obvyklý tvar vyvinul následovně:
zarzi > *zasi > sasi.
Výraz sasi je také pseudo-prefix „divoký, klamný, nepravdivý“, což je zřejmé
z významu slova „ostružina“.
[6] str. 623-624, [17] str. 1155-1156, [28]

Geologické termíny a výrazy spojené se zemí

10.2.

alud – „lavina“ je slovo původu hispánského předrománského. Jedná se o sestru bask. luta
„lavina“, které je spojené s bask. lurte/ lurta. Tyto výrazy jsou odvozené od lur „země“
a od elur „sníh“. Nářeční výrazy s významem „lavina“ jsou lurta (zuberoan., roncal.,
salaz.) a lirta (roncal.). Výraz lur je prehistorické ozn. země, které je příbuzné s elur
„sníh“, čečenským luo „sníh“ a ingušským loa „sníh“. Jeho varianty jsou lu-, luh-, lüra lürr. Význam slova je zúžený z leihorr „pevná zem“. Varianty výrazu elur jsou elurr
a elhurr. Jeho nářeční varianty jsou elur (gipuzkoan., hor. nav., lapurdian., dol. nav.,
roncal.), elhur (lapurdian., dol. nav.), élhür (zuberoan.), erur (bizk., alav.) a edur
(bizk.).
Pravděpodobný původní tvar slova *erur může pocházet z rom. *geliure, z kterého
pochází prov. gelibre, val. bros. gelejvro, fr. givre „jinovatka, námraza“ < lid. lat.
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*gelivitrum „křišťálově jasný led“ (z lat. gelāre zmrznout“ + vitrum „sklo“).
[6] str. 45, [17] str. 294, 296, [18] str. 804-805, [22], [28]
ascua – „řeřavé uhlíky“ bylo společně s port. ascua stejného významu přejato z bask. ausko
„uhlí“.
[19] ♯805
balsa – „bažina, mokřina“ je společně s kat. bassa „rybník“ a port. balsa „houští, křoví“
přejato podle Meyera-Lübkeho z bask. *balsa, které má iberský původ.
Dnešní bask. baltsa „bahnivé/ blátivé místo“ vzniklo ale podle Marvana ze
starobylého kast. balsa stejného významu.
[19] ♯917, [22]
baluz – „hrouda zlata“. Výraz je v kastilštině starobylý, přejatý z bask. balux stejného
významu, které má možná iberský původ. Jedná se o pojmenování, které se zachovalo
ze starobylých domách slov pala-balux, což znamenalo „hrouda zlata“ nebo „písek
obsahující zlato“.
[10], [19] ♯920
bahía – „záliv, zátoka“. Bask. baía stejného významu má možná iberský původ. Výraz byl
přejat do kat. badia a šp., port. bahía > fr. baie a it. baia. Můžeme ho srovnat
s galským badh a ir. bagh.
[19] ♯882
mogote – „jakákoliv vyvýšenina terénu, která připomíná horu“ nebo také „malý roh daňka
nebo jelena“.
Pravděpodobně pochází z jazyka předrománského z oblasti Španělska, a to
z bask. *mokoti „špičatý“. V současné době se jedná o slovo již nepřítomné v běžné
řeči, ale odvozuje se od výrazu moko „špička, vrchol“. Výrazy moko (hor. nav.,
gipuzkoan.), mokho (lapurdian., dol. nav., zuberoan.), mosko (dol. nav., zuberoan.)
zn. „zobák“, dále také (gipuzkoan., hor. nav., lapurdian., dol. nav.) „bod, výběžek“
a (lapurdian.) „malé množství“.
Výraz moko pochází z varianty moṣko „zobák“, která se zdá být jeho starším
tvarem. Ztráta -s proběhla pravděpodobně pod vlivem rom. tvarů, a to fr. bec, port.
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bico, šp. pico a kat. bʹec „zobák“.
Luis Michelena předpokládá, že výrazy moko, mokho a mosko jsou expresivními
tvary výrazu beko „čelo“.
[6] str. 399, [18] str. 867, [28]
nava – „rovina bez stromů, někdy bahnitá, která se nachází mezi horami“ je přejato z bask.
*nava „výšina“ nebo „nížina krytá horami“.
[19] ♯5858, [24]
páramo – „pustina“ je výraz společný španělštině a portugalštině, který je přejatý z bask.
paramus „pustina, chladné místo“. Tento bask. výraz má podle Meyera-Lübkeho
kelto-iberský původ.
[19] ♯6228
pizarra – „břidlice, krytina, tabule“ > port. piçarra je společně s kat. pisarra > jihosardinské
bizarra podle Meyera-Lübkeho přejato z bask. *pizarri „břidlice“, „úlomek“.
Podle Corominase může pocházet z bask. lapitz-arri „kámen z břidlice“,
které je složeno z výrazu arri „kámen“ a lapitz, které už zn. „břidlice, krytina,
tabule“ a pravděpodobně pochází z lat. lapǐdĕus „kamenný, z kamene“ (nebo
z původního lapis „kámen“).
Když přešlo slovo do kastilštiny, slabika la- byla chápána jako člen a proto byla
opomenuta. Varianty slova lapitz jsou lapits a laphits a patří ke šp. a port. lápiz, it.
lapis, kat. llàpis „tužka“, a to z lat. lapis „kámen“ (nepochybně se jedná o ie. výraz,
který pochází z výrazu *l ͤ ped-s, které patří k lep- „skála, kámen“).
Může být prapříbuzné se středomořskými tvary jakými jsou st. ligur. laba
„kámen“, it. lavagna „břidlice“, ke kterým pravděpodobně patří také výrazy lava
„láva“, port. lapa „skála, ledovec“, etr. Laverna „římská bohyně, ochránkyně
zlodějů a podvodníků“ a iber. leberís „králík“.
[6] str. 461-462, [16], [18] str. 760-761, [19] ♯6554
ragua – „ve smyslu vápenatění železné rudy předtím, než je vhozena do pece“ je podle
Corominase z bask. arrago(a), které se jeví jako úprava kast. fragua fonetice tohoto
jazyka. Bask. výraz arragoa zn. „tavicí kotlík/ tyglík“. K otázkám původu předkládá
Luis Michelena kast. fragua „kovárna“ a lat. fabricam „dílna“.
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[6] str. 490, [28]
vega – „mokřina, úrodná nížina“ je starobylé slovo společné kastilštině, portugalštině (veiga)
a sardštině (bega). Podle Corominase i Pascuala pochází kast. výraz z předrománského
slova baika nebo *(i)baika „území zavodňované a občas zaplavené“.
Je odvozeno od ibai „řeka“ (které vzniklo ze slova bai, což je starobylý tvar slova
ibai, jak můžeme vidět u toponym Baigorri a Baiona; možná je příbuzné
s austronéským vai „řeka“), které se do současnosti zachovalo v baskičtině a v oblasti
sev. Aragonie ve slově ibón „jezero“. Jedná se o derivaci, která vznikla
prostřednictvím bask. sufixu -ko, -ka, který ozn. příslušnost. Spojitost s barru (a jeho
variantami) „nitro, vnitřek“ byla často navrhována, ale je foneticky i morfologicky
obtížná.
Podle Meyera-Lübkeho bylo šp. vega a port. veiga přejato z bask. vēca „úrodné
pole“. Nářeční výrazy ibai (bizk., gipuzkoan., hor. nav., lapurdian., dol. nav.,
zuberoan.) a hibai (lapurdian., dol. nav.) zn. „řeka“. Výraz ibar (bizk., gipuzkoan.,
lapurdian., dol. nav.) zn. „údolí“, „úrodná, nízko položená země mezi horami“ a íbar
(zuberoan.) „rozlehlá travnatá planina“. Prvek iba- má komb. tv.
Výraz ibar je neznámého původu, ale pravděpodobně obsahoval *-ar. Jedná se
o slovo ozn. „údolí“, ale R. M. de Azkue a Sarasola mu přisoudili specifičtější význam
„úrodná, nízko položená země mezi horami“, což je ekvivalent kast. vega a tudíž
poněkud odlišné od výrazů haran, aran „údolí“. Tyto výrazy jsou původu neznámého
a mají komb. tv. (h)ara- , který se objevuje v příjmení Araluce (kde výraz luze zn.
„dlouhý“).
Nářeční výrazy ipar (bizk., gipuzkoan., hor. nav., dol. nav., roncal.), iphar
(lapurdian., dol. nav., zuberoan.) a ifar (bizk., gipuzkoan., hor. nav.) zn. „sever,
severní vítr“ a (bizk., gipuzkoan., hor. nav., lapurdian.) obzvláště mezi rybáři „východ,
východní vítr“. Luis Michelena předpokládá, že výraz ipar je varianta výrazu ibar
„údolí“. Vychází přitom z kombinace *ibar-haize „údolní vítr“ > „severní vítr“, které
tvoří paralelu k fr. vent d´aval.
[6] str. 599, [19] ♯9172, [22], [28]
vericueto – „těžko přístupné místo“, „neschůdná cesta“ je převzato z bask. biregueta
„neschůdné místo“.
[19] ♯1112
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10.3.

Fauna

angula – „mládě úhoře“ je převzato z bask. angula, což je obměna lat. slova anguilla, z něhož
bylo převzato nynější kast. anguila „úhoř“. Varianta slova je angura.
[6] str. 52, [17] str. 58
esguín – „mládě lososa“ je z bask. izokin (bizk., hor. nav., lapurdian., dol. nav), izoki
(gipuzkoan.) „losos“, které je převzato prostřednictvím lat. esocina, odvozeného
od exos stejného významu, a to od jeho st. lat. ekvivalentu.
Může být také převzato z kelt. jména pro lososa. Tuto variantu Corominas
připouští, Luis Michelena však opomíjí.
[6] str. 247, [28]
garrapata – „klíště“ se zdá být přesmyčka od *gaparrata, které je odvozeno (se sufixem -ata,
který ozn. malá zvířata) od caparra, což je název pro klíště v baskičtině,
mozarabštině, aragonštině, záp. katalánštině a dokonce z části na území Castilla la
Vieja. Mělo by se jednat o staré předrománské slovo totožné s bask. gapar(ra)
nebo kapar(ra) „trní, křoví, popínavá rostlina“, protože stejně jako klíště se i trní
přichycuje kůže. Další varianty výrazu kapar jsou gapar, gaparr, kaparr
a khaparr. Můžeme ho srovnat s gask. gabarro, arag. gabar, capar, kat. gabar- ,
sem. *gpar „drsný, nerovný, hrbolatý“.
[6] str. 293, [17] str. 659, [22]
lasún – „mřenka“ je přejato z bask. lasun „sekavec písečný“, což je druh ryby.
[6] str. 354
ostra – „ústřice“ je převzato společně s it. ostrica, huître, n. prov. üstri, kat. ostria, port. ostra
a galic. ostria „ústřice“ z bask. ŏstrea „ústřice“.
[19] ♯6119, [27]
podenco – „lovecký pes“ má původ nejistý. Pokud se nejedná o slovo předrománské, může
pocházet z gótského *pǔdings, které je příbuzné s něm. pudel „pudl“ (což je
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zkrácení od pudelhund, pravděpodobně „pes z kaluže“ od pudel „kaluž, louže“,
pudeln „šplouchat“). Lovecký pes a pudl jsou dvě rasy velmi podobné.
Ale stejně jako etymologie germánská tak ta předrománská – zastoupená
starobylým bask. potinko „lovecký pes“ a slovy srovnatelnými potin a potingo
(lapurdian.) „nepatrný, drobný“, „zavalitý, buclatý“, potoka, potolo „buclatý,
boubelatý“ – představují vážné nesnáze při odhalování původu slova.
Další výrazy s významem „pudl“ jsou potin (bizk.), potxingo (bizk.), potxolo
(bizk.) a potxongo (bizk) . Výraz potingo „malý, drobný“, v přeneseném smyslu
slova zn. „nepříjemný, nevhodný“, „obtížný, nemilý“ a „jezevčík“. Pochází
z elementu poti- „malý“ + sufixu -n „strojený, umělý“ + sufixu -go, který ozn.
charakteristický stav. Na jeho základě vznikl potom bask. výraz a z něho šp.
podenco „jezevčík“ a port. podengo „ohař“.
Výraz potolo „těžkopádný, zavalitý, statný, vypasený“ s variantou potola (cik.)
pochází asi z fr. potele „baculatý, vypasený“, které je pravděpodobně ze staršího
pote „tuhý, nepoddajný“, „oteklý, napuchlý“ (které můžeme srovnat se st. fr. pote).
Otázkou zůstává, zda je toto st. fr. pote přejato z bask. poti- „malý a tlustý“.
[6] str. 465, [18] str. 1033, [28]
sabandija – „havěť, červ“ je pravděpodobně slovo předrománské, příbuzné s bask. názvem
pro ještěrku (segundilea, sugandilla, suangilla a sanguandilla). Výraz sabandija
je stále speciálním názvem pro ještěrku v Castilla la Vieja a jiných šp. dialektech.
Forma předhispánská *seuandilla mohla být základem pro tvar kastilský,
tvary baskické a port. sevandilha. Toto slovo pochází dle Corominase z bask.
starobylé kombinace *seguandelea, přesmyčky od sugeandere-a „hadí dívka“
a je pravděpodobné, z pohledu nářečních bask. slov, že suge-kandera, -kandela
zn. ještěrka.
Podle Morvana sám výraz suge zn. „ještěrka“ a je příbuzný s est. siug stejného
významu a s uralským *suge „červ, žížala, housenka“.
Výraz suge „plaz, had“ znamená v přeneseném významu také „čert, ďábel,
a podle Meyera-Lübkeho je přejatý a zkrácený z galic. zamasuga, zumesuga
a port. sanguesuga „pijavice, vydřiduch, upír“, které pocházejí z lat. sanguisūga
téhož významu (ze sanguis „krev“ + sūgare „sát“). Význam vznikl
ze všeobecného přesvědčení, že hadi sají krev, inspirovaného tvarem a způsobem
života pijavice.
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Variantou výrazu suge (společná všem dialektům), jsou výrazy sube, ṣube,
ṣugu a suga (gipuzkoan.). Výraz suga- má komb. tv. Název Sugaar ozn.
mýtického hada ve folklóru. Koncovka -ar pravděpodobně ozn. samce.
Derivacemi slova jsou heren-ṣuge: -ilharr „pohanka“, „obilí“, „pšenice“,
-iṣtakume „ťuhýk obecný“, -mahatṣ „divoké hrozny“.
[6] str. 518, [18] str. 1187-1188, [22], [28]
sapo – „ropucha“ je slovo charakteristické pro port., kast. a bask. jazyk původu neznámého,
možná předrománského.
Podle Corominase je možné, že se jedná o velmi starobylý onomatopoický tvar,
který napodoboval zvuk při pádu zvířete na mokrou zem. Můžeme ho srovnat s výrazy
zaparrada a leon. sapada, zapada „spadnout na tvář“. Existuje bask. a kast. nářeční
starobylá varianta zapo, od které se odvozuje druh ryby zapo, kvůli její zrnité a drsné
kůži, kterou ropucha má. Varianta bask. výrazu je sapho.
Podle Löpelmanna pochází výraz sapo z jeho varianty apho a společně se sna začátku slova je odvozen od sapal „plochý, rovný“. Odtud bylo později přejato
do šp. a port. sapo „ropucha“. Pochybná je příbuznost s lat. sappus, pravděpodobně
„ropucha, žabka“.
Trask říká, že varianty apo, apho, ápho (zuberoan.), afo (dol. nav.) a zapo „žába,
ropucha“ pocházejí z kast. sapo stejného významu. Společný tvar vznikl
pravděpodobně přeslechnutím a záměnou kast. los sapos za *los apos.
Morvan tvrdí, že výraz apo „ropucha“ je slovo předlatinské, odvozené od zapo.
Můžeme ho srovnat s gask. sapou, kast. sapo a fin. sampo.
A Meyer-Lübke zastává názor, že šp., port. sapo a arag. zapo jsou přejaté z bask.
*sappus „ropucha“.
[6] str. 524, [18] str. 1070, [19] ♯7593, [22], [28],
sarrio – „kamzík“, druh pyrenejské horské kozy, je slovo předrománské, příbuzné s arag.
ixarzo, chizardo, kat., gask. a langued. isard. Jeho etymologie je nejistá, ačkoli
by se mělo jednat o slovo iberské nebo předbaskické.
Možná vychází ze zdrobněliny *etxarr z bask. akarr, akerr „kozel“. Do kastilštiny
bylo přejato z bearn. sarri stejného významu.
Výraz aker „kozel“ vychází z kořene *ake- „samčí, samec“. Můžeme ho
porovnat s výrazem aketz „prase, kanec“. Nářeční výrazy s významem „kozel“ jsou
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aker (bizk., gipuzkoan., hor. nav.), akher (lapurdian., dol. nav.) a ákher (zuberoan.).
Akv. AHER BELSTE ozn. jméno boha a mnoho badatelů spatřuje v jeho prvním
elementu výraz aker. Luis Michelena však toto fonologické pozadí odmítá.
[6] str. 525-526, [22], [28]
urraca – „straka“ je společně s port. urraca „straka“ přejato z bask. urraca stejného významu.
[19] ♯9088, [24], [27]

Lidé a společnost

10.4.

abur – „na shledanou“ je citoslovce přejaté z bask. agur, stejného významu, do šp. agur, abur
a kat. agur, ahur stejného významu.
Citoslovce vznikly z výrazu gur „vážnost, úcta“ a to pravděpodobně z vulgárně lat.
agŭrium a lat. augurium „předzvěst, předtucha“. Můžeme je srovnat s it. augurio
„znamení, předtucha“.
Výraz abur má citový, trochu ironický význam. Poprvé se objevuje v bask. frázi
agur jauná „sbohem, pane“. Dnešní tvar slova vděčí za svou podobu přílišné korekci,
která byla motivováva např. výrazem agüelo „dědeček“ (který můžeme srovnat
s výrazem abuero „předtucha“).
Variantami slova agurr jsou tvary gur,gür, gurr, khurr a ukhurr.
[6] str. 22, [7] str. 15, [17] str. 14, [22]
acezo – „supění, funění“ je přejato z bask. hatsa „dech“, „dechový, dýchací“.
[19] ♯4076
cenzaya – „chůva“ je výraz st. šp. a hovorový v oblasti Ávily a Biskajska. Je přejatý z bask.
seinzai „chůva“.
Výraz sein „dítě“ pochází z výrazu *seni- a možná je příbuzný s výrazem seme
„syn, dítě“. Dále výrazy sein (unifikovaná baskičtina), seiñ (bizk.), seĩ (st. bizk.)
a segi (alav.) zn. „dítě“, (alav. také „panenka“), a výrazy sei (gipuzkoan. lapurdian.)
a sehi (lapurdian., dol. nav.) zn. „služebník“. Komb. tv. je sen- . Pravděpodobně je
zaznamenán jako akv. seni v mužských jménech Senicco a Seniponnis.
Bask. výraz zain „opatrovník“ pochází z výrazu *zani a jeho původ je neznámý.
Nářeční výrazy zain, -zai, -zãi (st. bizk.), -záñ (zuberoan.), -zái (roncal.) a -za(i)ñ
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(bizk.) zn. také „strážce, opatrovník“.
[19] ♯7792, [22], [24]
chabola – „chatrč, bouda“ pochází z bask. txa(b)ola „chalupa, chýše“ (také etxola a etxabola),
což je slovo v baskičtině již starobylé, ačkoli je možné, že ho převzala
ze starobylého fr. a provinčního jaole „klec, vězení“ (dnešní geôle, které pochází
z lat. caveola „klícka“) nebo st. kast. javola „klec“(dnešní jaula) a jeho tvar
a význam vznikly vlivem bask. etxe „dům“. Tento výraz je pravděpodobně
z dřívějšího tvaru *etse, etze. Můžeme ho srovnat s výrazy ezkondu „ženit se, vdát
se“, eztei „svatba“.
V bývalé Iberské oblasti bylo objeveno množství starých místních jmen
obsahujících výraz etxe: Chaorna, Iruecha (Soria), Exenega (dnešní Saneja
v Cerdaňi), Exerica (dnešní Jérica v Castellónu) atd. Takže by mohl být výraz etxe
přejatý z iberštiny.
Může se také jednat o slovo významově zúžené z výrazu egoitsa „noclehárna“,
které patří k výrazu egoi- , egon „pobývat, zůstávat“. Bask. ego- „pobývat,
zůstávat“ se objevuje v geografických názvech starého Španělska, např. v názvech
Egosa a Egovarri.
Výrazy txabola (bask. a gipuzk.) a txaola (gipuzk.) „chata, bouda“, (obzvláště
pastýřská bouda) nesouvisí se slovem etxe „dům“ nebo se slovem ola „místo“.
Výraz etxe je společný všem dialektům. Další nářeční výrazy etse (bizk., alav.,
roncal.), etze (bizk.) a itxe (gipuzk., alt. nav.) zn. „dům, domácnost“
a v přeneseném smyslu „budova“. Jejich komb. tv. je etxa-.
[6] str. 188, [8], [17] str. 373-374, 377, [28]
chueca – „kloub“, „hra v kuličky“ (také port. choca, které vzniklo pravděpodobně srovnáním
koule s kloubem kosti).
Jedná se o slovo společné kastilštině a bask. txoko „hlezenní kost“, „kloub
kosti“, dále také označující „kout, roh“ a „konkávnost, výduť“. V tomto
smyslu se jedná o obvyklou zdrobnělinu z bask. zoko „kout, roh“.
Původ slova je nejistý, pravděpodobně baskický nebo iberský. Výrazy zoko
(společný všem bask. dialektům), zokho (lapurdian. a dol. nav.), zókho (zuberoan.)
zn. „kout, roh“ a jejich zdrobněliny jsou xoko, xokho, xókho a txoko.
[6] str. 198 , [28]
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lacayo – „lokaj, podkoní“ má původ neznámý. Je možné, že pochází ze st. prov. lacai
stejného významu, které by mohlo pocházet z lecai „nenasytný, nestřídmý“, „chtivý,
hamižný“ a to od lecar „lízat“ (které je stejného původu jako fr. lécher stejného
významu).
Pokud ale uvážíme, že žoldnéři a buřiči nazývaní (a)lacayos nikde nedosáhli
takového vlivu v 15. stol. jako v zemích baskických, je nejpravděpodobnější, že
na všech místech pochází z baskičtiny, kde se slova kairu, alokairu a alokari
uchovaly v různých dialektech ve smyslu „plat, mzda, renta“. Jedná se o formy
zároveň přejaté z lat. locarium „nájem, mzda“ (odkud pochází st. kast. loguer, kat.
lloguer, fr. loyer se stejným významem). Bask. lekaio navíc kromě „lokaj, podkoní“
ozn. placeného lidového hudebníka.
Výraz lekaio/ lakaio původně označoval služebníka, který pěšky doprovázel
svého pána jedoucího na koni. Varianta slova je lekhaio a jeho původ románský.
Můžeme ho srovnat s port. lacayo, galic. lacaio a fr. laquais „lokaj“.
Lat. locarium a arab. alquilé se ovlivnili navzájem. Odtud je tedy r ve slově
alquiler, na druhé straně a- ve slově alokairu a ztráta r ve slovech lekaio a lacayo.
Výrazy alokairu, alokaira, alokario, alokai „nájem, mzda, plat“ vznikly z vulgárně
latinského výrazu *adlocāre, které bylo odvozeno od locāre „postavit, stavět,
pronajmout, najmout“. Od něho vzniklo později locārium „nájem, činže“, které
můžeme srovnat se st. šp. alogador, kat. aloher „nájemce, nájemník“ a allogar
„stanovit, stavět, srovnat, vybudovat“. Naproti tomu např. s kat. llogar, fr. louer
a port. alugador „pronajmout“.
[6] str. 350, [17] str. 43, [18] str. 752
legaña – „maz, hnis“ má nejrozšířenější a starobylý tvar lagaña.
Jedná se o slovo společné kastilštině, katalánštině i provensálštině jehož původ je
neznámý, pravděpodobně předrománský. Může se jednat o stejnou etymologii jako
u bask. lakaiña, které ozn. „houževnatost“, „hrubost“, „výběžek, suk“ a která
předpokládá, že jeho prvotní význam byl „stéblo, stonek, vlákno“. Dále získal
význam „klestí, houští“, „drobnost, maličkost“ a dále až k jeho dnešnímu významu.
[6] str. 357
machín – „bůžek lásky“ možná pochází z bask. Matxin, což je domácká zdrobnělá forma
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jména Martín, aplikovaná na mladíky v kovárnách kvůli zmínce o narození Cupida
v kovárně boha Vulcána.
Výraz matxin „malý Martin, Martínek“ je zdrobnělina od vlastního jména
Martin (společné všem bask. dialektům), které má varianty Martii a Martiin.
Pochází z církevní latiny po línii vlastních jmen od Mārtinus přes Mārtiānus,
Mārtius, Mamertīnus atd. až k vlastnímu jménu Mars „bůh války“, od kterého byla
všechna předcházející jména utvořena.
[6] str. 372, [18] str. 836, 844, [28]
muga – „hranice, mezník, rozmezí“ je výraz starošpanělský, který je společně se svým
staroportugalským protějškem mogo, stejného významu, přejatý z bask. muga
„hranice, mez“. Výraz se nachází i v aragonštině a navarštině se svými variantami
buga a buega. Jedná se o slovo předlatinské. Můžeme ho srovnat s kat. muga
a s drávidským kořenem mug- „ukončit“. Bask. výraz muga má varianty müga, murga
a mugu.
[6] str. 407, [18] str. 875-876, [19] ♯5716
ostugo – „kout“, „troška (něčeho)“ pochází z bask. *ostugo „úkryt“.
[19] ♯6120
pestaña – „oční řasa“ je slovo společné třem románským jazykům a gaskonštině. Původ je
neznámý, ale jistě předrománský. Port. pestana a gask. pestane ukazují, že původní
tvar slova měl formu *pǐstanna a je pravděpodobně příbuzný s bask. pizta „tekutina,
kterou produkují oční žlázy“, piztule „řasa“ a možná s bask. pitar „tekutina, kterou
produkují oční žlázy“ a kast. pitarra, pitaña se stejným významem.
[6] str. 454
sarna – „svrab, prašivina“ je slovo charakteristické pro rom. jazyky Pyrenejského
poloostrova, které pochází z pozdně lat. sarna stejného významu. To je původu
nejistého, pravděpodobně hispano-předrománského a je příbuzné s bask. sarra
„struska, škvára“.
Kast. výraz je pravděpodobně přejatý z bask. sarna, stejně jako kat. a port. sarna.
Bask. sarra se šířilo do dalších středomořských oblastí ze substrátu, který byl podobný
iberskému a objevuje se u afrických a jihoitalských autorů od 14. stol. v obměně zerna
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„podbřišek, nárt nohy“, odkud pochází sard. therra stejného významu.
[6] str. 525, [19] ♯7611
sarro – „usazenina, zubní kámen“ je slovo specifické pro kastilštinu a portugalštinu. Jeho
původ je předrománský a je příbuzné s bask. sarra „struska, škvára“ a s kast. sarna
„svrab, prašivina“.
[6] str. 526
socucho – „kout, zákoutí, kutloch, kamrlík“ je slovo americké a námořní. Původ je neznámý,
ale zdá se být převzato z bask. zokotxo, zdrobněliny od zoko „kout, zákoutí“.
Z něho pochází výraz soco „kabát proti větru nebo dešti“, které se používá
na Kanárských ostrovech.
Výrazy zoko (společný všem dialektům), zokho (lapurdian. a dol. nav.) a zókho
(zuberoan.) zn. „kout, roh“ a jejich zdrobněliny jsou xoko, xokho, xókho a txoko.
[6] str. 540, [28]
zirigaña – „lichotka“ je přejato z bask. zuri „lichotník“.
[19] ♯9633

10.5.

Pokrmy a nápoje

chacolí – „lehké a kyselé víno, které se vyrábí v Baskicku a Santanderu “ pochází z bask.
txakolin stejného významu. V baskičtině má tvar se členem txakolina, který se
změnil na txakolia, z něhož vznikla jeho kast. podoba. Dnešní tvar txakoli „skromné
bask. víno“ pochází z prov. jacouli(n) „skromné víno“.
[6] str. 188, [22]
morcilla – „jelito, játrovka“ je slovo typické pro kastilštinu a portugalštinu (morcela)
s neznámým původem. Zdá se být příbuzné kast. morcón, které ozn. podobný typ
uzeniny. Pokud je to tak, kast. výraz pravděpodobně pochází z výrazu *mŭrcōne
a morcilla z výrazu *mŭrcĕlla od stejného kořene. Tento základ je jistě
předrománský a možná příbuzný s bask. mukurra „objekt beztvarý a mohutný“
(který může pocházet z výrazu *mukurna) a s kelt. mukorno – „pahýl“.
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[6] str. 403
morcón – „typ uzeniny, která se vyrábí ze střev nebo tlustého střeva některých zvířat“ je
přejato z bask. morko „tlusté střevo“.
[19] ♯5685, [24]
zatico – „kousek nebo skýva chleba“ je přejato z bask. zatiko, které je zdrobnělinou výrazu
zati „porce, kousek“.
[6] str. 624
zato – „skýva chleba“ je z bask. zat „část, kousek“.
[19] ♯9604

10.6.

Oděvy a obuv

abarca – „sandál, dřevák“ je slovo společné třem románským jazykům. Jeho původ je
předrománský a podle Corominase je příbuzné s bask. abarka. To se týka také n.
prov. barco a port. abarca „opánek, střevíc z hrubé kůže“.
Baskická etymologie od Astarloi, převzatá od Dieze a Dozy, se zakládá na tvaru
*abarkia. Je možné přijmout, že jak slovo baskické tak i to kastilské pocházejí
ze společného předrománského etymonu *abarca. Ze španělštiny pak přešel výraz
dále do bearn. abarque.
Arabsko-hispánské párġa bylo převzato z kast. abarca a ne naopak. Z plurálu
parġȃt tohoto hispanoarabského slova vzniklo koncem 15. stol. kast. alpargat, které
bylo později změněno v alpargata od stejného data. Bask. abarka „obuv, otevřená
kožená bota“ má původ nejistý. Je spojeno s výrazem abarr „větev, obor“.
Výraz abarka (bizk., alav., gipuzkoan., hor. nav., dol. nav., roncal.) „vesnický/
prostý sandál“ byl v dřívějších dobách vyroben ze surové kůže s podrážkou
z řemínků. Pravděpodobně je složen ze sufixu -ka, který tvoří podstatné jméno. Tato
etymologie, poprvé navržená Astarloou, je podporována většinou badatelů
a jazykovědci Agud a Tovar to považují za důkaz její substantivní povahy. Astarloa
výraz definuje jako „obuv, skládající se z malých větviček stromu“.
Slovo se poprvé objevuje ve jméně navarského krále: Sancho Abarca v 11.
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století a předpokládá se, že přídomek odráží jeho neurozený původ. Další možností
je, že na jedné ze svých vojenských výprav nechal svým vojákům obout tyto
sandále, aby se jim šlo lépe po sněhu. Tento přídomek se pak opakuje v názvu
Mogelova románu Peru Abarca, jehož titul odráží vesnický charakter hlavního
hrdiny.
Sémantický základ slova předpokládá dlouho trvající evropskou praxi ve výrobě
sandálů z lýka, tj. praxi, která je zdokumentována Agudem a Tovarem. Tito autoři
přednesli, že stejné slovo je rozšířené a starobylé na Iberském poloostrově
a připomněli také sever Pyrenejí: pravděpodobně mozar. *parca, port. alparca,
domnělé st. kast. alpaka, arag. albarca, valen. abarca a bearn. abarque „sandál“.
Jedná se tedy o ojedinělý případ bask. slova, které je častou výpůjčkou mezi jazyky.
Bask. výraz není přítomen na severu Pyrenejí, kde se užívá výrazu espartin.
Výraz abar „větev, větvička“ je odvozen od základu *ab (můžeme ho srovnat
s abe „strom“) a sufixu -ar, který ozn. rostliny, dřeviny. Je možná záměna
s výrazem adar, který má význam „větev“, „oblouk“, „roh“. Je srovnáván se
starobylým ir. adarc „roh“. Můžeme ho také srovnat s drávidským adaru , munda
dar „větev“ a s čečenským addar „oblouk“.
Výraz abar (společný všem dialektům), zn. „větev“ (stromu), (hor. nav.) „holá
větev bez listů“, v přeneseném smyslu “větev“ (čehokoli), (bizk., alt. nav., roncal.)
„tyče palivového dříví“, (bizk., gipuzkoan.) „zbytky“. Stěží je zaznamenáno ještě
před 20. stol. Nejasnosti se objevují v nepřítomnosti předpokládaného komb. tv.
*aba- a částečná synonymie s adar „lesní roh“, „větev“ zamlžuje skutečnosti.
Uhlenbeck navrhuje původní tvar *kabar na základě slova xixkabar „větvičky
k pálení“, ale Agud a Tovar tuto skutečnost opomíjejí. Zajímavý je návrh, že slovo
je odvozeno od habe „strom“ s hypotetickým kolektivním sufixem * -ar
(Uhlenbeck, Trombetti, Méndizábal, Michelena). Agud a Tovar zaznamenali
zřejmou přítomnost stejného slova v oblasti Santanderu – abarra „dlouhá tenká
větev“, Navarry a Santanderu – abarra „druh dubu“, „křovina“, Gaskoňska – auàrro
„malé kousky palivového dříví“.
Výraz adar (společný všem dialektům) zn. „roh (zvířete)“, „roh (hudební
nástroj)“, „větev (stromu)“. Komb. tv. je ada- a zdrobnělina addar (roncal.) „čert,
ďábel“. Často je navrhována spojitost se st. ir. adarc stejného významu (dnešní
adharc), které nemá ie. etymologii. Většina badatelů vidí bask. slovo jako výpůjčku
z keltštiny, dokonce i když výraz není zaznamenaný v keltštině mimo irštinu. Ale
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Buck vidí ir. slovo jako vypůjčené z baskičtiny.
[6] str. 19-20, [7] str. 4, [17] str. 3, [19] ♯6, [22], [28]
boina – „baskická čepice“ bylo nedávno převzato z baskičtiny. Výraz je pravděpodobně
příbuzný s lat. abonnis nebo středo-latinským abonnem „čepice“, z kterého vznikl šp.
výraz bonete „baret, čepec“.
Bask. výraz bonet (dol. nav.) pochází z fr. bonnet „čepec, dámský klobouček“
a jeho varianty jsou bunet a ponet. Můžeme ho srovnat s prov. boneta, šp. bonete
a s příbuzným výrazem bunet (zuberoan.).
U dnešního kast., kat. a port. výrazu boina „baret“ se předpokládá, že bylo
odvozeno od nezaznamenaného bask. slova, které se vyvinulo z jistého rom. slova.
Corominas a Pascual navrhují st. kast. nebo arag. boñe, které vede k bask. *boina.
V severních oblastech Baskicka se starobylé ñ obvykle rozvinulo v in. Corominas
a Pascual také zaznamenali, že někteří baskičtí spisovatelé shrnují, že baret nebyl
příliš nošen až do 1. karlistické války, tedy do 30. let 19. stol.
[6] str. 100, [17] str. 221, [28]
gorra/ gorro – „čepice“ je společně s it. gorra „čepice“ přejato z bask. gorri „červený“. Výraz
gorri je možné vidět v akv. výrazu Baigorri, který pochází z kořene *gor(r)- .
Můžeme ho srovnat s výrazy Funtana gorru v sard. toponimii.
[19] ♯3822, [22]
zahón – „typ kožených širokých kalhot, které se připevňují k nohám, aby chránily oděv“.
Pravděpodobný původní tvar slova – zagón – je dnes vlastní severnímu Aragónu,
severu Kastilie a záp. Leónu. Bask. tvar je zagon a mozar. siqán. Původ slova je
nejistý, ale pravděpodobně předrománský a příbuzný s bask. slovy zagiki a zagita
„kousek/ část kůže“ a zagi „měch, opilec“.
Nářeční výraz zagi (bizk., gipuzkoan., hor. nav., roncal., salaz.) zn. „vinný měch“.
Výrazy zato (bizk., gipuzkoan., alt. nav.) a xato (alt. nav.) „malý vinný měch“.
[6] str. 619, [28]
zamarra – „kožich, jupka“ je pravděpodobně přejato z bask. zamar (se členem zamarra)
„ovčí rouno/ kožešina“ nebo z odpovídajícího iberského slova. Výraz zamar,
zamarra (alav., hor. nav., zuberoan., salaz., roncal.) zn. „tlustý kabát nebo sako“,
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často „ovčí roucho s vlnou jako podšívkou“, „bunda, sako“, (dol. nav.) „ovčí vlna,
rouno“, (hor. nav., dol. nav.) „množství vlny z jediné ovce“. Výraz samar (bizk.)
zn. „kus měkké kůže na čele dobytčete“, „rukavice“, (zuberoan.) „hříva“,
(nespecifikované sev. varianty) „nepoddajné vlasy“. Zdrobněliny jsou txamar
(lapurdian.) „bunda, sako“, txamarra (bizk.) „mužské sako“, (dol. nav.) „bunda,
sako“. Není ale jisté, zda všechny významy reprezentují stejné slovo. To je
převzaté z kast. zamarra „ovčí kůže“, „bunda z ovčí kůže“, protože je to jediný
raně zaznamenaný význam slova. Jeho původ je také neznámý.
Corominas a Pascual zaznamenali, že stejné slovo se objevuje v portugalštině,
katalánštině, provensálštině, st. francouzštině a italštině a zjistili, že výraz je
zaznamenaný v severo-languedockém dialektu okcitánštiny v 1. pol. 13. stol.
ve všech dialektech. Proto se jedná o předrománký výraz. Za předpokladu, že se
jedná o stejné slovo, se význam „bunda z ovčí kůže“ vyvinul v jednom směru
k významu „krytí, plášť“ a ve směru druhém k významu „vlna, rouno, příze“.
Ostatní významy jsou pochybné.
[6] str. 620, [28]

Předměty a nástroje

10.7.

azcona – „oštěp“ je slovo společné třem románským jazykům poloostrova, jazyku Oc (jazyk
trubadůrů ve střední Francii) a baskičtině (azkon). Původ slova je pravděpodobně
baskický, protože zde můžeme nalézt variantu slova aucona již ve 12. stol.
Bask. výraz byl přejat do st. kat. escona, st. šp. ascona, escona, n. šp. azcona, st.
port. ascuma, ascunha „oštěp, kopí“ a n. port. ascona „kometa“.
[6] str. 76, [17] str. 112, [19] ♯848
chatarra – „železný šrot“, „staré železo“ je přejato z bask. txatar stejného významu (se členem
txatarra), což je zdrobnělina od zatar „hadr, cár“.
[6] str. 193
chistera – „košík, který používají rybáři“, „cylindr“, „typ hole pletené z kaštanu, která je
připevněná k ruce a slouží k hraní baskického baseballu“ je přejato z bask. xistera
stejného významu a to z lat. cistella „truhlička“ přes gask. cistere.
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[6] str. 197
gabarra – „člun, vlečný člun“ je přejato z bask. gabarra nebo kabarra stejného významu a to
z lat. carǎbus, ř. kárabos „proutěný člun“, „mořský rak“.
Původ slova je románský a můžeme ho srovnat s kat., port. gabarra „nákladní
loď/ člun“ a fr. gabare se stejným významem (které pochází z prov. gabarra
nákladní loď/ člun“).
[6] str. 286, [17] str. 398, [22]
ganzúa – „paklíč“, „zloděj“ pochází podle Corominase z bask. gantzua a zároveň z kast.
nářečního ganzo, které je obměnou výrazu gancho „hák, háček“.
Podle Meyera-Lübkeho je šp. ganzúa a port. gazua „paklíč“ přejato z bask.
gakoitsua „slepý klíč“.
[6] str. 291, [19] ♯3641
jácena – „nosník“ je společně s prov. jaina, jazena a kat. jácena přejato z bask. *jasena
„nosič“, „nosník“ (z kterého vzniklo také vulgární jaso, jase „nést, nosit“).
[19] ♯4578
laya – „rýč“ je přejato z bask. laia/ laya stejného významu, které je odvozeno od lai
„motyka“. Variantou laia je laixa (bizk.).
[6] str. 356, [18] str. 750-751, [19] ♯4957, [28]
mochila – „batoh“ je slovo odvozené od mochil „poslíček“, protože se jedná o část oděvu
pro něho charakteristickou.
Podle Corominase výraz mochil pochází z bask. motxil, což je zdrobnělina
od mutil/motil „chlapec“, „sluha“, které pochází z lat. mǔtǐlus „invalida, mrzák“,
lidově „odřený, ošoupaný, oholený“ kvůli zvyku stříhání chlapců.
Morvan uvádí, že bask. mutil pochází z lat. putillu „malý, skromný, prostý“.
Löppelmann předpokládá, že rekonstruovaná forma slova je *putil z lat. putillus
„pacholátko“, z něhož vznikl dále výraz putilla „ptáček“, který je zdrobnělinou
výrazu putus „chlapec, hoch“. Tento výraz je odvozen od puer „chlapec“, pūbēs
„dospělý, mužský“.
Varianty slova jsou také mithil, motil, mothil, muthil, müthil „chlapec, mladík“
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s dalšími významy „sloužící, řemeslník, pomocník“. Je možné srovnat je s výrazy
muthiko, mutiko, mothiko, potiko a putiko „chlapec, holomek“. Výraz putiko
pochází z lidově lat. výrazu *puticus, v širším smyslu slova z lat. putus „chlapec“.
[6] str. 398, [18] str. 874, 892, 1049, [22]
narria – „vlek, sáně“ je přejaté z bask. nar nebo narra „vlek, sáně“ a je původu
předrománského.
[6] str. 411, [19] ♯5828
olla – „hrnec“ > st. it. oglia, fr. oille, port. olha je přejaté z bask. ōlla „hrnec“.
[19] ♯6059
vilorta/ vilorto (dříve velorta) – je „dřevěný kruh/ obruč“ jehož původ je neznámý,
pravděpodobně předrománský. Pravděpodobně se jedná o bask. archaické *bilurtu
„zakroucený“, „kruh, obruč“, dnešní bask. bilur „dřevěný/ železný kruh/ obruč“,
biurtu „točit“.
Je složeno z bask. bildu „spojit, propojit, shromáždit“ a z výrazu ur „lískový
oříšek“, které mělo dříve význam „větve lískového keře“, protože se využívaly
pro dobrou ohebnost dřeva. Odtud tedy výrazy bil-ur „větve vhodné ke pojování“
a bilurtu.
Výraz bildu zn. „shromáždit, sbírat“. Jeho původ je neznámý, ale slovní kmen
bil- je zřejmě neslovesný. Pokusy o spojování s *bil „kolo“, „kroužit“ nejsou zatím
přesvědčivé, ačkoli tento názor nemůže být vyloučen. Výrazy billur, bilhur, bǘllhür
(zuberoan.) a bulur (roncal.) zn. „provaz z proutků“. Další varianty slova jsou bilurr,
billurr, bilhürr, bülhürr a bulurr „stuha z proutí“, „páska, stuha, pouta, okovy“,
„vlákno z ohebných prutů“, „svazky větviček“ a „želízka pro uvazování skotu
ve stáji“. Původ slova je románský, proto ho můžeme srovnat s galic. bilorto „tyč,
hůl“, biorto „dlouhý zahnutý prut/ ocas/ ohon“, „pouta z kovových proutků“, popínavé
trní“, kat. bilorda „křoví, proutí“, „víření listí“.
Původní předpokládaná forma slova je *bilhurt. Výraz bil nebo *biL, společný
všem dialektům, ozn. „kulatý tvar“. Dále také významy „spojený, shromážděný,
společně vykonaný“. Jeho původ je neznámý, ale nejedná se o výraz zaznamenaný
jako samostatné slovo. Jeho dřívější existence je jistá, protože se jedná o prvek, který
je častý ve složených výrazech. Jedná se o st. eurasijská (označení pro souvislou
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pevninu na Zemi zahrnující světadíly Evropu a Asii) slova bil, bel, která můžeme
srovnat s výrazem belar „čelo, fronta“, a bul, které srovnáme s bular „hruď, prsa,
odvaha“. Jejich variantou je výraz pil, původ mají pravděpodobně románský a patří
ke šp. pila a fr. pile „kupa, hromada“, „tlupa, zástup“.
Výrazy bular (bizk.), bulhar, búlhar (zuberoan.), buler (st. bizk.), búrar (roncal.)
a búdar (roncal.) zn. „hruď, prsa“ a pocházejí z výrazu *burar, jehož původ je
neznámý.
Výraz ur „lískový oříšek“ pochází z výrazu *urr „plod se skořápkou, ořech“. Jeho
dnešní podoba je také intzaur „ořech“ a je složena z výrazu intz „vlhké místo“ a ur
„ořech, plod“. Výrazy intxaur, intsaur, untxaur (bizk.), unsaur (alav.), insaur (st.
bizk.), untxaur (bizk.), intzáur (zuberoan.), hel(t)zaur (lapurdian., dol. nav.), el(t)zaur
(hor. nav.), giltza(g)ur (hor. nav., dol. nav., salaz.), etxabur (aezkon.) a itzagur
(roncal.) zn. „ořech, vlašský ořech“. Slova obsahují element hur „lískový ořech“, ale
jejich první část je nejasná. Luis Michelena navrhuje, že výraz itze zn. „hřebík“,
„přibít“.
[6] str. 607, [17] str. 206, 208-209, 210, [22], [28]
zalea – „ovčí kůže nebo pokrývka, která slouží k ochraně před vlhkem a zimou“ je přejato
z bask. osa ulea „ovčí vlna“.
[19] ♯6110
zaque – „měch na víno“, hovorově „opilec“ je přejato z bask. zagi (bizk., gipuzkoan., hor.
nav., roncal., salazar.) „měch“.
[19] ♯9592, [27], [28],
zurriaga – „bič, karabáč“ je přejato z bask. zurriaga „bič“.
[19] ♯9634
zurrón – „kabela, brašna, vak“ má svoje varianty v port. surrão, kat. sarró a gask. sarroȗ.
Podobné slovo existuje v baskičtině (zorro) a arabštině (súrra), kde je starobylé
a zdá se být původní. Je pravděpodobnější, že slovo pochází z baskičtiny, protože
v arabštině má odlišný tvar a význam „peněženka“ místo „pastýřská brašna“ jako
v baskičtině a kastilštině. Podobnost s arabštinou se zdá být jen čistě náhodná.
Bask. výraz sorro „vak, sáček“ má variantu surro(n) a jeho původ je románský.
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Předpokládaný původní tvar slova – surrun – patří ke kat. sarró, šp. zurrón
a port. surrāo, které ozn. koženou ovčáckou brašnu. Bask. zorro, společné všem
dialektům, zn. „taška, vak“ a má speciální významy v různých oblastech. Např.
v přeneseném smyslu „kukla, zámotek“ a „břicho, žaludek“. Původ slova je
neznámý a jeho zdrobnělina je xorro (lapurdian., dol. nav., zuberoan.) „břicho
dítěte“.
[6] str. 627, [18] str. 1117-1118, [28]

10.8.

Baskické slavnosti a zábava

aurrescu – „tradiční baskický tanec“ je přejato z bask. aurrescu stejného významu. Výraz je
složený z elementu aur- „vpředu“ a esku „ruka“, který je odvozen od kořene *esk.
Výrazy esku (společný všem dialektům kromě zuberoan.) a eskü (zuberoan.)
zn. „ruka“. V přeneseném smyslu (roncal.) je to „pravá ruka“. Varianty slova jsou
eṣki, eṣkü, asku, aska- .
[17] str. 360-361, [22], [24], [28]
boruca – „povyk, jásot“ je mex. výraz, který se objevuje ve slovním obratu a la boruca
„bujarý boj bez použití zbraní “. Jeho základní význam může být „boj“.
Původ slova je nejistý, ale pravděpodobně pochází z bask. buruka „boj ťukáním
hlavou“, které je odvozeno od buru „hlava“. Tento výraz je velmi starobylý. V prov.
oronymech (vlastních jménech, které ozn. členitost zemského povrchu) existuje jeho
varianta mur- . Další varianty výrazu jsou bu-, buh-, bur-, burh-, burr-, bürü
a bürrü.
[6] str. 103, [17] str. 241-242, [22]
chirigota – „legrace“ má nejistý původ. Je příbuzné s port. girigoto, „nepoctivý, podvodný“,
„ten, kdo mluví hantýrkou“, „hbitý, chytrý“, které bylo možná pod vlivem port.
gíria, ast. xíriga a kast. jerigonza, ale není známo, zda toto slovo pochází
ze Španělska nebo je naopak přejaté.
Na druhou stranu tady existuje možný vztah s bask. txiriboga „hospoda,
výčep“ a jeho příbuznými slovy txiologa stejného významu, txirifa a txipiriton(a)
„hádka, tahanice, šarvátka“.
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Základní představa o významu výrazů ve všech třech jazycích je „zvyky/
mravy“ a „lidé prostí/ navštěvující hospodská zařízení“. Ve své rom. úpravě byla
pod vlivem slov chacota „žert, veselí“ a zaragata „tahanice, kravál“.
Významem slov txiriboga (gipuzkoan.), txiribogin (st. bizk.) a txiologa (st.
bizk.) je „hospoda“. Pocházejí z místního rom. slova, které je zastoupeno kast.
sinagoga „synagoga“ s disimilací prvního /g/ a ve svém počátku se zřejmě jednalo
o žert.
[6] str. 196, [28]
mus – „karetní hazardní hra“ je přejato z bask. mux (nebo mus) a to pak z fr. mouche stejného
významu, který zněl původně „moucha“.
[6] str. 408
órdago – „pobídka k sázce“ pochází z bask. or dago „tam je“, což je fráze užívaná jako výzva
v hazardní karetní hře. Příslovečný domácký výraz de órdago „mimořádný,
neobyčejný“ vznikl jako upomínka na smělost a důležitost zmíněné pobídky.
[6] str. 425
zorcico – „lidová hudební skladba typická pro Baskicko“ pochází z bask. zortziko „oktáva,
složení osmi veršů“, „taneční hudba v 5/8 taktu“ a je odvozena od výrazu zortzi
„osm“.
Ten je pravděpodobně složen z elementů *zor „dva“ a * -tzi „deset“. Výrazy
zortzi (společný všem dialektům) a zorzi (alav.) s významem “osm“ mají
původ neznámý. Pokusy o morfologický rozklad slova nejsou podložené. Základní
číslovka *tzi, která je extrahovaná z výrazů zortzi „osm“ a bederatzi „devět“ má
určitý číselný význam. Ten se jeví neobhajitelný od té doby, kdy byl jasně
rekonstruován výraz bederatzu pro číslovku “devět“ a s obvyklým bederatzi
vyplývá smíšení s číslovkou zortzi, které je nerozložitelné.
[6] str. 624, [22], [28]

10.9.

Ostatní

aquelarre – „tajná schůze čarodějnic s démonem/ ďáblem“ je přejato z bask. akelarre
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„pastvina pro kozly“.
Slovo je složeno z výrazů larre „louka“ a aker „kozel“. Význam slova
vznikl z víry, že ďábel se objevuje v podobě tohoto zvířete.
Výraz aker je vytvořen od kořene *ake- „samec, samčí“, který můžeme
porovnat s výrazem aketz „kanec, prase“. Aquelarre původně znamenalo místo,
kde se scházely čarodějnice, později schůzi samotnou. Varianty bask. výrazu jsou
akelarre (bizk., gipuzkoan., alt. nav.) a akhelarre (lapurdian.).
Může pocházet také z výrazu akher- „kozel, samec“ a sufixu -are/ -ara
„říje“. Výrazy aker (bizk., gipuzkoan., alt. nav.), akher (lapurdian., dol. nav.)
a ákher (zuberoan.) zn. „kozel“ a jejich původ je neznámý.
Akv. AHER BELSTE ozn. jméno boha a mnoho badatelů spatřuje v prvním
elementu výraz aker. Luis Michelena toto fonologické pozadí odmítá. Jedná se
o velmi diskutované slovo. Výraz Akelarre také ozn. název nav. nížiny mezi
Urdaxem a Zugarramurdi. R. M. de Azkue navrhuje, že nížina byla lidově
považována za místo, kde se scházely čarodějnice, a proto její jméno získalo
přeneseně význam „shromáždění, schůze“. Lidová představa viděla akelarre jako
slet čarodějnic rodinného typu. Mnoho zastánců vidí tuto představu jako
pozůstatek prastaré bask. pohanské víry. Církevní autoři, jako Azkue, se snažili
bagatelizovat celou věc jako všední novodobou fantasii, která má svůj základ
v pověrčivosti.
Nikdo ale skutečně neví, co akelarre zahrnovalo, ani dokonce, jestli se cokoli
z toho kdy událo. Ačkoli víra Basků v čarodějnice, navzdory pobouřeným
námitkám církve, zůstává dobře zdokumentována.
[6] str. 58, [17] str. 29-30, [22], [28]

11. Rozdělení podle slovních druhů

11.1.

Slovesa

barruntar – „předvídat, tušit“ má původ neznámý. Ve středověku existovalo společně se
slovesem podstatné jméno barrunte „špehování“ – zpráva, kterou špeh/ špion
přináší a „špion/ vyzvědač“ jako subjekt, který přináší zprávy od nepřítele. Tento
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výklad se zdá být základním významem slova.
Může se jednat o staré bask. barrunti „niternost“, dnes zachované v různých
oblastech šp. baskické země ve tvarech mírně pozměněných (barronde, barrunda)
a odvozených od barru(n) „uvnitř, vnitřek“. Výraz barru je odvozen od elementu
barr- stejného významu.
[6] str. 88, [22]

escalecer – „zahřát, ohřát“ je přejato společně s port. aquecer, u kterého došlo k záměně
prefixu, z bask. *excalescere „ohřát, zahřát“.
[19] ♯2948
socarrar – „ožehnout, připálit“ je přejato z bask. carra „plamen, zápal“.
[19] ♯1717
zurrar – „okořenit“, „dát výprask“ je slovo společné portugalštině (surrar) a baskičtině
(zurratu) původu nejistého.
Zdá se, že má jistý starobylý původ v baskičtině a jeho kast. obdoba má stejný
předrománský původ jako toto bask. slovo.
[6] str. 626

11.2.

Adjektiva a vlastnosti

agote – „vyvrhel“ je výraz, který ozn. obyvatele z údolí Baztán v Navaře.
Pochází z bask. kakote „háček“, které je zdrobnělinou výrazu kako „hák“.
Stejného původu je bearn. cagot „vyvrhel“, „pitomec“, z kterého pochází fr. cagot.
Původně výraz pravděpodobně označoval malomocné, jejichž skleslé ruce
postižené nemocí, se přirovnávaly k háku. Výrazy můžeme srovnat s kast. gafo
„malomocný“. Baist předpokládá, že výraz pochází z bretonštiny, což je ale
zdá být nepravděpodobné. Bloch předpokládá, že výraz pochází z lat. cacare
„vyprázdnit břišní dutinu“, ale nav. tvar, na který se do dnešní doby nebral zřetel,
dokazuje jeho bask. původ. Průkazná je aspirace a ztráta počátečního k- , která je pro
tento jazyk charakteristická.
[6] str. 54
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babazorro – „hrubý“ je pohrdavé alaveské přízvisko přejaté z bask. babazorro „pytel
na zrní“.
[19] ♯855
charrán – „darebák“, „malagueňský mladík, který prodává ryby“ je možná přejato z bask.
txarran nebo txerren „ničema, zrádce“, „čert, ďábel“. Také se uvádí výrazy Txarran
(bizk.), Txerren (bizk. a gipuzkoan.) ve významu „čert, ďábel“.
Výraz je pravděpodobně přejat ze středověkého vlastního jména Txerran, které
je zdrobnělinou jména Ferran (kast. Fernando) „Ferdinand“. Pravděpodobně
vzniklo jako odezva na události 15. století. Možnost arab. původu kast. slova je
nejistá. V přeneseném smyslu (bizk. a gipuzkoan.) txarran zn. „radlice s 5, 7 nebo
9 bodci“.
[6] str. 193, [28]
charro – „hrubý, vesnický“ je slovo domácké, pravděpodobně přejaté z bask. txar „špatný,
vadný, slabý, malý“ nebo zděděné z odpovídajícího slova iberského.
Výraz txar je původu románského a společně se svým předpokládaným
původním tvarem xarr/ txarr patří k bearn. charre „špatný, nedobrý“, šp. charro
„venkovský, hrubý“ (obzvláště užívané pro zemědělce v oblasti Salamancy) a port.
charro „hrubý, těžkopádný, venkovský“.
Varianty slova txar jsou xarr, tsarr, satarr. Varianta satar je přesmyčka od tsarr.
[6] str. 193, [18] str. 1304
emandria – „zbabělec“ je přejato z bask. emandria se stejným významem. Port. výraz
mandrião „dámské domácí šaty“ není přijatelný. Bask. výraz najdeme pouze
u Larramendiho, podle kterého se skládá z výrazu eme „šetrně, jemně“ a výrazu
„žena“. Šp. výraz patří do argotu, port. patří k výrazu mandria „lenoch“, mandriar
„lenošit“.
[19] ♯2857
gambalúa – „člověk vysoký a slaboučký“ pochází ze stejného lat. základu caméllus jako šp.
camello „velbloud“. Z tohoto základu vzniklo bask. ganbelu (dnes gamelu), se
členem ganbelua, odkud pravděpodobně pochází kast. gambalúa. Bask. varianty
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slova velbloud jsou gamelu, kamelu a gamellu (alav.).
[6] str. 123, [22], [28]

gazmoño – „ten, který předstírá zbožnost, svědomitost a vlastnosti, které nemá/ pokrytec“ je
přejato z bask. gazmuña „pokrytec“.
[19] ♯3711
gurrumina – „ubohý, nuzný, ničemný“, „malý“, „zbabělý“ je přejato z bask. gurmina
„zbabělý“.
[19] ♯3924a
izquierdo – „levý“ je společně se šp. esquerro, port. esquerdo, kat. a prov. esquer přejato
z bask. ezker „levý, vlevo“. Výrazy můžeme srovnat s kat. esquerre, gask. querr,
esquerr a langued. esquer, -rra.
Výraz ezker pravděpodobně pochází z jazyka předrománského hispanopyrenejského a mohl se šířit z oblasti, kde se používal bask. jazyk v období, kdy
byly Pyreneje osídleny Vizigóty.
V baskičtině je způsob tvoření slova nejistý. Možná se jedná o slovo složené
z bask. esku „ruka“ a kelt. kerros „levý, křivý“ (můžeme ho srovnat s ir.
starobylým cerr). Možná je příbuzné s výrazem esku „(pravá) ruka“ a pochází
z *esku-oker „zkroucená/ vymknutá ruka“.
Předpokládaný původní tvar slova ezker/ eskerr – *bisk-err „šilhavý, levý,
neobratný“ (který můžeme srovnat s eskel „šilhavý“) – je utvořen z kořene
*bisk- (z kterého vzniklo šp. bizco, popřípadě port. vesco „šilhavý“) a sufixu -er(r)/
erdi s významem „napolo, zpola“. Kořen *bisk- vznikl pravděpodobně z lat. *bisoculus (které můžeme srovnat se šp. bisojo „šilhavý“). Podle toho můžeme soudit
na původní představu o slově „napůl šilhavý“. Z bask. ezker vzniklo poté šp.
esquerro, izquierdo, bearn. a kat. esquerre a port. esquerdo „levý, neobratný“.
Zvláštnost přechodu z jednoho jazyka do druhého, což je častým jevem
v historii slova, se vysvětluje přáním změnit výraz, který v lidovém povědomí
tíhne k tomu, že zahaluje pojem zlou předtuchou. Varianty výrazu eskerr jsou
iskerr a eskel (můžeme je srovnat s výrazem eskerso „rozzlobený“, tedy ten, kdo se
dívá doleva). Jeho varianty jsou eskail a eṣkel. Výraz esku (všechny dialekty kromě
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zuberoan.), eskü (zuberoan.) „ruka“ zn. v přeneseném smyslu (roncal.) „pravá
ruka“.
[6] str. 340, [17] str. 347, [19] ♯3116, [22], [28]
modorro – „přihlouplý, hloupý, ohromený“. Jedná se o slovo vžité a zastaralé ve třech
románsko-iberských jazycích a v gaskonštině.
Je příbuzné s bask. mutur „mrzutý, rozzlobený“, které je v baskičtině starobylé,
ačkoli není možné rozhodnout, zda je v tomto jazyce původní nebo je přejaté z lat.
mutilus „zmrzačený, invalida“. Pravděpodobně je přejato z bask. modorro
„hlupák“, „zvíře bez rohů“.
Výraz muthurr zn. „tlama, čenich, zobák, tvář, obličej“ (zejména od očí
směrem dolů), „nejzazší konec, cíp“ a adjektivum „rozzlobený“. Jeho varianty jsou
müthürr, musturr a muturr. Výraz může pocházet z latinského mūtulus „krakorec“
(kamenný gotický hranolový nosný článek vodorovně vysunutý ze zdiva, který
nese zpravidla arkýř, prevét či ochoz), od etr. kořene *mut „vyčnívat, vystupovat“,
jak můžeme vidět v názvech jmen Mutellius nebo Mutena (dnešní jihoitalské
město Modena) jestliže není eg. a zprostředkované Římany.
Výraz modorr „hluboký letargický spánek, letargie“ má variantu slova
modorro a jeho původ je románský. Patří k port. modorra „spavost, malátnost“
a jeho variantě medorna, mars. moudourru „mrzutý, nevrlý, podivínský“, kalabr.
muturratu stejného významu a sic. muturru „mlčenlivý, zamlklý“. Původní
představa o významu slova je „myxomatóza (virové onemocnění, které přenáší
bodavý hmyz) ovcí“.
[6] str. 399, [18] str. 866, 892-893, [19] ♯5631
socarrón – „ten, kdo se skrytě posmívá“ je odvozeno od socarrar „pálit, dopálit“, které je
dnes již zastaralé nebo oblastní, ale užívalo se ve smyslu „vysmívat se“.
Pochází z bask. starobylého a nářečního sukarra(a) „plameny ohně, požár“
(dnes horečka) a je složeno z elementu su „oheň“ a karra(a) „plamen“. Výraz su
(všechny dialekty kromě zuberoan.) a sü (zuberoan.) „oheň“ je původu
prehistorického. Je srovnáván s kavkazsko-gruzínským cv- „vařit, péci“ a lak cu
„oheň, žár“. Je ale možné srovnávat ho i s dalšími tvary jako jsou samojedské
su, shu, tu „oheň, žár“, maď. sü „vařit, péct“, est. sü- a fin. sü- „zapálit,
zažehnout“.
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Od slovesa socarrar existovala varianta chocarrar, dnes navarská, ve významu
„připálit, dopálit, vysmívat se“, odkud vznikl výraz chocarrero „legrační,
žertovný“.
Z další varianty tohoto slova – chuscarrar (dnes užívané v Andalusii
a Murcii) – se odvozuje výraz chusco a ze změněné podoby slova v churrascar
(león., andal., am.) vychází laplatské churrasco „pečeně“, chilské churrasca
„pokrm ze smaženého listového těsta“ a churrasquearse „vyčerpat se, uschnout“.
[9] str. 540, [22], [28]
zurdo – „levák“ je příbuzné se slovy původu galského mao xurda „levá ruka“, port. surro,
churro, churdo „ničemný, hanebný, nečistý“, bearn. soùrrou „lakomý“, „mlčenlivý“,
„rozmazlený“ a s bask. zur „lakomý, lakomec“ a zurrun „neohebný, těžkopádný“.
Pravděpodobně pochází z předrománského slova, které bylo podobné dnešním
slovům baskickým. Slova, která ozn. „leváky“, obvykle vycházejí z úmyslu
pojmenovat „hrubost, nešikovnost“ kvůli neobratnosti, která se levákům přisuzuje.
Hlásky -rr- se ve slovech domácího původu běžně zaměňují za -rd- .
Výraz zur má prehistorický původ a ve svém základním významu zn. „dřevo“. Je
příbuzný s výrazem ezur „kost, pecka, trampota“. Výrazy hezur (lapurdian., dol. nav.,
zuberoan.), ezur (gipuzkoan., alt. nav., lapurdian., dol. nav.), ézür (zuberoan.), ẽzur
(roncal.) a azur (bizk.) zn. „kost“. Komb. tv. je (h)ezu- a zdrobnělina hexur.
Pocházejí z výrazu *enazur nebo *anezur. Jeho původ je neznámý.
[6] str. 626, [22], [28]

12. Slova, která vznikla z onomatopoí
cencerro – „malý zvonec“ vzniklo jako výraz onomatopoický. Možná je převzato z bask.
zinzerri nebo cincerri stejného významu, které je také původu napodobujícího.
Bask. výrazy sintsarri, sintserri, sintsirri, sintserro zn. „zvoneček, rolnička“
a původní předpokládaný tvar slova je *sinsir.
[6] str. 144, [18] str. 1101, [19] ♯1919
gurrumino – „ničemný, bídný, vyhublý, ubohý, chudý“, „malomyslný, sklíčený“, „ten, kdo
přehnaně pozoruje svoji ženu“, v Asturii „sešlý, zchátralý, vrásčitý“.
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Jedná se o domácké slovo neznámého původu. Pravděpodobně je obměnou
výrazu *gorobino, které je odvozeno od *goroba přes výraz joroba. Můžeme
s nimi srovnat ast. gurrumba „hrb“, gurrumbiella „hrbatý“ a bogotské gorobeto
„zkroucený, křivý, zborcený“. Hláska j- ze slova joroba pochází z arab. ḥ, které
se často v románských jazycích objevuje jako g.
Je také možné, že gurrumina znamenala „milostné cukrování/ vrkání“
a v tomto smyslu byla odvozena od bask. onomatopoického kořene urru
a urruma „holubí vrkání“, „předení kočky“, „chrápání, chraptění“. Výraz urru
ozn. také “hluk při praskání, trhání“. Jeho varianty jsou purrut a porrot. Jedná se
o výrazy zvukomalebné.
[6] str. 311, [18] str. 1047, 1343

13. Slova bez opory v konkrétním baskickém jazykovém materiálu
achitabla – „šťovík“. Alav. a burg. výraz pochází z lat. acetabŭla „šálek octu“, kvůli kyselé
chuti rostliny.
Geografické rozšíření a fonetika slova naznačují, že kastilština ho převzala
z baskičtiny a ta z latiny. V latině slovo označuje různé druhy nádob, ale původní
význam „šálek octa“ je možné ještě najít v glosách a u svatého Isidora.
V italštině se uvádí výraz acetabula jako ženské podstatné jméno.
[6] str. 34

erraj – „olivová drť“ má nejistý původ, pravděpodobně baskický. Jedná se o slovo, které se
šířilo v olivových hájích v oblasti La Rioja (ačkoli je obtížné stanovit, jestli pochází
z erragin „hořlavina, palivo“ nebo z jiného bask. slova).
[6] str. 240

14. Sporná hesla
abigarrado – „strakatý, pestrý, nesourodý“ má stejný původ jako fr. bigarré stejného
významu. Fr. slovo pravděpodobně pochází z gaskonštiny nebo languedockého
dialektu okcitánštiny.
Jedná se o výraz původu neznámého, v kastilštině nepůvodního.
Můžeme srovnat gask. a langued. bigarrat, lemos. bijarrat a kat. bigarrat.
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Z pohledu těchto tvarů je potřeba zkoumat, zda se jedná o výraz iberský nebo
baskický, který pronikl až z Gaskoňska s konsonantickou obměnou srovnatelnou
s výrazy izquierdo – ezkerra.
Schuchardtova myšlenka o možné variantě s prov. pigalhat „potřísněný“,
odvozená od piga „skvrna“ není přesvědčivá. Ledaže by se připustilo zkřížení
s jiným slovem. Původ tohoto slova je tedy nejasný.
[7] str. 9
aliso – „olše“ je původu neznámého, pravděpodobně předrománského. Jedná se o výraz
příbuzný s basko-bizk., gipuzkoan., hor. nav. altz(a), lab., dol. nav., sul. haltz
a fr.-bask. saltza. Odborníci se ale rozcházejí ohledně fonetické interpretace bask.
slova a druhu příbuznosti mezi ním a jeho kast. protějškem.
Pokud uvážíme, že galo-portugalský název téhož stromu (amieiro) a katalánskookcitánský (vern) jsou původu předrománského, zdá se rozumné přijmout, že
kastilština s baskičtinou jsou také téhož původu. Tím spíše, když se kořen alisobjevuje v různých jménech předrománských galských míst a ve španělském názvu
řeky Eslonza (Alisontia).
Podle Hubschmida by mohl výraz pocházet z jazyka ie. předkeltského, ve vztahu
k lat. alnus < als-nos.
[6] str. 134-135, [24]
agramar – „rozdrtit konopí nebo len a oddělit stonek od vlákna“ je příbuzné
s hornoitalským gramolare, engad. sgromblar a port. gramar původu neznámého.
Navzdory fonetickým obtížím pochází možná z lat. carmĭnare „připravovat
materiál k předení“.
Dále je příbuzné s odpovídajícími substantivy – hornoitalským gramola,
engad. grembla „česací/ lámací stroj“, současným oc. gramo a bask. garbatu –
které je ale pochybné. Bask. výraz může být odvozen od garba „snop, svazek“.
V kast. oblasti se výraz agramar zdá být původem z oblasti Pyrenejí,
pravděpodobně z Aragonie a výraz grama „lámací/ česací stroj“ z Navary. Pokud
výraz pochází z baskicko-aragonské oblasti, fonetické nejasnosti mizí, protože
v Aragónu je možná redukce z mn na m (výrazy ixame „roj, houf“, home, estame,
acostum(n)ar a garramatu „připravit textilní surovinu k předení“, jsou baskickými
představiteli výrazu carminare).
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[7] str. 54-55
bizarro – „odvážný, statečný“, „štědrý“ je podle Meyera-Lübkeho společně s port. bizarro
„odvážný“ přejato z bask. bizar „vousy, bradka“. Šp. a port. bizarro „odvážný“ bylo
přejato do it. bizzarro „rozzlobený, zuřivý, vzteklý“, „rozmarný“, „neobyčejný“
a dále do fr. bizarre „neobyčejný, podivný“.
Výraz bizar „bradka“ je příbuzný se severo-kavkazským bizal, bishal, mishal
stejného významu a s drávidským misal, misa „knír“. Tento výraz (společný všem
dialektům) zn. „brada“ (dol. nav., roncal.) a v přeneseném smyslu „ostří nože“
(lapurdian.). Původ slova je neznámý, ale obsahuje hypotetický kolektivní sufix
*ar.
Podle Traska není ale příbuzný s kast. bizarro „zdvořilý, odvážný“ nebo fr.
a angl. bizarre. Původ těchto slov, který se zdá být v bask. výrazu bizar navrhl bask.
spisovatel Baltásar Etxabe v roce 1607. Podle nedávných výzkumů se ukazuje, že
šp., fr. a angl. slova jsou vypůjčena z italštiny, kde se slovo objevuje dříve než
kdekoli jinde.
[19] ♯1141, [22], [28]
chanclo – „dřevák, galoše“ je obměna nářečního chanco, chanca „sandál“, „přezůvka“, které
se zdá být mozar. tvarem, který odpovídá významu „noha, pracka“. Změna byla
způsobena vlivem výrazu choclo „galoše s dřevěnou podrážkou“ (užívaného
v Bilbau a jiných oblastech), který pochází prostřednictvím bask. txokolo z lat.
socculus „malý dřevák“.
[6] str. 190
quisquilloso – „nedůtklivý, malicherný“ pochází pravděpodobně z výrazu cosquilloso
stejného významu (které je odvozeno od cosquillas „šimrání, lechtání“)
a změněno vlivem lat. quisquǐlǐae „drobnosti, maličkosti“ a oblastního
quisquilla „mořský rak“, „garnát, kreveta“, které se zdá být bask. obměnou lat.
squilla se stejným významem. Latinská vazba quisquilla „drobnost“ se používá
v kastilštině velmi vzácně.
[6] str. 488
sirle, sirria, chirle – „trus ovcí a koz“. Poslední výraz se užívá v kombinaci agua-chirle
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a odkazuje na směs vody a výkalů v oblastech bažin, kde se provozuje
pastevectví (odtud vzniklo později přídavné jméno poetas chirles
pro vyjádření bezobsažnosti, banality).
V katalánštině existuje výraz xerri, který ozn. to samé, nářečně sirro,
serri, v Aragónu sirlia, sirle, jirle atd. Jedná se o slova předrománského
původu, která jsou v současné době zastoupená bask. zirri stejného
významu a jeho zdrobnělinou txirri.
Bask. výraz sirri- je významově zúžený z itsili- „rolovat, koulet“
a itsul- „točit, otáčet“. Varianty slova itsul- jsou ütsül- a itxul a pocházejí
z lat. vīticola, což je zdrobnělina lat. vītis „vinná réva“. Zvuková stránka
slova byla pravděpodobně ovlivněna přes lat. vītis. To můžeme srovnat
s prov. vitz, st. fr. vis „točité schody“, n. fr. vis „šroub“ a it. vite „vinná
réva, šroubek“.
[6] str. 538, [17] str. 629-630, [18] str. 1105
zorongo – „druh copu, který nosí ženy“, „přehnutý šátek, který slouží jako čelenka
v oblastech Aragonie a Navarry“, „andaluzský tanec a hudba“. Jeho původ je
neznámý.
V baskičtině se nachází výraz zoronga, který ozn. účes ženy a tzorongo, který
ozn. venkovský šátek, ale není jisté zda se jedná o starobylá bask. slova.
[6] str. 625
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15. Závěr
Cílem mé práce bylo vyhledat baskické výpůjčky přítomné ve španělském jazyce a zjistit,
která oblast slovní zásoby jimi byla nejvíce ovlivněna. Po rozdělení výpůjček do deseti
tematických podkategorií, z nichž osm je řazeno podle sémantického významu a zbylé dvě
podle slovních druhů, mi vyplynulo ze 102 výpůjček následující rozdělení:
Předměty a nástroje a Lidé a společnost mají shodně 15 výpůjček,
Geologické termíny a výrazy spojené se zemí a Vlastnosti a adverbia 12 výpůjček,
Flora a Fauna 10 výpůjček,
Baskické slavnosti a zábava 6 výpůjček,
Pokrmy a nápoje a Oděvy a obuv 5 výpůjček,
Slovesa 4 výpůjčky
a zbylých 13 výrazů patří do skupin Ostatní (pouze jedna), Slova vzniklá z onomatopoických
výrazů (dvě) a Sporná hesla (osm výpůjček).
Při porovnání těchto sémantických typů s těmi, které uvádí Trask ve svém Etymological
Dictionary of Basque trochu překvapí kategorie Předměty a nástroje, která se s 15 výpůjčkami
nachází na prvním místě. Mnoho z nich se ale týká železných, kovových nebo kožených
nástrojů. Některé z nich by se daly zahrnout do kategorií zbraně, pomůcky na vaření
a pomůcky užívané k přepravě. Kategorie Lidé a společnost už takovým překvapením není,
protože je sémanticky velmi široká. Zahrnuje různé typy profesí, obydlí, částí těla, nemocí
a různé další názvy. Ostatní kategorie odpovídají Traskovu rozlišení, až na slova, která jsem
zařadila do skupiny Baskické slavnosti a zábava, o kterých se nezmiňuje. Tato skupina
obsahuje výrazy označující zábavu a veselí, výrazy týkající se sázkových karetních her
a lidových písní a tanců.
Baskičtina se zdá být posledním přežívajícím před-indoevropským jazykem západní
Evropy a i přes všechny pokusy badatelů zůstává dnes stejně izolovaná jako vždycky byla
( [13], str. 91-92).
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