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„Gothi parlano in todesco…“ 
Nástin lingvistické charakteristiky krymské gótštiny1 

 
 

Miroslav erný 
 

Abstrakt 
 
P edkládaný lánek je nástinem lingvistické charakteristiky krymské gótštiny, germánského dialektu, 
jímž se minimáln  do 17. století hovo ilo v n kolika izolovaných vesnicích dnešní jižní Ukrajiny. Autor 
uvádí jak externí (historicko-kulturní), tak interní (systémové) dimenze jazyka a jeho vývoje, p i emž 
klí ové pasáže textu se zam ují na popis stavby krymské gótštiny a její postavení v rámci germánské 
jazykové rodiny. Nedílnou sou ást lánku dále tvo í p eklad a analýza hlavního zdroje pro poznání 
krymské gótštiny – tzv. tvrtého ‘tureckého’ dopisu Ogiera Ghislaina de Busbecq.  

 
Abstract 

 
The present article provides a brief introduction into the linguistic characteristics of Crimean Gothic, 
a Germanic dialect once spoken by the Crimean Goths in a few isolated villages in what is today 
southern Ukraine. It outlines both external (historic and cultural) and internal (systemic) dimensions 
of the language, and collects the information on the Crimean Goths provided by historical documents. 
The author describes the linguistic system of the language, focusing on the place of Crimean Gothic 
among other Germanic languages. Moreover, he offers a Czech translation and analysis of the so 
called Busbecq’s Report.  
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1. Úvod 
 
Jak už to tak s po átky národ  bývá, také okamžik, kdy se vyno ili z p íše í dávnov ku 
Gótové, je zahalen tajemstvím. Samotný fakt, že první souhrnné d jiny Gót  byly sepsány 
teprve po átkem šestého století (Cassiodorus, Jordanes), tedy více než p l tisíciletí poté, co se 
jméno Gót  poprvé objevuje v antických pramenech (nap . Strabón, Tacitus), dává tušit, na 
jak tenkém led  se p i zkoumání p vodu tohoto germánského etnika pohybujeme. Dnes už 
sice tém  nikdo nepochybuje o tom, že za pravlast Gót  je t eba považovat jižní Skandinávii, 
p ípadn  oblast dolního toku Visly v severním Polsku; shodují se na tom jak archeologické 
nálezy,2 tak jazykov dné bádání. P esto však z stává celá ada otazník , nap íklad ve vztahu 
k hodnocení gótské identity.3 

Etymologická zkoumání4 se p iklán jí k názoru, že název Gótové (Gutans) úzce souvisí 
s ozna ením pro obyvatele ostrova Gotland v Baltském mo i (Gutar). P íbuzným slovem je 
také staré skandinávské kmenové jméno Geat (švéd. Götar), anglist m známé z anglosaského 
eposu Béowulf. Zatímco pro slova Gutans a Gutar existoval p vodn  tvar *Gutaniz, ozna ení 
Geat pochází z pragermánského *Gautoz. *Gutaniz a *Gautoz jsou pak dva r zné ablautové 
stupn  pg. *geutan s významem ‘lít, téci, proudit’ (srov. švéd. gjuta, n m. giessen, gót. 
giutan). V gótsky psaných textech se navíc vyskytuje složenina Gut-þiuda (gótský lid). Kdy  
a za jakých okolností se p edkové Gót  za ali t mito jmény ozna ovat, nevíme. Stejn  tak je 
obtížné ur it, zda tito lidé tvo ili jednu etnickou skupinu i šlo o multietnické spole enství. 
Jisté však je, že n kdy v polovin  druhého století se ást gótské populace za ala ze své 
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pravlasti p esouvat jihovýchodním sm rem a p ibližn  o sto let pozd ji se usídlila v severním 
ernomo í. 

Podle Malcolma Todda mohou být d vody pro migraci Gót  z jejich p vodní domoviny do 
jihovýchodní Evropy dvojího charakteru. Jednak lze uvažovat o okolnostech demografických: 
p elidn ní p vodní sídelní oblasti zp sobilo p esun ásti populace do mén  osídlených 
oblastí. Tato hypotéza však nebyla potvrzena archeologickými nálezy. Jako druhý, mnohem 
pravd podobn jší impuls se nabízí zájem Gót  na bohatství m st na pob eží erného mo e a 
úrodnosti p dy v jeho okolí. Gótská migrace by se dala nejspíš popsat jako pomalý, úporný 
postup malých vojenských skupin, které si musely razit krvavou cestu p es území jiných 
kmenových svaz . Gótové byli bezpochyby nebezpe nými vále níky, kte í své zajatce 
ob továvali germánskému bohu války Týrovi a useknuté ruce nep átel mu v šeli do korun 
strom  jako úlitbu.5 

Samoz ejm  nelze p edpokládat, že všichni nep átelé, s nimiž se Gótové na své dlouhé 
pouti setkali, byli zlikvidováni. Než dorazili do ernomo í, p ipojili se k jejich jednotkám 
p íslušníci nejr zn jších kmen , s nejv tší pravd podobností také Slované. V pr b hu t etího 
století došlo k rozšt pení Gót  do dvou skupin. Gótské kmeny, které se usadily východn  od 
eky Dn stru (Greuthingové), se za aly ozna ovat jako Východní Gótové neboli Ostrogóti. 

Skupina kmen  usazená západn  od stejné eky (Tervingové) získala název Západní Gótové 
nebo též Vizigóti. N které zdroje (nap . Wolfram) se shodují na tom, že rozd lení Gót  bylo 
zp sobeno vsunutím kmene Gepid  mezi dv  velké gótské skupiny. Jak již bylo e eno, 
v obou p ípadech tato seskupení zahrnovala také jiná germánská i negermánská etnika.6 Proto 
e tí a ímští spisovatelé té doby (nap . Eunapios) považovali za Góty veškerou populaci žijící 

v ernomo í. 
Pokud pomineme události, jež byly spojeny s válkami vedenými proti ímu,7 nejvýrazn ji 

se na osudech ukrajinských Gót  podepsala invaze hunských kmen  z východoasijských stepí 
Zatímco Vizigóti ješt  stihli nalézt úkryt v podru í ímské íše,8 ostrogótská vojska utrp la 
drtivou porážku a byla za len na do hunského svazku.9 Pouze n kolika malým skupinám, 
které se stáhly do obtížn  p ístupných hor krymského poloostrova, se poda ilo zachovat 
nezávislost. Zde si po dalších tisíc let udržovali svou kulturu a jazyk.10 Odtud postupn  
pronikaly do Evropy informace, že se na b ezích erného mo e hovo í germánským jazykem, 
ne nepodobným n m in . 
 
2. Základní prameny 
 
Vzato ist  chronologicky se úpln  první odkaz k jazyku Gót  z oblasti Krymu nachází 
v Život  sv. Konstantina. Známý slovanský v rozv st na Krym p icestoval v polovin  9. 
století, aby tady hlásal evangelium Chazar m. P i té p íležitosti zmi uje Góty jako národ, 
který „chválí Boha“ ve svém vlastním jazyce: „My p ece známe mnoho národ , kte í mají své 
knihy a vzdávají Bohu slávu každý svým jazykem. Jsou to, jak známo, tito: Arméni, Peršané, 
Abasgové, Iberu, Sudové, Góti, Ava i, Tursi, Chaza i, Egyp ané, Arabové, Sy ané a mnozí 
jiní.“11 Není sice stoprocentn  jisté, zda m l Konstantin na mysli Wulfil v p eklad bible, 
v každém p ípad  však jde o jeden ze dvou záznam , které p ipouští, že Krymští Gótové 
používali sv j vlastní p eklad Písma. Tím druhým je zpráva Josepha-Juste Scaligera (1540– 
1609) Isagogicorum chronologiae canonum libri tres (1606). 

Zajímavým dokumentem o germánsky mluvícím obyvatelstvu na území dnešní jižní 
Ukrajiny je staron mecká skladba Píse  o Annovi (Annolied),12 zapsaná p ibližn  roku 1100. 
Když nahlédneme do verš  310–318, zjistíme, že hovo í o existenci n meckého/germánského 
jazyka v oblasti erného mo e: 
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Dere geslehte quam wilin ere, 
Von Armenie der herin, 

Da Noe uz der arkin ging, 
Dür diz olizui von der tuvin intfieng. 

Iri ceichin noch du archa havit 
Uf den bergin Ararat. 

Man sagit daz dar in halvin noch sin 
Die dir Diutschin sprechen 

Ingegin India vili verro. 
 

Dá se o ekávat, že oním germánským obyvatelstvem jsou Gótové a tím „n meckým“ 
jazykem krymská gótština. 

Také benátský obchodník, diplomat a cestovatel Josafat Barbaro (1420–1494) si 
povšimnul, že ást obyvatel Krymu hovo í n jakým germánským dialektem. Jeho n mecký 
sluha se s nimi totiž relativn  dob e dohovo il a nepot eboval tlumo níka. Jak sám Barbaro 
uvádí: „Gothi parlano in todesco; so questo perche, havendo un fameglio todesco con mi, 
parlavano insieme et intendevansi assai rasonevolmente, cusi como se intenderia un furlano 
con fiorentino.“13 Za velmi významné považuji Barbarovo p ipodobn ní ná e ní situace 
v germánských jazycích stavu, jak jej vnímal v italštin .14 Vzájemným porovnáním dvou 
odlišných germánských dialekt  tak upozornil na lingvistické rozdíly, které mezi nimi nutn  
existovaly. 

V pr b hu 16. století byla v Evrop  existence Krymských Gót  již obecn  známou v cí. 
Stejn  tak se již nepochybovalo o germánském p vodu jazyka, jímž hovo ili. V té dob  se ale 
také objevila zpráva, která dokládá postupný zánik krymské gótštiny jako živého jazyka. 
N mecký teolog a historik Torquatus (1513–1575) ve svých Annales Lipsiae et Quidlinburgi 
píše: „Horum Gothorum reliquiae in Transsylvania. In montanis Tauricae Chersonesi ad 
Bosphorum non procul a Constanipoli et in Asia versus septentrionalem prope Armeniam 
domi inter sese gentilitia h. e. Germanica, Saxonum idiomati fere simili: foris autem et ad 
alios vel graeca vel Tartarico [sic] sive Ungarica utuntur lingua, ut ex historia Friderici 
Barbarossae et ex quadam Pirckeimeri Norimbergensis narratione manifestum est.“15 

Na této krátké zpráv  jsou zajímavé hned dv  v ci. Za prvé je zde krymská gótština 
hodnocena nejen jako germánský jazyk, ale dokonce jako dialekt blízký staré saštin . Druhou 
zajímavostí je skute nost, že p i kontaktu s jinými národy používali Gótové e tinu, tatarštinu 
nebo ma arštinu. A koliv je pochopitelné, že znalost jiného komunika ního kódu, než je 
jazyk mate ský, pat í k nezanedbatelné výbav  každého jedince, u Gót  z Krymu znamenalo 
ovládnutí cizích jazyk  nejspíš po átek konce krymské gótštiny.  
 
3. Ogier Ghislain de Busbecq 
 
P estože jsou výše uvedené zdroje poutavými dokumenty, p evážná v tšina informací, na 
nichž zakládáme znalosti krymské gótštiny, vychází z tzv. tvrtého ‘tureckého’ dopisu   
Ogiera G. de Busbecq. Tento vlámský šlechtic ve službách rakouského císa e Ferdinanda I. 
p sobil v letech 1555–1562 jako íšský ambasador v Konstantinopoli. N kdy mezi léty 1560–
1562 se setkal se dv ma delegáty z Krymu, z nichž jeden ovládal místní gótštinu a byl 
ochoten ambasadora o tomto jazyce informovat. Nutno však dodat, že šlo o informace kusého 
charakteru. Busbecqovi se poda ilo zachytit pouze osmdesát slov a frází, k tomu p ibližn  
dvacet íslovek a první t i verše písn  ozna ované jako cantilena.  

Je z ejmé, že veškeré záv ry, jež se dají na tomto velmi skrovném materiálu založit, nelze 
než brát s ur itou rezervou. Hodnov rnost materiálu navíc komplikuje fakt, že Busbecqovi 
informáto i nepat ili mezi rodilé mluv í krymské gótštiny a byla u nich patrná interference 
eckého jazyka. Také Busbecqova lingvistická kompetence je pochybná, nebo  transkripce, 

 10

kterou zvolil pro p epis získaných slov, komplikuje správné ur ení jejich výslovnosti. 
Busbecqova zpráva byla poprvé publikována roku 1589. Na následujících ádcích uvádím její 
eský p eklad:16 

„Nesmím také zapomenout pod lit se s Vámi o informace, jež jsem zv d l o lidech, kte í stále ješt  
žijí na Krymu a o kterých se íká, že jak jazykem, tak svými zvyky, a dokonce i výrazem tvá e a 
celkovým fyzickým vzhledem vykazují stopy germánského p vodu. Dlouho jsem doufal, že se mi 
poda í s n kterými z t chto lidí setkat se, a pokud možno, také získat písemný záznam jejich jazyka. 
Bohužel jsem byl neúsp šný a teprve náhoda splnila mé p ání alespo  áste n . Na sultán v dv r 
dorazili dva poslové, aby jménem on ch lidí vznesli stížnost nebo n co podobného. Mí p ekladatelé se 
s nimi setkali, a dbajíce mých pokyn  pozvali je do mé rezidence na ve e i.  

Jeden z nich byl vyšší postavy a z obli eje mu vyza ovala jistá vrozená jednoduchost, 
nekomplikovanost, takže vypadal jako Vlám nebo Holan an. Ten druhý byl menší, mohutn jší a 
tmavší pleti. Narodil se jako ek a také jeho mate ským jazykem byla e tina, avšak astým 
kontaktem s on mi lidmi si osvojil celkem dobrou znalost jejich jazyka. První jmenovaný naopak žil 
s eky již natolik dlouho, že sv j jazyk zapomn l a hovo il pouze ecky. 

Když jsem se ho zeptal na zp soby a zvyky on ch lidí, odpov d l výstižn . ekl, že jde o bojovný 
národ, který do dnešních dn  obývá mnoho osad. Pokud je to zapot ebí, m že v nich ná elník Tatar  
naverbovat až osm set p šák  ozbrojených st elnými zbran mi, kte í pak vytvá í základ jeho armády. 
Jejich nejd ležit jšími komunitami jsou Mancup a Scivarin. 

Také mi sd lil adu informací o Tatarech a jejich barbarském zp sobu života. Zd raznil ale, že se 
mezi nimi nachází muži mimo ádn  inteligentní, kte í jsou na závažnou otázku schopni odpov d t 
pregnantn  a v cn . Proto se mezi Turky v dobrém íká, že zatímco jiné národy mají svou moudrost 
vepsanou do knih, Tata i své knihy sn dli, svou moudrost si uložili do prsou, a kdykoliv pot ebují, 
mohou si ji p ivolat a promlouvat jako u ení lidé. Jejich zvyky jsou ohavné. Když se na st l 
naservíruje polévka, nechají lžíci stranou a up ednostní svou dla . Ko ské maso pojídají, aniž by ho 
uva ili. Pouze dají pod sedlo svého kon  kus, který cht jí poz ít, a když se oh eje na t lesnou teplotu, 
sní ho, jakoby bylo upraveno na nejdelikátn jší zp sob. Ná elníci t chto lidí hodují u st íbrných stol . 
A ko ská hlava se podává jako první a poslední chod jídla, podobn  jako to u nás iníme s máslem. 

Nyní uvedu pouze n kolik z mnoha germánských slov, jež mi od íkal. D vodem je skute nost, že 
minimáln  stejný po et dalších slov bylo zcela odlišných od našich vlastních, a  už to bylo dáno 
charakterem jazyka nebo výpadkem pam ti, který mohl zp sobit, že zam nil slova cizí za svá rodná. 
P ed všemi výrazy použil len tho i the.17 Slova, která byla jako naše a lišila se jen z ásti, jsou tato: 

 
Broe  chleba     Tag   den 
Plut  krev     Oeghene  o i 
Stul  židle     Bars   vous 
Hus  d m     Handa   ruka 
VVingart vinice     Boga    luk 
Reghen  déš      Miera   mravenec 
Bruder  bratr     Ringo   prsten 
Schuuster sestra     Brunna   pramen 
Alt  starý     VVaghen  v z, vagón 
VVintch vítr     Apel   jablko 
Siluir  st íbro     Schiete   vyst elit šíp 
Goltz  zlato     Schlipen  spát 
Kor  obilí     Kommen  p ijít, p ijet 
Salt  s l     Singhen  zpívat 
Fisct  ryba     Lachen   smát se 
Hoef   hlava     Eriten   plakat 
Thurn  dve e     Geen   jít, jet 
Stein  hv zda     Breen   péci, opékat 
Sune  slunce     Schuualth  smrt 
Mine  m síc 
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Knauen tag znamená ‘dobrý den’, knauen ozna uje ‘dobrý’. Použil také adu dalších slov, která 
však s naším jazykem nekorespondují. Nap íklad:  
 
Iel  život, zdraví    Baar   chlapec 
Ieltsch  naživu, zdravý    Ael   kámen 
Iel vburt a  se dob e da í    Menus   maso 
Marzus  svatba     Rintsch   hora 
Schuos  snoubenec, snoubenka   Fers   muž 
Statz  zem      Lista   p íliš málo 
Ada  vejce     Schediit  sv tlo 
Ano  ku e, slepice    Borrotsch  p ání, v le 
Telich  pošetilý     Cadariou  voják 
Stap  koza     Kilemschkop  dopij svou íši 
Gadeltha nádherný    Tzo Vvarthata  ud lal jsi to 
Atochta  špatný     Ies varthata  ud lal to 
VVichtgata bílý     Ich malthata  íkám to 
Mycha  me  
   

Když byl požádán, aby po ítal, inil následovn : Ita, tua, tria, fyder, fyuf, seis, seuene, p esn  jak 
to d láme my Vlámové. To je upozorn ní pro vás, lidé Brabantu, kte í si myslíte, že hovo íte n mecky 
a rádi se tím chlubíte, zatímco nám se vysmíváte, že naše výslovnost výrazu, který vy vyslovujete 
Seuen, je ohavná. Dále pokra oval: Athe, nyne, theine, thiinita, thunetua, thunetria atd. ‘Dvacet’ bylo 
stega, ‘t icet’ bylo treithyen, ‘ ty icet’ furdeithien, ‘sto’ sada, ‘tisíc’ hazer. Také v onom jazyce 
odrecitoval píse , která za ínala takto: 
 

VVara vvara ingdolou 
Scu te gira Galtzou 

Hæmisclep dorbiza ea. 
 

Neumím rozhodnout, zda jsou tito lidé Gótové, nebo Sasové. Pokud to jsou Sasové, myslím si, že 
byli na Krym p esunuti za vlády Karla Velikého, který tento národ rozprášil po nejr zn jších 
oblastech sv ta. Jako d kaz mohou posloužit m sta v Transylvánii, jež jsou Sasy osídlena do dnešních 
dn . Možná se Karel Veliký rozhodl odsunout ty nejbojovn jší ješt  dále, na Krym, kde si mezi 
nep áteli nadále uchovávají k es anskou víru. Pokud jsou to ale Gótové, jsem toho názoru, že tuto 
oblast obývají spole n  s Gety18 již od starov ku. Neud láte chybu, když eknete, že Gótové kdysi 
obývali území od ostrova Gotland po Perekop. Práv  odtamtud gótské kmeny (Ostrogóti a Vizigóti) 
p išly. Odtamtud vedly svá dobyvatelská tažení. Tam se nacházelo semeništ  t chto barbarských 
nájezdník . A to jsou informace, jež jsem o Krymu zv d l od t ch dvou muž  z Perekopu.” 
 
4. Popis stavby krymské gótštiny 
 
Jak již bylo zmín no, soubor, na kterém zakládáme naše znalosti o krymské gótštin , trpí 
adou nedostatk : je p esp íliš stru ný, formulován pochybnými informanty, zaznamenán 

laikem, a proto nejasnou transkripcí, dokonce vychází z pouhé kopie p vodního dopisu, který 
nez stal zachován. Dalším problémem, zejména ve vztahu k otázkám morfologickým a 
syntaktickým, je skute nost, že se p evážná v tšina výraz  Busbecqova korpusu vyskytuje 
v izolované podob , bez pat i ného slovního a v tného kontextu. P esto je z n j možné získat 
alespo  základní p edstavu o tom, jaká je lexikální a gramatická struktura krymské gótštiny   
a v em se liší od ostatních gótských/germánských dialekt /jazyk . 

Zajímavým zjišt ním je, že slovní zásoba krymské gótštiny obsahuje n kolik výraz , 
jejichž tvarová obdoba není v žádném z dalších jazyk  doložena (nap . es. ‘špatný’ = kg. 
Atochta vs. stn. illr, sta. yfel, stf. evel, sthn. u il). V tšina zbývajících výraz  má své formální 
ekvivalenty bu  ve všech ostatních germánských jazycích (nap . es. ‘hlava’ = kg. Hoef, sta. 
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h ofod, sthn. houbit, stf. haved, stn. hofuð), nebo pouze v n kterém z nich (nap . es. ‘on’ = 
kg. Ies, sthn. er vs. stn. hann, sta. h , stf. hi, sts. h ). Detailn jší srovnávací analýza pak 
dokazuje, že dv  slova krymské gótštiny jsou doložena pouze v biblické gótštin  (srov. es. 
‘p ání’ = kg. Borrotsch, bg. ga-baurjoþus; es. ‘maso’ = kg. Menus, bg. mimz) a další dva 
výrazy, navíc s posunutým významem, pouze v jazycích severogermánských (srov. es. 
‘dobrý’ = kg. Knauen, stn. knar; es. ‘hora’ = kg. Rintsch, v norském dialektu rind, rinde, 
rende). 

V souboru se nachází zástupci následujících slovních druh : podstatných jmen, p ídavných 
jmen, zájmen, íslovek, sloves a p íslovcí.19 Ve vztahu k substantiv m lze íci, že krymská 
gótština rozlišovala gramatické kategorie ísla, rodu a pádu. T ebaže Busbecq uvádí všechna 
gótská podstatná jména vedle nominativních tvar  latinských ekvivalent , není nikde e eno, 
že jde práv  o tvary prvního pádu. Je velmi pravd podobné, že Busbecqovi informáto i 
p edávali slova ve tvarech, ve kterých je slýchali nej ast ji. Proto je možné, že výrazy, které 
se ast ji objevovaly na pozici p edm tu než podm tu, byly p edány nikoli v nominativní, 
nýbrž v jejich akuzativní podob . 

Je samoz ejm  jen velmi obtížné ur it u konkrétního slova správný gramatický rod i pád, 
nebo dokonce správné íslo. U následujících výraz  však panuje shoda, že jde o tvary 
nominativu jednotného ísla, nebo  se u nich s r znými obm nami (/s/ a /sch/), zachovalo 
koncové pragermánské *-z: VVintch (bg. winds), Fers (bg. fairhus), Rintsch, Borrotsch, 
Schuos, Ies, Ieltsch. U fráze Knauen tag (srov. n m. Guten Tag) zase m žeme prohlásit, že ve 
shod  s akuzativní podobou adjektiva Knauen jde také v p ípad  substantiva tag o akuzativ, 
p esn ji e eno o tvrtý pád mužského rodu jednotného ísla (srov. bg. dag, stn. dag, sta. dæg, 
sts. dag, sthn. Tag). Akuzativní tvar m žeme o ekávat i u výraz , kterým chybí koncové /s/, 
/sch/: Stul, Rinck, VVingart (srov. nom. v bg. stols, stn. hringr, bg. weinagards). Jako jediná 
plurálová forma je uveden výraz Oeghene (srov.  bg. augona, stn. augo, sta. agan, sts. gun, 
sthn. ougun). 

Co se týká p ídavných jmen, tak pokud vyjdeme z latinského p ekladu, najdeme v souboru 
adjektiva dvou rod : mužského (Alt, Ieltsch, Telich) a st edního (Atochta, VVichtgata, 
Gadeltha). Navíc se objevují další dv  adjektiva jako sou ást frází Iel vburt a Knauen tag. 
V prvním p ípad  (Iel) jde o p ídavné jméno st edního rodu, v druhém p ípad  (Knauen)        
o adjektivum mužského sklon ní. 

Ze zájmen se vyskytují t i zájmena osobní: Ich (1. os. nom. sg.) ve frázi Ich malthata, Tzo 
(2. os. nom. sg.) v Tzo Vvarthata a Ies (3. os. mask. nom. sg.) v Ies Vvarthata. Kg. Ich 
odpovídá bg. ik, stn. ek, sta. ic, sts. ik; kg. Tzo má své ekvivalenty v bg. þu, stn. þ , sta. þ , 
sts. th , sthn. d ; kg. Ies najdeme v bg. jako is a ve sthn. jako er. tvrtým osobním zájmenem 
se m že jevit enklitické -(a)ta. Nap íklad ve frázi Ich malthata (‘ íkám to’) odpovídá zájmenu 
3. os. neut. ak. sg., a funk n  se tak shoduje s bg. ita, sts. it, sthn. iz, sta. hit. V korpusu se 
vyskytují ješt  dv  ukazovací zájmena (tho a the), která však Busbecq popisuje jako leny. 
Protože se tato zájmena neobjevují ve vazb  s žádným substantivem, nelze ur it jejich rod, 
íslo a pád. A dále se tu vyskytuje enklitické -thata (nap . Ies VVarthata ‘ud lal to’), které lze 

taktéž chápat jako demonstrativum (srov. bg. þata, stn. þæt, sts. that, sthn. daz). 
V Busbecqov  zpráv  bylo zaznamenáno osmnáct základních íslovek, z nichž u n kterých 

byl p idán jejich latinský ekvivalent (nap . viginti ‘dvacet’; triginta ‘t icet’; quadraginta 
‘ ty icet’). íslovka Ita ‘jedna’ je totožná v obou gótských dialektech (biblické gótštin  i 
krymské gótštin ). íslovky 2–10 odpovídají stejným íslovkám v dalších germánských 
jazycích. Naopak íslovky 11–13 se od jiných germánských jazyk  svou strukturou liší (srov. 
kg. thiinita, stn. ellefo, sta. endleofan, sthn. einlif; kg. thunetua, bg. twalif, stn. tolf, sts. twelif, 
sthn. zwelif; kg. thunetria, stn. þrett n, sta. þr t ne, sts. thriutein). Na rozdíl t eba od 
angli tiny20 se v krymské gótštin  tyto íslovky vytvo ily nejspíše na základ  tureckých nebo 
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eckých vzor , kde také dochází ku spojení dvou ko en , ozna ujících nap íklad ‘deset’ a 
‘jedna’ (‘jedenáct’ =  kg. thiin-ita, tur. on-bir). 

Také íslovky 20, 30 a 40 se liší od svých ekvivalent  v jiných germánských jazycích, kde 
tyto íslovky vznikají spojením cifer 2–4 s pg. *tigu- ‘deset’ (srov. bg. twai tigjus, stn. tuttugu, 
sta. tw ntig, sts. tw ntig, sthn. zweinzug; bg. þreis tigjus, stn. þr r tiger, sta. þr tig, sts. thr tig, 
sthn. dr zzug; bg. fidwor tigjus, stn. fi rer tiger, sta. f owertig, sts. fiortig, sthn. fiorzug). 
Oproti nim stojí kg. stega ‘dvacet’ a dále pak íslovky treithyen ‘t icet’ a furdeithien 
‘ ty icet’, které jsou s velkou pravd podobností resultátem spojení adových íslovek ‘t etí’ a 
‘ tvrtý’ se slovem ozna ujícím ‘deset’. M žeme ješt  doplnit, že výrazy pro ‘sto’ a ‘tisíc’ jsou 
negermánského p vodu; pochází z iránských jazyk  (srov. kg. sada a hazer s osetským sädä a 
st edoperským haz r). 

Slovesa jsou v Busbecqov  korpusu zastoupena následovn : dvanáct, možná t ináct 
slovesných tvar  se d lí na osm infinitiv , jeden p ítomný indikativ (malthata), dva minulé 
indikativy (Vvarthata, Varthata), jeden imperativ (Kilemsch-) a jeden minulý subjunktiv 
(vburt). S výjimkou Schiete (‘st elit’) se všechny infinitivy vyskytují s koncovým -en: 
Schlipen, Kommen, Singhen, Lachen, Eriten, Geen, Breen. Objevují se však také návrhy 
prosazující mírn  odlišné rozt íd ní a interpretování slovesných tvar . Také jakékoliv 
rozd lení sloves na slabá a silná je jen obtížn  realizovatelné a lze ho u init pouze na základ  
srovnání s dalšími germánskými jazyky. 

Protože se v souboru krymské gótštiny nenachází žádné rozsáhlé v ty i bohatá souv tí, 
veškeré záv ry, které m žeme p edložit o syntaxi, jsou založeny na šesti krátkých frázích: (1) 
Knauen tag (‘dobrý den’), (2) Iel vburt (‘a  se dob e da í’), (3) Tzo Vvarthata (‘ud lal jsi to’), 
(4) Ies Varthata (‘ud lal to’), (5) Ich malthata (‘ íkám to’), (6) Kilemschkop (‘dopij svou 
íši’). T i z t chto frází (3, 4, 5) se identifikují jako tranzitivní v ty se zájmenným podm tem, 

který je následován slovesnou formou s enklitickým zájmenným p edm tem (nap . Tzo Vvar-
thata). Pokud je tento p edpoklad správný, pak m žeme krymskou gótštinu klasifikovat jako 
jazyk, pro n jž je charakteristický slovosled SVO (podm t-p ísudek-p edm t). Na druhou 
stranu eliptická tranzitivní fráze Knauen tag upozor uje na možnost realizace slovosledu SOV 
(podm t-p edm t-p ísudek). Fráze Kilemschkop by se mohla dešifrovat jako vazba slovesa 
v imperativu se substantivním p edm tem (Kilemsch-kop). Jedinou intranzitivní v tou je fráze 
Iel vburt, která se skládá z adjektiva a p ací (optativní/subjunktivní) slovesné formy. 
 
5. Postavení v rámci germánské rodiny 
 
Otázka vztahu krymské gótštiny k ostatním germánským jazyk m vždy vyvolávala 
rozporuplné názory. Objevovala se tvrzení, ve kterých byla krymská gótština ztotož ována se 
západogermánskými dialekty. Jindy byla identifikována jako len severogermánské skupiny 
jazyk . Nej ast ji se však o kg. hovo í jako o p edstaviteli východní v tve germánských 
jazyk  a práv  tímto sm rem se budou ubírat následující ádky. Jejich cílem je stru né 
zhodnocení tohoto p edpokladu, a to na základ  postihnutí n kterých fonologických vlastností 
pro kg. typických. P i porovnávání kg. s dalšími leny germánské jazykové skupiny je t eba 
mít na pam ti, že první záznamy krymské gótštiny jsou mnohem pozd jšího data, než je tomu 
nap íklad u staré angli tiny i biblické gótštiny.21 

Jedním z fonologických rys , který dokazuje, že kg. není vývojovým stupn m biblické 
gótštiny, ale samostatným jazykem, je zachování pragermánského *e tam, kde se v bg. 
objevuje /i/ (srov. ‘déš , sestra’ v kg. Reghen, Schuuester vs. bg. rign, swister). Obdobn  se 
v kg. zachovalo pg. *u p ed r (nap . ‘a  je v po ádku’ iel vburt), zatímco v bg. došlo ke zm n  
v /au/ (srov. waurþi). Další rozdíl nalezneme, když srovnáme zm ny, které se odehrály u pg. 
*u v jiných pozicích. V krymské gótštin  došlo k posunu v /o/ (nap . ‘zlato’ Goltz), kdežto     v 
biblické gótštin  z stává /u/ zachováno (srov. gulþ).  
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Fonologická charakteristika krymské gótštiny dále jasn  dokazuje, nakolik se krymská 
gótština odlišuje od germánských jazyk  severní a západní v tve. Jako nejmarkantn jší rozdíl 
se jeví absence rotacizmu pro pg. *z u kg. (srov. ‘snoubenec, snoubenka’ Schuos), t ebaže ve 
staré norštin  a staré horní n m in  došlo ke zm n  v r (srov. stn. snor a sthn. snur). Dalším 
pozoruhodným rozdílem je p echod pg. * 1 do pozice /i:/ v kg., v severogermánských a 
západogermánských jazycích došlo naopak k poklesnutí do pozice /a:/ (srov. ‘me , m síc’ v 
kg. Mycha, Mine vs. sts. m ki nebo stn. m ne a sthn. m no). Také zachování pg. hláskové 
skupiny *lþ odd luje krymskou gótštinu od jejích severních a západních p íbuzných (srov. kg. 
Goltz */l / vs. sta. gold, stn. goll). 

P es celou adu rozdíl , kterými se krymská gótština odlišuje od zbytku germánských 
jazyk , lze p i srovnávací analýze objevit také množství podobností, zejména s gótštinou 
biskupa Wulfily. Obdobn  jako v kg. nedošlo v bg. k poklesnutí pg. * 1 (nap . ‘spát’ = v kg. 
Schlipen a bg. slepan). Také koncovky pronominálních adjektiv st edního rodu se shodují jak 
v krymské gótštin , tak gótštin  biblické (srov. kg. Gadeltha, Atochta, VVichtgata a bg. 
blindata). N které fonologické rysy krymské gótštiny lze chápat jako ist  gótské inovace:  
(1) Pragermánské *z se v kg. uchovalo jako sibilant, u kterého došlo ve finální pozici ke ztrát  
zn losti (nap . VVintch, Ieltsch, Ies), emuž odpovídá paralelní vývoj v bg. (nap . winds, 
hails, is); (2) Pragermánské intervokalické *-jj- se odráží v podob  gótské dentální souhlásky 
(nap . kg. Ada). 

Na základ  výše uvedených informací m žeme konstatovat, že se krymská gótština 
vyvinula jako samostatný dialekt východogermánské jazykové skupiny. P estože je v mnoha 
ohledech podobná biblické gótštin  (vizigótštin ),22 nelze krymskou gótštinu v žádném 
p ípad  chápat jako její vývojovou variantu. Existují fonologické rozdíly, které od sebe kg. a 
bg. z eteln  odd lují. Kdybychom aplikovali geografické hledisko, museli bychom Krymské 
Góty definovat jako Ostrogóty. Proto je také možné pro ozna ení krymské gótštiny použít 
slovní ekvivalent ostrogótština, a tímto zp sobem zd raznit její specifi nost a výjime nost ve 
vztahu k p íbuzným germánským jazyk m.23 

 
6. Kantiléna 
 
V úvodu k tomuto lánku bylo zmín no, že sou ástí Busbecqova korpusu krymské gótštiny 
jsou první t i verše písn , pro kterou se obvykle používá pracovní název the cantilena (‘stará 
píse ’). V záznamu bohužel chybí p eklad, a tak není jasné, o jakou píse  šlo a jaký byl její 
obsah. Mohlo jít o náboženskou píse  nebo milostnou píse , ale t eba také o pouhý pijácký, 
námo nický i vojenský pop vek. Skute nost, že chybí p eklad, upozor uje na možnost, že 
Busbecq písni jednoduše v bec neporozum l. Je také pravd podobné, že zpívaný text špatn  
segmentoval a zaznamenaná slova se v této podob  nevyskytují. Každopádn  se v pr b hu 
staletí objevilo hned n kolik pokus  o jejich p eklad. 

Již v roce 1669 p išel s p evodem do švédštiny a latiny Johannes Peringskiöld, který 
kantilénu p eložil následujícím zp sobem: 

 
Wara wara in dälla 
wi sku göra galliþur 

hamskipts þorsteliga äoch ä 
 

Estote obsequentiores, 
faciamus incantationem 

transformamini audacter in24 
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Roku 1758 p ichází s dalším pokusem o p eklad Franz Aton Knittel:  
 

Vardja, vardja in dalja 
scura jera galisiþ nuh 

hiuma sclep draibiþs–vega. 
 

Custos, custos in foveam 
Procella tempore congregabit 

 populus dormit agitatus–motum.25 

 
Géza Kuun (243) tvrdí, že kantilénu je t eba chápat jako tureckou, nikoli gótskou píse . 

Jeho p eklad zní: 
 

Vara vara ing dolu, 
šu tegira gölt(ä) su. 

Gämi išlep dorb-isä ea 
Sensim sensim impletur, 
Haec regio tota aqua est. 

Navis quum illic constitit26 

 
Na rozdíl od Kuuna Scardigli (296) zastává názor, že kantiléna je gótského p vodu a že je 

ji t eba vnímat jako úvodní pasáž rozsáhlejší k es anské ukolébavky. Snaží se ji rekonstruovat 
za pomocí Wulfilovy gótštiny a poté ji p ekládá do italského jazyka: 
 

Warei warei, aggilu: 
Skauta [garawei (?) ga-alith-] 
Himi(na)slep [?? Biuth izai]… 

 
Veglia veglia, angelo: 

in grembo (a te) riposa la creatura (mia). 
Concedile (?) sonno celeste…27 

 
Který z výše uvedených p eklad  je nejblíže realit , již nejspíš nezjistíme. Je t eba ale 

rozhodnout, zda se jednalo o gótskou píse , nebo zda má pravdu Kuun a jeho „turecká 
hypotéza“. Nejv tší sou asná autorita v oboru Donald Stearns (124) se p iklání k názoru, že 
kantiléna je opravdu gótskou písní. Podle n j je vysoce nepravd podobné, že by Busbecqovi 
informáto i v dom , i nev dom  zam nili gótskou píse  za tureckou. Dá se také o ekávat, že 
se setkání mezi Busbecqem a informanty zú astnili pomocní p ekladatelé, kte í by jist  chybu 
rozeznali. A nesmíme navíc zapomínat, že samotný Busbecq – velvyslanec v osmanské íši – 
ur it  ture tinu ovládal.  

 
7. Záv r 
 
Krymská gótština se adí mezi zaniklé, takzvan  mrtvé jazyky. A  již vym ela ve století 
šestnáctém, sedmnáctém, osmnáctém i dokonce devatenáctém, p evážná ást jejího tajemství 
z stane jednou provždy neodhalena. Je t eba p ijmout to jako nezvratný fakt. Našt stí se nám 
zachovalo t ch n kolik málo desítek íslovek, slov a frází z Busbecqova korpusu. M žeme se 
tudíž pokusit vybojovat z n j co nejvíce a krymskou gótštinu rekonstruovat alespo  
fragmentárn . První a nemalé kroky byly již v tomto sm ru u in ny. Stran budoucích 
výzkum  se však nep ímo ukázalo, že mnohem více než u jazyk  moderních bude nezbytné 
usilovat o pochopení jazyka Gót  z Krymu ve všech jeho historických a také kulturn -
literárních souvislostech.  
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Poznámky 
 
1 lánek vznikl p epracováním druhé a desáté kapitoly knihy Úvod do studia gótštiny (2008). 
2 Hodnocení z pohledu archeologie nabízí Schlette. 
3 Podrobn ji viz Heather. 
4 Primární lexikografickou a etymologickou autoritou je A Gothic Etymological Dictionary (1986). 
5 Vysv tlení tohoto jednání podává starogermánská mytologie. Viz nap . Spá ilová. 
6 Krom  Gepid  t eba skythosarmatské obyvatelstvo nebo germánské Heruly. 
7 St et m mezi germánskými kmeny a ímem se detailn ji v nuje Wolters. 
8 K pozd jším osud m Gót  viz nap . Wolfram. 
9 Vále ný konflikt Gót  a Hun  posloužil jako inspira ní zdroj tzv. Písn  o hunské bitv . 
10 Podle n kterých zdroj  se v oblastech Krymského poloostrova udržela gótština až do 19. století. 
11 Citováno u Vašici (252). 
12 K základnímu uvedení do problematiky písn  viz Bahr. 
13 Citováno u Stearnse (6–7). 
14 Ná e ní situaci v Itálii popsal již c. 150 let p ed Barbarem Dante ve svém traktátu O rodném jazyce. 
15 Citováno u Stearnse (9). 
16 Nejde o p eklad z p vodního latinského zápisu, nýbrž z anglické edice textu (viz Stearns 12–15). 
17 Stearns (13) tvrdí, že len zcela jist  p edcházel pouze podstatná jména, nikoli všechna slova. 
18 Getové jsou negermánský národ, jenž kdysi obýval oblast dolního Dunaje. Ze sv tových d jin se 
ztratil ješt  p ed  9. stoletím. Již od starov ku byli zam ováni s Góty. Viz Stearns (15). 
19 Protože se v korpusu nachází pouze jedno p íslovce (Lista), není možno o tomto slovním druhu 
jakkoli pojednat. 
20 V angli tin  a také n kterých dalších germánských jazycích se tvary íslovek jedenáct a dvanáct 
vysv tlují jako stopy dvanáctkového po ítání, které se uplatnilo pod vlivem babylónského systému 
po ítání. Viz Vachek (70–71). 
21 Biblickou gótštinou máme na mysli podobu gótského jazyka, kterou ve svém p ekladu použil biskup 
Wulfila (311–383). Jelikož Wulfila pat il mezi Západní Góty, hovo íme o vizigótštin . 
22 Detailn jší teoretické pou ení o biblické gótštin  podává Rauch. Zájemc m o zvládnutí gótštiny po 
stránce praktické lze doporu it Bennetta. 
23 Tyto záv ry by nebylo možno formulovat bez d kladných analýz Stearnsových. Práv  on byl 
základním zdrojem a zárove  garantem výše i níže uvád ných údaj . 
24 Anglický p eklad z pera Stearnse (122) zní: “Be more yielding,/Let us make the incantation/You are 
boldly transformed into…”.  Také další ukázky a p eklady erpány ze Stearnse. 
25 “Watchman, watchman, into the pit/The storm will gather in time/The people sleep restlessly–
motion…” 
26 “Gradually, gradually it is filled,/This region is all water./When the ship stands at that place…”  
27 “Watch, watch, angel:/in (your) lap reposes (my) child./Allow (?) her (him) celestial sleep…” 
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