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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of the language, and collects the information on the Crimean Goths provided by historical documents.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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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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