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Abstract: The article is an attempt to employ the lexical-semantic reconstruction 
by Professor Vincent Blanár, whose 100th birthday the authors commemorate, to help us 
understand the cultural legacy of the past. The core of the text is a retrospective view of the 
names of areas with occurrence of Pre-Slavic material culture and an attempt to identify 
the motivating lexical units of the oronyms Háj and their derivatives from the territory 
of today’s Slovakia by means of interconnected knowledge from the fields of linguistics 
and archaeology. Proper names such as Háj/Háje occurred as late as in Slavic cultural and 
linguistic environment; however, material evidence at places with such names suggests 
presence of an older culture, i. e., settlement by population of a different cultural, social 
or linguistic provenance. In this study, the lexical-semantic reconstruction of the common 
noun háj in its original meaning as the motivating linguistic unit for oronyms such as Háj 
and their derivatives is reflected in the mirror of archaeological research. In connection 
with the sites named Háj/Háje in the regions of Gemer, Malohont, Novohrad or Hont in 
the south of Central Slovakia, the authors state that from the aspect of archaeology, they 
are at least remarkable places of the cultural landscape in which we can expect finds 
from various stages of prehistory and protohistory. The authors also emphasize that in 
the studied cases, this is not an absolute rule; it is rather a distinct signal of occurrence of 
archaeological finds.

Key words: lexical-semantic reconstruction, theory of proper names, common noun 
háj, proper name Háj, archaeological sites, cultural landscape, places with genius loci

Vedecké dielo popredného slovenského jazykovedca – univerzitného profesora 
PhDr. Vincenta Blanára, DrSc. –, ktorého sté výročie narodenia si domáca aj zahra-
ničná jazykoveda pripomína, ostáva inšpiratívne pre slovenskú, slovanskú historic-
ko-porovnávaciu aj všeobecnú jazykovedu a onomastiku a je aj inšpiráciou v oblasti 

1 Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-
16-0441.
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interdisciplinárneho bádania a hľadania ďalších súvislostí medzi prvkami hmotnej 
a duchovnej kultúry. Podstatou nášho príspevku je odkaz na jednu z oblastí vedec-
kého výskumu V. Blanára, na lexikálno-sémantickú rekonštrukciu, a to nielen 
z pohľadu jazykovedy, ale aj z hľadiska jej perspektívneho prepojenia s inými ved-
nými odbormi. Sme si vedomí, že takáto problematika svojím rozsahom a hĺbkou 
presahuje rámec jedného príspevku, preto ho v súvislosti s vedeckým odkazom 
profesora V. Blanára vnímame ako príspevok pri poznávaní kultúrneho odkazu mi-
nulosti. 

Podstatu našej štúdie tvorí identifikácia motivačných prvkov pri názvoch ob-
jektov s výskytom predslovanskej materiálnej kultúry. V prvom rade chceme zdô-
razniť, že rešpektujeme skutočnosť, že ide o lokality z územia dnešného Sloven-
ska, ktorých názvy vznikli až v slovanskom kultúrnom a jazykovom prostredí 
a materiálne dôkazy na mnohých miestach svedčia o prítomnosti starších kultúr-
nych vrstiev a obyvateľstva inej kultúrnej, spoločenskej či jazykovej proveniencie. 
Našou interpretáciou archeologických nálezísk a oroným motivovaných slovnou 
zásobou súčasného slovenského jazyka aj jeho predspisovných podôb nadväzuje-
me na interdisciplinárne bádanie o vzťahu materiálnych artefaktov dávnych kultúr 
z územia dnešného Slovenska a ich pomenovaní v postupne zmenených historic-
kých – materiálnych aj duchovných – podmienkach. Vychádzame z konštatovania, 
že tak ako archeológia skúma hmotné artefakty minulých kultúr, existujú aj v his-
torickej jazykovede postupy, ktoré sa obmedzujú len na priamočiare etymologické 
vysvetľovanie pôvodu slov, ale pri pomenovaní objektov v teréne vystihujú aj sú-
vislosti medzi jazykmi, ich nositeľmi a ich kultúrami a majú na zreteli práve fun-
govanie jazyka v konkrétnej dobe. Spojením materiálnych artefaktov s prvkami 
jazykového systému chceme naším príspevkom poukázať na potrebu interpretovať 
ojkonymá a oronymá – pomenovania jedinečných objektov konkrétneho územia – 
nielen z hľadiska ich súčasného fungovania, ale aj z pohľadu pôvodnej motivácie 
a kontinuity jazykového vývinu. Preto, lebo rovnakým spôsobom, akým určité 
prvky menia svoju povahu, funkciu aj význam v materiálnej sfére vo vzťahu s me-
niacou sa historickou a spoločenskou situáciou, menia sa aj významy slov tým, 
že používatelia jazyka v konkrétnej dobe reagujú na konkrétnu spoločenskú situ-
áciu a potreby adekvátneho pomenúvania týchto prvkov. Významy jednotlivých 
slov sa zužujú, rozširujú sa, niektoré slová ustupujú na perifériu slovnej zásoby, 
staré výrazy, resp. ich významy zanikajú, na druhej strane v nových podmienkach 
vznikajú nové výrazy či významy. Na ilustráciu tejto problematiky vyberáme je-
den z typických príkladov nášho jazykového vývinu, odrážajúci spätosť východis-
kového významu slova s jeho dnešným spoločenským fungovaním. Ide o zmeny 
a významový status slova háj v synchrónnej aj diachrónnej jazykovede, v archeo-
lógii aj v onomastike. 

Na začiatku synchrónnych jazykovedných úvah o motivačných činiteľoch 
oroným motivovaných lexémou háj si treba uvedomiť jej zaradenie do triedy pod-
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statných mien typu beh, let, vrh, skok, pád, krik, rev, sek/seč, rok, vý-rok, ná-rok, 
hlas, šum, svet, reč, mor (aj smrť), rod, tok, otrok, hron, brod... Významovou pod-
statou každého z nich je prítomnosť dejového prvku, a to buď v dynamickej podo-
be prebiehajúceho procesu (napr. beh, let, vrh, skok, pád, krik, rev), alebo v static-
kej podobe – stavu, ktorý je výsledkom minulého deja (rok = pôvodne „doba do-
hovorená, „do-rečená“, t. j. obdobie, po ktorého uplynutí sa splní vytýčená pod-
mienka; s týmto základom slova súvisia aj slová ú-rok, ná-rok, vý-rok; ot-rok =  
ten, ktorému bolo „odrieknuté“ právo zúčastňovať sa na verejnom živote; hron = 
„nahrnuté kamenie v ohybe rieky“, „brod“, t. j. miesto prechodu cez vodný tok; 
Majtán, 1991, s. 450). Okrem slova háj je v jazyku veľké množstvo podstatných 
mien, ktorých východiskom je sloveso a túto spätosť substantíva so slovesom si 
v súčasnom jazyku už buď neuvedomujeme, alebo toto uvedomovanie si vzťahu 
zo synchrónno-pragmatického pohľadu ani nie potrebné. Tento fenomén však do 
popredia vystupuje práve pri etymologickej identifikácii významovej podstaty 
slov, napr. v príkladoch, v ktorých je dejový príznak slovesa ako východiska pod-
statného mena zastretý: slovo list má svoj pôvod v slovesnom základe *leῐ(h1)st- 
(Snoj, 2009, s. 359); súd < sǫd-i-ti (tamže, s. 679); glas < vo význame „znieť“ 
(tamže, s. 173); kraj < kroj-i-ti = rezať (tamže, s. 317), stoh < *steg- = vrážať 
(Machek, 1957, s. 473); pot < *pokṷ-to-s (tamže, s. 386), to z pôvodného *pekṷ (= 
variť), z toho > piecť (Snoj, 2009, s. 552); rok < *rek-ti (z toho od-roč-i-ť, ú-rok: 
tamže, s. 421); čas = plynutie, beh (Machek, 1957, s. 67; Snoj, 2009, s. 80); pluk 
(pôvodné trpné príčastie, Machek, 1957, s. 379; najmä Marko Snoj, 2009, s. 541); 
mráz < *morz-, slovesný infinitív *mrъz-nǫ-ti (Machek, 1957, s. 311), strom (po-
stverbálny tvar od slovesa strom-i-ti), hmyz, postverbále, príbuzné aj hmýriť (tamže, 
s. 69), trh < postverbálny tvar od slova *tъrgъ (tamže, s. 534), smäd = postverbálny 
tvar od slovesa *smagnǫti = trpieť hladom (tamže, s. 458, atď.). Z jazykovedného 
hľadiska ide o známy jav transflexie (podrobnejšie pozri Furdík, 2004, s. 68), ktorý 
však z diachrónneho hľadiska nie je podrobnejšie opísaný. 

Pri identifikácii motivačných činiteľov množstva vlastných mien sa nedá vy-
chádzať len zo synchronického pohľadu na význam ich motivujúcich činiteľov, ale 
jedinečnosť motivujúceho príznaku konkrétneho objektu, resp. jeho spoločenskú 
funkciu, treba identifikovať v dobe, v ktorej pomenovanie vznikalo. K objektív-
nym interpretáciám možno dospieť uplatnením adekvátneho semaziologického po-
stupu – interpretáciou významu slova na základe jeho formy s dôrazným rešpek-
tom k dobovému (!) spoločenskému kontextu. Preto na začiatku našej interpretácie 
ťažiskového problému nášho príspevku – motivantov slova háj – uvedieme jeho 
významovú charakteristiku podľa lexikografických zdrojov súčasného slovenské-
ho jazyka a v ďalšej časti sa zameriame na východiskovú motiváciu slova a identi-
fikáciu jeho vývinovej línie. 
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APELATÍVUM HÁJ ZO SYNCHRÓNNEHO POHĽADU

Všeobecnému podstatnému menu háj sa v Slovníku slovenského jazyka (Peciar, 
1959, s. 453) pripisuje význam „hora, les malej rozlohy, hôrka, horička, lesík“ a uvá-
dza sa jeho schopnosť vytvárať spojenia dubový, brezový, olivový, posvätný = „za-
svätený nejakému božstvu (obyčajne pohanskému)“; urnový háj = „cintorín s popol-
nicami“. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (Kačala – Pisárčiková – Považaj, 
2003, s. 178) sa slovo háj vysvetľuje identickým významom – ako „les menšej roz-
lohy, horička“, s výskytom v spojeniach brezový, olivový háj; urnový háj = „cintorín 
s urnami“. V najnovšej lexikografickej práci – v Slovníku súčasného slovenského 
jazyka (Buzássyová – Jarošová, 2011, s. 33) – sa významy slova háj ničím nelíšia od 
predchádzajúcich lexikografických zdrojov: slovom háj sa podľa citovaného prame-
ňa pomenúva „menší súvislý porast listnatých alebo ihličnatých stromov“ ako syno-
nymum slova lesík; slovo háj sa tak isto vyskytuje v spojeniach brezový, borovicový, 
gaštanový háj; vôňa agátových hájov; vyschýnanie lužných hájov; pri mori sa roz-
prestierali olivové háje; v okolí rastú voňavé píniové háje; spojeniu urnový háj sa tu 
pripisuje význam „prírodné pietne miesto na uloženie urien s popolom zosnulých“. 
Spoločným znakom uvedených výkladových slovníkov je aj výskyt slova háj vo fra-
zeologických jednotkách či expresívnych spojeniach choď do hája [s niečím] vo vý-
zname „daj s tým pokoj“; je to v háji = „je to zničené, stratené“. Mária Pisárčiková 
(2004, s. 138) priraďuje v Synonymickom slovníku slovenčiny slovu háj slová s rov-
nakým významom: les = „väčšia plocha súvisle porastená stromami“ (hora: „jedľo-
vý les“, „jedľová hora“; „les malej rozlohy“; v spojeniach brezový háj; luh = „vlhký 
listnatý nížinný les“). Z nespisovných útvarov súčasného slovenského jazyka ne-
možno obísť prítomnosť slova háj v slovenských nárečiach. Slovník slovenských ná-
rečí (Ripka, 1991, s. 534) identifikuje distribúciu jednotlivých významov slova háj 
z areálového hľadiska takto: v žitavských a juhozápadoslovenských nárečiach sa 
slovom háj pomenúva „les“, „hora“, pre celé územie západoslovenských nárečí má 
toto slovo spoločný význam „menší súvislý porast listnatých alebo ihličnatých stro-
mov medzi ornou pôdou alebo lúkami“, v stredoslovenskej aj západoslovenskej ná-
rečovej oblasti sa slovo háj v treťom význame – na poslednom mieste – vysvetľuje 
ako „mladý (chránený) stromový porast, mladina“. Na tomto mieste upozorňujeme 
na výskyt nárečového významu slova na poslednom – treťom mieste ako „chránené-
ho“ stromového porastu (!). V súvislosti s prirodzenými formami slovenského jazy-
ka a jeho spisovným obdobím je žiaduce uviesť aj lexikografické spracovanie slova 
háj v Slowári Slowenskom, Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskom od Antona Berno-
láka (1825, s. 673) preto, že Bernolákove jazykovedné práce sú v dejinách sloven-
ského jazyka jeho prvou kodifikáciou a pri slovníkovom spracovaní lexiky autor po 
prvýkrát uplatnil kodifikačnú delimitáciu – určil hranice medzi spisovnými a nespi-
sovnými podobami jednotlivých slov. Heslové slovo háj (v Bernolákovom pravopise 
v podobe Hág) z porovnávacieho hľadiska A. Bernolák hodnotí ako spisovné a vy-
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svetľuje ho ako slovo významovo rovnocenné s latinským výrazom lucus, nemec-
kým der Hain, der einer Gottheit geheiligte Wald a maďarským výrazom berek. 
Z hľadiska našej problematiky je relevantné najmä Bernolákovo vysvetlenie spojení 
1. swatí (modlárskí) Les, swatá Chrast, 2. sylva, der Wald, die Waldung, erdő a sy-
nonymické výrazy Hora, Les, Lesina, ako aj spojenia borowí, bukowí, gedlowí, 
smrekowí Hág. V závere synchronickej charakteristiky slova háj upozorňujeme naj-
mä na jeho význam „mladý (chránený) stromový porast“ vyskytujúci sa v prirodze-
ných útvaroch národného jazyka, v nárečiach, a na význam swatí (modlárskí) Les, 
swatá Chrast z Bernolákovho Slowára, v ktorom sa tento význam potvrdzuje ne-
meckým jazykovo-kultúrnym kontextom – významom der einer Gottheit geheiligte 
Wald (les zasvätený božstvu). Relevancia uvedených príkladov sa z hľadiska význa-
mu slova háj ako motivanta oroným a ojkoným prejaví v rámci jeho diachronickej 
charakteristiky.

HISTORICKO-JAZYKOVEDNÁ CHARAKTERISTIKA APELATÍVA HÁJ

Na začiatku historicko-jazykovednej interpretácie proprií motivovaných lexé-
mou háj sa vrátime k pokusu o charakteristiku motivanta v dobe, v ktorej pomenova-
nie vznikalo. Spoľahlivým prostriedkom na takúto identifikáciu pôvodného stavu sú 
pramene, ktoré rekonštruujú jazykovú príbuznosť prvkov v čase, v ktorom slovanské 
jazyky neboli natoľko diferencované, ako ich poznáme zo súčasnosti.2 Naša inter-
pretácia sa bude opierať o poznatky siahajúce do obdobia rozpadu praslovanskej jed-
noty, t. j. pred 10. storočie. S touto dobou sú späté rekonštrukcie vzťahujúce sa na 
etymologické slovníky slovanských jazykov ako východiská identifikácie motivač-
ných činiteľov apelatívnej sféry, východísk pomenúvania jedinečných terénnych 
útvarov. Dvojaký prístup – na jednej strane skúmanie materiálnych prvkov archeo-
lógmi a na druhej strane jazykovedná rekonštrukcia významov – nemusí vždy koreš-
pondovať z časového hľadiska. Ako ukazujú aj príklady nášho príspevku, množstvo 
znakov materiálnej povahy je späté s oveľa staršou, predslovanskou kultúrnou 
vrstvou, než o akú sa opiera jazykovedno-historická etymologická rekonštrukcia slo-
va, siahajúca do včasného slovanského – možno až predkresťanského či ranokres-
ťanského – obdobia. 

Najnovší a z domáceho pohľadu najaktuálnejší zdroj etymologického bádania 
– Stručný etymologický slovník slovenčiny (Králik, 2015, s. 189) – slovu háj pripisu-
je význam „menší les“ (od 11. stor.), praslovanské *gajь, asi odvodenina od praslo-
vanského *gajiti (= hájiť) v pôvodnom význame „chránený les, kam nemožno vstu-
povať“; menej pravdepodobné je zbližovanie s praslovanským slovom *gojьnъ vo 

2 V tejto oblasti sa v slovanskej historickej jazykovede prijíma chronologizácia Rudolfa Krajčo-
viča z r. 1974 (najnovšie Krajčovič, 2009, s. 14 – 17), ktorý vydeľuje pomigračné obdobie (5. – 6. stor.), 
integračné obdobie (8. – 9. stor.) a konštitutívne obdobie (10. – 11. stor.) vývinu slovanských jazykov.
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východiskovom význame „hojný (t. j. hustý) porast, les“. V súvislosti s východisko-
vým slovesom *gajiti (= hájiť) Ľubor Králik (tamže) uvádza, že je v pamiatkach 
z nášho kultúrneho a jazykového priestoru doložené až od 15. stor. vo význame 
„chrániť, brániť“ a v rámci týchto slovies v ich význame „spôsobovať, aby niečo 
žilo“, z toho „starať sa o niečo, dozerať na niečo“. Z derivátov od slova háj Ľ. Králik 
(tamže) uvádza príklady ob-hájiť (od toho ob-haj-ca, ob-haj-oba), odvodenej podo-
be za-hájiť autor pripisuje významy: 1. v zastaranom význame „zahradiť, zatarasiť“ 
(pôvodne zrejme „zabrániť vstupu“); 2. v súčasnosti nespisovné za-hájiť „začať, 
otvoriť‘ (podľa českého východiska zahájiti, pôvodne asi v spojení zahájiti soud = 
„ohradiť súdne miesto a tým začať súd“ (tamže). Z odlišných časových hľadísk – ja-
zykovedného a archeologického – ide o výrazný časový odstup a zároveň o odlišné 
kultúrne fenomény – slovanský a predslovanský –, ktoré spája identita územia. 

Pri východiskovom slovese *gajiti (= hájiť) treba pripomenúť jeho predpokla-
danú súvislosť so slovesom hojiť (od 16. stor.), v praslovanskej podobe *gojiti, 
a zvýrazniť jeho pôvodný význam – „spôsobovať, že niekto (niečo) žije, ožíva“, 
od čoho sa odvodzuje aj význam „uzdravovať, liečiť“ (Králik, 2015, s. 185). Uvede-
ný význam je východiskovo spätý aj s prídavným menom hojný vo význame „boha-
tý, početný“ a je odvodeninou z praslovanského základu *gojь, ktorý sa porovnáva 
so staroindickou podobou gáyaḥ = „sídlo, bydlisko; majetok, hospodárstvo“, avest-
skou formou gayō vo význame „život, čas života“ (!). Praslovanské slovo *gojь je 
tak súčasťou významového vývinu „žitie, život“, z toho odvodený je význam „čo 
dáva, umožňuje život“, „bohatstvo“ (tamže). Hláskoslovná príbuznosť slovies *gaji-
ti a *gojiti odráža najstaršie slovotvorné postupy so striedaním samohlásky v koreni 
slova, ktoré si zo súčasného pohľadu na jazyk dnes už neuvedomujeme (na ilustráciu 
možno uviesť príklady typu moriť > mor – umárať – mrieť – smrť, lámať – lomiť, 
krájať – krojiť, hádzať – hodiť, (na)pájať – (na)pojiť, (u)márať – (u)moriť, (vy)kášať 
– (vy)kosiť, (vy)nášať – (vy)nosiť... plniace často diferenciačnú funkciu dokonavého 
vidu a nedokonavého vidu). Typickú významovú aj vývinovú charakteristiku pripi-
suje nášmu východiskovému slovu *gajь aj slovinský etymológ Marko Snoj (2003, 
s. 165), ktorý v slovinskom kultúrno-historickom kontexte identifikuje prvotný výz-
nam slovinského slova gaj ako „chránený les, v ktorom nie je dovolené vytínať stro-
my a do ktorého nie je dovolené vstupovať“. Tento významový prvok je veľmi dôle-
žitý pri hľadaní väzieb medzi významom slova a – ako sa ukáže v ďalšej časti nášho 
textu – miestami najstarších archeologických nálezov. V interpretácii M. Snoja sa 
poukazuje na nedotknuteľnosť miesta, na ktorom sú uložené ľudské pozostatky, t. j. 
na významy z českého jazykového kontextu a význam slovesa hájiti = „brániť, zaka-
zovať lov alebo vstup“; okrem toho však autor poukazuje aj na vzťah slovies gajiti/
gojiti a ich spätosť s významom „žiť“ (Snoj, 2003, s. 165). V Etymologickom slovní-
ku ruského jazyka Max Vasmer (1986, s. 382) pripisuje východiskovej praslovan-
skej podobe slova *gajь význam les, háj a spája ho so slovom *gojiti vo význame 
„starať sa“, „ochraňovať“ (tamže, s. 383). Zaujímavý je Vasmerov odkaz na český 
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výklad Václava Machka (1957, s. 242), ktorý slovo *gajь spája s kultovým význa-
mom „miesto zaklínania“ („miesto, obľúbené vtákmi, ktoré sa tam zlietajú a spieva-
jú“ – spätosť so staroindickou východiskovou podobou gắyati; tamže). Označovanie 
miesta zaklínania slovom *gajь odhaľuje východiskový významový prvok kultové-
ho miesta, na ktoré s ohľadom na pietu, úctu k predkom a k ich posmrtnému prebý-
vaniu nebolo možné ľubovoľne vstupovať, toto miesto bolo chránené, t. j. „hájené“. 
Chorvátsky etymológ Petar Skok (1971, s. 544) pripisuje slovu gaj, vyskytujúcemu 
sa často ako oronymum, z etymologického hľadiska význam „malý les“. Pri identifi-
kácii pôvodu tohto slova P. Skok uvádza jeho východisko v slovese *gajiti = „ochra-
ňovať“ a prikláňa sa ku vzťahu tohto slovesa s významom „spievať“ (lat. incantatio, 
nem. durch Zauberspruch verwunschen =„kúzlami zaklínať“). Týmito významami 
tak odkazuje na pohanské, t. j. predkresťanské obdobie Slovanov. Český etymológ 
V. Machek (1957, s. 155) spája význam slova háj s pohanským obdobím, v ktorom 
sa týmto slovom označovalo miesto, na ktoré bol zakázaný vstup okrem doby povo-
lenej kultom (zvýraznil P. Ž.). V rámci tohto kultu sa okrem materiálnych pozostat-
kov predchádzajúcich obyvateľov či kultúr (pravdepodobne) vnímala aj prítomnosť 
ich ducha v tomto priestore a potenciálny kladný či záporný vplyv na súčasných 
obyvateľov tohto územia. Neskôr slovo háj nadobudlo význam „zakázané miesto“, 
resp. sloveso hájiť nadobudlo význam „šetriť les, nechať ho rásť“. V identickom vý-
zname rekonštruovali význam slova háj = „posvätný, chránený les“ vo svojich ety-
mologických slovníkoch aj Erich Berneker (1924, s. 291) a Jiří Rejzek (2001, 
s. 191). Adolf Novotný (1956, s. 205) v Biblickom slovníku pripisuje slovu háj vý-
znam „pohanské kultiště, skládající se z posvátných stromů, jež bylo zakázáno káce-
ti pod trestem smrti“, a upozorňuje, že v Kralickej Biblii sa slovom háj prekladá 
hebrejský výraz ašera = „dřevěný kůl, stromový kmen s osekanými větvemi, zasaze-
ný na počest bohyně Ašery, posvátné kůly (= král. „háj“). 1. Cyperský. 1000 př. Kr. 
2. Kresba na keramice z Telí Betmirsim. 600 př. Kr. 3. Z cyperského kultického mo-
delu. Asi 1100 př. Kr. Astarot“. Veriaci ju vraj pri týchto koloch oplakávali a pri jar-
ných slávnostiach sa pri týchto koloch dopúšťali smilstva (tamže). 

Okrem etymologických slovníkov je význam slova háj a východiskového slo-
vesa hájiť spracovaný aj v slovakistickej historickolingvistickej literatúre. V Histo-
rickom slovníku slovenského jazyka (Majtán, 1991, s. 390) sa slovo háj v predspi-
sovnom období slovenčiny spája s významom „mladý les, hora“ a jeho východisko-
vé sloveso hájiť malo podľa toho istého prameňa významy 1. dávať pozor na niečo, 
strážiť, 2. byť hájnikom, 3. chrániť, brániť niečo ako svoje, 4. starať sa o niečo, 
opatrovať, 5. chrániť, ochraňovať (pred porušením, skazou), 6. (koho, čo) zastávať 
sa niekoho, obhajovať slovami, 7. zakazovať, zabraňovať (tamže). Analýzou heslo-
vého slova hájiť z citovaného slovníka sa chceme vrátiť k argumentácii na začiatku 
tohto príspevku, kde sme uviedli, že v podstatnom mene háj ako východisku proprií 
Háj je prítomný dejový prvok. Presvedčivo to dokázal analýzou historického pra-
menného materiálu V. Blanár (1984, s. 78), ktorý interpretuje jednotlivé významy 
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slovesa hájiť využitím sémantických príznakov a ich vyjadrením osobitnými lexé-
mami. Z priestorových aj metodologických dôvodov túto interpretáciu preberáme od 
autora v podobe tabuľky:

Obr. 1. Sémantická analýza slovesa hájiť z historického aspektu (Blanár, 1984, s. 78).

Rozmanitosť sémantických príznakov východiskového slovesa hájiť poukazuje 
na potrebu rešpektovať východiskový stav motivujúceho príznaku. Ide o argument, 
ktorý používame vo vzťahu k podstatnému menu háj, ktoré sa stalo propriom. Histo-
rickolingvistická interpretácia proprií Háj, resp. všeobecného podstatného mena háj 
ako ich motivanta s východiskom v slovese hájiť, poukazuje na význam lexikálnosé-
mantickej rekonštrukcie slova a aj na jeden z pôvodných, dnes už zaniknutých vý-
znamov tohto slova. Zo synchronického pohľadu sa táto motivácia vníma ako peri-
férna a jej odhalenie umožňuje len hĺbková významová analýza bezprostredného 
vzťahu k východiskovému významu. Okolnosť, že skutočná motivácia slova háj sa 
ocitla na periférii slovotvornej aj významovej motivácie, súvisí s deaktualizáciou 
pôvodného významu, s odsúvaním príslušného komponentu do „historickej“ vrstvy 
obsahu slova. Narastaním jedného z významov sa zásluhou jeho textovej frekvencie 
postupne oslabuje pôvodná „nosná hlavná informácia“ lexikálneho významu. V na-
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šom prípade sa významom „mladý les, hora“ postupne zastreli významy chráneného 
či kultového miesta. Takéto oslabenia sa prejavujú najprv na úrovni obsahu (postup-
ne sa môžu prejaviť aj na úrovni formy; porovnaj Furdík, 1993, s. 31). Záverom ja-
zykovednej interpretácie slova háj možno skonštatovať, že svojím východiskovým 
významom sa týmto slovom pomenúvalo chránené kultové miesto. Najstarší výskyt 
tohto slova v pomenovaní oroným dokazuje kontinuitu predslovanských a na ne nad-
väzujúcich slovanských predkresťanských a neskôr aj kresťanských kultúr. Výskyt 
tohto podstatného mena ako motivanta proprií vo vývine všetkých slovanských jazy-
kov poukazuje na jeho rozsiahlu starobylú významovú podstatu, spätú s ochranou 
kultových miest a s úctou k uloženým pozostatkom predkov.

PROPRIUM HÁJ – INDIKÁTOR ARCHEOLOGICKEJ LOKALITY:  
ÁNO ČI NIE?

Problematika lexikálno-sémantickej rekonštrukcie slova, jeho pôvodného vý-
znamu ako motivačného prvku terénnych útvarov či obývaného priestoru je nemenej 
zaujímavá z archeologického hľadiska. Ani v tomto odbore nejde o problematiku, 
ktorej by sa dosiaľ nikto nebol dotkol, preto doterajšie výskumy na vybranom území 
najskôr v chronologickom slede pripomenieme a postupne ich rozšírime.

Na výskyt archeologických nálezov v miestach s názvom Háj v Gemeri a Ma-
lohonte – na juhu dnešného stredného Slovenska – poukázala už pred vyše 150 rok-
mi česká spisovateľka Božena Němcová (1859). Vychádzajúc zo zápiskov Gustáva 
Reussa, ktoré publikovala v časopise Památky archaeologické a místopisné, rad-
-radom informovala nielen o bronzových starožitnostiach, bronzových okrasách 
a skvostoch, ale aj o keramických črepoch z popolníc. Nálezy tohto typu sa údajne 
našli v Hájoch/hájoch na území obcí Dražice, Šivetice, Drienčany, Španie Pole, Vyš-
ná Pokoradz (dnes Rimavská Sobota-Vyšná Pokoradz) alebo nad osadou Príboj 
(dnes súčasť obce Rimavské Zalužany; Němcová, 1859, s. 23 – 25). Česká prozaička 
tieto náleziská opísala slovami: „V chotáru Pokoradzském je vršek, Háj zvaný. Po-
dobá se velmi háji nad Španiem polem; vrch ten jest rolnatý, bučinou otočený, na 
vrcholu plochý, odkud jest utěšený výhled. V tomto háji se nejen nesčíslný počet 
střepů, ale i celé popelnice vydobývají, a krom toho dle slov mého otce, jenž tu sám 
kopati dával, rozličné bronzové skvosty, píky, kopí, náčiní na koně a stříbrné peníze 
se nalézají“ (Němcová, 1859, s. 24). Pamätným hájom v Gemeri onedlho po nej ne-
malú pozornosť venoval aj Samuel Tomášik (2009, s. 1) v diele Pamätnosti Ge-
mersko-Malohontské, ktoré vyšlo v Letopise Matice Slovenskej v roku 1872 a po-
tom ešte v reedícii (1921). V romantickom duchu S. Tomášik podrobnejšie opísal 
Pokoradský háj, Špaňopolský háj, Perješský háj (v obci Dražice, maď. Perjése), Ši-
vetický háj, Šajo-gemerský háj (v obci Gemer neďaleko od rovnomenného hradu 
v povodí Slanej) a Revúcky háj. Ako ďalej dodal, „[O]statné háje, ktoré naším po-
hanským predkom boly posvätné a do ktorých prach z upálených mrtvôl ukladali 
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a pochovávali, nachodia sa pri každej väčšej, lebo menšej osade starobylého pôvodu, 
ku pr. jelšavský Predháj pri Starom hrade, chyžňanský starý háj, čierno-lehotský, 
drienčansky, klenovský a mnohé iné“ (Tomášik, 2009, s. 4 – 7). Obaja citovaní auto-
ri, ktorí sa zhodou okolností aj osobne poznali (Furmánek, 1985, s. 174), si boli ve-
domí, že bronzové predmety a úlomky keramiky nachádzané alebo vyorávané v tzv. 
hájoch pochádzajú z doby pohanskej či z predkresťanských čias, t. j. z praveku, 
a teda aj z doby bronzovej. Žiarové pohrebisko vo Vyšnej Pokoradzi krátko pred za-
ložením Gemerského stoličného múzea (1882) preskúmal jeho spoluzakladateľ a za-
nietený archeológ Ľudovít Hűvössy (Botoš, 2008, s. 143). Slovenských bádateľov, 
múzejníkov a starožitníkov téma hájov ako archeologických nálezísk, aj čo sa týka 
už citovaných miest v Gemeri a Malohonte, neopúšťala ani v prvej polovici 20. stor. 
(napr. Longauer, 1946, s. 95 – 96; Rizner, 1903, s. 25 – 53; Veterán, 1904, s. 23 – 
24). V príspevku O pálení mŕtvol za časov pohanských sa píše: „Ložiská popolníc 
v zemi poukladaných a často okresaným tľapkavým kameňom založených, nazývaly 
sa hájom. Až podnes obyčajne v každom staršom meste hájom menuje sa strana na 
východ obrátená, a starí ľudia sa rozpomínajú, že tam stály lipy a jasene. Istotne tu 
stály i modly a oltáre pohanské“ (Veterán, 1904, s. 24). 

Krátko po druhej svetovej vojne slovenská archeológia zažila nebývalý rozvoj, 
sprevádzaný rozsiahlymi terénnymi výskumami. Modernými metódami sa systema-
ticky odkryli nové archeologické náleziská a kodifikovali sa archeologické kultúry, 
ktoré sa postupne ukotvili nielen v priestore a čase, ale definovala a precizovala sa aj 
ich hmotná náplň, vzťahy, náboženské prejavy a pod. (Kujovský – Vladár, 2013, 
s. 193 – 196). V spojitosti s výskumom strednej, mladšej a neskorej doby bronzovej 
– doby popolnicových polí (približne 14. až 8. stor. pred Kr.) – na juhu stredného 
Slovenska sa v druhej polovici 20. stor. pozornosť opakovane obrátila i na archeolo-
gické lokality v katastrálnych polohách Háj, resp. na miesta pomenované variantne 
(Háje, Pod Hájom, Starý háj atď.). Lokality s týmto oronymom v súvislosti s osídle-
ním pilinskej a kyjatickej kultúry detailnejšie sledoval najmä archeológ Václav Fur-
mánek (1976, 1977, 1985), ktorý pod vrchom Háj/Háje v Kyjaticiach preskúmal 
žiarové pohrebisko – eponymnú lokalitu kyjatickej kultúry (Furmánek, 1984, 1986). 
S ohľadom na situovanie tohto pohrebiska v teréne, pravda, ešte prv než jeho plochu 
v prvej polovici 80. rokov 20. stor. doskúmal, uviedol: „Místní název Háje, respekti-
ve Háj, (...) signalizuje existenci pravěkého žárového pohřebiště. Ve stejnojmenných 
polohách se našly žárové hroby v obcích Vyšná Pokoradz, Šivetice, Španie Pole aj., 
a určitě i na dalších místech s podobnými názvy pravěká pohřebiště existují. Souvisí 
to nepochybně s tím, že v době příchodu obyvatelstva, jehož kontinuita trvá dodnes, 
byla žárová pohřebiště a jejich kultovní funkce zřetelně patrna“ (Furmánek, 1976, 
s. 186). Samozrejme, archeologické lokality v polohách s názvom Háj sa postupne 
identifikovali, aj keď nie v takom veľkom počte ako na juhu stredného Slovenska, 
na našom území a tiež na ďalších miestach, resp. v iných kultúrnych okruhoch pra-
veku až včasnej doby dejinnej, a spájajú sa napr. s lužickou kultúrou (t. j. dobou po-
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polnicových polí; Ovčiarsko, okres Žilina – Hutyrová, 1962, s. 133; Veliačik, 1983, 
s. 185) alebo so včasnoslovanským obdobím (viacero slovanských lokalít – Buda-
váry, 1938 – 1939, s. 85; Fusek, 1994, s. 154, 182, 243, 267). Pregnantným príkla-
dom z blízkeho zahraničia je veľmi dobre zachovaný mohylník lužickej kultúry 
z mladšej doby bronzovej, ktorý sa nachádza na vŕšku Háj v obci Libodřice (okres 
Kolín) v stredných Čechách (obr. 2; Mitáš, 2016, s. 345). Iné príklady tohto typu 
z doby bronzovej v českom prostredí poznáme napríklad z mohylovej kultúry (Jiráň, 
2008, s. 81 – 85).

Obr. 2. Libodřice – Háj. Mohylník lužickej kultúry. Foto V. Mitáš

Známe sú ďalšie prípady, keď je archeologické nálezisko situované na polohe 
Háj, prípadne je s takto a podobne pomenovanou polohou v relatívne blízkom 
priestorovom vzťahu. Teraz dôraz kladieme na archeologické náleziská z doby po-
polnicových polí (rámec mladšej a neskorej doby bronzovej/pilinskej a kyjatickej 
kultúry – priestor kultúrneho komplexu juhovýchodných popolnicových polí), kto-
rých osídlenie je v regiónoch Gemer a Malohont, ale i v Novohrade a v priľahlej 
časti Hontu veľmi dobre preskúmané (Furmánek, 2015, s. 184 – 187, 189 – 191). Do 
tohto okruhu patria aj miesta nálezov „bronzov a popolníc“, ktoré už v roku 1859 
uviedla Božena Němcová (Furmánek, 1985). K metodike možno uviesť, že aktuálne 
sa okrem polôh a názvov polôh známych lokalít sledovalo a navzájom porovnávalo 
aj situovanie nálezísk v digitálnych (online) historických kartografických dielach 
(najmä 2. vojenské mapovanie z rokov 1806 až 1869, resp. 1819 až 1858; Boltižiar 
– Olah – Petrovič, 2013, s. 9 – 10) a na topografických mapách M 1 : 10 000 z druhej 
polovice 20. stor. a zo súčasnosti, dostupných aj na internetových stránkach www.
arcanum.hu alebo www.geoportal.sk. Cieľ spočíval v sformulovaní relevantnej od-
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povede na otázku, či oronymum Háj a oronymá od neho odvodené – variantné –, 
buď spoľahlivo, alebo do akej miery vôbec indikujú a potvrdzujú archeologickú lo-
kalitu typu (žiarového) pohrebiska z doby bronzovej, depotu bronzových predmetov, 
sídliskových objektov a pod. Najprv možno konštatovať, že niektoré Háje/háje, kto-
ré sa v spisbe uvádzali už v druhej polovici 19. stor., sú z hľadiska bezpečnej identi-
fikácie žiarových pohrebísk pilinskej a kyjatickej kultúry problematické a všeobecne 
opísané artefakty nájdené v 19. stor. na týchto miestach sú spravidla nezvestné. Ten-
to stav je príznačný pre Šivetice, Španie Pole alebo Príboj (dnes Rimavské Zalužany, 
okres Rimavská Sobota), kde sa s odstupom času zistili praveké až stredoveké sídlis-
kové nálezy, poprípade sa konštatovalo, že nálezisko z doby popolnicových polí je 
asi celkom zničené (Furmánek, 1985, s. 174 – 175). Mimochodom, 2. vojenské ma-
povanie polohu Háj zobrazuje len v extraviláne dnešného Španieho Poľa. Iným prí-
padom sú hrobové (a v skutočnosti aj sídliskové) nálezy z Vyšnej Pokoradze (Něm-
cová, 1859, s. 24), ktorých charakteristiku sme vyššie zacitovali: „Již Samuel Reuss 
nechal začátkem 19. století v pokoradzském Háji dvakrát kopat. Jeho syn Gustáv se 
pak zmiňuje, že roku 1843 mu otec vypravoval: ,Asi před třiceti lety byl jsem na 
Pokoradzi, a na své oči viděl jsem tam kameny, které více méně ze země vyčnívaly... 
Pod každým tím kamenem... nalezla se popelnice. Popelnice ty byly velmi baňaté, 
dvouuché, s velkými otvory, zevnitř černé s okrasami rozličnými; udělané byly 
z hrubozrnné hlíny, as na čtvrt palce tloušťky. V každé byl popel a jeden peníz. Pení-
ze, které se v popelnicích i vůkol nich v zemi nalézají, jsou veskrze z dobrého 
stříbra...ʻ“ (Furmánek, 1985, s. 174). Ako V. Furmánek skonštatoval už v polovici 
80. rokov 20. stor. poloha Háj vo Vyšnej Pokoradzi je z archeologického hľadiska 
celkom zničená, pretože bola po celé 19. storočie exploatovaná. Výskum žiarových 
hrobov pilinskej a kyjatickej kultúry sa tu realizoval ešte v 80. rokoch 19. stor. a ma-
teriál je deponovaný v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote (Bala-
ša, 1965, s. 9 – 12, tab. IV: 1, 3; V: 5; Botoš, 2009, s. 47; Paulík, 1965, s. 68 – 69), 
prípadne v depozitároch iných inštitúcií (Rizner, 1903, s. 44). V blízkosti pohrebiska 
z doby popolnicových polí sa určite rozprestieralo i súveké sídlisko, na ktorom sa 
našla keramika a ojedinelé bronzové predmety. V. Furmánek (1985, s. 174) tiež 
správne poznamenal a upozornil na fakt, že v príspevku Boženy Němcovej, a teda už 
aj v Reussovom rukopise, z ktorého vychádzala, došlo k zmiešaniu dvoch zásadných 
vecí: nálezov z pravekého žiarového pohrebiska a keltských strieborných mincí zo 
sídliska či z pokladu mincí. Polohy Háj, situované na severozápad od intravilánu 
Vyšnej Pokoradze, sú zjavné aj na topografických mapách z 20. stor. Okolo nich te-
čie Hájsky potok. Eponymná lokalita kyjatickej kultúry – pohrebisko z mladšej a ne-
skorej doby bronzovej v obci Kyjatice, okres Rimavská Sobota (Furmánek, 1986) – 
sa síce nenachádza priamo v polohe Háj, resp. v polohe Pod Hájom, aj keď sa to 
takto niekedy uvádza („... pod ‚Hájom‘...“; Budinský-Krička, 1945 – 1946, s. 263; 
„... pod tzv. Hájom...“; Balaša, 1960, s. 49). Kóta 565,5 nad žiarovým pohrebiskom 
na 2. vojenskom mapovaní sa však označila ako Wršok Haj. Na topografických ma-
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pách z 20. stor. sa už volá Vŕšok a poloha Háj je na západ od neho, presnejšie na jeho 
západnom úpätí, a poloha severne od nej sa nazýva Za Hájom. Pohrebisko z doby 
bronzovej sa v priebehu 20. stor. odkrylo v polohe Pri skale (obr. 2). Nie je vylúče-
né, že v ľudovom ponímaní sa miesto so zvyškami kamenných hrobových architek-
túr – „skalami“ – na obrábaných poliach spájalo s Hájom, resp. že sa mu bežne a nie 
náhodou hovorilo Pod Hájom.

Obr. 3. Kyjatice – Pri skale (Pod Hájom). Miesto žiarového pohrebiska pilinskej a kyjatickej 
kultúry je na topografickej mape M 1 : 10 000 vyznačené šípkou. Zdroj: www.geoportal.sk.

Z územia dnešného Slovenska z obdobia pilinskej a kyjatickej kultúry stoja za 
pozornosť aj ďalšie príklady, ktoré odzrkadľujú stav archeologického bádania a štú-
dium historických i topografických máp zo súčasnosti. Uvádzame ich podľa prísluš-
nosti k obciam/mestám a spravidla v abecednom poradí. V obci Breznička (okres 
Poltár) sú výšinné polohy Háj (vrátane kóty 319,2) na terajších topografických ma-
pách situované na sever a severovýchod od intravilánu a približne 2 až 3 km od zná-
mych nálezísk z doby popolnicových polí Na Hrádku (výšinné sídlisko; Furmánek, 
1983, s. 28) a v polohe Hlboké (Za Hlbokým; žiarové pohrebisko – nepublikované; 
Harmatová, 1961). Kopec Haj na sever od Brezničky je vyznačený aj na 2. vojen-
skom mapovaní (obr. 4).



Jazykovedný časopis, 2021, roč. 72, č. 1 221

Obr. 4. Breznička – Háj na 2. vojenskom mapovaní. Zdroj: www.arcanum.hu.

V neďalekom Divíne (okres Lučenec), presnejšie v masíve medzi obcami Di-
vín, Ružiná, Lovinobaňa a Mýtna, oronymá Divínsky háj a Háj na topografických 
mapách zo súčasnosti pomenúvajú hneď niekoľko výšinných polôh. V týchto 
miestach sú doložené sídliskové objekty (hrádok a predsunuté opevnenie v polohe 
Nad zastávkou) a zaniknuté banské diela z konca stredoveku až novoveku (Bednár 
– Fottová – Gogová – Slivenská, 2004, s. 30), ale hrobové nálezy sa tu zatiaľ neevi-
dujú. Najbližšie praveké osídlenie vrátane náleziska z doby popolnicových polí, 
s veľkou pravdepodobnosťou aj so žiarovým pohrebiskom, sa nachádza na juhozá-
padnom úbočí Maťašovie vrchu (kóta 506,0), žiaľ, na zastavanom území susednej 
Lovinobane, ale na dohľad od Divínskeho hája (Mitáš, 2019, s. 27, 31). Kresbu ma-
sívu Divínskeho hája na listoch 2. vojenského mapovania prekrývajú oronymá 
Diwensky Haj, Djivinsky Haj a Lonia Haj. Aj kóta 272 na východ od Kalinova 
(okres Poltár) a na sever od časti Hrabovo má názov Háj, susedná sa volá Na Háji 
a táto mierna vyvýšenina sa hájom menovala už v čase 2. vojenského mapovania – 
Čepleš Haj. V rámci uhorského mapovania je v tomto názve zaznamenané slovo 
cseplye, ktoré malo v starej maďarčine viacero významov: „húština, smútočný les“, 
ale aj „starať sa o niečo“ (Benkő, 1993, s. 202). Názov Čepleš Haj s uvedenými vý-
znamami tak odkazuje na motiváciu pomenovania lokality – pôvodné kultové 
miesto. Prieskumom chotárnej polohy Háj pri obci Kalinovo sa zistili viaceré mohy-
lovité útvary a atypické praveké črepy, z ktorých niektoré sú na povrchu slamované 
(Ožďáni, 1981a, s. 211 – 212; 1981b, obr. 114). Predpokladáme, že ide o výšinné 
sídlisko buď z mladého eneolitu (badenskej kultúry, skupiny Ózd), alebo z včasnej 
doby bronzovej (hatvanskej kultúry). Zrejme obdobné datovanie sa vzťahuje aj na 
výšinné osídlenie kóty 269 v Poltári-Zelenom, nachádzajúce sa v polohe Vlčí háj, 
resp. Vlčký háj (Ožďáni, 2002, s. 41). Aj 2. vojenské mapovanie uvádza názov Wlčky 
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Haj, ale na severovýchod od neho tiež polohu Stari Hay, ktorú však už topografické 
mapy z 20. stor. nezobrazujú. Zaiste nie nezaujímavý je v rámci tohto prehľadu ka-
taster obce Ľuboreč (okres Lučenec). Nad intravilánom tejto obce, podobne ako nad 
vyššie spomenutou Brezničkou, sa týči vrch Háj (kóta 384,6). Druhé vojenské ma-
povanie tento kopec síce nepomenúva, avšak na súčasných topografických mapách 
je oronymum Háj neprehliadnuteľné. Z tejto výšinnej polohy sa archeologické nále-
zy z doby popolnicových polí nateraz síce neevidujú, avšak známe sú z intravilánu 
obce pri kostole (nepublikované, informácia od Gabriely Brezňanovej z KPÚ v Ban-
skej Bystrici), z povodia potoka Ľuboreč (v polohe Milkino na mieste súčasnej aku-
mulačnej vodnej nádrže južne od obce – Žebrák, 1982a, s. 315; 1982b, obr. 165: 3; 
1983, s. 344 – 345, 350), ale aj z exponovanej výšinnej polohy Lysec (kóta 716,4; 
Furmánek, 1983, s. 30). Napokon sa možno zastaviť v obci Príbelce (okres Veľký 
Krtíš), položenej už v regióne Hont, kde sa povrchovým zberom na polohe Öreg 
doložilo osídlenie kyjatickej kultúry (Žebrák, 1982a, s. 316; 1982b, obr. 165: 4; 
1983, s. 347 – 348, 350). Uvedené sídlisko nad miestnou časťou Dolné Príbelce sa 
podľa opisu realizátora prospekcie nachádza na miernom plochom návrší v priestore 
vinohradov pod kopcom Kamenná žena. Zo štúdia aktuálnych topografických máp 
je zrejmé, že ide o miesto susediace s polohou Háje, ktorú však 2. vojenské mapova-
nie neuvádza. Archeológia Hájov v Príbelciach je zaujímavá aj z dôvodu, že „... staré 
hrnce...“, z ktorých sa sype popol a rôzne predmety a ktoré sa zosúvajú z pieskovej 
pôdy do potoka v chotári obce, spomína už Božena Němcová (1859, s. 27). Vychá-
dzajúc z evidencie lokalít z doby bronzovej, ešte dodávame, aj keď v pertraktovanej 
téme a jej interpretačnej rovine môže ísť o fikciu, že potom existuje celý rad ojedine-
lých bronzových nálezov z doby popolnicových polí, ktorých presná lokalizácia nie 
je známa, avšak pochádzajú z obcí s katastrálnymi polohami Háje. Z obce Suché 
Brezovo (okres Veľký Krtíš) pochádza známa bronzová sekera s lalokovitým schodí-
kom (Paulík, 1965, s. 67), ktorá je typickým produktom metalurgie pilinskej kultúry 
(Novotná, 1970, s. 42 – 44, tab. 13: 250). Našla sa azda v Háji, ktorý sa rozprestiera 
na západ od intravilánu? Ako vidno, a to v ďalších príkladoch tohto typu z juhu 
stredného Slovenska už nebudeme pokračovať, ani absencia žiarových pohrebísk či 
akýchkoľvek nálezov v polohách Háj nie je zriedkavá. Vzhľadom na aktuálny stav 
bádania by bolo vhodné na týchto miestach čím skôr uskutočniť terénnu prospekciu 
a nadviazať aj na archeologické obhliadky Václava Furmánka (1985) a prieskum 
z ostatných rokov (Beljak – Beljak Pažinová – Mitáš, 2015). Absencia poznatkov 
totiž môže zrkadliť aj (či iba) nedostatok vedeckých informácií. Tieto skutočnosti sú 
však v kontraste s poznaním, ktoré vychádza z archeologického výskumu v regió-
noch západného, severozápadného a severného stredného Slovenska, t. j. z priestoru 
lužickej kultúry (lužického kultúrneho komplexu; Kujovský, 2015, obr. 146). Žiaro-
vé pohrebiská a mohylníky slovenskej vetvy lužickej kultúry totiž nemajú väzby na 
katastrálne polohy Háj (Veliačik, 1983, s. 175 – 189), ale na pozadí tohto konštato-
vania určite nie je nezaujímavý veľký hromadný nález bronzových ihlíc z mladšej 
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doby bronzovej z polohy Háj, ktorý sa našiel neďaleko hradiskového valu na temene 
svahu porušeného kameňolomom v katastri obce Ovčiarsko (Čurný, 2019, s. 107 – 
108; Hutyrová, 1962, s. 133). Možno zopakovať, že o nálezoch bronzových pokla-
dov v „hájoch“ sa zmieňovala už citovaná česká prozaička (Němcová, 1859, s. 23).

Archeologickú rovinu problematiky z hľadiska tematiky nášho príspevku mož-
no zhrnúť takto: Miesta s názvom Háje, resp. jeho variantmi, sú v najširšom zmysle 
slova súčasťou identity kultúrnej krajiny, ktorú človek pretváral a zanechával v nej 
po tisícročia stopy. Krajiny, v ktorej sa viacnásobne zopakovalo kultúrno-civilizačné 
prevrstvovanie, sprevádzané zrodmi, vrcholmi, ale aj pádmi osobitých kultúr (pozri 
napr. Wiedermann, 2003). Do takejto krajiny patrili aj posvätné hory, háje a mnohé 
iné miesta s geniom loci (viac Podborský, 2006, s. 241, 259, 261, 263). Pravda, 
miesta tohto typu mali veľký význam nielen pre človeka doby bronzovej v širšej 
strednej Európe, ale aj pre obyvateľstvo antického sveta (pozri napr. Vidman, 1986, 
s. 80 – 81). Domnievame sa, že v mnohých prípadoch bol (alebo mohol byť) význam 
týchto lokalít evidentný aj neskôr.

Doklady existencie žiarových pohrebísk a hromadných nálezov bronzových 
predmetov, ale aj sídlisk z praveku až stredoveku na lokalitách s oronymom Háj sú 
nielen romantickým dedičstvom zo starožitníckeho obdobia archeológie, ale najmä 
realitou modernej slovenskej archeológie na Slovensku začiatkom 3. tisícročia. Väz-
by polôh s názvom Háj na archeologicky pozitívne miesta v krajine sme pozorovali 
i doložili najmä na juhu stredného Slovenska. Pokiaľ máme zodpovedať na začiatku 
položenú otázku, či oronymum Háj indikuje archeologické nálezisko alebo nie, 
vzhľadom na všetky vyššie citované a zistené skutočnosti možno relevantne konšta-
tovať, že polohy Háj sú z archeologického hľadiska prinajmenšom pozoruhodnými 
miestami, v ktorých výskyt lokalít typu pohrebisko, sídlisko, depot, ojedinelý nález 
a pod. z rôznych etáp praveku až včasnej doby dejinnej možno očakávať.3 Zdôrazňu-
jeme však, že ide skôr o výrazný signál, ktorý nemožno považovať za pravidlo.

ZHRNUTIE A ZÁVER

Krátky pohľad na lexikálno-sémantickú charakteristiku apelatíva háj a proprií 
Háj a vzťah týchto prvkov jazykového systému k mimojazykovej skutočnosti odhaľu-
jú široké spektrum problémov, ktoré svojím vedeckým dielom obsiahol a na ktoré po-
ukázal profesor Vincent Blanár. V oblasti lexikálno-sémantickej rekonštrukcie aplikácia 
jeho teórie otvára možnosti, ako významovou analýzou prvkov apelatívnej aj propriál-
nej sféry možno identifikovať potenciálne zdroje ďalšieho objavovania prvkov materi-
álnej kultúry, v našom prípade archeologické nálezy. Vo svojej vedeckej monografii 

3 Kompletná evidencia archeologických nálezísk od praveku až po novovek v polohách Háj a va-
riantných názvoch je súčasťou databázových systémov Archeologického ústavu SAV v Nitre CEANS 
(Centrálna evidencia archeologických nálezísk na Slovensku) a ISAU (Informačný systém Archeologic-
kého ústavu) (Blažová, 2019).
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Teória vlastného mena: status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii 
V. Blanár (1996, s. 87) upozornil na potrebu nazerať na vývin vlastného mena z hľa-
diska jeho formálnych aj sémantických zmien, na oblasť jeho rozšírenia a spôsobov 
adaptácie, resp. na pôvod a proces jeho vzniku. Toto konštatovanie je tesne späté s jed-
ným z významov, ktorý autor identifikoval v rámci lexikálnosémantickej rekonštruk-
cie slovesa hájiť (ako východiska apelatíva háj; pozri Blanár, 1984, s. 78), t. j. „ochra-
ňovať“, „zachovávať neporušené“. Väzba spoločenského fungovania proprií Háj s ob-
jektom pomenovaným týmto propriom v celoslovanskom meradle (dokazujú to citova-
né etymologické slovníky, pozri vyššie) indikuje pomenovanie priestoru s významom 
slovanského aj predslovanského, kresťanského aj pohanského kultového miesta vy-
značujúceho sa skupinou (pôvodne posvätných) stromov, ktoré bolo zakázané rúbať, 
pri ktorých veriaci vzdávali úctu predkom, t. j. išlo o druh posvätného, chráneného 
lesa. Slovanské etnikum si apelatívum háj aj propriá Háj prvotne spájalo s ochranou 
kultových miest a s úctou k uloženým pozostatkom predkov, resp. označovalo nimi 
posvätné hory či menšie lesné porasty – háje – a miesta s geniom loci vzťahujúce sa na 
predkov. Tento kult si zachovávali aj predslovanské civilizácie, ktoré mali v kultúr-
nych zvyklostiach a obyčajoch vždy miesto pre posvätnosť prírody, ako aj na uctieva-
nie si predkov. Možno, že aj spracovanie oroným v rámci projektu Lexika slovenských 
terénnych názvov (zodpovedná riešiteľka I. Valentová) pomôže identifikovať nielen 
areálovú distribúciu oroným s konkrétnym motivantom, ale aj povahu či spoločenský 
status nositeľa pomenovania z kultúrnohistorického aspektu.

Vedecké dielo profesora PhDr. Vincenta Blanára, DrSc., ktorého sté výročie si 
aj týmito riadkami pripomíname, sa vyznačuje veľkou poznávacou hodnotou, ktorej 
aplikácia rozširuje obzor všeobecnojazykovedného bádania a poukazuje na širokú 
teoreticko-metodologickú sféru jazykovedného výskumu a neohraničený obzor 
uplatňovania vedomostí v jazykovede aj v interdisciplinárnych výskumoch. 
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