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The goal of the present study is to find out in factitive verbs the relationship between the conceptual
processing of external reality and the linguistic figuration of it. Further, to investigate the area distribution of the
figuration forms and to ascertain to which extent the mutual relations among these forms refer to the contact
situation of both related and unrelated languages. The analysis of fifty world languages has shown that this section
of reality is, in principle, conceptually processed in two ways. As far as the linguistic form is concerned, there can
be discerned five language types of which each is internally coherent.
Linguistics, Lexical Semantics, Comparative and Area Aspects, Linguistic Figuration of Conceptual Content,
Language Types (of selected factitive verbs).

Významovo blízke slovesá lia a sypa oznaèujú obvyklé ¾udské èinnosti. V etnolingvistike
a antropolingvistike sa pri nich skúmajú staré súvislosti medzi spôsobom ivota a jazykovým pomenovaním týchto èinností. My sme si vak postavili za cie¾ sledova v rozlièných jazykoch a jazykových
areáloch, èi a ako súvisí mylienkové spracovanie vonkajej reality s jeho jazykovým stvárnením, ako
je toto stvárnenie areálovo rozloené, èi aj pri týchto základných pomenovaniach jestvujú popri zhodách a rozdieloch tie súvislosti dané kontaktovými vzahmi príbuzných a nepríbuzných jazykov, a ako
sa tu prejavuje vnútorný jazykový vývin.
Na formovaní pojmu (logického spektra) sa zúèastòuje pomenovaná skutoènos a myslenie. Táto
logická kategória má dynamický ráz. Na jazykovom stvárnení mylienkového obsahu sa zúèastòuje
okrem týchto èinite¾ov aj prísluný jazykový systém (Blanár, 1976, s. 11 n.; tam aj ïalia literatúra).
Budeme si víma, ako sa gnozeologicko-logická truktúra mylienkových obsahov realizuje v onomatologickej truktúre jazyka, teda pri formovaní jazykovej kategórie, inými slovami: analyzova jazykové
stvárnenie mylienkovo spracovaného pojmového jadra (mylienkového obsahu) základných faktitívnych slovies patriacich do èiastkového systému LIA  SYPA.
Význam týchto slovies sa dá vymedzi ako spôsobova, aby nieèo tieklo (lia) a spôsobova,
aby prúdom padalo, rozpty¾ovalo sa nieèo sypké, drobné (sypa) (p. KSSJ, 1997). Zvratná morféma sa
(lia sa, sypa sa) dodáva slovesám expresívny kvantifikujúci významový odtienok. V systéme slovnej
zásoby sa tieto slovesá dostávajú do vzájomných semaziologických vzahov. Ich významové jadro
pozostáva z týchto elementárnych sémantických príznakov:
{dáva nieèo do pohybu, spôsobova pohyb}
{smer pohybu zhora dolu alebo dookola}
{objektom deja sú látky tekuté, sypké, drobné tuhé}.
Pri smere pohybu rozliujeme [smer zhora nadol] a [smer na strany i dolu]; rozliujeme teda pohyb
jednosmerný [↓] a viacsmerný [ ]. Vzh¾adom na skupenstvo pohybujúcich sa látok môe ís alebo
o akéko¾vek látky, ktoré sa dostávajú do pohybu [tekutos a tuhos sa nediferencuje], alebo sa odliujú [látky tekuté] a [látky sypké a drobné tuhé]. Pohyb dolu sa viae na látky tekuté, viacsmerný pohyb
sa viae na látky sypké a drobné tuhé.
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Mikrosystémy faktitívnych slovies lia a sypa (gießen, schütten) sa realizujú v nerovnakej
podobe. V niektorých jazykoch sa významy lia a sypa jasne diferencujú v osobitných lexémach, v iných jazykoch sa pohyb látok tekutých a nie-tekutých nerozliuje. Keï sa pohyb látok
tekutých oproti látkam sypkým a drobným tuhým rozliuje, aktivizuje sa ditinktívny príznak jednosmernosti {lia zhora nadol}, pri sypkých a drobných tuhých látkach sa aktivizuje príznak viacsmernosti {sypa viacerými smermi aj dolu}; charakteristické je tu ruské slovo âðàññûïíóþ na vetky
strany; porov. Aj slovinské sipal je oèitke vpraanja na vse strani (SSK, 4, 1985, s. 1125). Významová stavba týchto slovies sa rozvila sémantickou deriváciou východiskového významu. Rozlièné
smery pohybu sa vyjadrujú predponami a valenènými spojeniami, napr. (na-, vy-, pri-, pre-, od-) sypa
cukor do kávy, rozsypa piesok; (na-, vy-, pri-, pre-, od-) lia vodu do pohára, rozlia polievku
a pod. Slovesá príznakového radu A (lia) a slovesá bezpríznakového radu B (sypa) mávajú väèí
alebo mení významový presah. Rozvinutejiu významovú stavbu máva obyèajne bezpríznakový
rad B (sypa), lebo viacsmerný pohyb zahrnuje aj smer dolu. Pozorujeme tu zákonitos známu
z morfologických korelácií v Jakobsonovom poòatí: oproti príznakovému èlenu A stojí non-A, nesignalizovanie A, t. j. bezpríznakový èlen B, ktorý v istých situáciách zahrnuje aj A (porov. Jakobson,
1964, s. 347, 358). Pokia¾ ide o vzájomnú diferencovanos èi významovú blízkos základných èlenov
analyzovaného mikrosystému, situácia je v jednotlivých jazykoch dos rozdielna.
Jazyky, ako swahilèina, babylonèina a asýrèina, albánèina, stará gréètina, tureètina, stará maïarèina vedú k predpokladu, e významy lia a sypa boli v starom období  a to prinajmenej v niektorých
areáloch  skoncentrované do jednej lexémy so irím významovým rozpätím. Na starie vzahy mono
uzatvára aj porovnávaním dneného vzahu v rozlièných jazykoch, keï sa truktúra daného mikrosystému rozírila polysémiou a polylexiou jeho prvkov. Predpokladom porovnávania príbuzných i nepríbuzných jazykov je rozloenie významovej stavby semém týchto slovies na sémantické ditinktívne
príznaky (komponentová analýza a syntéza).
Vimneme si najprv stav v spomenutých jazykoch.
V bantuskej swahilèine sa uvedené objekty deja pomenúvajú spoloènou lexémou. Základné
èleny analyzovaného mikrosystému -mwaga a -mimina vyjadrujú jednou lexémou dej vzahujúci sa
na tekuté i sypké a drobné tuhé látky. Pri opise významu swahilských slovies -mwaga a -mimina sa
vo francúzsko-swahilskom slovníku výslovne pripomína, e dej sa vzahuje na látky tekuté, sypké
alebo drobné tuhé (Sacleux, 1959, s. 742). Význam týchto slovies mono vymedzi ako (na)lia,
(vy)sypa, rozsieva, roni (o slzách) atï. Synonymným prvkom je aj kupua (Höftmann-Herms,
1979, s. 354, 484; Kropáèek-Burda, 1980, s. 354, 484).
Babylonèina a asýrèina. Bezoldov babylonsko-asýrsky glosár neobsahuje heslá k ekvivalentu
sypa (schütten, streuen), ale len k lia (gießen, fließen, fallen lassen). Slovesom apªku sa vak
vyjadrujú obidva významy: lia (meï do formy) i sypa (obilie), zhotovova násyp (Bezold, 1926,
s. 281). Podobný význam má tabªku (gießen, vergießen o krvi, ausschütten) (s. 291). Pre liatie
kovov poznajú tieto príbuzné jazyky aj pomenovanie nasªku, naªku (s. 201). Vyjadrením významu
lia i sypa jednou lexémou apªku (a azda aj tabªku) poukazujú tieto slovesá na dávny jazykový
stav.
Albánèina. Základný význam polysémického slovesa shtie vymedzuje slovník súèasného albánskeho jazyka (Fjalor, 1980, s. 1928) ako nalieva, dáva do nádoby tekutinu alebo iný materiál, ktorý je
obyèajne prákovitý alebo v podobe zrnieèok. Z bohatej exemplifikácie uveïme napr. lejem do pohára
(o vode, víne, rakyji, mlieku, èaji), sypem (o olivách, tabaku, korení). Sloveso shtie tvorí vzah èiastoènej synonymie s polysémickými slovesami derdh a hedh. Ich spoloènou semémou je uvedená sémantika. Úzke významové vzahy uvedených slovies a ich prekrývanie pri významoch lia  sypa sú
v albánèine ve¾mi výrazné.
Podobnú irokú významovú stavbu má v starej i novej gréètine sloveso cheo//chyno. iroký
význam starogréckeho slovesa cheo sa opisuje sémanticko-tylistickými ekvivalentmi lia, vylia,
prelia, nalia, pra, snei; sypa, rozprestrie, zrazi, rozíri; v pasívnom význame by nasypaný, nakupený, rozlieva sa, prúdi, íri sa, vali sa; vylieva, vypúa (Prach, 1998, s. 568; porov.
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aj È. Ñ. Äâîðåöêèé, Äðåâíåãðå÷åñêî-ðóññêèé ñëîâàðü. Ìîñêâà 1958, s. 1773). Vo významovej
stavbe novogréckeho slovesa chyno sa odliuje seméma necha nieèo tiec, prúdi alebo pada
nadol, von a seméma necha nieèo pada, rozíri sa doprava i do¾ava (o pevných telesách zloených zo zrniek) (Mpampinioté, 1998, s. 1999). A. Kaegi tu rozliuje význam lia o tekutých veciach
a význam sypa, rozsýpa o suchých veciach (Kaegi, 1955, s. 850-851).
V latinèine majú spoloèné významové prvky polysémické slovesá fundere (1. lia, vylieva,
4. sypa, hádza, meta) a spargere (1. trúsi, sypa, hádza 3. kropi, strieka, (po)lia
(Hrabovský-paòár, 1969, s. 882, 1161). Sloveso spargere sa pouíva napr. vo vzahu na vodu, krv,
telo, otep, hviezdu i pri abstraktných objektoch. Blízkoznaèné fundere lia, vylieva, prelieva (aj
o ohni, hlase) má aj druhotný význam sypa, hádza, hna (o vèelách, vlasoch i v rozlièných
frazémach (Kábrt a kol., 2000, s. 232-233, 484).
Èiastkový lexikálno-sémantický mikrosystém LIA  SYPA v tureètine sa semaziologickou
truktúrou prièleòuje k balkánskemu areálu. K¾úèovým prvkom mikrosystému je sloveso dökmek.
Jeho východiskovými sémami v rozvitej významovej stavbe sú 1. lia, vylieva, prelieva, 2. sypa, presýpa (Ìàãàçàíèê, 2. èçä., s. 153). Základ tök- s obidvomi významami je doloený u
v písomnostiach zo 7.-13. stor. (porov. Äðåâíåòþðêñêèé ñëîâàðü, 1969, s. 579). Význam lia
(o tekutinách) vyjadrujú aj slovesá boêaltmak, akltmak a i. (bliie Steuerwald, 1974, s. 482, 521).
V rumunèine je pre balkánsky jazykový zväz charakteristická sémantika príznakového èlena lia
(a turna, a v²rsa) i bezpríznakového èlena sypa (a v²rsa, a turna). Lejú a sypú sa tekuté i tuhé
drobné látky (porov. Dicïionarul limbi romÐne, 4, 1957). Podobné významové vzahy pozná moldavèina. Významom sa prekrývajú slovesá vªrsa a turna (Áîðø-Çàïîðîæàí, 1999, s. 187, 438).
Ukazuje sa, e do tejto skupiny jazykov mono zaradi i starú maïarèinu. Základný význam
slovesa önt sa pod¾a akademického maïarského výkladového slovníka vzahuje na tekuté, zrnité,
drobné látky (MNyÉSz, 5, 1961, s. 483: o vode, obilí, uhlí), no u z r. 1138/1329 je doloený význam
vylia, vysypa tekutinu, zrnitú látku a z r. 1416/1650 význam roztopenú látku napåòa do formy
(Metal gießen) (MNyTESz, 3, 1976, s. 31). Obidve èinnosti sa pomenúvajú aj slovesom ont. Významový okruh lia vyjadrujú slovesá ömlik, zuhog (o dadi), podobne szakad as esõ a polysémické tölt;
slovesá szór a hint zahrnujú významový okruh sypa (Chrenková et al., 1992, s. 256, 592, 605, 767).
Slovanské jazyky neposkytujú jednotný obraz. Západoslovanské a východoslovanské jazyky 
o okrajových prípadoch bude reè ïalej  tvoria areál, v ktorom sa obidve slovesá lia a sypa (a ich
sémanticko-tylistické varianty) semémami i lexémami diferencujú. Druhú skupinu tvoria junoslovanské jazyky. Bezpríznakovým èlenom sypa so irokým významom sypa i lia sa pribliujú
k balkánskemu areálu macedónèina, bulharèina, ale aj srbèina a chorvátèina. Táto spoloèná semaziologická èrta ich odliuje od západoslovanského a východoslovanského makroareálu.
Formálnym i významovým odliovaním pojmových jadier lia a sypa tvoria celkove jednotný
areál západoslovanské a východoslovanské jazyky.  V kartotéke Slovníka slovenských náreèí v JÚ¼
SAV je ojedinelý doklad poukazujúci na blízky významový vzah slovies lia a sypa. Doklad je z Kazimíra,
o. Trebiov: (o víne) a me ho sipa¾i, ¾a¾i do pranich hordovoch, ebi èiste vino bulo. Menej jednoznaèný je doklad z Leiachova, o. Martin: a som bola zo dva rázi up&ekla s tej múki, a to sa ¾&alo, ¾&alo, ten
ch¾&eb ïesi. V týchto prípadoch môe ís o vnútorný domáci vývin. Stopy dlhoroèných kontaktov
s nemeckým svetom sa vak dajú sledova v luickej srbèine a vo vymretej polabèine. V nemèine je toti
významový presah analyzovaných slovies výrazný. V úzkych významových vzahoch je gießen (sthnem. gioßan) a schütten (sthnem. scuten, obmedzené na nemecké a holandské územie), ktoré rozvilo
v strednej hornej nemèine svoj význam na ausgießen, aufhäufen, anschwemmen (Duden, 7. Etymologie, 1963, s. 626). Pod¾a Wahrigovho výkladového slovníka spisovnej nemèiny sa týmto slovesom
pomenúva èinnos vzahujúca sa na látky sypké a tuhé drobné, ako aj na látky tekuté (Wahrig, 1966,
s. 3195). Základný význam slovesa schütten sa opisuje ako gießen, strömen lassen, fließen lassen,
hoci v prekladových slovníkoch sa ako základný význam uvádza sypa. Pre jednotlivé významy
(sypa i lia) má nemèina pomerne rozsiahly rad blízkoznaèných pomenovaní. Grimmov slovník
s bohatým historickým dokladovým materiálom na vývine gießen od intenzívne lia, prúdi k sypa,
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rozsýpa, trias sa dobre ukazuje, ako súvisí sémantická derivácia so zmenou aktantov (Grimm, 1899,
4/I/4, s. 7394-7413), t. j., ako prebieha vnútorný jazykový vývin. Na severozápadnom okraji slovanského
areálu iroký význam slovesa schütten mohol v bilingvistickom prostredí ovplyvni významové posuny dolnoluických a polabských ekvivalentov slovesa sypa, prípadne lia. V hornej a dolnej luiètine
sa významovo odliuje leæ a la oproti sypaæ, sypowaæ a sypa (Pfuhl, 1968, s. 331, 702), ale v Muckovom dokladovom materiáli vidie, e v dolnej luiètine sa sloveso sypa se spája aj s aktantmi tekutej
povahy, porov.: ³dzy sypachu se wócowu die Tränen rollten ihm aus den Augen. V polabèine má irí
význam sypa a lia bezpríznakový èlen lie, 3 sg. lÅjì (pozri Olesch, 1962, s. 83; Kopeèný, 1981, s. 187,
356). Výsledkom interferenèných vzahov môe by aj neskorí výskyt významu lia v ukrajinskom
sypaty. Kým staroukrajinský slovník zo 14.  16. stor. tento význam ete nezaznamenáva, výkladový
a prekladové slovníky spisovnej ukrajinèiny tento význam poznajú (p. Ñëîâíèê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 1,
1971, s. 483; Óêðà¿íñüêî-ðîñiéñüêèé ñëîâíèê, 1964, s. 380, 849).
Ako sme u spomenuli, v junoslovanských jazykoch je stav odliný. Výkladový slovník macedónèiny uvádza ako základný význam slovesa sipe nalieva tekutinu do nieèoho (sipi mi edna
èaa voda, RMJ, 3, 1966, s. 199). Na jeho iriu významovú stavbu vak poukazuje spojenie s aktantmi
sypkej a tuhej povahy, napr. sipe ito. V novom Macedónsko-èeskom slovníku (1998, s. 470) sa pri
sipe odliujú semémy 1. sypa, 2. lia. Uie vymedzený význam má sloveso lee.  Podobná
situácia je v bulharèine. Pri bezpríznakovom èlene sipia sa nerozliuje, èi ide o sypké i drobné tuhé
látky alebo o tekuté látky, ktoré sa sypú a lejú. Sloveso leja sa pouíva v súvislosti s tekutými látkami
a sémantickou deriváciou aj pri abstraktných objektoch (RSBKE, 2, 1957, s. 18).
Podobne v srbèine a chorvátèine. Príznakový èlen liti (srb.) a levati, lijevati (chorv.) zahrnuje
významový okruh lia, odlieva, zlieva o liatí kovov (Horák, 1991, s. 125). O irej významovej
stavbe slovesa sipati svedèí Hammova parafráza vo ve¾kom výkladovom slovníku: Objektom je
nejaká vec, ktorá sa môe sypa, alebo tekutina (RHJS, zv. 63 15. dielu, 1955,, s. 47-48). Sotva je vak
náhodné, e najstarie doklady dokumentujú iba významy sypa, nasypa, obsýpa. Prvý doklad
na význam lia (o vode): Sipli vode u ñih èetyri mìri je zo 17. storoèia. A v neskorích dokladoch
je bohatie doloený význam lia (o tekutinách).
Slovinèina  podobne, ako je to i pri niektorých gramatických a lexikálnych paralelách (pozri
napr. Stanislav, 5, 1973, s. 655 n., Horák, 2002, s. 3 n.)  aj v tomto oh¾ade patrí skôr do západoslovanskej oblasti. Èiastkové významy polysémických lÒti, sÒpati sú jasne diferencované. Jedinú výnimku
tvoria jednotlivé exemplifikácie pri 3. a 4. expresívnom význame: vodomet sipa vodo v zrak (3), zaèal
je sipati de (4)  porov. Slovinský výkladový slovník SSKJ, 2, 1975, s. 1030 a 4, 1985, s. 1125.
iroký význam sypa i lia (o sypkých, drobných tuhých, ako aj tekutých látkach) pri otvorenejom bezpríznakovom èlene sipati v slovanských balkánskych jazykoch mono dáva do súvislosti
s významovou stavbou sémanticko-tylistických ekvivalentov slovies lia a sypa v neslovanských
balkánskych jazykoch. Paralelný vývin potvrdzujú viaceré fakty (napr. v staroslovienèine sa významy
slovies sypati a liti/lijaty diferencujú; o tom bliie na inom mieste.)
Paralelný vývin s inojazykovým kontaktovým prostredím v podmienkach bilingvizmu, o ktorom
sa dá hovori napr. pri slovanských jazykoch na Balkáne, bezpochyby zohral svoju úlohu pri bezpríznakovom èlene dvojice lia  sypa (t. j. rozírenie významovej stavby slovesa sypa o významový
prvok lia; zriedkavejie bolo rozírenie významu lia o význam sypa). Výrazne prevaujúce
synonymné vzahy medzi ekvivalentmi týchto slovies v rozlièných jazykoch sveta na vzájomne
nesúvisiacich zemepisných areáloch hovoria o dôslednejej pôsobnosti druhého èinite¾a, a to vnútorného domáceho vývinu.
Naa analýza 50 jazykov sveta ukázala, e celkom prevauje typ, v ktorom 1  2 lexémy vyjadrujú
irí význam lia i sypa. Obidve semémy sa aj formálne odliujú len v západoslovanských
a východoslovanských jazykoch a ïalej v lotytine a arabèine (ak ich lexikografické spracovanie nie je
medzerovité). Novím javom je ich významové splývanie pri bezpríznakovom èlene sypaty v ukrajinèine
a okrajové prípady z dolnej luiètiny. Medzi tieto okrajové prípady patrí stav v slovinèine. Na ivé
kontakty s jazykmi balkánskeho zväzu poukazuje rozírenie významu sipati na sypa i lia v srbèine
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a chorvátèine. Tým sa semaziologické vzahy v tomto mikrosystéme vyrovnali so stavom v bulharèine
a macedónèine. Zaujímavé je zistenie, e odliná situácia v tomto mikrosystéme v junoslovanských
jazykoch (okrem slovinèiny) v porovnaní so západoslovanskými a východoslovanskými jazykmi nie je
zriedkavým prípadom, ale  videné zo irieho porovnávacieho a areálového h¾adiska  sú naopak
zriedkavejím prípadom lexikálno-sémantické vzahy v západoslovanských a východoslovanských
jazykoch. Podobné významové prekrývanie pozorujeme nielen v ostatných európskych jazykoch, ale aj
v skúmaných ázijských, afrických (azda okrem arabèiny) a amerických indiánskych jazykoch. Vzh¾adom na obmedzený rozsah príspevku uvedieme v skrátenej forme nieko¾ko izolovaných príkladov.
Ako v latinèine, rumunèine a moldavèine aj v ostatných románskych a podobne v germánskych
jazykoch sa zväèa polysémické ekvivalenty slovies lia a sypa viac alebo menej prekrývajú. Existujú pri
nich, pravda, isté rozdiely v spájate¾nosti a tylistickej platnosti. V tomto oh¾ade je typický bezpríznakový èlen. Významovo sa prekrývajú najmä tieto slovesá (obyèajne so irou významovou stavbou):
talianèina:
panielèina:
portugalèina:
francúztina:
angliètina:
nemèina:
védèina:
nórèina:
z ugrofínskych jazykov:
fínèina:
maïarèina:

versare, spargere
verter, echar
verter, derramar
répandre, verser
to pour, shower, spill, empty, sprincle
gießen, schütten
hÝlla
helle
kaataa
önt, ont

indický jazyk severozápadnej podskupiny východnej vetvy ide. rodiny:
rómèina (slovenská):
te èhórel (èhorel), te orel
zo stredných indoiránskych jazykov:
sanskrit:
vap-, sicz kartvélskych jazykov:
gruzínèina:

phrkheva

zo semitsko-hamitskej skupiny:
hebrejèina:

ªpak.

Úzky významový vzah medzi ekvivalentmi slovies lia a sypa sme zistili aj v ïalích jazykoch
sveta, napr. v pertine (Mirch, 1996, s. 187, 422), v malajèine a blízkej indonéztine: hambur (Wilkinson, 1, 1959, s. 392); mentjurahkan a turun (Áåëêèíà ñ êîëë., 1972, s. 227, 550). Zhodné významové
prvky lia a sypa majú v japonèine slovesá sosogu a maku (Keukyusha, 1999, s. 1657, 1048).
Èíntina poskytuje podobný obraz, aký nachádzame v mnohých iných jazykoch. Sloveso gu´n sa
dôsledne pouíva vo vzahu na tekuté látky, teda lia, slovesá sª a s² majú význam sypa
(o sypkých a drobných veciach; jedinou výnimkou je spojenie sª s objektom moè). Slovesom dao sa
vak pomenúvajú obidva deje, lia i sypa (BKRS, 2, 1983, s. 364; BKRS, 3, 1984, s. 1074; ÕàîÄóáðîâñêèé-Êîòîâ, 1953, s. 313, 804).
Závery
Dá sa prija názor, e jazykové (najmä náreèové) javy, vyskytujúce sa na istých zemepisných
areáloch, mono interpretova diachronicky, a to ako zmeny v èasovej postupnosti (porovnaj napr.
Òîëñòîé 1969, Habovtiak, 1976, Blanár, 1984). Ako pripomína É. Ñòåïàíîâ (1975, s. 304), neexistuje
kategória diskrétnej jazykovej hranice. Jazykové rozdiely v priestore, na rozliènom území sú totoné
s jazykovými rozdielmi v èase, na jednom území. My sme tu analyzovali jazykový materiál synchro7

nický i diachronický, spisovný, sèasti i nespisovný. Preto môeme typológiu vzahov slovies lia
a sypa z rozmanitých zemepisných areálov interpretova aj vo vývinovej perspektíve.
Výsek skutoènosti pomenovaný slovesami LIA a SYPA sa v rozlièných jazykoch sveta mylienkovo spracúva v zásade dvojakým spôsobom:
1. deje sa chápu ako nerozèlenené (nerozliujú sa tekuté a tuhé látky)
2. rozliuje sa pohyb látok tekutých a nie-tekutých (sypké a drobné tuhé látky).
Pokia¾ ide o jazykové stvárnenie týchto dejov, pri semaziologických vzahoch slov lia a sypa
(a ich inojazyèných sémanticko-tylistických variantoch) mono rozliova pä typov vzahov:
1. Koncentrácia sémantiky týchto slovies v jednej lexéme. Významy lia a sypa sa nediferencujú, pretoe dej sa rovnako vzahuje na tekuté, ako aj na sypké a drobné tuhé látky. Ukazuje sa,
e tento typ je historicky najstarí. Porov. swahilèina, babylonèina a asýrèina, sanskrit, albánèina,
stará gréètina, stará maïarèina.
2. Keï sa v rámci jednej lexémy stal ditinktívnym príznak {pohyb dolu} a {pohyb dookola
a dolu} vo vzahu na látky {tekuté} oproti látkam {sypkým a drobným tuhým}, osamostatnili sa
významy lia a sypa. V rámci danej lexémy sa vytvára polysémická truktúra. Napr. novogrécke
chyn(n)o, latinské spargere, fundere, turecké dökmek. Pretoe sa pri niektorých menej dôkladných
lexikografických opisoch neuvádzajú objekty deja, ako rozhodnú, èi ide o 1. alebo 2. typ. Tak je to
napr. pri opise slovnej zásoby indiánskych severoamerických jazykov v Kalifornii. Porovnaj:
luiseòo:
miwok:

síla/í-, qára
móle, túl.

Autori glosárov (Bright, 1968, s. 39, 35 a Callaghan, 1965, s. 73, 95) naznaèujú význam týchto
slovies polysémickými anglickými ekvivalentmi to pour, spill, dump, ktoré obsahujú semémy (na)lia,
rozlia, (roz)sypa, take ide skôr o 1. typ. V priloenom súbore skúmaných jazykov 1. a 2. skupinu
typograficky nerozliujeme.
3. Obidve semémy sa viau na rozlièné lexémy, ktoré sa ïalou sémantickou deriváciou rozvili na
osobitné útvary s rozvetvenou významovou stavbou. Ide o samostatné lexikálne jednotky, ktoré
majú polysémickú truktúru. Tieto lexikálne jednotky vytvárajú binárne systémové vzahy typu A:
non-A, t. j. B a sú jadrom rozvetveného èiastkového mikrosystému. Rozvetvený èiastkový systém
tvoria  videné z h¾adiska semaziologického a onomaziologického  najmä vzahy po línii polysémie
a polylexie. Napr. v slovenèine patria do podobného mikrosystému slovesá:
lia kropi, kvapka, tiec, strieka, cedi, èapova
sypa hádza, vrha, meta, pada, trúsi, rozsieva, hrnú, lúèa, kyda, expres. prái, iba,
cápa a slová od nich odvodené.
Predstavite¾mi 3. typu sú západoslovanské a východoslovanské jazyky (o prechodných prípadoch bola reè).
4. Bezpríznakový èlen B (sypa) má rozvitejiu významovú stavbu, obsahuje významy sypa
i lia a je prístupnejí kontaktovým vplyvom. Lexikálno-sémantické vzahy tohto typu sú príznaèné najmä pre slovanské jazyky na Balkáne (okrem slovinèiny).
5. Najèastejí je mieaný typ, ktorý vytvárajú lexikálne jednotky odliujúce tekuté i nie-tekuté
látky jednak osobitnými semémami (t. j. v rámci jedného polysémického slova) a èasto osobitnými
lexémami, ktoré sa sèasti významovo prekrývajú. Bezpríznakový èlen B (sypa a jeho ekvivalenty)
máva aj význam lia. Obvyklý prípad je taký, e sa v 1  2 lexikálnych jednotkách významy lia
a sypa prekrývajú a v iných jednotkách tohto èiastkového systému tvorí základnú semému jeden
z týchto významov. Taký stav pozorujeme napr. v (dnenej) maïarèine, rómèine, novej gréètine,
japonèine, èíntine, gruzínèine a v mnohých iných jazykoch.
K uvedenej klasifikácii typov pripojíme nieko¾ko poznámok. Predpokladom pevného triedenia
sú hlboké sondy do slovnej zásoby daného jazyka a paralelné uplatòovanie synchronického
a diachronického prístupu. Takáto analýza sa vak v kadom prípade nateraz nemôe oprie
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o výkladové a prekladové, a najmä historické a etymologické lexikografické diela. Medzi jednotlivými typmi je úzky vzah a samotné typy majú skôr prototypovú povahu. Nae výklady ukázali, e
v niektorých prípadoch starie a novie tádium jazyka nepatria do rovnakého typu. Napr. stará
gréètina a stará maïarèina  typ. 1, nová gréètina a nová maïarèina  typ 5, stará ukrajinèina  typ
3, nová ukrajinèina typ 4.
Uvedené semaziologické vzahy sa dajú znázorni takto:
tekuté//nie-tekuté (t. j. sypké a drobné tuhé) látky sa v jazykovom stvárnení
neodliujú--------------------odliujú

(polysémia)

osobitnými
semémami

osobitnými
lexémami,

(polylexia)

ktoré sa významovo sèasti prekrývajú.
Významová stavba slovies obidvoch skupín sa
obyèajne ïalej rozvíja. V mikrosystémoch rozlièných jazykov sa zväèa vyskytujú lexikálne jednotky obidvoch typov.
Medzi skúmanými jazykmi nie je rozdiel len v tom, akými lexikálnymi prostriedkami sa ekvivalenty
slovies lia a sypa pomenúvajú. Pri spájaní týchto slovies s príslunými triedami aktantov sa v jednej
skupine jazykov pouívajú základné èleny jadra tohto mikrosystému (a), v iných jazykoch sa
v podobných spojeniach pomenúvajú tieto deje odlinými lexémami (b), napr.:
a) slovenèina
litovèina
japonèina
sanskrit

lia (o vode, kovoch)
líeti (o vode, svieèkach, o liatí kovu)
tsugu lia (o vode, slzách, pote, dadi)
sic, siÔcáti lia (aj v technickom pouití)

b) portugalèina

derramar, verter lia a sypa
tech. fundir, vozar
ãvra lia a sypa
phrkheva lia (o slzách)
tabªku lia a sypa

gruzínèina
babylonèina
a asýrèina
indonéztina
èíntina
arabèina
swahilèina

nasªku, naªku (o liatí kovu)
mentjurahkan sypa a lia
turun lia (o dadi, zrákach)
dao lia a sypa
èu (o liatí kovu)
fabba lia (o tekutinách)
sabaka (o liatí kovu)
-mimina, -mwaga, -kupua lia, sypa
-subu (o skle, liatí kovu).

Mylienkové spracovanie reality v pojme a jazykové stvárnenie mylienkového obsahu sú dva
procesy (gnozeologický a lingvistický). Aj výsledky tejto analýzy spochybòujú tradièné poòatie tzv.
sémantického trojuholníka.
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SKÚMANÉ JAZYKY

(triedenie jazykov pod¾a: Krupa  Genzor  Drozdík, Jazyky sveta, 1983 a Èermák, Jazyk a jazykovìda, 2001)

INDOEURÓPSKE JAZYKY
stará gréètina
albánèina
BALTSKÉ JAZYKY
litovèina
lotytina
SLOVANSKÉ JAZYKY
ZÁPADOSLOVANSKÉ
slovenèina
èetina
po¾tina
luická srbèina (horná a dolná)
[polabèina]
VÝCHODOSLOVANSKÉ
rutina
ukrajinèina (stará)
bielorutina
JUNOSLOVANSKÉ
staroslovienèina
bulharèina
macedónèina
srbèina
chorvátèina
slovinèina
ROMÁNSKE JAZYKY
latinèina
rumunèina
moldavèina
talianèina
panielèina
portugalèina
francúztina
GERMÁNSKE JAZYKY
nemèina
angliètina
védèina
nórèina

UGORSKÁ SKUPINA
stará maïarèina
BALTSKO-FÍNSKA SKUPINA
fínèina
TURKMÉNSKA SKUPINA
TURECKÝCH JAZYKOV
tureètina

TIBETOÈÍNSKA RODINA
èíntina

IZOLOVANÁ SKUPINA
japonèina

VIET-MUONSKÉ JAZYKY
vietnamèina

SEMITSKO-HAMIDSKÁ
RODINA JAZYKOV
SEMITSKÁ SKUPINA
hebrejèina

SEMITSKÉ JAZYKY
SV. SKUPINA AKKADÈINA, KT.
NESKORIE VÝVINOVÉ TÁDIÁ SÚ
babylonèina
asýrèina
JZ. SKUPINA
SEMITSKÝCH JAZYKOV,
ARABSKÁ PODSKUPINA
arabèina

AFRICKÉ JAZYKY

podskupina benue-konská
swahilèina

ALTAJSKÁ RODINA JAZYKOV
MONGOLSKÁ SKUPINA
mongolèina

INDICKÝ JAZYK SZ. PODSKUPINY
VÝCHODNEJ VETVY IDE. RODINY
rómèina (slovenská, èeská)

KARTVÉLSKE JAZYKY

STREDNÉ IRÁNSKE JAZYKY
sanskrit

ZÁPADOINDONÉZSKA SKUPINA

IRÁNSKA SKUPINA VÝCH. VETVY
IDE. RODINY
pertina
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UGROFÍNSKE JAZYKY

gruzínèina
malajèina
indonéztina

INDIÁNSKE-SEVEROAMERICKÉ JAZYKY V
KALIFORNII
luiseòo
miwok

LEGENDA
1. Významy „sypa” i „lia” vyjadruje spoloèná lexéma  kurzíva, bold.
2. Významy „sypa” i „lia” sa v rámci danej lexémy osamostatnili (polysemická štruktúra) – kurzíva, bold.
3. Významy „sypa” i „lia” sa odlišujú lexémami – kurzíva.
4. Bezpríznakový èlen sypa vyjadruje významy „sypa” i „lia”  podèiarknutá kurzíva.
5. 1 – 2 lexémy vyjadrujú význam „lia” i „sypa” a ïalie lexémy (lexéma) vyjadrujú jeden z týchto významov  jazyk nepodèiarknutý.
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Verben LIA und SYPA
aus dem Vergleichs- und Arealgesichtspunkt
Vincent B l a n á r
Es wurde untersucht, wie die gedankliche Verarbeitung der äußerlichen Realität bei den faktitiven Verben lia
(gießen) und sypa (schütten, streuen) mit ihrer sprachlichen Gestaltung zusammenhängt, welche Areale diese
Gestaltung bildet und wie diese gegenseitigen Beziehungen mit den Kontaktsituationen der verwandten und nichtverwandten Sprachen zusammenhängen. Die Analyse der 50 Sprachen der Welt hat gezeigt, daß zwei Arten der
gedanklichen Verarbeitung mit 5 sprachlichen Typen realisiert werden können; 1. die Konzentrierung der Semantik
dieser Verben in einem Lexem; 2. im Rahmen eines Lexems bilden beide Sememe eine polysemische Struktur;
3. beide Sememe knüpfen sich an verschiedene Lexeme (z. B. west- und ostslavische Sprachen); 4. das merkmallose
Glied sypa enthält beide Bedeutungen (slavische Balkansprachen); 5. der häufigste ist der gemischte Typus: 1 - 2
lexikalische Einheiten drücken beide Bedeutungen aus und in anderen lexikalischen Einheiten bildet das Grundsemem enweder die Bedeutung gießen oder schütten, streuen.
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SLAVICA SLOVACA
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RADMILA HORÁKOVÁ*
Interlingválne homonymá ako lexikografický problém
Slovník je prvá kniha kadého národa.
Fran Mikloiè 1
HORÁKOVÁ, R.: Interlingual Homonyms as a Lexikographic Problem. Slavica Slovaca, 38, 2003, pp. 13-21.
(Bratislava)
In this paper the author discusses the question of lexicographic processing of bilingual homonymous words.
There are about 600 interlingual homonymous words in the Slovak and Croatian or Serbian language systems. The
synsemantic words (prepositions, conjuctions) are highly frequented. Interlingual homonymy in Slavic languages is
a source of negative language interference. In the sense of langue and parole it decreases competence and performance as well as the language culture. Interlingual homonymy can also have negative effects in foreign language acquisition and translation. These facts demonstrate the need for a creation of interelingual dictionaries in Slavic linguistics.
Linguistics. Comparative lingvistics. Interlingual homonymy. Slavic languages. Slovak, Croatian and Serbian
languages. Creation of dictionaries.

1.1 Bez oh¾adu na to, aké lexikálne pecifikum slovnej zásoby sa spracúva, slovník prezentuje jazyk
 nástroj ¾udského myslenia, poznávania, dorozumievania, rozirovania a ukladania poznatkov istého
kolektívu (spoloènosti). V súèasnej tzv. komunikaènej explózii sme svedkami jazykovej praxe, v ktorej sa
kladú èoraz väèie nároky na komunikaènú presnos, a ktorá si priam vyaduje peciálne typy prekladových slovníkov. V súlade s pragmatickými poiadavkami jazyka sa i aplikovaná lingvistika èoraz viac
zaèína zaobera tvorbou homonymických slovníkov, a to tak v rámci jedného systému slovnej zásoby,
ako aj v rámci dvoch rozlièných lexikálnych systémov.2 Predmetom náho záujmu bude lexikografické
spracovanie homonymných slov v rámci dvoch slovných zásob geneticky, truktúrne a kultúrne blízkych slovanských jazykov. Názov interlingválne homonymá pouívame ako synonymum k domácemu
termínu medzijazykové homonymá, ktoré sme prevzali z domácej terminológie.3 Otázku terminologického (i teoretického) vymedzenia medzijazykových (interlingválnych) homoným, tzv. zradných slov, aproxymatov a pod. domáca a zahranièná lexikológia a lexikografia ani dnes neriei jednotne.4 Pre nae
PhDr. Radmila Horáková, Slavistický kabinet SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava.
F. Mikloiè: Pismo Bleiweißu; pod¾a VIDOVIÈ -M UHA, A.: Èas in prostor, ujeta v slovenski slovar 20. stoletja. In:
35. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Zbornik predavanj, Ljubljana 1999, s. 7.
2
Okrem známeho Slovníka rusko-èeské homonymie a paronymie J. Vlèeka (Praha 1966) sa postupne zaèína spracúva aj junoslovanská homonymická lexika (ÈÂÀÍÎÂÀ , Ö., À ËÅÊÑÈ÷, Ì.: Ñðïñêî-áóãàðñêè ðå÷íèê òåìàòñêè
õîìîíèìíè. Âåëèêî Òúðíîâî, ÏÈÊ 1999) a ako súèas doktorandských prác vznikajú ïalie slovníky. Pomerne
dobre je prezentovaná po¾sko-inojazyèná homonymná lexika: LOTKO, E.: Zrádná slova v poltinì a èetinì (1987);
PANÈÍKOVÁ , M.: Zradné slová v po¾tine a v slovenèine. Lexikológia po¾ského jazyka. Bratislava, 1993; TOKARZ, E.:
Pu³apki leksykalne. S³ownik aproksymatów polsko-chorwackich. Katowice, l¹sk 1998; TOKARZ, E.: Pu³apki leksykalne. S³ownik aproksymatów polsko-s³oweñskich; KARPACZEWA , M. SYMEONOVA, Ch.  TOKARZ, E.: Pu³apki leksykalne.
S³ownik aproksymatów polsko-bu³garskich. Red. E. Tokarz. Katowice, ³¹sk 1994. Katowice-l¹sk 1999;  IPKA,
D. a kol.: Reènik srpsko-poljskih medjujezièkih homonima i paronima. Wydawnictwo naukowe, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznañ 1999 a iné.
3
Zásadnú túdiu o medzijazykovej homonymii napísal u nás D. Kollár: Medzijazyková homonymia. In: Studia Academica Slovaca, 11, 1987, s. 229-233.
4
Na ilustráciu uvádzame pomenovania medzijazykových homoným v nieko¾kých jazykoch: francúztina (francúzski trukturalisti): les faux amis du traducteur, pièges du vocabulaire; nemèina: falsche Freunde des Übersetzers, irre*
1

13

potreby, s prihliadnutím na irí slavistický kontext, za medzijazykové homonymá v zhode s D. Kollárom povaujeme slová s akustickou/grafickou, resp. akustickou a grafickou zhodou slov, ale s rozdielnym významom, v rámci dvoch alebo viacerých jazykových systémov.5 Nazdávame sa, e význam
slovníkov interlingválnych homoným by sa nijako nemal podceòova. Na odôvodnenie tejto skutoènosti pripomenieme nieko¾ko ukáok z jazykovej praxe.
1.2 Lexika, pomocou ktorej zaèíname prednáa chorvátsky, resp. srbský jazyk slovenským tudentom èi slovenský jazyk chorvátskym tudentom, resp. srbským tudentom, u na samom zaèiatku bude
vyvoláva znaèný komunikaèný um. Pri osvojovaní si nového jazyka bude znaène frekventované
interlingválne homonymum slovo, ktoré v týchto troch jazykoch má odliný význam. V chorvátèine
a srbèine lexéma slovo má význam lexémy písmeno, graféma, prièom základným ekvivalentom slovenskej
lexémy slovo bude v chorvátèine rijeè a v srbèine reè (porov. Horáková, 1999). Ïalí reazec slov so
zloitými vzahmi medzi ich významom a formou bude predstavova základnú orientácia v èase  vzah
homonymných slov hodina (= 60 minút) a rok (= 365 dní). V ilustráciách budeme vychádza zo Srbochorvátsko-slovenského a slovensko-srbo-chorvátskeho slovníka E. Horáka (1991), ïalej Horák,
SHS. Chorvátska a srbská lexéma godina má v slovenèine významový ekvivalent v slove rok. Porov.:
godina f : 1. rok: kolska godina  kolský rok; nova godina  nový rok; za godinu dana  za (jeden)
rok; iduæe godine  na budúci rok) 2. roèník: na prvoj godini  v prvom roèíku; 3. roèník (èasopisu).
(Horák, SHS s. 81). Slovenská lexéma rok má v chorvátèine význam godina, zatia¾ èo chorvátska a srbská
lexéma rok znaèí v slovenèine termín, resp. obdobie. Porov.: rok Npl -ovi m : termín, lehota garantni rok
 záruèná lehota; po isteku roka  po vypraní (záruènej) lehoty, postaviti, odrediti rok  stanovi,
urèi termín; produiti rok  predåi termín; ispitni rok  skúkové obdobie, vojni rok  vojenská
sluba (Horák, SHS s. 265). Chorvátska lexéma èas má v slovenèine význam lexémy chví¾a, èas1. Porov.:
Npl -ovi m: chví¾a, moment, okamih za tili èas  za okamih; svaki èas  kadú chví¾u), zatia¾ èo srbská
lexéma èas má význam slova hodina (v kole) hodina, lekcia. Porov.: èas srpskog jezika  hodina
srbského jazyka. Významový ekvivalent slovenskej lexémy èas je chorvátska lexéma vrijeme, resp.
srbská lexéma vreme. Nepriaznivú interferenciu v srbèine, chorvátèine a slovenèine spôsobuje aj adv.
èas2: hneï, raz, tu. Porov.: èas ovo, èas ono  hneï to, hneï ono; èas jedan, èas drugi  raz jeden, raz
druhý; èas ovamo, èas onamo  raz sem, raz tam; to èas hoæe, to èas neæe  tu chce, tu nechce (Horák,
SHS s. 53). Za povimnutie stojí fakt, e pri osvojovaní si srbèiny, chorvátèiny, resp. slovenèiny lingvodidaktická prax poukazuje na iroké pole moných chýb v dôsledku nepriaznivej interferencie neplnovýznamových slov, najmä homonymných predloiek na, za, o, od. Na ilustráciu uvedieme nieko¾ko príkladov z benej reèi srbských, resp. chorvátskych tudentov slovakistiky èi slovensko-chorvátskych alebo
slovensko-srbských bilingvistov: uèím sa za skúku, viem za to, to je jeden od nich, stara sa za diea,
previes z chorvátèiny na slovenèinu. Porov.: uèím sa na skúku//v srbèine a chorvátèine  uèim za
ispit; vieme o tom  (mi) znamo za to; jeden z nich  jedan od njih; stara sa o diea  brinuti se za
dijete; preloi z chorvátèiny do slovenèiny  prevesti s hrvatskog na slovaèki. Ukazuje sa, e z lingvodidaktického aspektu bude slovenský, chorvátsky a srbský homonymický predlokový jazykový materiál nároèný a zloitý. Navye vo frekvenèných slovníkoch predloky sú na najvyom rangu. V rovine
obsahu sa zhodujú iba na 30%, zatia¾ èo v rovine formy sa zhodujú a na 70% (Horák, 1973). Homonymia
predloiek je zdrojom chýb v rovine lexikálnej aj syntaktickej (chybné väzby a i.). Porovnali sme 100
führende Fremdwörter; angliètina: misleading words, false friends; rutina: ìåæäóÿçû÷íûå àíàëîãåìû, ëîæíûå
äðóçüÿ ïåðåâîä÷èêà, ëîæíûå ýêâèâàëåíòû; bielorutina: ìiæìîâíà îìîíiìiÿ, ìiæìîâíi îìîíiìi; po¾tina: myl¹ce podobieñstwa jêzykowe, pu³apki leksykalne, zradliwe wyrazy, wyrazy o podobnym brzmieniu a odmiennym
znaczeniu, wyrazy o identycznym lub podobnym brzmieniu, wyrazy o identycznym lub podobnym zapisie, lecz
o odmiennym znaczeniu, fa³szywi przyjaciele t³umacza, falsi-ekwiwalencja miêdzyjêzykowa, z³udne odpowiedniki;
èetina: mezijazyková homonymie, zrádná slova, falení pøátelé pøekladatele; slovenèina: medzijazykové homonymá, zradné slová, faloní priatelia prekladate¾a, medzijazykové paralely (analógie); chorvátèina: meðujezièna
homonimija, meðujezièni homonimi, lani prijatelji prevodioca, paronimi; srbèina: ìåó¼åçè÷êà õîìîíèìè¼à,
ìåó¼åçè÷êè õîìîíèìè, ëàæíè ïðè¼àòåè ïðåâîäèîöà, ïàðîíèìè; slovinèina: medjezièna homonimija, medjezièni homonimi; bulharèina: ìåæäóåçèêîâà îìîíèìèÿ, ëåêñèêàëíè óñïîðåäèöè, àïðîêñèìàòè, äóáëåòè.
5
KOLLÁR, D.: Medzijazyková homonymia. In: Studia Academica Slovaca, 1987, roè. 11, s. 229-233.
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najfrekventovanejích slovenských slov (Mistrík, 1969, s.132-135) s ich chorvátskymi ekvivalentmi.
Identickú (obdobnú) formálnu truktúru malo 59 slov. V homonymnom vzahu bolo 33 slov. Z porovnate¾ných slovníkov, ako sú Krátky slovník slovenského jazyka (1993) a Rjeènik hrvatskog jezika V. Aniæa
(1997) sme vyexcerpovali do 600 medzijazykových homoným, èo z aspektu lingvodidaktiky nebude
zanedbate¾né.
1.3 Kultúrna a truktúrna blízkos slovenèiny, chorvátèiny a srbèiny, blízka základná slovná zásoba (výraznejie odchýlky nájdeme v bulharèine a macedónèine), umoòuje ich nosite¾om relatívne
dobrú vzájomnú zrozumite¾nos. Azda preto sa vzájomný preklad v rámci týchto tzv. malých slovanských jazykov povauje sa menej nároèný. Málo sa písalo o slovensko-srbských a slovensko-chorvátskych vzájomných prekladoch. Záujem prekladate¾skej kritiky o kvalitu slovenskej prekladate¾skej
produkcie nie je uspokojivý. Pritom príklady zo slovenskej prekladovej literatúry i z pera renomovaných
prekladate¾ov poukazujú na úskalia medzijazykovej homonymity. (Pozri v knihe B. Chomu6: Prokleti
grad  Prekliaty hrad namiesto Prekliate mesto; Pod starimi krovovi  Pod starými krovmi namiesto
Pod starými strechami, Teleæi odrezci  Te¾acie odrezky namiesto Te¾acie rezne (s. 120), biti opravdan
 by opravdivý namiesto by ospravedlnený (s. 72), Streljice  Strely namiesto ípy; Plavo cvijeæe 
Plavé kvety namiesto Modré kvety (s. 158); Putnik  Pútnik, namiesto Cestovate¾ (s. 17), a iné. Vzájomné preklady v rámci junoslovanských jazykov výstine ilustrovala N. Opanèiæová: Slovinský názov
filmu Kad zakon postane navada uverejnili v Chorvátsku v nenáleitom chorvátskom preklade Kad
zakon postane navika (v slovenèine: Keï sa zákon stane zvykom, zovednie, prestane sa vníma ako
zákon). Slovinská lexéma zakon má nieko¾ko významov: zákon  zbierka predpisov daného tátu;
zakon  manelstvo (chorvátsky ekvivalent  brak). Náleitý chorvátsky preklad mal by Kad brak
postane navika (v slovenèine Keï sa manelstvo stane zvykom). Slovinský názov filmu Vlakom na
Dunav v chorvátskej redakcii nenáleito preloili do chorvátèiny Vlakom na Dunav (v slovenèine
Vlakom cez (rieku) Dunaj). Slovinci majú pre Viedeò toponymum Dunav a pre rieku Dunaj hydronymum Donava. Náleitý preklad v chorvátèine by mal by Vlakom u Beè (v slovenèine: Vlakom do
Viedne; porov.: Opanèiæ, 1995). Zaujímavé bude porovna slovenskú a slovinskú slovnú zásobu
z aspektu homonymných vzahov, ktoré spôsobujú nezriedkavé komunikaèné umy aj v medzinárodných kontextoch7 Porov v slovinèine Slovenka  prísluníèka slovinského národa, Slovenske eleznice  slovinské eleznice; v slovenèine Slovenka  prísluníèka slovenského národa, slovenké eleznice  eleznice Slovenskej republiky; diea  otrok; drevený  lesni; drevo  les; drevorez  lesorez;
dvojbodka  dvopièie; kravská koa  kravina; lacnota  cenjenost; lacný  cenen; ¾udový  ljudski;
obed  kosilo; obedova  kositi; prsník  dojka; s¾úbim  obljubim; sluha  hlapec; viedenský 
dunajski; vo¾ný  prosti; zadychèaný  zasopljen; zlý  hudoben, resp. homonymné slová, ktoré
namiesto vokálu u majú vokál o : múdri  modri; budem  bom; ruky  roke.
1.4 V podmienkach slovensko-srbského a slovensko-chorvátskeho bilingvizmu, ktorého nosite¾om sú najmä tamojie slovenské enklávy, sa vytvoril relatívne pestrý korpus homonymnej lexiky.
V kontexte príbuzných jazykov blízkych slovanských kultúr a slovných zásob jazykov, akými sú srbèiCHOMA . B.: Chorvátska literatúra. Slovník spisovate¾ov. Bratislava 1999.
Na paraolympiáde v Soule (1988) bol olympijským víazom v plaveckej disciplíne Slovák, avak vyhlasovanie
víaza bolo sprevádzané nenáleitými tátnymi symbolmi (slovinská hymna, slovinská zástava).
8
Vojvodinská slovenèina funguje v dlhodobom kontakte so srbèinou viac ne 250 rokov a slovenèina v Chorvátsku
v dlhodobom kontakte s chorvátèinou viac ne 150 rokov, v rozlièných sociolingvistických podmienkach.
9
Porov. v benej vojvodinskej slovenèine spojenie slovenská gymnázia namiesto slovenské gymnázium (v srbèine ta
gimnazija). Uvedená syntagma poukazuje na interferenciu, ktorá zasahuje paradigmatické vzahy v konkrétnej
sociolingvistickej situácii minoritnej slovenèiny v kontakte s majoritnou srbèinou, resp. chorvátèinou, keïe medzijazyková homonymia zasahuje gramatický rod uvedených substantív i adjektív, èím sa ovplyvòuje ich skloòovanie
pod¾a srbskej, resp. chorvátskej paradigmy: slovaèka gimnazija  slovenská gymnázia, slovaèke gimnazije  slovenskej
gymnázii, slovaèkoj gimnaziji  slovenskej gymnázii, slovaèku gimnaziju  slovenskú gimnáziu, o slovaèkoj gimnaziji
 o slovenskej gymnázii, sa slovaèkom gimnazijom  so slovenskou gymnáziou namiesto náleitého skloòovania:
slovenské gymnázium, slovenského gymnázia, slovenskému gymnáziu, o slovenskom gymnáziu, so slovenským gymnáziom. Podobne napr: taj auto  ten auto namiesto to auto; taj radio  ten rádio namiesto to rádio atï.)
6
7
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na a slovenèina, resp. slovenèina a chorvátèina8 medzijazykovú homonymiu pozorujeme na vetkých
rovinách jazykového systému.9 Pozoruhodné je e v uvedených sociolingvistických podmienkach
medzijazyková homonymia nespôsobuje komunikaèné umy. V slovenských elektronických médiách
vo Vojvodine mono poèu vety typu: Úplatky za telefón sa budú prijíma v pondelok od... do...
Slovenské slovo úplatky je tu nenáleito pouité vo význame srbského slova uplate; Uplate za vodovod æe se primati od ... do, v slovenskom preklade Platby (poplatky) za telefón sa budú prijíma
v pondelok od ... do. Iný príklad z rozhlasu ... zaznejú srbské hradské piesne. Náleitý preklad srbskej
syntagmy gradske pesme mal by mestské piesne. Vo vzájomnej komunikácii slovensko-chorvátskych èi slovensko-srbských bilingvistov nespôsobí komunikaèný um ani takáto veta Máme muku
s vodou (v chorvátèine a srbèine Imamo muku s(a) vodom)  máme problémy (trápenie) s vodou.
1.5 Interlingválna homonymia z uvedených aspektov nám jasne signalizuje potreby jazykovej
praxe: aplikovaná lingvistika by sa mala venova interlingválnej homonymnej lexike predovetkým
z lexikografického aspektu. Prekladatelia, tlmoèníci, uèitelia èi tudenti, ktorí si osvojujú blízky slovanský jazyk sa u nezaobídu bez príruèiek a slovníkov, v ktorých sa medzijazyková homonymia zoh¾adní.
2.1 Doterajia práca na zostavovaní slovníkov interlingválnych homoným nám naznaèuje odpoveï na otázku, preèo lexikografická prax ïaleko zaostáva za teóriou. Medzijazyková homonymia v rodine
slovanských jazykov, najmä v ich lexikálnych systémoch, funguje ako hlavný generátor nepriaznivej
interferencie. Vzh¾adom na závanos negatívneho vplyvu medzijazykovej homonymie pri vzájomnom
osvojovaní si slovanských jazykov èi v prekladate¾skej praxi musíme kontatova, e lexikálna homonymia v slovanských jazykoch je lexikograficky spracovaná celkom neuspokojivo. Keï porovnávame
kvantitu teoretických výskumov medzijazykovej homonymie s kvantitou jej aplikácie najmä v lexikografickej praxi, ukazuje sa, e o medzijazykovej homonimii sa viacej uvaovalo, no menej sa s òou autori aj
prakticky, lexikograficky vyrovnávali.
2.2 Ak odhliadneme od spomínaného Slovníka rusko-èeské homonymie a paronymie J. Vlèeka,
v súèasnosti sú známe predovetkým po¾sko-inoslovanské slovníky. Nie vetky doterajie (prístupné) príruèky tohto typu sú toti slovníky v pravom zmysle slova, ale skôr slovníky priradené k vysokokolským príruèkám o medzijazykovej homonymii. Takou je aj príruèka Zrádná slova v poltinì a èetinì
E. Lotku urèená tudentom, pedagógom a prekladate¾om. Repektuje najirie potreby pouívate¾ov
z h¾adiska lingvodidaktiky i translatológie. Skladá sa z dvoch èastí  z výkladu o lingvistickom poòatí
zradných slov a z vlastného slovníka zradných slov. Lexikografické spracovanie èesko-po¾ských homoným je tu z lingvodidaktického zrete¾a úèelné pre tudentov i pre pedagógov. Výklad homonymných
hesiel sa opiera o najnovie po¾ské a èeské slovníky, ktoré majú kodifikaèný ráz. týlovo príznakové
slová sa uvádzajú v obmedzenej miere (týka sa to i nespisovných slov). Na ilustráciu lexikografického
spracovania homonymného hesla v príruèke Zrádná slova v poltinì a èetinì E. Lotku uvedieme
homonymné heslo zakon (s. 48):
zakon
1 . náboenská organizace, øeholní øád:
Vstoupil do øádu.

ZAKON  ZÁKON
zákon
1 . obecná právní norma: Stojí mimo zákon.
Jest wyjêty spod prawa!
2 . obecnì platný øad vìci, zákonitost:
Zná zákon totonosti.  Zna prawo.
to¿samoci;
3 . zvyklost, daná zásada : Je to podle
zákonù módy.  Jest to zgodne
z mod¹;
4 . pravidlo, princíp: Také umìní má své
zákony.  Równie¿ sztuka ma swoje
regu³y

2.2.1 Zo spracovaného hesla vidíme, e formálne totoné homonymné slová zakon a zákon
(abstrahujeme od fonetickej roviny), sa významovo celkom odliujú. Pri sémantizácii hesla v exemplifikáciách nenachádzame ani jeden spoloèný alebo korepondujúci význam, èo by sa komponento16

vou analýzou alebo etymologickým rozborom mohlo poprie, resp. vyvodi spoloèné èi korepondujúce sémy medzi konkrétnymi homonymami, èím by sa poodhalila sémantická nevyèerpate¾nos
v spracovaní hesla. Rovnako tak by túto skutoènos potvrdil i etymologický prístup. Úsporným
a výstiným spôsobom sémantizácie èi exemplifikácie, nemono vyèerpa sémantiku heslového slova. Exemplifikácie sa v tomto slovníku uvádzajú v jednoduchých vetách alebo v slovných spojeniach aj v preklade, (tzv. zrkadlový spôsob), prièom sa uvádza iba jeden z moných významov
homonymných slov, a to najèastejie neutrálny. Nazdávame sa, e tento model lexikografického
spracovania zradných slov E. Lotka v ïalích slovníkoch tohto typu zatia¾ nebol prekonaný.
2.3 Obdobný charakter má vysokokolská príruèka Zradné slová v po¾tine a slovenèine
M. Panèíkovej, ktorá obsahuje výber po¾sko-slovenských medzijazykových homoným vypracovaný
pod¾a slovenských a po¾ských normatívnych slovníkov. Pri jednotlivých homonymách sa uvádzajú aj
viaceré významy a lexikografické spracovanie hesiel v slovníku je tie zrkadlové, èím sa roziruje
monos jeho pouitia rovnako pre slovenských ako i pre po¾ských pouívate¾ov.
2.4 Zo slovanských jazykov je pri tvorbe slovníkov interlingválnych homoným najproduktívnejia azda po¾ská slavistika. V rámci série Pu³apki leksykalne vyli v Po¾sku tri po¾sko-junoslovanské
slovníky. Najprv vyiel S³ownik aproksymatów polsko-bu³garskich (1994, 287 s.) v autorskom spracovaní M. Kãrpaèevovej, Ch. Simeonovej a E. Tokarza. Druhým slovníkom v tejto sérii bol S³ownik
aproksymatów polsko-chorwackich E. Tokarza (1998, 381 s.), ktorý obsahuje 560 chorvátsko-po¾ských
homonymných slov zo súèasného spisovného chorvátskeho a po¾ského jazyka. Autorom tretieho
slovníka S³ownik aproksymatów polsko-s³oweñskich (1999, 605 s.) je tie E. Tokarz. Slovníky sú adresované tudentom slovanských filológií a prekladate¾om. Z formálneho i obsahového h¾adiska sú
vetky tri slovníky vypracované pod¾a rovnakej schémy  úvod, poznámky, bibliografia, skratky a vlastný
slovník interlingválnych homoným. Z dostupných slovníkov tohto typu sú uvedené tri po¾sko-junoslovanské slovníky interlingválnych homoným nateraz najrozsiahlejie a najúplnejie.
2.4.1 Korpusy týchto troch slovníkov pozostávajú z interlingválnych homonymných slov súèasnej tandardnej slovnej zásoby, ktoré autor vyexcerpoval z po¾ského trojzväzkového výkladového
slovníka S³ownik jêzyka polskiego (1978 - 1981). Svojím rozsahom (okolo 70 000 hesiel) sú porovnate¾né s normatívnym jednozväzkovým výkladovým slovníkom Rjeènik hrvatskog jezika V. Aniæa (1991)
a slovníkom slovinského spisovného jazyka Slovar slovenskega knjinega jezika (1994).
2.4.2 Pri spracovaní homonymného hesla zodpovedá jeho truktúra povahe a typu slovníka. Heslá
sú usporiadané pod¾a po¾skej abecedy a zvýraznené tuènou verzálkou. Podávajú sa v základných
gramatických tvaroch so základnými kvalifikátormi, významovými ekvivalentmi a exemlifikáciou. Odliné významy sú vytlaèené kurzívou a kadý význam sa uvádza v slovinsko-po¾skom a po¾sko-slovinskom preklade. Na porovnanie rozlièných moností lexikografického spracovania interlingválneho homonymného hesla zo slovníka S³ownik aproksymatów polskos³oweñskich od E. Tokarza sme opä
vybrali po¾sko-slovinské homonymum zákon (s. 571):
zakon (m.)
1 . organizacja religijna grupuj¹ca ludzi
prowadz¹cych wspólne ¿ycie, oparte na
celu realizowania wzorów ¿ycia
religijnego w sposób bardziej
rygorystyczny i doskona³y ni¿ to czyni¹
przeciêtni wyznawcy danej religii 
samostan, cerkevni red

ZAKON  ZAKON
zakon (m.)
1 . splono veljaven pravni predpis
z najvijo pravno moèjo, podrejen
ustavi  ustawa
2 . ed. celota takih in iz njih izvirajoèih
pravnih predpisov  prawo
3 . stalna, nujna zveza med doloèenimi
stvarmi, pojavi v naravi ali kaki
dejavnosti  przymierze
4 . pravilo, naèelo, ki je pogoj pravilnosti,
vrednosti kake lastnosti, dejavnosti 
prawo
zakon (m.)
z zakonom urejena ivljenska zveza
mokega in enske  ma³¿eñstwo
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2.4.3 Èo i len tieto dve ukáky spracovania viacnásobne homonymného slova zákon, ktoré nachádzame v základnej slovnej zásobe i v ostatných slovanských jazykoch, nám potvrdzujú, e lexikograficky spracova peciálnu homonymnú medzijazykovú lexiku nebude také jednoduché. Ide o to, e
v geneticky príbuzných jazykoch máme formálne do èinenia s lexikálnym inventárom medzisystémového súboru slov. Tieto slová predstavujú pecifický sémantický interlingválny systém, ktorý nie je
jednoduché dvojjazyène lexikograficky spracova. Ako formálne (zvukovo, graficky) zhodné èi podobné lexémy existujú interlingválne homonymá v dvoch èi viacerých jazykových systémoch s úplne
alebo èiastoène odlinou sémantikou. Dané lexémy figurujú v podstate ako ekvipolentné opozície
medzi jednotlivými jazykovými systémami. Pri lexikografickom spracúvaní lexikálnych významov medzijazykových homoným je dôleité aj to, e sa niekedy ich významy zhodujú alebo korepondujú s jedným
významom, zatia¾ èo v ïalích významoch sa celkom odliujú. Niekedy sa korepondujúce lexikálne
významy odliujú v tom, e v jednom jazyku ide o hlavný význam, zatia¾ èo v inom porovnávanom
jazyku o význam sekundárny alebo odliujúci sa inou tylistickou príznakovosou. Podobne je to aj
pri slovách cudzieho pôvodu, ktoré nemajú v slovanských jazykoch vdy rovnaký význam. V slovenèine môu napr. figurova ako neutrálne slová, zatia¾ èo v srbèine /chorvátèine môu by týlovo
príznakové a pod.
2.4.4 Treba uvies, e v uvedených príruèkách a slovníkoch sa do vlastného inventára homonymných hesiel nezaraïujú neplnovýznamové homonymné slová, ktoré sú na najvyom frekvenènom
rangu a poskytujú iroký priestor pre moné chyby.
3.1 Z pozície pouívate¾a a na základe nieko¾koroènej práce s homonymnými heslami chceme
uvaova nad tým, ako by sa malo najadekvátnejie spracova interlingválne homonymné heslo.
Vychádzame aj z toho, e pri tvorbe týchto pecifických slovníkov by sa malo prihliada na ich zacielenie, najmä na praktické potreby pouívate¾ov. Pritom si uvedomujeme, e tvorba slovníka medzijazykových homoným je nesmierne nároèná, ak sa majú úsporne a výstine a pritom èo najúplnejie zobrazi
zloité vzájomné vzahy medzi homonymami.
3.2 Pri naom pokuse o lexikografické spracovanie zloitých vzahov medzi homonymnými slovami si zoberieme príklady z prvých dvadsiatich najfrekventovanejích slov v Slovníku slovenského
jazyka (Mistrík, 1969). Medzi týmito dvadsiatimi slovami je a sedem medzijazykových slovenskosrbských homoným: a  a, by  biti, v(o)  u, ako  ako, do  do, ma  imati, o  o, za  za. Pre vetky
tieto slová je pri ich vysokej frekvencii príznaèná ich viacvýznamovos, ktorá komplikuje postihnutie
vzájomných vzahov medzi nimi. Na ilustráciu uvedieme najfrekventovanejie slovo v obidvoch jazykoch  spojku a. Vychádzame z Krátkeho slovníka slovenského jazyka (1997, s. 41) a slovníka srbského jazyka Reènik srpsko  hrvatskoga jezika knjiga prva AE (Novi Sad  Zagreb 1967, s. 37):
Slovenský jazyk

Srbský jazyk

A

A

a2 conj.
1. A. priraï. vyjadruje zluè. vzah: brat a sestra (skr.
a pod.) (...)
2. odporovací vzah (obyèajne so záporom); ale: u
bolo tma a matere nikde; a jednako; a predsa

a2 vezn.
1. suprotni za vezivanje dveju suprotnih radnji: Jo
mi nije dola volja, a valjda æe doæi! Kranè.
2. sastavni a. za vezivanje dveju istovremenih ili sukcesivnih radnja ili naporednih osobina: Sedi u bati
i ostri brijaèe, a pevuca kroz zube. Srem. b. pri nabrajanju: iz sjemena nastaje vlat, a iz vlati klas, a od
klasa kruh, a kruh se pretvara u krv, a krv postaje
èovjekom. Krl.
3. rastavni:ili  A poao u njivu, a u drva, a u vinograd, a u livadu  svakad æe je (puku) poneti. Gli.

3. dôsledkový vzah (najmä vo výrazoch a preto,
a teda, a tak); preto: preèítaj si to, a tak sa presvedèí
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4. stupòovací vzah (najmä vo výrazoch aa aj, a
najmä, a ani): ostarol, a najmä schudol
5. vysvet¾ovací a príèinný vzah, obyèajne vo výrazoch a veï, a to (nepráv. a síce): sedem dielov
sveta, a to...
6. vyluèovací vzah (najmä vo výraze a èi): bolo nás
desa a èi dvanás
7. prípustkový vzah: smejú sa a vec je vána
B. podraï. a èo vyj. krajnú podmienku, aj keï: a èo
sa na hlavu postavíte, urobím to
II. èast. 1. nadväzuje na situáciu a uvádza najmä opyt.
a zvol. vetu: a skadee si? a daj mi s tým pokoj! a vy
tu? a tak! a ták! výraz dovtípenia sa.2. no a? v replike vyj. nepochopenie, nesúhlas ap.
III. a, á cit. vyjadruje rozlièné pocity (prekvapenie,
rados, iróniu ap.): á, vitajte!

4. za pojaèavanje.  Ako ti se ne svidja, a ti idi.
5. pleon. obièno u stihovima, radi pojaèavanja ili radi
dopune broja slogova.  Ukraj mene Srba nijednoga,
sve prsnulo a od jada moga. Radiè.

a3 uzvik (razlièito naglaeno a)
1. za dozivanje, pitanjje, odricanje, potvrdjivanje, priseæanje i izraavanje razlièitih emocija.  A brate
rodjeni, a!  vièe on stegnuta glasa. Djur.
2.za podraavanje, oponaanje graje, zamuckivanja,
detinjeg plaèa i sl.  A-a-a-a-a!- zagrajae djaci.
Srem.

3.2.1 U na prvý poh¾ad je zrejmé, e významovo sa tieto dve homonymá znaène odliujú,
a to u preto, e v srbèine, ako vidno, má spojka a menej významov. Hlavný významový rozdiel
medzi nimi je ten, e slovenská spojka a má hlavný význam zluèovací, zatia¾ èo srbská èi
chorvátska spojka a má význam odporovací. Významovým ekvivalentom slovenskej zluèovacej spojky a je srbská a chorvátska spojka i. Takáto významová neekvivalencia platí aj o ïalích významoch (odporovacom, dôsledkovom, stupòovacom, vysvet¾ovacom, príèinnom, vyluèovacom a prípustkovom), ktorých ekvivalentom sú poväèine iné srbské èi chorvátske
spojky, a nie formálne zhodná spojka a. Lexikograficky dôkladne spracova tieto významové
ekvivalenty znamená rozsiahlo rozpracova celé heslo so sémantizáciou, vyznaèením významov a exemplifikácií. Navye by kvôli preh¾adnosti bolo potrebné vyui celý systém lexikografických znakov a symbolov.
3.3 Ve¾mi zloité vzahy medzijazykovej homonymie nastávajú aj pri druhom najfrekventovanejom slove  slovese by  biti. U aj preto, e slovenskému pomocnému slovesu by je
ekvivalentom v srbèine èi chorvátèine v existenciálnom význame sloveso ma (imati). Zloitým vzahom medzi týmito dvoma vzájomnými homonymami v slovenèine a srbèine venovala
náleitú pozornos M. Myjavcová.10
3.4 Tretie najfrekventovanejie slovo v slovenèine je predloka v, ktorá nemá v chorvátèine
(v srbèine) priamy formálny ekvivalent v, ale u. Lexikograficky spracova tieto dve homonymá
sauje tá skutoènos, e ekvivalentom chorvátskej predloky u je slovenská predloka do,
ktorá je na vysokom frekvenènom (dvanástom) mieste. Na komplikovanos lexikografického
spracovania týchto troch predloiek poukazujú ich navzájom neporovnate¾né významy. Navye má slovenská predloka u v srbèine iné ekvivalenty, najèastejie predloku kod.
MYJAVCOVÁ , M.: Sloveso by v slovenèine a srbochorvátèine a vplyv srbochorvátèiny na pouívanie tohto slovesa
v reèi Slovákov vo Vojvodine. In: Zborník spolku vojvodinských slovakistov 1, Nový Sad 1979.
10
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3.5 Úlohou lexikografa je vyjadri obsah, sémantiku lexikografickej jednotky, urèi jej ekvivalent, tylistické hodnotenie, ale aj konotatívne vlastnosti jednotky, ktorá má hodnotiaci alebo
expresívno-emocionálny charakter. Uvedené príklady spracovania homonymného hesla ilustrujú odliné lexikografické prístupy jeho spracovania. Pri prvých dvoch ilustráciách sa mono domnieva, e ide o èo najúspornejie spracovanie homonymných hesiel, o úsilie nezaaova pouívate¾a rozliènými kvalifikátormi, resp. ïalou sémantizáciou homonymných lexikálnych dvojíc, aby sa nestali pre pouívate¾a komplikované a nepreh¾adné. Pri tretej ilustrácii sa
zase mono domnieva, e sémantizácia hesla je pod¾a princípov spracúvania hesla vo výkladových slovníkoch príli obsiahla a neupozoròuje na úskalia medzijazykovej homonymie.
4.1 V závere si kladieme otázku, ako by sa malo postupova pri lexikografickom spracúvaní hesla medzijazykovej homonymnej lexiky pri úspornom vyjadrení paradigmatických a syntagmatických vzahov v ich sémantickej a syntaktickej zloitosti a pritom zoh¾adni potreby
rozlièných skupín pouívate¾ov (tudenti, prekladatelia , bilingvisti) tak, aby bol slovník zacielený aj funkène? Súèasná poèítaèová lingvistika znaène u¾ahèila a urýchlila lexikografickú
prácu. irokú perspektívu lexikografie otvára najmä korpusová lingvistika. Jazykové korpusy
poskytujú ve¾ké mnostvo informácií o jazyku, slovnej zásobe, lexikálnej jednotke. Avak o tom,
e i dnes sa lexikografické diela rodia ako a pomaly, svedèí i naa realita  absencia nového
viaczväzkového slovenského výkladového slovníka, etymologického slovníka, nehovoriac
o odborných ekvivalenèných a peciálnych prekladových slovníkoch, akým je aj slovník interlingválnych homoným.
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Interlingvalni homonimi kao lexikografski problem
Radmila H o r á k o v á
U radu je pokrenuto pitanje leksikografske obrade i problematike specijalnih dvojeziènih rjeènika s vokabularom
meðujeziènih homonima. U sustavu slovaèkog, hrvatskog i srpskog leksika ima priblino 600 uzajamno homonimnih
rijeèi. Osobito frekventne jesu nepunoznaène rijeèi (prijedlozi, veznici). I ako slavenska primjenjena lingvistika nije
naroèito produktivna u tvorbi homonimnih rjeènika dvaju leksikalnih sistema srodnih jezika (u uporedbi s teorijom
o meðujeziènoj homonimiji) ipak, u zadnje se vrijeme poèeæe poèinju javljati rjeènici meðujeziènih homonima, to
je veoma bitno za uzajamni kontakt slavenskih jezika. Jer meðujezièni homonimi predstavljaju izvor negativne
meðujeziène interferencije. U smislu langue i parole interlingvalna homonimija smanjuje jeziènu kompetenciju
i performanciju, i na kraju krajeva i jeziènu kulturu pri osvajanju srodnog slavenskog jezika, a naroèito je opasna pri
prevoðenju ili tumaèenju. Stoga su reènici intrelingvalnih homonima u slavenskoj lingvistici neophodni osobito iz
lingvodidaktièkih i translatolokih potreba.
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Analiza semantyczna komponentów analitycznych konstrukcji
werbo-nominalnych we wspó³czesnym jêzyku s³owackim
SZYMCZAK, M.: Semantic analysis of verbal and nominal analitic constructions in contemporary Slovak
language. Slavica Slovaca, 38, 2003, No. 1, pp. 29-36. (Bratislava)
The object of this descripton will be the connections of chosen verbs with abstract nouns, called the analitic
verbo-nominal constractions: da monos, ma rados, robi kontrolu, uvies námietky . These constructions besides
the formal-syntax conditioning have got the definite semantic characteristics. The semantic charecteristics concern
conditions which noun and verb have to meet in order to be in a role of verbal component and adeguately nominal one.
The given language material ilustrates that to the most used analitic structures belong the structures with following
verbalizers: da, ma, vies, uvies. The verb in a construction is gramatical center of analitic structure its properties,
that means about the gramatical nominal component it rules. The nominal component as the proper bearing of
lexical meaning decide not any about belonging to a given semantic area, activities, states and feelings.
Linguistics. analitic verbo-nominal constructions in Slovak. Semantics of analitical structure. Verbalizer. Verbal
and nominal component. Abstract nouns.

Przedmiotem opisu s¹ po³¹czenia wybranych czasowników z rzeczownikami abstrakcyjnymi: da
monos // umoni, da radu // poradi, ma rados // radova sa, ma na starosti // stara sa, itp.,
które nazywaæ bêdziemy analitycznymi konstrukcjami werbo-nominalnymi.
Przedstawione konstrukcje werbo-nominalne, realizuj¹ce model strukturalny:
V syns+ N abstr/praep oprócz uwarunkowañ formalno-sk³adniowych odznaczaj¹ siê równie¿
okrelonymi w³aciwociami semantycznymi. W³aciwoci semantyczne dotycz¹ warunków jakie musi
spe³niaæ czasownik oraz rzeczownik, aby móg³ pretendowaæ do roli komponentu werbalnego i odpowiednio komponentu nominalnego. Na ich podstawie mo¿emy tworzyæ modele konstrukcji, które
mog¹ wyst¹piæ we wspó³czesnym jêzyku s³owackim.
Analiza zgromadzonego materia³u jêzykowego wykazuje, ¿e do najczêstszych struktur analitycznych nale¿¹ konstrukcje z nastêpuj¹cymi werbalizatorami: da, ma, robi, vies, uvies. W poni¿szej
analizie konstrukcje werbo-nominalne traktujemy jako analityzmy leksykalne, w których podrzêdny
rzeczownik jest znaczeniowo i s³owotwórczo to¿samy z czasownikiem wyjciowym, np.:
da monost niekomu // umoni niekomu nieèo
da nieèo do prenájmu niekomu // prenaja niekomu nieèo
ma nieèo k dispozícii // disponova nieèím
uvies do protokolu // zaprotokolova
vies polemiku // polemizova
Zatem struktury werbo-nominalne w naszym ujêciu  to konstrukcje, maj¹ce swój ekwiwalent syntetyczny w postaci synonimicznego czasownika. Komponent werbalny jako sk³adnik struktury analitycznej
musi spe³niaæ warunek synsemantycznoci, wnosi jako jedyne treci  znaczenia zwi¹zane z kategori¹
czasownikowoci. Sygnalizuje ró¿ne odcienie modalne, rodzaj czynnoci, informuje o fazie, tempie, czy
kauzatywnoci, a tak¿e o czysto zgramatykalizowanych parametrach, takich jak: liczba, aspekt itp. Czasownik w konstrukcji stanowi centrum gramatyczne analityzmu, bowiem decyduje o jego w³aciwociach formalnych, tzn. o formie gramatycznej komponentu nominalnego, którym rz¹dzi. Komponent nomi*
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nalny jako w³aciwy nonik znaczenia leksykalnego - semantycznie konstytutywny decyduje o wartoci
leksykalno-pojêciowej ca³ej struktury analitycznej jak i o przynale¿noci do okrelonego pola semantycznego: dzia³añ, stanów, uczuæ. Komponent ten wype³niaj¹ jedynie rzeczowniki abstrakcyjne.
Zatem rzeczownik abstrakcyjny stanowi semantyczne centrum analityzmu, natomiast czasownik
ulega procesowi deleksykalizacji, staj¹c siê czêsto gramatycznym formatywem (Harteinstein, 1994).
Znaczenie ca³ej konstrukcji analitycznej jest znaczeniem motywowanym przez charakterystyki semantyczne komponentów po³¹czenia. Ponadto znaczenie struktury odpowiada funkcjonalnie jednostce
istniej¹cej lub mo¿liwej w systemie s³ownictwa. Wskazana tutaj mo¿liwoæ ekwiwalentyzacji konstrukcji
jednoleksemowej postaci werbalnej nie oznacza, ¿e s¹ one w kontekstach w pe³ni zastêpowalne. Wchodz¹ wprawdzie w relacje synonimiczne, jest to jednak synonimia o charakterze niepe³nym, funkcjonalnym.
Uwzglêdniaj¹c kryteria semantyczne, konstrukcje werbalne daj¹ siê uj¹æ jako struktury semantycznie ekwiwalentne (maj¹ce znacznie szerszy zakres) w stosunku do swoich bliskoznaczników jednoleksemowych, np.:
ma prevahu // prevaova
robi analýzu // analyzova
uvies argumenty // argumentova
da súhlas // súhlasi
Do najbardziej frekwentowanych podstaw struktur analitycznych we wspó³czesnej leksyce s³owackiej nale¿¹ nastêpuj¹ce werbalizatory: da, ma, robi, uvies, vies itp.
Struktury z werbalizatorem da + N abstr/praep
Czasownik da (dáva) stanowi podstawê oko³o 70% wszystkich struktur analitycznych, jego
prymarne znaczenie zawiera siê w strukturze da niekomu//nieèo. Wyra¿a czynnoæ interpersonaln¹
miêdzy daj¹cym, obiektem a bior¹cym. Ka¿de znaczenie traktowane jest jako struktura hierarchiczna,
zbudowana wed³ug wewnêtrznej sk³adni. W zwi¹zku z tym czasownik da mo¿emy opisaæ zgodnie
z za³o¿eniami semantyki sk³adnikowej przez rozk³ad predykatu (Por. Grzegorczykowa, 1995, s. 107)
w nastêpuj¹cy sposób: x daje z y-owi to: x ma z i y ~ ma z i x powoduje, ¿e (y ma z)
W powy¿szym przyk³adzie dokonalimy rozk³adu czasownika da na nastêpuj¹ce sk³adniki: mieæ
oraz posiadaæ. Pierwszym argumentem z lewej jest agens [niekto], natomiast z prawej obiekt bli¿szy
[nieèo]. Adresatem czynnoci jest obiekt dalszy [niekomu].
Struktury analityczne o wyodrêbnionej podstawie werbalnej da realizuj¹ miêdzy innymi nastêpuj¹ce znaczenie: odovzda nieèo//niekomu//preèo; darova, poskytnú, udeli nieèo, czyli udzieliæ
czego // u¿yczyæ czego // uczyniæ kogo odbiorc¹ jakiej rzeczy, któr¹ siê posiada lub rozporz¹dza,
powierzyæ co, odzwierciedlaj¹c równie¿ poszczególne pozycje argumentowe. Do tej grupy zaliczymy
takie przyk³ady konstrukcji, jak: da rozkaz niekomu; da radu niekomu; da do daru niekomu//nieèo;
da niekomu odpoveï na nieèo; da monos niekomu; da príkaz niekomu; da s¾ub niekomu; da
záruku niekomu itp. Czasownik da, jako element struktury analitycznej wskazuje na relacjê czynnoci
do jej adresata. Ponadto wskazanie tej relacji, tradycyjnie wyra¿ane bywa zwi¹zkiem czasownika z form¹
celownika, np.: da niekomu//nieèo.
Generalnie, we wszystkich wybranych konstrukcjach wystêpuje znaczenie powodowania: x daje
rozkaz/prís¾ub/príkaz y-owi, to znaczy, ¿e x powoduje, ¿e y otrzymuje rozkaz
Czasownik da jest sygna³em okrelonego sposobu przedstawienia zdarzenia nazwanego komponentem nominalnym.
Z kolei J. Kaèala (Kaèala, 1993, s. 14-24) wyodrêbnia wród konstrukcji opisowych nastêpuj¹ce
grupy struktur, w których realizowane s¹ nastêpuj¹ce znaczenia:
I. poskytnú niekomu ústnu, písomnú alebo inú informáciu, np.:
da s¾ub, da prís¾ub, da vysvetlenie, da uistenie, da ubezpeèenie, da poehnanie, da povolenie, da rozkaz, da príkaz, da radu, da otázku, da intrukcie, da odpoveï, da súhlas, da
správu, da pripomienky, da záruku, da znamenie, da signál.
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II. sformova, np.:
da formu, da podobu, da tvár, da meno, da výraz, da smer, da ivot;
III. umoni niekomu//nieèo, np.:
da monos, da príleitos, da ancu, da právo, da povolenie, da oprávnenie, da do penzie.
Dla komponentu werbalnego da, oprócz wyodrêbnionych znaczeñ Slovník slovenského jazyka
(SSJ) podaje jeszcze inne znaczenia, np.: poloi, uloi niekam, np.: da nieèo do novín; da
niekoho do väzby; da nieèo do obehu (np.: nové platidlo); da nieèo do poriadku; da nieèo
dokopy, do hromady.
Przedstawione znaczenia predykatów wbudowanych w komponent werbalny dope³niaj¹ znaczenie
indywidualnego komponentu nominalnego, wyra¿onego rzeczownikiem abstrakcyjnym. Rzeczownik
abstrakcyjny jako drugi element struktury decyduje o leksykalnym znaczeniu ca³ej konstrukcji, a tak¿e
o typie ³¹czliwoci gramatyczno-semantycznej takich w³anie analitycznych czasowników. Stanowi on
semantyczne centrum i jest bardzo mocno zwi¹zany z morfemem leksykalnym ekwiwalentu jednoleksemowego, np.:
prednos z uprednostni
monos z umoni
vysvetlenie z vysvetli
rada z (po)radi
Charakterystyczne jest to, ¿e wskazane tutaj czasowniki odzwierciedlaj¹ semantykê struktury analitycznej. Odwo³uj¹c siê natomiast do elementów nominalnych struktury werbalnej, w polu ³¹czliwoci
znajduj¹ siê takie klasy leksemów abstrakcyjnych, jak: rzeczowniki nazywaj¹ce, b¹d okrelaj¹ce pewne
czynnoci, procesy. Wród nich wystêpuj¹ takie formy jak: ubezpeèenie, uistenie, znamenie (leksemy
z produktywnym sufiksem: -nie, tworz¹ce grupê s³owackich rzeczowników dewerbalnych), nastêpnie
odpoveï, súhlas, intrukcia, konzultácie, pôièka, prenájom, dar, poriadok, vedomie, itp. W sk³ad
konstrukcji z werbalizatorem da nie wchodz¹ rzeczowniki abstrakcyjne takie jak: podozrenie, povzbudenie, závis, uspokojenie, rozhodnutie, prejavenie. Powy¿sze rzeczowniki maj¹ ograniczon¹ syntagmatykê i nie wchodz¹ w relacje z werbalizatorem: da//dáva. Stanowi¹ elementy nastêpuj¹cych konstrukcji: vzbudi, vzbudzova pozornos, podozrenie, závis; venova pozornos; nájs uspokojenie,
ma prejav v nieèom; prija rozhodnutie. Ca³oæ po³¹czenia mo¿e mieæ wartoci semantyczne, które
wynikaj¹ nie tylko z sumy znaczeñ tych komponentów, ale tak¿e z sytuacji w jakich danego po³¹czenia
mo¿na u¿yæ, por. dáva konzultácie // konzultova.
Analityzmy z nadrzêdnym komponentem: da wyra¿aj¹ ró¿ne relacje temporalne, które nie maj¹
wyk³adników fleksyjnych. Stanowi¹ one funkcjonalne odpowiedniki ró¿nych form rodzaju czynnoci,
a mianowicie sygnalizuj¹ inchoatywnoæ, np.: da zaèiatok nieèomu // zaèa nieèo, inne rezultatywnoæ: da nieèo do prenájmu // prenaja nieèo, da niekoho do väzby // uväzni niekoho, da niekomu
monos // umoni nieèo, da niekomu radu // poradi niekomu//nieèo. S¹ równie¿ wyk³adnikami
znaczenia duratywnego: da s¾ub // s¾ubova nieèo niekomu, da kontru niekomu//nieèomu // kontrova niekoho//nieèo, da intrukciu niekomu // intruova niekoho. Konstrukcje wyra¿aj¹ równie¿
ró¿ne odcienie aspektowe: da radu // radi // poradi niekomu//nieèo. Struktury dokonane dominuj¹
nad niedokonanymi. Jednoczenie czasownik: da cechuje tranzytywnoæ, która wskazuje na obecnoæ obiektu: da (niekomu) (nieèo). Elementami wbudowanymi w znaczenia komponentów s¹: kauzatywnoæ, akcyjnoæ, wiadomoæ agensa, zamierzonoæ, czynnoæ która jest skierowana na obiekt
zewnêtrzny.
Struktury z werbalizatorem: ma + N abstr/N praep
Podstawowe znaczenie komponentu werbalnego: ma zawiera siê w strukturze: disponova nieèím,
vlastni nieèo. Komponent jest czasownikiem realizuj¹cym nastêpuj¹ce znaczenie: posiadania czego,
rozporz¹dzania czym. Wyra¿a równie¿ znaczenie byæ czynnym odbiorc¹ przedmiotu, tego co wyra¿a
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rzeczownik w bierniku // doznawaæ czego, uczestniczyæ w czym, np.: ma nieèo k dispozícii
// disponova nieèím; ma vplyv na nieèo // vplýva na nieèo; ma strá // strái niekoho; ma podiel
na nieèom // podiela sa na nieèom // zúèastòova sa v nieèom. Czasownik: ma jest nierozk³adalny,
podobnie jak by jego konwersem jest czasownik disponova, np.: Máme k dispozícii tieto knihy 
Tieto knihy vlastníme, alebo máme poièané na urèitý èas, disponujeme nimi (disponujeme na nejaký
èas, na nejakú dobu).
Po³aczenie komponentu werbalnego z komponentem nominalnym jest struktur¹ z wyra¿eniem przyimkowym. Wystêpuje w celowniku, np.: mieæ co do dyspozycji, a zatem dysponowaæ czym, co stanowi
przedmiot danej czynnoci. Sposób ³¹czenia siê z dope³nieniem  z obiektem jest swoist¹ w³aciwoci¹
niektórych czasowników.
Miêdzy znaczeniem prymarnym a znaczeniem jakie nabywa w strukturze analitycznej nastêpuje
pewien rozdwiêk. Znaczenie czasownika przesuwa siê w stronê znaczenia kategorialnego, czasownik
traci swoj¹ wartoæ leksykaln¹, rozpoczyna siê proces ewolucji semantycznej, którego efektem jest
poszerzenie znaczenia przenonego. Czasownik sygnalizuje pewne stany: ma rados, ma zlos, ma
nenávis, ma v nenávisti niekoho, ma pocit (strachu), itd..., przy czym znaczenie to jest konkretyzowane przez podrzêdny komponent nominalny. W ten sposób tworzy siê nowe pojêcie. Nowy sposób
tworzenia znaków jêzykowych odbywa siê w³anie za porednictwem wyrazów ju¿ istniej¹cych w jêzyku.
Konstrukcje z nadrzêdnym werbalizatorem: ma wyra¿aj¹ przede wszystkim stany, czynnoci, np.:
vlastnos osoby alebo veci: ma odvahu, ma funkciu; rozlièné stavy telesné, alebo duevné pocity:
ma rados, ma strach, ma plán // v pláne nieèo;
rozlièné stavy osôb vo vzahu k iným osobám: ma v láske, ma úctu, ma pomoc, ma v nenávisti,
ma dôveru, ma repekt, ma zlos, ma v ob¾ube, ma sympatiu, ma trápenie;
úèas na nejakej èinnosti, akcii v spoloènom ivote: ma prednáku, ma dozor, ma úèas, ma
promóciu, ma debatu, ma réiu. Przewa¿aj¹ struktury, w których komponenty nominalne wype³niaj¹
rzeczowniki nazywaj¹ce zarówno uczucia pozytywne, jak i negatywne oraz uczucia zwi¹zane z psychik¹
cz³owieka i jego stanem emocjonalnym, np.: láska, viera, dôvera, obdiv, úcta, pocit, smútok, nádej,
úfnos, nenávis, zlos. S¹ równie¿ rzeczowniki opisuj¹ce podstawowe wartoci, maj¹ce znaczenie dla
cz³owieka i jego pomylnej egzystencji, np.: ivot, sloboda. Ekwiwalenty struktur analitycznych stanowi¹ nastêpuj¹ce czasowniki: tei sa niekomu//nieèomu, veri niekomu//nieèomu, obdivova niekoho//nieèo, uctieva niekoho // cti niekoho, pociova nieèo, smúti za nieèím, nádeja sa, nenávidie niekoho, zlosti sa na niekoho//na nieèo.
Generalnie struktury, tworz¹ce konstrukcje o wspólnej semantyce uczuæ, wyra¿aj¹ przede wszystkim stan, nietranzytywnoæ, brak elementu kauzacji, brak akcyjnoci oraz niezamierzonoæ. Poza strukturami tworz¹cymi konstrukcje mentalne, konstrukcje z elementami nominalnymi mog¹ te¿ oznaczaæ ró¿ne
relacje temporalne, zwi¹zane z indywidualn¹ i spo³eczn¹ dzia³alnoci¹ cz³owieka oraz jego stosunkiem do
otaczaj¹cej go rzeczywistoci. S¹ wyk³adnikiem przede wszystkim postaci duratywnej: ma referát //
referova nieèo, ma rados // radova sa, ma debatu // debatova, ma prednáku // prednáa.
Konstrukcje analityczne odznaczaj¹ siê wiêksz¹ obrazowoci¹ i precyzyjnoci¹ ni¿ ich ekwiwalenty
jednoleksemowe. Nabieraj¹ czêsto znaczenia metaforycznego w stosunku do znaczenia skonkretyzowanego, które posiadaj¹ leksemy syntetyczne, np.: ma reè // reèni w zdaniach: Mal reè o nových úlohách
// Reènil o nových úlohách. Ró¿nica miêdzy u¿yciem konstrukcji opisowej a syntetycznej ma zabarwienie stylistyczne. Konstrukcje analityczne sygnalizuj¹ podnios³oæ, oficjalnoæ aktu jêzykowego, podczas gdy syntetyczne leksemy przekazuj¹ te sam¹ treæ, ale w sposób skodensowany. Strukturê ma reè
w odró¿nieniu od ekwiwalentu jednoleksemowego nie mo¿na rozbudowaæ o sk³adniki modalne, np.:
* mal zretelnú reè?. Natomiast zastêpuj¹cy j¹ czasownik reènil mo¿na rozbudowaæ do postaci: zrete¾ne
(výrazne) reènil. Konstrukcja analityczna zawiera w sobie równie¿ znaczenie bardzo oficjalne, np.:
zabraæ g³os w dyskusji, podczas gdy zastêpuj¹ca j¹ forma prosta reèni wskazuje na potocznoæ wypowiedzi, np.: gadaæ oraz na jej wieloznacznoæ (przemawiaæ, wyg³aszaæ mowê, gadaæ). Czasownik
kopulatywny ma jest jednoaspektowy, mo¿e tworzyæ jedynie konstrukcjê iteratywn¹, manifestowan¹
sufiksem -áva , np.: máva styky // stýkava sa obok konstrukcji duratywnej: ma styk // stýka sa.
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Reasumuj¹c: komponenty nominalne wchodz¹ce w sk³ad struktury wype³niaj¹ nomina abstracta.
S¹ w³aciwymi wyk³adnikami treci predykatywnych, takich jak: uczucia, treci mentalne i perceptywne,
np.: vplyv, námietky, prosba, ¾útos, obava. Ponadto stanowi¹ element podrzêdny struktury, to¿samy
z czêci¹ leksykaln¹ podstawy: vplýva, ¾utova, obáva sa itd...
Struktury z werbalizatorem: robi + N abstr.
Konstrukcje analityczne z frekwentywnym komponentem werbalnym robi zak³adaj¹ ³¹czliwoæ
w bierniku, a zatem s¹ tranzytywne. Stanowi¹ struktury realizuj¹ce prymarne znaczenie czasownika
opisuj¹cego wykonywanie jakiej czynnoci. Czasownik kodowo wyraza treci ogólne, które realizuj¹
sem czynnoci, zdarzeniowoci, wmontowany w treæ innych pe³noznacznych czasowników. Werbalizator robi jest sygna³em rejestru stylowego. Konstrukcje z tym czasownikiem s¹ typowe dla tekstów
spontanicznych, swobodnych, i mówionych, a on sam ma znaczenie potoczne, np.: robi analýzu //
analyzova, nieèo, robi nápravu // napravi nieèo, robi výber // vybera nieèo, robi krik // krièa.
Slovník slovenského jazyka podaje równie¿ inne znaczenie potoczne, np.:
1.
2.

zaobera sa istou èinnosou, zamestnáva v nieèim, podnika nieèo: robi skúku // skúa, robi
réiu // reírova nieèo, robi poriadok // usporiada nieèo,
pripravova nieèo: robi plán // plánova nieèo, robi montá // montova nieèo

Komponent werbalny w po³¹czeniu z nominalnym cz³onem struktury staje siê bardziej obrazowy
pod wzglêdem semantycznym. Wiele analityzmów tworzonych jest spontanicznie: robi pózy, robi
komédie, robi si posmech//posmeky, robi si arty w znaczeniu: pretvarova sa. Wskazuj¹ one na
ekspansywnoæ, ukazuj¹c intensywnoæ lub natê¿enie czynnoci. St¹d te¿ wystêpowanie analityzmów
w tej grupie jest uzasadnione. S¹ stosowane jako ich odpowiedniki jednoleksemowe.
Czasownik robi wyra¿a przede wszystkim duratywnoæ, np.: robi hukot, robi sabotá, robi
inventár, robi fuky. Inne cechy, jakie przys³uguj¹ komponentowi werbalnemu, jako elementowi struktury z³o¿onej, to: akcyjnoæ, zamierzonoæ, obecnoæ elementu kauzatywnego. W inne struktury analityczne wbudowany jest element powodowania, a tak¿e element czynnoci, np.: robi evidenciu //
evidova nieèo  evidova doklady, aktá, robi kalkuláciu, robi kariéru, robi sabotá.
Do produktywnych struktur mo¿emy zaliczyæ konstrukcje, w których komponent nominalny wystêpuje w liczbie mnogiej, np.: robi si posmeky z niekoho//z nieèoho, robi si arty, fuky, nároky,
ústupky, pokusy, pózy, komédi, poznámky, výèitky. Obok form pluralnych funkcjonuj¹ formy singularne, takie jak: robi pokrok//pokroky, robi poriadok//poriadky, robi plán//plány, robi si posmech//
posmeky. Zastosowanie pluralu w wy¿ej wymienionych strukturach sygnalizuje ró¿nice stylistyczne,
do których dochodzi u¿ywaj¹c jednej b¹d drugiej konstrukcji. Pokazuj¹ to poni¿sze przyk³ady:
robi poriadok
robi poriadky

to
to

upratova // riadi
vybavova // urovnáva urèité, právne zaleitosti, zriaïova
disciplínu v urèitom kolektíve.

Ponadto, struktura prezentuj¹ca liczbê mnog¹ wskazuje na metaforyczne znaczenie ca³ej konstrukcji, natomiast struktura w liczbie pojedynczej przedstawia zwyk³¹ czynnoæ. W polu ³¹czliwoci komponentu nominalnego znajduj¹ siê takie rzeczowniki abstrakcyjne, które sygnalizuj¹
pewne czynnoci i zjawiska, np.: prekáky, intrigy, kalkulácia, montá, krik, lomoz, podvody.
Rzeczowniki abstrakcyjne w strukturach s¹ to¿same substancjalnie z czêci¹ leksykaln¹ ekwiwalentu jednoleksemowego.
Niektóre z konstrukcji odznaczaj¹ siê semantyczn¹ ekwiwalencj¹, o innej budowie. S¹ one wówczas
konstrukcjami pokrewnymi semantycznie, np.: robi niekomu poklony // zalieèa sa, robi pózy //
pretvarova sa, robi dojem // pôsobi na niekoho, robi reklamu niekomu//nieèomu // propagova
niekoho//nieèo. Wród struktur z³o¿onych funkcjonuj¹ równie¿ takie, które zaliczane s¹ do frazeologizmów, np.: robi reèi // klebeti, robi fóry // vykrúca sa // vyhovára sa. Werbalizator robi podobnie
jak ma tworzy wielosk³adnikowe paradygmaty, np.:
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robi evidenciu
robi kontrolu

---------

vies evidenciu
vies kontrolu

---------

dra evidenciu
uskutoèòova kontrolu

Charakteryzuj¹ one rodzaj czynnoci, podkrelaj¹c jej duratywnoæ. Struktury duratywne dominuj¹ nad inchoatywnymi.
Struktury z werbalizatorem: uvies + N abstr/N praep
Konstrukcje werbalne reprezentuj¹ struktury, w których nadrzêdny werbalizator kumuluje nastêpuj¹ce znaczenie: vyjadri slovami s cie¾om vysvetli, urèi, spresni nieèo, spomenú alebo zacitova,
np.: uvies námietky, dôvody, dôkazy, detaily, argumenty. Werbalizator uvies implikuje komponent
nominalny w bierniku liczby mnogiej lub w dope³niaczu z wyra¿eniem przyimkowym, co ilustruj¹ poni¿sze przyk³ady: uvies do protokolu // protokolova, uvies do funkcie // kooptova, uvies do súladu //
zladi nieèo, uvies do pohybu // pohybova.
S³ownik podaje równie¿ struktury czasownikowe, które nie maj¹ swoich synonimicznych ekwiwalentów jednoleksemowych, np.: uvies príklady, fakty w zdaniu: Dovolím si uvies nieko¾ko citátov na
ukáku. Komponent werbalny wskazuje tutaj na kategoriê aspektu  czynnoæ dokonan¹ w odró¿nieniu od postaci niedokonanej uvádza, np.: argumenty, citáty. Z kategori¹ aspektu zwi¹zana jest postaæ
czynnoci. Komponent werbalny: uvies wraz z dookrelaj¹cym go rzeczownikiem wskazuje na terminatywnoæ, podczas gdy jego odpowiednik imperfektywny manifestuje iteratywnoæ, wzglêdnie duratywnoæ. Czasownik uvies wykazuje równie¿ tranzytywnoæ, kauzatywnoæ, czynnociowoæ. Struktury: uvies príklady, uvies dôvody, uvies fakty cechuje zamierzonoæ oraz wiadomoæ agensa.
Konstrukcja analityczna z nadrzêdnym komponentem werbalnym uvies zawiera w sobie element
kauzatywny, co wyra¿a siê w znaczeniu: spôsobi, e sa s niekým, alebo s nieèím stane, e sa niekto alebo
nieèo ocitne v nejakom stave; privies niekoho do nieèoho. Przyk³adem powy¿szego znaczenia mog¹
byæ nastêpuj¹ce konstrukcje werbo-nominalne: uvies do rozpakov, uvies do úasu, uvies do zúrivosti,
uvies do zúfalstva, uvies do pokuenia. Komponenty nominalne struktury analitycznej tworz¹ pewnego rodzaju pola uczuæ negatywnych, zwi¹zanych ze stanem emocjonalno-intelektualnym cz³owieka, np.:
Táto situácia ho priviedla do rozpakov, to znamená, e táto situácia spôsobila takéto negatívne
pocity. Znaczenie tej struktury mo¿na opisaæ nastêpuj¹co: doprowadziæ kogo do pewnego stanu emocjonalnego (stanu negatywnego) na skutek czego, jaki niezale¿nych okolicznoci. Sk³adnikiem semantycznym wspólnym dla tej struktury jest element: powodowaæ co  jaki stan emocjonalny.
Konstrukcje z werbalizatorem: vies + N abstr/N praep
W porównaniu z przedstawionymi wczeniej strukturami werbo-nominalnymi konstrukcja vies
+ N abstr/praep jest produktywna, lecz wystêpuje rzadziej w jêzyku s³owackim. Czasownik vies jest
komponentem sygnalizuj¹cym duratywnoæ, akcyjnoæ oraz tranzytywnoæ. £¹czy siê z komponentem
nominalnym w bierniku: vies boj, vies dialog, vies polemiku, vies debatu. Jest to cecha wiêkszoci
struktur werbo-nominalnych. Komponent werbalny w strukturach realizuje nastêpuj¹ce znaczenie: prowadziæ rozmowy, polemikê, debatê, walkê, czyli uczestniczyæ w jakim procesie, byæ uczestnikiem
tego procesu - polemiki, walki, debaty, na przyk³ad w konstrukcjach: vies polemiku s niekým//o nieèom:
vies polemiku s politikmi // vies polemiku o politike, o dnenej situácii, o dnenom ivote. Czasownik wi¹¿e zatem argumenty osobowe i nieosobowe oraz argumenty przedmiotowe, np.: o situácii,
o dnenom ivote. Pozosta³e znaczenia jakie przyjmuje czasownik, funkcjonuj¹c w strukturze z³o¿onej,
to :braæ co pod uwagê  bra nieèo do úvahy. Struktura ta jest obecna w stylu urzêdowym, np.:
vykonáva nieèo, obstaráva nieèo lub vies evidenciu o niekom//o nieèom. Komponent werbalny
podkrela znaczenie vykonávania istej èinnosti, vo svojom záujme, proti niekomu//nieèomu, vies boj,
zápas o nieèo//proti komu, vies (súdny) spor o nieèo, vies exekúciu proti niekomu. Jako element
nadrzêdny struktury traci swoje prymarne znaczenie spacjalne, np.: vies niekoho cez ulicu, vies
niekoho za ruku. W zwi¹zku z tym nabywa on nowe znaczenie - ulega procesowi desemantyzacji.
Analityczne struktury werbo-nominalne z podstawami czasownikowymi: da, ma, robi, uvies,
vies stanowi¹ konstrukcje bardzo liczne i produktywne, zatem ich szczegó³owa analiza semantyczna
wydaje siê byæ w pe³ni uzasadniona.
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Semantic analysis of verbal and nominal analitic constructions
in contemporary Slovak language
Mariola S z y m c z a k
The object of this descripton will be the connections of chosen verbs with abstract nouns, called the analitic
verbo-nominal constractions: da monos, ma rados, robi kontrolu, uvies námietky . These constructions besides
the formal-syntax conditioning have got the definite semantic characteristics. The semantic charecteristics concern
conditions which noun and verb have to meet in order to be in a role of verbal component and adeguately nominal one.
The given language material ilustrates that to the most used analitic structures belong the structures with following
verbalizers: da, ma, vies, uvies. The verb in a construction is gramatical center of analitic structure its properties,
that means about the gramatical nominal component it rules. The nominal component as the proper bearing of
lexical meaning decide not any about belonging to a given semantic area, activities, states and feelings.
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Porovnávací výskum urèitého okruhu lexiky v dvoch jazykoch je dôleitý predovetkým pre
dôkladnejí opis sémantickej truktúry oboch jazykov. Práve pri porovnávaní sa to, èo sa povauje za
oèividné a zvyèajné, môe sta charakteristickým a pecifickým pre daný objekt a týmto spôsobom
mu môe da plastickejí a dôkladnejí ráz. Do vyej miery sa odha¾uje sémantický obsah porovnávanej lexiky, a to ako v synchrónnom tak i v diachrónnom pláne. Napokon dospejeme nielen k vysvetleniu podobností a odliností v porovnávaných jazykoch, ale i k nieèomu ove¾a dôleitejiemu 
hodnoteniu z h¾adiska ich sémantických zvlátností i z h¾adiska vzájomných súvislostí. Takýto výskum má význam aplikaèného charakteru. Umoòuje adekvátne a úplné rieenie otázok, týkajúcich sa
lexikografického opisu prísluných jazykov, èi u samostatne vo výkladových slovníkoch, alebo
i v prekladových dvojjazyèných slovníkoch. Prirodzeným dôsledkom podobnej analýzy je i rieenie
problémov prekladu. Napokon by takýto výskum eventuálne mohol ma vzah i k iným jazykovedným oblastiam, napr. veobecnoteoretickým, typologickým, jazykovohistorickým, alebo k disciplínam
hranièiacim s jazykovedou, napr. sociolingvistickej, etnolingvistickej, národopsychologickej atï.
(Blanár, 1988, 1993; Filipec, 1984, 1985, 1986).
Porovnávacou bázou náho výskumu je nieko¾ko slovies pohybu v bulharskom a slovenskom
jazyku. Za východisko porovnávania prijímame bulharský jazyk, take sa pre nás východiskovým
objektom stávajú slovesá õîäÿ, âúðâÿ, òè÷àì, áÿãàì, õâúð÷à, ëåòÿ, ktoré budeme porovnáva so
zodpovedajúcimi slovenskými slovesami pohybu.
Pri analýze skupiny lexém mono vyui komplexný prístup navrhnutý J. Dolníkom (1990a, s. 44-54;
1990b, s. 74-86). Je to ontologicko-gnozeologický prístup, pri ktorom sa za základnú funkciu slova
prijíma denotatívna, a tie kontextový prístup (porov. Grigorjanová, 1998, s. 10), pri ktorom sa lexikálny význam slova urèuje z kontextových vzahov, do ktorých vstupuje s inými lexikálnymi jednotkami. Do urèitej miery tento prístup sa dopåòa paradigmaticko-syntagmatickým prístupom, vyuívaným
v mnohých teoretických i konkrétno-výskumných prácach (napr. Novikov, 1982, s. 148-159; Georgiev, 1993, s. 44-89 a ïalí). V podstate má odde¾ovanie paradigmatického a syntagmatického opisu
lexikálnych jednotiek poznávací význam skôr pre lingvistický základ sémantickej analýzy. Obidve
roviny, paradigmatická i syntagmatická, sú nato¾ko neoddelite¾né, e sa právom mono domnieva,
*
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e sú to dve strany  potenciálna a realizovaná  tej istej podstaty (pozri Ufimceva, 1974, s. 53). Takto
sa dospieva k zákonu sémantického súladu, pod¾a ktorého, aby sa mohli dve slová zhodova, popri
identifikaèných a pecifikaèných sémach (porov. Ondru a kol., 1980, s. 37) musia ma aspoò jednu
spoloènú sému (Gak, 1977, s. 25-27). Tento zákon umoòuje bádate¾ovi robi porovnávaciu analýzu
dotyènej skupiny lexém v bulharskom i slovenskom jazyku pomocou komplexných a vzájomne sa
prelínajúcich metód výskumu.
Slovesá pohybu majú spoloèné klasifikaèné i diferenciaèné sémy (Georgiev, 1993, s. 50), ktoré ich
zaraïujú do zodpovedajúceho slovného druhu a do sémantického po¾a pohybu. Diferenciaèné sémy
sú dvojaké: identifikaèné, vytvárajúce sémantický priestor pohyb, resp. pokrývajúce spoloènú sémantickú plochu, a pecifikaèné sémy, formujúce konkrétny lexikálny význam. Okrem toho pri uvedených
iestich slovesách, ktoré môu vytvori tri dvojice: õîäÿ ~ âúðâÿ, òè÷àì ~ áÿãàì, õâúð÷à ~ ëåòÿ,
pecifikaèné sémy sa rozèleòujú do dvoch skupín; je to skupinà ve¾kej podobnosti, dokonca totonosti, a skupina maximálneho odlíenia, a protikladu. Preto pri týchto pároch slovies existuje èiastoèná
sémantická zhoda vytvárajúca svojskú sémantickú bázu, vïaka ktorej môeme zisova prítomnos
alebo absenciu iných sém alebo opozièné vzahy medzi pozitívnymi a negatívnymi sémami.
Slovesá v spomenutých pároch vstupujú do vzájomných synonymických vzahov, ktoré sú
moné vïaka ich èiastoènej vzájomnej zamenite¾nosti. Preto je ich vysvetlenie v slovníkoch súèasného bulharského jazyka zaloené tak na opisnom princípe, ako i na princípe synonymie. Ako dôkaz
nám môe poslúi vysvetlenie základných významov ktoréhoko¾vek zo slovies, napr. õîäÿ i âúðâÿ.
V uvedených príkladoch sú obidve slovesá vzájomne zamenite¾né, èo je podkladom na to, aby sme
tieto slovesá v základnom význame chápali ako absolútne synonymá. Mono tu vak hovori nielen
o totonosti archisémy pohyb, ale aj o totonosti diferenciaèných sém. Takáto absolútna sémantická totonos vzniká iba v jednom z lexikálno-sémantických variantov dvoch semantém, ktoré majú
polysémický charakter. Konkrétne to znamená, e v ostatných významoch obidve lexikálne jednotky
nemajú spoloèný prienik (alebo takmer ho nemajú) a majú z toho vyplývajúcu rozdielnu distribúciu,
vyplývajúcu aj z ich pecifických syntagmatických významov.
Preto pripúame, e vo svojich základných významoch má pár õîäÿ ~ âúðâÿ spoloèné sémy:
klasifikaèné  pohybova sa z miesta na miesto a diferenciaèné  1. pomocou nôh, ktoré dvíham
a kladiem jednu pred druhú; 2. po povrchu. Semantický príznak finálnos/nefinálnos tu nie je
aktuálny. Aktualizuje sa v niektorých z odvodených významov, ktoré sa vzahujú na neivé predmety,
predovetkým na dopravné prostriedky a mechanizmy: pohybova sa, cestova, by v pohybe, napr.
Àâòîáóñúò õîäè äî Ïëåâåí (finálnos); Ïî Äóíàâà õîäÿò ñàìî ðå÷íè ïàðaõîäè (nefinálnos); Òîÿ
êîðàá âúðâè ñàìî äî Âèäèí (finálnos); Êîëàòà íå âúðâè, ïîâðåäåía å (nefinálnos). Sama finálnos sa teda aktualizuje pri tomto páre slovies len v závislosti od kontextu, ktorý ponúka doplòujúce
príznaky orientovanosti, v tomto prípade reprezentované predlokou do. Porovnaj tie: Êîëàòà õîäè
îò Ðóñå äî Âàðíà âåäíúæ ìåñå÷íî (ît - do). Zaujímavé je v tomto prípade imperatívne pouitie
slovesa âúðâÿ s príznakom finálnosti, napr. Ùå õîäèì íà êèíî. / Âúðâåòå, âúðâåòå (nie Õîäåòå,
õîäåòå) alebo Ùå ñè õîäèì âå÷å. / Âúðâåòå, âúðâåòå, ñòàâà êúñíî (nie Õîäåòå, õîäåòå). V týchto
prípadoch sa stretávame s akýmsi svojráznym supletivizmom slovies õîäÿ a âúðâÿ. Záujem vzbudzuje
imperatívne pouitie âúðâÿ i v kombinácii s inými slovesami, napr Âúðâè ìè äàé î÷èëàòà; Âúðâè ìè
íàëåé âîäà. Najaktuálnejou sa v sémantickej truktúre slovesa stáva archiséma pohybova sa,
alebo skôr prikroèi k pohybu a ostatné sémy ako keby sa strácali, deaktualizovali sa. Nie náhodná je
synonymia s èäè1, îòèäè, v ktorých je finálnos implicitná. Podobné vysvetlenie mono nájs i pre
synonymiu v syntakticky ohranièených významoch tých istých slovies: Âúðâè, ÷å ÿæ ñëåä òàêúâ
ñêàíäàë i Èäè, ÷å ÿæ ñëåä òàêúâ ñêàíäàë; Âúðâè äà ñè ëåãíåø i Èäè äà ñè ëåãíåø. Vetko toto
vedie k záveru, e pri slovese âúðâÿ sa na prvý plán dostáva predovetkým monos, schopnos
pohybu v konkrétnom i v abstraktnom zmysle (do úvahy sa berie priamy i odvodený denotatívny
význam). Tento pohyb, sprevádzaný opustením predchádzajúceho statusu, je v princípe bezcie¾ny,
neohranièený v smere, porov. príklady: Îáçå ÿ óñåùàíèåòî íà ÷îâåê, êîéòî âúðâè èç áåçêðàéíà
ñèâà ðàâíèíà è íå çíàå íàêúäå îòèâà (Dimov, 1969, s. 242); Äåñåòèíà ñåêóíäè òå âúðâÿõà, áåç äà
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ïðèêàçâàò: îòöèòå çàáúðêàíè, Ôàíè - ñúñ çàòàåí äúõ, Ëåñëè - èðîíè÷íî óñìèõíàò (Dimov, 1969,
s. 127); Íå ìîãà âå÷å äà âúðâÿ; Âúðâè íà ìàéíàòà ñè!; Êîëàòà íå âúðâè âå÷å; Âðåìåòî âúðâè,
ðàáîòàòà èçîñòàâà; Âúðâè ëè òîïëà âîäà?; Ìúëâàòà âúðâåøå îò óñòà íà óñòà.
Na rozdiel od âúðâÿ sloveso õîäÿ môe v závislosti od kontextu explikova príznaky dosiahnutie, zacielenos, napr. Äíåñ õîäèõ äâà ïúòè äî ìàãàçèíà; Íå õîäè ðåäîâíî íà ó÷èëèùå; Ùå
õîäèø ëè äíåñ ó òÿõ? a iné. Význam kontextu nie je podèiarknutý náhodou, pretoe práve on
aktualizuje alebo potláèa spomínanú finálnos a robí monou, resp. nemonou spomínanú synonymiu medzi âúðâÿ a õîäÿ, ktorá  èo sa stáva zrejmým  nie je úplná dokonca ani v základných
významoch týchto dvoch slovies, ale je kontextová. Ako dôkaz porovnaj príklady:
a) s nemonou zámenou s âúðâÿ, t. j. s aktualizovanou finálnosou: Ôàíè áå óñâîèëà íàâèêà äà
õîäè íà òåçè íåäåëíè ëèòóðãèè ... (Dimov, 1969, s. 158); Ëúæå ëè îíÿ, êîéòî âñåêè äåí õîäè
â êâàðòàëèòå íà ìèçåðèÿòà è ëåêóâà áîëíè? (Dimov, 1969, s. 110); Äîðè è àç õîäèõ íÿêîëêî äíè
íà æúòâà  óñìèõíà ñå ìëàäèÿò ÷îâåê (Talev, 1967, s. 261); Õîäè òîé, êàêòî âñÿêà ãîäèíà, ïî
Ïðèëåïñêî, Òèêâåøêî è Âåëåøêî ... (Talev, 1967, s. 268); ×åòîõ òóêà çà äåÿíèÿòà íà àïîñòîëèòå. Õîäèëè ñà ïî öåëàòà çåìÿ äà ïðîïîâåäâàò Õðèñòîâàòà âåðà (Talev, 1967, s. 189);
b) s monosou zámeny s âúðâÿ, s deaktualizovanou, potlaèenou finálnosou: Çäðàâà ñè, ÷åäî.
Õîäèø ñè, ðàáîòèø (Talev, 1967, s. 331); Ìàéñòîð Ðàôå Êëèí÷å ... õîäåøå ñàì, íå ïîäèãàøå
î÷è äîðè äà ïîãëåäíå íÿêîãî (Talev, 1967, s. 354); Ìúë÷àëèâ è çàòâîðåí â ñåáå ñè, òîé õîäåøå
êàòî ëóíàòèê è ñëÿïî èçïúëíÿâàøå çàïîâåäèòå íà ïîëêîâíèêà (Stanev, 1976, s. 294). Výborným
príkladom vedome h¾adanej synonymie je veta Òîé âúðâåøå ëåêî è ïëàâíî, ñÿêàø áîñèòå ìó
êðàêà íå ñòúïâàõà âúðõó ÷åðâåíàòà ïúòåêà, à õîäåõà ïî âúçäóõà (Stanev, 1974b, s. 38). Táto
potlaèená finálnos vo význame je príèinou toho, e je moné zameni âúðâÿ s õîäÿ, porov. napr. Òè
ìó êàæè äà ñè âúðâè (Talev, 1967, s. 224); ... Ëóèñ çàáåëÿçà ìíîãî äîáðå, ÷å òîâà îêàÿíî ñúùåñòâî
âúðâåøe ñ îãðîìíî óñèëèå ... (Dimov, 1969, s. 41); Âúðâåøå ìàëêî ïðåãúðáåí, ñúñ ñâèòè íà
ãúðäèòå ðúöå, êîèòî ïðîäúëæàâàõà äà ñòèñêàò ìîëèòâåíèêà (Dimov, 1969, s. 164).
Je samozrejmé, e komentované významy nevyèerpávajú sémantický obsah danej dvojice slovies âúðâÿ ~ õîäÿ, ale zahàòajú len tie z lexikálno-sémantických variantov, ktoré obsahujú klasifikaèné i pecifikaèné sémy, organizujúce lexikálno-sémantické pole slovies pohybu. No aj okrem nich
existuje istá monos vzájomnej zamenite¾nosti, porov. napr. Ñåãà òÿ âúðâåøå (resp. xoäeøå) ïî
ïåòèòå ìó ... (Dimov, 1969, s. 155). Mimo naej pozornosti zostali významy, ktoré zaraïujú analyzované slovesá do iných lexikálno-sémantických polí, i frazeologicky viazané významy, ktoré majú
principiálne iný sémantický model.
Druhý pár slovies, ktorý nás zaujíma, je òè÷àì ~ áÿãàì. Subjektom týchto slovies (porov. s âúðâÿ
~ õîäÿ) môe by iba ivá bytos, aspoò v ich lexikalizovaných významoch. Sémy, ktoré ich vytvárajú,
sú: 1. pohybova sa z miesta na miesto, 2. pomocou nôh, 3. po povrchu, 4. intenzívne. Ako
vidno, archisémou, ktorá ich zaraïuje do lexikálno-sémantického po¾a pohyb, je prvá uvedená séma.
Ostatné sémy sú integraèné len pre uvedený slovesný pár, v ktorom slovesá vstupujú do istých vzahov totonosti alebo netotonosti. Pokia¾ sú uvedené sémy na prvom pláne, teda sú aktuálne, vyjadrením totonosti je synonymia, ktorá je zjavná i vo vysvetlení významu týchto slovies v bulharskom
výkladovom slovníku, porov. prílohu. Samozrejme i tu, napriek vysokému stupòu zhody, existujú isté
rozdiely, napr. v distribúcii: çà çäðàâå ìîæå äà áÿãàìå è äà òè÷àìå, no ñúñòåçàòåëÿò iba áÿãà. Je
tu teda vidite¾ný urèitý vzájomný syntagmatický vzah so subjektom, ak je subjekt profesionálom
v porte beh. Pri òè÷àì zasa, na druhej strane, kontext môe aktualizova sémy vo¾nos, hravos, chaotickos, neangaovanos z h¾adiska smeru  òè÷àò íàñàì-íàòàì äåöàòà ïðè èãðà,
ìðàâêèòå a pod. V áÿãàì, ako je zrejmé z výkladu prvého významu slovesa, je prítomná séma, ktorá pri
òè÷àì chýba a ktorá je pecifikaènou pri áÿãàì  ak ma prenasledujú, v nebezpeèenstve.
Z toho vyplýva, e pri skúmaných významoch slovesa áÿãàì máme sémy cielenos, organizovanos, ktoré v slovese òè÷àì nie sú aktualizované a prejavujú sa len vtedy, ak ich aktualizuje
kontext, alebo sú implicitne prítomné v sémantickej truktúre obidvoch slovies, no v áÿãàì sú aktuálne
a v òè÷àì aktualizovate¾né. Najlepie to vidno v príkladoch pri áÿãàì:
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a) s nemonosou zámeny jedného slovesa druhým: Çàîáèêàëåí îò êó÷åòàòà, ñëåä êàòî
áåøå áÿãàë èç âëåäåíåíèÿ ñíÿã êðàé Òè÷à îò ñóòðèíòà äî çàíèê ñëúíöå, åëåíúò ïîòúðñè
ñïàñåíèå â åäèí âèð êðàé ðåêàòà (Stanev, 1974b, s. 10); Ñÿêàø áÿãàøå îò íÿêîãî, ñìóòåíà,
çà÷åðâåíà ... (Talev, 1967, s. 247); Âå÷åð ñèðåíèòå çàâèâàõà è òîãàâà ãðàæäàíèòå áÿãàõà ñ ÷àíòè
è êóôàð÷åòà ïî ñòðúìíèòå è òúìíè óëè÷êè êúì äâàòà òóíåëà ïîä ãðàäà (Stanev, 1976, s. 287);
Áÿãàé ñ ÷óæäåíöèòå è ñå ãðèæè çà áîëíèòå! (Dimov, 1969, s. 180); Ùå áÿãàìå ëè? - ïðîèçíåñå
òÿ, îáçåòà îò çëîáíîòî æåëàíèå äà ãî èçïëàøè (Dimov, 1969, s. 221);
b) s monosou zámeny (ve¾mi zriedkavo), napr. Áÿãàéòå çà çäðàâå!
V príkladoch s òè÷àì sú realizovate¾né dve monosti:
a) nemonos zámeny (ve¾mi málo prípadov), napr.: ...è âúâ âñè÷êè ãîñòèëíèöè èçìîðåíèòå
ïðèñëóæíèöè, íåïðèâèêíàëè íà òîëêîâà ðàáîòà, òè÷àõà ñ ìúêà ìåæäó ìàñèòå (Stanev, 1976,
s. 287);
b) zámena slovies je moná: Áîëíèòå áÿõà èçñêî÷èëè îò ïàëàòêèòå ñè, òè÷àõà â ïàíèêà ïî
âñè÷êè ïîñîêè è íàâÿðíî ñå áÿõà ðàçáÿãàëè âå÷å â îêîëíîñòòà, çà äà ðàçíàñÿò åïèäåìèÿòà
(Dimov, 1969, s. 182); Ðîáèíçîí! - âèêàøå Ôàíè, äîêàòî òè÷àõà. - Ðîáèíçîí! (Dimov, 1969, s. 170);
Äîêàòî òè÷àõ êúì ãðàäà, ðàçêàéâàõ ñå, ÷å íå ñúì âÿðâàë â ñúùåñòâóâàíåòî íà òîçè ïðåêðàñåí
è óæàñÿâàù ñâÿò (Stanev, 1976, s. 292).
Monos zameni sloveso òè÷àì slovesom áÿãàì a nízka vzájomná zamenite¾nos áÿãàì pomocou òè÷àì svedèí o tom, e lexéma áÿãàì ako keby v sebe zahàòala významy slovesa òè÷àì,
potláèajúc alebo absorbujúc niektoré z jej sém (vo¾nos, hravos, chaotickos, nezacielenos, vo
veobecnosti nefinálnos) prejavujúcich sa vïaka kontextu.
Subjektom páru õâúð÷à ~ ëåòÿ môe by ivá bytos, ako aj neivý predmet. Slovesá sú vytvorené
sémami 1. pohybova sa (archiséma), 2. vo vzduchu, 3. intenzívne (klasifikaèné pre tento slovesný pár). Okrem toho má õâúð÷à individuálne sémy nezacielenos, neorganizovanos  õâúð÷àò
èñêðè, ñíåæèíêè, ñàæäè, õâúð÷èëà a pod. Pri angaovaní subjektu zviera sa aktualizuje i séma
nástroj pohybu  krídla: õâúð÷àò ïòèöè, ìóøèöè a pod. Na rozdiel od õâúð÷à sloveso ëåòÿ má
implicitne prítomné i sémy zacielenos a organizovanos, ktoré sa môu aktualizova pomocou
kontextu. Ak ich kontext neaktualizuje, pomocou ëåòÿ mono nahradi õâúð÷à, õâúð÷àò, napr.:
ñàìîëåòè, ðàêåòè, âëàêîâå a pod. ïòèöèòå ëåòÿò íà þã, äðóæèíàòà ëåòè íà áîé a pod. Dokazujú to i príklady, v ktorých ëåòÿ prejavuje svojráznu sémantickú valentnos a spája sa s doplòujúcimi
príznakmi zámernosti, napr.: Ïðîêëåòèòå ïòèöè ëåòÿõà âèñîêî è ñå ïàçåõà (Stanev, 1974b, s. 20)
alebo smeru, orientovanosti, napr.: Áîæàíà å äî ðàìîòî ìó, âúðâè èëè ëåòè ñëåä íåãî, èñêà äà ìó
ïîìîãíå, íî òÿ å êàòî âúçäóõ (Talev, 1967, s. 437). Ak sa spomenuté sémy neaktualizujú, ëåòÿ môe
by bez problémov nahradené slovesom õâúð÷à a naopak, t. j. vznikajú synonymné vzahy. Môeme
ich ilustrova príkladmi: Îãðîìåí è áëåñòÿù, Ñàòàíàèë ëåòåøå íàãîðå-íàäîëó â òîâà ñïîêîéíî
öàðñòâî íà Áîã ,... (Stanev, 1974b, s. 17) ... èëè ïúê èçïèòâàøå ñàìî ïðèÿòíîòî äèôóçíî óñåùàíå,
÷å ëåòè â ïðîñòðàíñòâîòî êàòî åôèðåí äóõ (Dimov, 1969, s. 63), v ktorých ëåòÿ mono nahradi
slovesom õâúð÷à. Porovnaj aj: Îðåëúò Ïåòúð å â ïî÷èâêà, äóøà ìó âå÷ â íåáåñàòà õâúðêà (Stanev,
1974b, s. 24), kde je õâúðêà (variant õâúð÷à) nahradite¾né pomocou ëåòÿ.
Na jednej strane sa potvrdzujú u ustálené kontatovania o vzájomnom vzahu medzi kontextom
a polysémantickým slovom, t. j. e význam je nezávislý od kontextu a urèuje ho, e v kontexte sa
pravidelne realizujú syntagmatické významy slova, vytvárajúce jeho sémantickú truktúru. Na druhej
strane vak kontatujeme, e niektoré z individuálnych sém lexikálnych jednotiek sú kontextuálne závislé, e kontext vytvára svojráznu dynamickos individuálnej sémovej truktúry, keïe ju aktualizuje
alebo deaktivizuje. Obrazne povedané, kontext je ako kaleidoskop, v ktorom pri kadom otrase kúsky
mozaiky, t. j. sémy vytvárajú rôzne obrázky, t. j. rozlièné syntagmatické významy. Pritom tieto významy
môu by závislé od kontextu v rozmanitom stupni, napr. ak porovnáme tri páry bulharských slovies,
dôjdeme k záveru, e pár õîäÿ ~ âúðâÿ závisí od kontextu najviac a õâúð÷à ~ ëåòÿ najmenej. A ete
nieèo: prirodzeným dôsledkom náho záveru je, e synonymia, ak nejde o lexikálne dublety, je viac èi
menej závislá od kontextu, ktorý realizuje sémantické stotoòovanie (vyrovnávanie).
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Bulharské õîäÿ a âúðâÿ mono do slovenèiny preklada pomocou slovies ís, chodi, kráèa,
prièom kráèa je pod¾a Krátkeho slovníka slovenského jazyka synonymné s ís v jeho prvom význame. Z porovnania lexikalizovaných významov bulharských slovies õîäÿ a âúðâÿ a slovenských slovies
ís, chodi vyplýva, e vo väèine prípadov mono bulharské õîäÿ preloi ako chodi a bulharské
âúðâÿ ako ís. Èiastoèná synonymia slovies õîäÿ a âúðâÿ ako aj synonymia slovenských slovies ís,
chodi sa prejavuje i pri výbere slovenského ekvivalentu (v závislosti od kontextu) pri preklade:
õîäÿ: õîäÿ áàâíî  ís pomaly; Õîäèõìå ìíîãî è ñå èçìîðèõ  Ve¾a sme chodili a unavil som sa;
âúðâÿ: âúðâÿ íà ïðúñòè  chodi po prstoch; âúðâÿ ïåøà  ís pei.
Slovesá ís, chodi (kráèa) spájajú rovnaké sémy ako zodpovedajúci pár bulharských slovies,
t. j. 1. pohybova sa, 2. robením krokov, 3. po povrchu. Oproti bulharským slovesám, z ktorých
iba õîäÿ môe v urèitých kontextoch vyjadrova finálnos, je tento príznak aktualizovate¾ný v ís
i chodi:
Autobus ide do Koíc ~ Autobus chodí do Koíc;
Idem do kina ~ Chodím do kina.
Pri porovnaní viet, v ktorých zámena slovesa ís slovesom chodi prináa i zmenu významu,
vystupujú do popredia nasledujúce významové odlinosti:
a) Autá chodia rýchlo ~ Autá idú rýchlo. Sloveso chodi v tomto prípade vyjadruje schopnos
pohybu ako vlastnos ivej bytosti, resp. dopravného prostriedku.
b) Otec ide do práce ~ Otec chodí do práce. I v tomto prípade je príznakové sloveso chodi,
ktoré okrem sém spoloèných pre obidve (resp. vetky tri) slovenské verbá vyjadruje i význam pravidelnosti daného deja.
c) Chodili sme po parku dve hodiny. ~ li sme cez park dve hodiny. V tomto prípade na rozdiel
od verba ís sloveso chodi vyjadruje bezcie¾nos (nezacielenos) pohybu.
Preto pri preklade viet s bulharskými õîäÿ a âúðâÿ, pokia¾ je aktualizovaný odtienok pravidelnosti (a), schopnosti (b), resp. nezacielenosti pohybu (c), je v slovenskom preklade pouité sloveso
chodi:
a) Ôàíè áå óñâîèëà íàâèêà äà õîäè íà òåçè íåäåëíè ëèòóðãèè ... (Dimov, 1969, s. 158) ~
Fanny si osvojila návyk chodi na tieto nede¾né pobonosti ... (Dimov, 1976, s. 15); Ñåãà òÿ âúðâåøå
ïî ïåòèòå ìó ... (Dimov, 1969, s. 155) ~ Teraz mu chodila v pätách ... (Dimov, 1976, s. 149);
b) Çäðàâà ñè, ÷åäî. Õîäèø ñè, ðàáîòèø (Talev, 1967, s. 331) ~ Zdravá si, diea. Chodí, robí
(Talev, 1976, s. 268);
c) ... íåïðèëè÷íî áåøå òàêúâ ìúæ äà ñòîè ñúñ ñêðúñòåíè ðúöå, äà õîäè èç ãðàäà êàòî
áåçäåëíèê (Talev, 1967, s. 222) ~ ... nepatrilo sa, aby taký mu sedel so zaloenými rukami alebo sa
potuloval (= chodil) po meste (Talev, 1976, s. 179).
V prípade, e je pravidelnos vo vete explicitne vyjadrená iným vetným èlenom ne slovesom,
mono sloveso chodi nahradi pomocou slovesa ís: Ëúæå ëè îíÿ, êîéòî âñåêè äåí õîäè
â êâàðòàëèòå íà ìèçåðèÿòà è ëåêóâà áîëíè? (Dimov, 1969, s. 110) ~ Klame ten, èo kadý deò
chodí do tvrtí chudoby a lieèi chorých? (Dimov, 1976, s. 107) = kadý deò ide do tvrtí chudoby.
Napriek vysokej miere synonymie slovies ís a kráèa existujú v ich pouití isté rozdiely.
V nasledujúcich príkladoch mono kráèa bez váhania nahradi pomocou ís: Âúðâåøå ìàëêî
ïðåãúðáåí, ñúñ ñâèòè íà ãúðäèòå ðúöå, êîèòî ïðîäúëæàâàõà äà ñòèñêàò ìîëèòâåíèêà (Dimov, 1969, s. 164) ~ Kráèal (= iel) trocha prihrbený s rukami zaloenými na prsiach  neprestával
v nich zviera modlitebník (Dimov, 1976, s. 156-157); Äåñåòèíà ñåêóíäè òå âúðâÿõà, áåç äà
ïðèêàçâàò: îòöèòå çàáúðêàíè, Ôàíè  ñúñ çàòàåí äúõ, Ëåñëè  èðîíè÷íî óñìèõíàò (Dimov,
1969, s. 127) ~ Chví¾u kráèali (= li) bez slova: otcovia v rozpakoch, Fanny so zatajeným dychom,
Leslie  s ironickým úsmevom (Dimov, 1976, s. 123).
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Vo vete Òîé âúðâåøå ëåêî è ïëàâíî, ñÿêàø áîñèòå ìó êðàêà íå ñòúïâàõà âúðõó ÷åðâåíàòà
ïúòåêà, à õîäåõà ïî âúçäóõà (Stanev, 1974b, s. 38), ktorú prekladate¾ preloil ako iel ¾ahko
a plavne, akoby bosé nohy nestúpali po èervenom koberci, ale vznáali sa vo vzduchu (Stanev,
1974b, s. 39), mono v slovenskom preklade poui slovesá kráèa a chodi. Naproti tomu vo vete
Povedz mu, aby odiiel (Talev, 1976, s. 18), zodpovedajúcej vete Òè ìó êàæè äà ñè âúðâè v bulharskom
origináli (Talev, 1967, s. 224), ktorú mono upravi na Povedz mu, aby iel (preè), nemono poui
tvar slovesa kráèa ani chodi. Z vyie uvedených príkladov vyplýva, e sloveso kráèa na rozdiel
od slovesa ís vyjadruje pohyb, ktorý v sebe zahàòa èlenenie na menie úseky (kroky) a nemôe
vyjadri celistvos deja, pohybu.
Výrazom blízkosti slovies ís a chodi je i fakt, e majú spoloèný imperatívny tvar choï (choïte).
Oproti bulharskému Âúðâè ìè äàé î÷èëàòà èi Âúðâè ìè íàëåé âîäà môe v spojení so slovesom
prinies tvar choï zastúpi aj toto sloveso: Choï mi po vodu, po okuliare
a pod. V takýchto
kontrukciách, i v spojení tvaru choï s ïalími slovesami, ako napr. choï si ¾ahnú, choï urobi
veèeru  tento imperatívny tvar neobsahuje iadnu z identifikaèných sém slovesa chodi (vlastnos pohybu, pravidelnos, nezacielenos) a zachováva význam pohybu blízky slovesu ís. Ani
v kontrukciách typu Choï mi po vodu s významom prines nie je tento imperatívny tvar zbavený
sémy pohyb, èo mono dokumentova faktom, e kontrukciu Choï mi po vodu, po okuliare
a pod. nemono poui, ak je predmet poloený v bezprostrednej blízkosti hovoriaceho (napr. v tej
istej izbe). Na rozdiel od bulharského Âúðâè ìè äàé î÷èëàòà pouitie tvaru choï predpokladá fázu
pohybu (s významom tvoreným sémami pohybova sa, robením krokov, po povrchu) bez
redukcie základných sém slovesa ís.
Bulh. áÿãàì ~ òè÷àì
Sémy 1. pohybova sa, 2. pomocou nôh, 3. po povrchu, 4. intenzívne, ktoré charakterizujú
bulharský slovesný pár áÿãàì ~ òè÷àì, spájajú slovenské slovesá beha, bea a uteka (dok. utiec).
Z vývinového h¾adiska sú svojím praslovanským pôvodom späté slovesá beha/bea ~ áÿãàì
(psl. koreò *beg-) a slovesá uteka ~ òè÷àì (psl. koreò *tek-).
Séma pomocou nôh, ktorá zuuje pouitie páru bulharských slovies (spájajú sa len so ivotnými substantívami), je pri slovenských slovesách beha, bea a uteka neutralizovate¾ná, take na
rozdiel od bulharských áÿãàì ~ òè÷àì môu menované slovenské slovesá vyjadrova dej, ktorých
podmetom sú neivé predmety: oblaky beia; pero behá po papieri; oèko na panèuche uteká. Preto
mono predovetkým slovesá beha, bea poui i v súvislosti s mechanizmami (motor beí naprázdno, auto behá), prièom vo význame slovesa beha je v tomto kontexte realizovaná séma vlastnos, schopnos pohybu, ktorá je pre toto sloveso pecifická (porov. tie: chlapec u behá, pacient
u behá na vlastných nohách).
Séma, ktorá je pecifická pre prvý význam slovesa áÿãàì pri prenasledovaní, v nebezpeèenstve,
je prítomná v prvom význame slovesa uteka: Íå áåãàé, íå ñå ïëàøè. Íèéî, ñèíå, íåìà ïî-ãîëåìà
ñèëà îò æåíñêàòà õóáîñò (Talev, 1967, s. 326) ~ Neutekaj, ne¾akaj sa, Nija, diea, niet moci nad
enskú krásu (Talev, 1976, s. 264); Áÿãà îò òåáå êàòî îò äÿâîëà! (Dimov, 1969, s. 152) ~ Uteká
pred tebou ako pred èertom! (Dimov, 1976, s. 145). I v ïalích lexikalizovaných významoch slovesa
áÿãàì mono kontatova zhodu so slovesom uteka. Rozdiely v preklade bulharského áÿãàì vznikajú vtedy, ak moment prenasledovania, resp. nebezpeèenstva èi sémantický príznak vyhýba
sa nieèomu (porov. 4. význam slovesa áÿãàì) nie je aktualizovaný. V takom prípade sa bulharské
áÿãàì spravidla prekladá pomocou beha alebo bea.
Príznak charakteristický pre sloveso uteka (utiec) v jeho 1. význame (totonom s 1. významom
slovesa áÿãàì) sa vak nemusí aktualizova. V konkrétnom kontexte preto uteka môe by synonymné s bea: be do obchodu kúpi chlieb i utekaj do obchodu kúpi chlieb. Na druhej strane i sloveso
bea môe v konkrétnom kontexte získa príznak pri prenasledovaní, v nebezpeèenstve. Porov.: Be
odtia¾to! = utekaj odtia¾to! èo roziruje monosti synonymie a zámeny slovies uteka a bea.
Zdá sa, e sémy ís niekam + za urèitým cie¾om v kombinácii s príznakom rýchlo sú prienikom významov slovies uteka a bea (bulharské áÿãàì); porov. monos zámeny v príkladoch:
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Veèer húkali sirény a vtedy obèania utekali s takami a s kufríkmi po strmých a temných ulièkách
k dvom tunelom pod mestom (Stanev, 1974a, s. 84) = vtedy obèania beali; Kým som beal k mestu,
vyèítal som si, e som neveril v jestvovanie tohto prekrásneho a straidelného sveta (Stanev, 1974a,
s. 88-89) = kým som utekal. Tento prienik treba rozíri i o základnú kombináciu sém (1. - 4.) slovies
beha, bea a uteka: Keï psi obk¾úèili jeleòa, èo od svitu do západu slnka beal po z¾adovatenom snehu pozdå Tièe, h¾adal záchranu v hati pri rieke (Stanev, 1974c, s. 10) = èo od svitu do
západu slnka utekal; Robinson! - volala Fanny, kým utekali. - Robinson! (Dimov, 1976, s. 163) =
kým beali. Skutoènos, e nemono hovori o úplnej synonymii slovies bea ~ uteka, dokazuje
o. i. asymetria slovesa uteka ~ utiec vo význame synonymnom s bea  v tomto prípade nemono
poui dokonavý vid slovesa uteka. Podobne ako bea je v tomto prípade sloveso uteka defektné
z h¾adiska dokonavosti/nedokonavosti.
Do protikladu cielenos, organizovanos (áÿãàì) / vo¾nos, chaotickos, neangaovanos
z h¾adiska smeru (òè÷àì) v slovenèine vstupujú slovesá beha, bea a uteka (dok. utiec) nasledujúcim spôsobom: sémy cielenos, organizovanos sú prítomné vo význame slovies bea a uteka:
Âå÷åð ñèðåíèòå çàâèâàõà è òîãàâà ãðàæäàíèòå áÿãàõà ñ ÷àíòè è êóôàð÷åòà ïî ñòðúìíèòå
è òúìíè óëè÷êè êúì äâàòà òóíåëà ïîä ãðàäà (Stanev, 1976, s. 287) ~ Veèer húkali sirény a vtedy
obèania utekali s takami a s kufríkmi po strmých a temných ulièkách k dvom tunelom pod mestom
(Stanev, 1974a, s. 84) = beali; Äîêàòî òè÷àõ êúì ãðàäà, ðàçêàéâàõ ñå, ÷å íå ñúì âÿðâàë
â ñúùåñòâóâàíåòî íà òîçè ïðåêðàñåí è óæàñÿâàù ñâÿò (Stanev, 1976, s. 292) ~ Kým som beal
k mestu, vyèítal som si, e som neveril v jestvovanie tohto prekrásneho a straidelného sveta (Stanev, 1974a, s. 88-89) = utekal. Séma chaotickos, neangaovanos z h¾adiska smeru, resp. i príznak
opakovanos deja charakterizuje slovenské sloveso beha: Áîëíèòå áÿõà èçñêî÷èëè îò ïàëàòêèòå ñè, òè÷àõà â ïàíèêà ïî âñè÷êè ïîñîêè è íàâÿðíî ñå áÿõà ðàçáÿãàëè âå÷å â îêîëíîñòòà, çà äà
ðàçíàñÿò åïèäåìèÿòà (Dimov, 1969, s. 182) ~ Chorí povyskakovali z postelí, behali v panike horedolu a pravdepodobne sa u aj rozutekali po okolí, roznáa epidémiu (Dimov, 1976, s. 174);
... è âúâ âñè÷êè ãîñòèëíèöè èçìîðåíèòå ïðèñëóæíèöè, íåïðèâèêíàëè íà òîëêîâà ðàáîòà,
òè÷àõà ñ ìúêà ìåæäó ìàñèòå (Stanev, 1976, s. 287) ~ ... a v kadom hostinci unavení èaníci,
nezvyknutí na to¾ko práce, s námahou pobehovali medzi stolmi (Stanev, 1974a, s. 84) = behali
medzi stolmi.
Bulh. ëåòÿ ~ õâúð÷à
Prekladom bulharských slovies ëåòÿ a õâúð÷à sú slovenské verbá letie, lieta so spoloènými
príznakmi 1. pohybova sa, 2. vo vzduchu, 3. intenzívne. Na rozdiel od dvojíc ís ~ chodi,
bea ~ beha je sémantický príznak trvalej vlastnosti, schopnosti deja (pohybu) prítomný vo
význame obidvoch slovenských slovies: vtáky, lietadlá letia ~ vtáky, lietadlá lietajú. Ako demontrujú i uvedené príklady, podobne ako v bulharèine je tento príznak realizovate¾ný v spojení so
ivou bytosou i s neivým predmetom.
pecifickými pre sloveso lieta sú príznaky opakovanosti deja, neorganizovanosti, resp.
nezacielenosti pohybu. Práve spoloèný príznak trvalej vlastnosti, schopnosti deja (pohybu) je
bázou, ktorá dovo¾uje nivelizova tieto príznaky a vytvára priestor pre vysokú mieru synonymie
slovies letie a lieta (podobne je to v bulharskom jazyku), napr. moná zámena slovies letie a lieta:
... èëè ïúê èçïèòâàøå ñàìî ïðèÿòíîòî äèôóçíî óñåùàíå, ÷å ëåòè â ïðîñòðàíñòâîòî êàòî
åôèðåí äóõ (Dimov, 1969, s. 63) ~ ... alebo mala celkový príjemý pocit, e letí priestorom ako duch
éteru (Dimov, 1976, s. 63) = e lieta priestorom; Ïðîêëåòèòå ïòèöè ëåòÿõà âèñîêî è ñå ïàçåõà
(Stanev, 1974b, s. 20) ~ Tie prekliate vtáky lietali vysoko, boli ostraité (Stanev, 1974c, s. 23) = vtáky
leteli vysoko; Áîæàíà å äî ðàìîòî ìó, âúðâè èëè ëåòè ñëåä íåãî, èñêà äà ìó ïîìîãíå, íî òÿ å
êàòî âúçäóõ (Talev, 1967, s. 437) ~ Boana je pri òom, ide alebo letí za ním, chce mu pomôc, ale je
ako vzduch (Talev, 1976, s. 354) = lieta za ním.
Medzi slovenskými slovesami beha, bea, uteka vzniká èiastoèná synonymia (zvyèajne
v urèitom kontexte spájajúca dve zo slovies), ktorá vak nevedie k dominancii jedného zo slovies
porovnate¾nej so stavom v bulharskom jazyku.
35

Slovesá ís, letie, bea (uteka) môu ma tie èasový význam, ktorý nie je prítomný
v sémantickej truktúre slovies chodi, beha, lieta. Tento fakt svedèí o pecifickom charaktere
pohybu, ktorý uvedené slovesá vyjadrujú  ide o pohyb jednoduchý, rovnomerný a plynulý. Je to
zároveò najmenej príznakové vyjadrenie sémy pohyb, aké môeme v súbore slovies s týmto sémantickým príznakom nájs.
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Lexikálno-sémantické paralely a odlinosti základných
slovenských a bulharských slovies pohybu
Nadka N i k o l o v a , Martina È e r i p k o v á
Áëàãîäàðåíèå íà ñðàâíÿâàíåòî íà îïðåäåëåí êðúã ëåêñèêà â ñðîäíè åçèöè ñòàâà âúçìîæíî ïî-äúëáî÷èííîòî
è ïî-äåòàéëíîòî îïèñàíèå íà çíà÷åíèÿòà è äèñòðèáóöèÿòà é. Íàñòîÿùîòî èçñëåäâàíå å îïèò çà ïîäîáíî
ñðàâíåíèå íà ñèíîíèìèòå âúðâÿ ~ õîäÿ, òè÷àì ~ áÿãàì è õâúð÷à ~ ëåòÿ ñúñ ñëîâàøêèòå èì àäåêâàòè. Ïðè
ñðàâíåíèåòî ñå èçïîëçâà êîìïëåêñåí ìåòîä, êàòî ñå àêöåíòèðà âúðõó çíà÷åíèåòî íà êîíòåêñòà. Â èçâîäèòå ñå
äîñòèãà äî êîíñòàòàöèè, îáîãàòÿâàùè ðå÷íèêîâîòî òúëêóâàíå íà ïîñî÷åíèòå ãëàãîëè çà äâèæåíèå è îáëåê÷àâàùè
ïðåâîäà îò áúëãàðñêè íà ñëîâàøêè åçèê è îáðàòíîòî.
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The present study represents a continuation of the overview of the East Slovak Cyrillic manuscripts found in
East Slovakia. The entire overview is meant ot provide description and characterization of the acquired fragments of
song-books and of individual paraliturgical songs as well as hramotars (books of the deceased). This part is concerned
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1. Bakovce (2000, Gréckokatolícky farský úrad v Hlivitiach, Koický apotolský exarchát)
V sakristii filiálneho chrámu v Bakovciach zasvätenom Nanebovstúpeniu Pána (farnos Hlivite) je uloený rukopisný cyrilský Evanjeliár napísaný unciálnym písmom. Nazývame ho Bakovský
evanjeliár. Evanjeliár je neodborne opravený a zoitý do jednej knihy formátu 275x195 mm. Niektoré
listy evanjeliára sú poprehadzované. Kniha bola pravdepodobne zoívaná a opravovaná viackrát.
Marginálne zápisy napísané ínou rukou (napr. preIdí nazaD, zri napreD, èti tutq a pod.) svedèia
o pouívaní tejto knihy viacerými kòazmi. Kniha je bez obalu, bez zaèiatku a konca. Obsahuje 281
papierových listov. Väèina listov je v dobrom stave. Text je dobre èitate¾ný. Asi 10  15 % listov je
èiatoène pokodených s natrhnutými alebo zapinenými okrajmi. Zaltnutos listov pravdepodobne
spôsobilo vlhké prostredie.
Rukopis obsahuje úplný text prvých evanjelií (Matú, Marek, Luká); nekompletné je evanjelium
pod¾a Jána, konèí sa na fol. 280r verom Vqsh´ e¨lika i¨maÑ o~c; moa sôÑ ségo (zaèalo n$d, 54. kapitola
 pod¾a východného èíslovania evanjelia).
Rukopis charakterizujeme ako úh¾adné pravidelné ustavné písmo (unciály). Jednotlivé znaky sú
prevane tvorcové. Pozornos upúta písmeno u, ktoré je zakonèené oblúèikom tesne pod predchádzajúcim riadkom. Písmeno sa v tomto rukopise zvyèajne nachádza na konci riadka. V riadku sa pouíva
iba písmeno oã, èo odkazuje na starí originál. Pri písmene b treba poukáza na to, e horná vodorovná
èiara je dlia ako oblúèik písmena. Platí to aj pre cyrilskú grafému h, ktorej horná èiara presahuje bruko
písmena. Vertikálna èas písmena èasto presahuje nad horný riadok. Graféma sa èasto vyskytuje na
mieste jotovaného å (hko, vsh [vsEa], da@ bôdeÑ vo´lh tvoa)@ a tie namiesto grafémy e, porov.: prq´vh´nec
(namiesto pervénecq), vq èrhvh (namiesto vq èrévh) a pod. Písmeno g je dos iroké a jeho
vertikálna èas je èiastoène zhrbená. Horizontálna èiara tejto grafémy sa naahuje znaène doprava, èím
sa písmeno roziruje. Písmeno e je zvyèajne ve¾mi úzke s rovnako dlhými háèikmi a s drobným jazýèkom
v strede litery. Graféma  je napísaná troma ahmi, ako keï sa píe latinská graféma x tak, e sa trocha
roztiahne a stredom litery sa vedie vertikálna os, ktorá vak nepresahuje horný okraj spojnice. Pripomína preto grafému ô, no je bez vodorovnej èiarky hore na písmene. V skratkových slovách sa graféma
 píe dvoma ahmi tak, e pisár ju napíe ako naopak otoèené grécke písmeno =a miestom spojenia
sluèky prechádza zvislá èiaroèka.
*
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Ako písmeno z pisár pouíva grafému , ktorej dolný chvostík èasto siaha a pod spodnú linajku,
prièom horná èas písmena je asi päkrát kratia ako jej dolná èas. Chvostík tejto grafémy je zohnutý
zvisle k dolnému riadku. Písmeno m je napísané ako dve ved¾a seba stojace spojené cyrilské písmená
l. V písmene n vidie badate¾ný sklon spojovacej vertikálnej èiary. Písmeno r je oválne s jemnou
zvislou èiarou pod dolný riadok v ¾avom ståpci. Písmeno s je také úzke ako písmeno e; ponáa sa naò
svojím tvarom i ve¾kosou. Graféma t je nepravidelne rozloená. Horizontálna èiara tohto písmena je
posunutá doprava, a tak sa vertikálna èiara s horizontálnou èiarou nespája v strede, ale mierne v¾avo,
asi v jednej tretine horizontálnej èiary. Pri hornom indexe t sa pod vodorovnú èiaroèku pripájajú tri
menie rovnako dlhé zvislé èiarky. V texte sa vyskytujú obidve grafémy zastupujúce hlásku o (o, w).
Cyrilské písmená, ktoré siahajú pod dolnú linajku (c, ò), majú vertikálne èiaroèky ve¾mi tenké a predåené, èo vak neplatí o písmene d, ktorého dolné èiaroèky (resp. noièky) sú výraznejie a nie sú také
dlhé ako pri písmenách c a ò. Pod dolnú linajku výrazne presahuje aj písmeno x. Predná dolná noièka
tohto písmena je tenia v porovnaní so zadnou noièkou písmena. Zvyèajne je taká dlhá, e siaha a
k pímenám v ïalom riadku. V texte evanjeliára sa pouívajú aj znaky pre nosové hlásky ô, ä na
pôvodných miestach nosoviek (napr.: i¨ vídhä o¨tróèä sq márðeô m%terðô e¨go@, i¨ paDe poklóni4ô e¨moã[.). pecifikom rukopisu je aj pouívanie prízvukovaného znaku q´ na mieste dnenej hlásky
o alebo e, napr.: ïvrq´gô, sq´tnikq a pod. Jotované grafémy ø, ¾, ± sa nepouívajú.
Rukopis obsahuje 4 listy, ktoré sú bohato ozdobené pestrofarebými prírodnými motívmi renesanèného charakteru. Ide o zobrazenia listov a kvetín. Nad záhlaviami evanjelií vyrastajú zo stoniek týchto
prírodných motívov pravidelné geometrické útvary a ornamenty uzatvorené v obdånikovom obrazci.
Takéto motívy sa nachádzajú na stranách so vstupnými evanjeliovými textami (fol. 14r, 99r, 154r a 238r).
Záhlavia jednotlivých evanjeliových textov sú napísané zlatými literami. Zlatá farba sa vak oúchala, svoju farbu stratili aj bohato zdobené renesanèné ornamenty na úvodných listoch k evanjeliám.
Z tzv. Bakovského evanjeliára chýba nieko¾ko listov, ktoré boli z knihy odrezané pravdepodobne po
zoití a opravách. Chýbajúce listy boli bohato ozdobené ma¾bami alebo bilickými výjavmi, o èom
svedèia ich pozostatky vo väzbe knihy. O ilustráciách v tetraevanjeliu svedèi aj to, e z evanjeliára
nechýbajú texty evanjelií okrem jeho závereènej èasti, na èo sme u vyie poukázali. Aj na základe
zachovanej ornamentovej výzdoby mono Bakovský evanjeliár poklada za cenné výtvarné dielo.
Výtvarný a umelecký charakter dopåòajú ozdobené iniciály, ktoré presahujú es a sedem riadkov
písaného textu. (Kompletnú jazykovú interpretáciu pamiatky prinesieme v samostanej túdii.)
2. Pakostov (2000, Gréckokatolícky farský úrad v Pakostove, Preovské biskupstvo)
Rukopisná knika pouèení bola napísaná na prelome 17. a 18. storoèia. Dnes je vo vlastníctve
titulárneho arcidekana o. tefana Hupceja, ktorý bol v èase naej návtevy v roku 2000 správcom
farnosti Pakostov. Kniha je neodborne zoitá. Je v zlom stave, rozpadnutá, bez väzby. Chýbajú úvodné
a závereèné listy. Formát knihy je 100 x 159 mm. Obsahuje 167 zoitých a 15 vypadnutých listov, ktoré sú
vo¾ne priloené ku knihe. Kniha je napísaná jednou rukou. Rukopis je dobre èitate¾ný; knika je napísaná èiernym, dnes u vyblednutým atramentom. Nadpisy, citáty z Písma a odkazy na rozlièné spisy
a vtedajiu kazuistickú literatúru sú napísané èerveným atramentom. Niektoré nadpisy sú napísané
ustavným písmom. V rukopise sa nachádzajú dve insitné kresby. Na fol. 42r sa nachádza ilustrácia
korunovácie, na ktorej Kristus obleèený v biskupskom rúchu kladie korunu veèného ivota na hlavu
veriacemu èlovekovi. Kristovi pritom posluhuje archanjel Michal, ktorý je vodcom nebeských vojsk.
Archanjel Michal v pravej ruke drí vytasený meè a v ¾avej puzdro od meèa (povu). V pravej èasti
obrázka sa nachádzajú zhromadení èakatelia nebeskej koruny. Práve tento motív je ústrednou témou
pouèenia, ktoré sa nachádza pod obrázkom. Ïalia ilustrácia je na fol. 163r, na ktorej je zobrazená
Bohorodièka v pozícii oranty. Po obidvoch stranách Bohorodièky sú zobrazení svätí mui: starec Dorotej a jeho iak Dosifej.
Na fol. 3r sa nachádza zápis tohto znenia: lúbi èitati, due oãèiti. Súbor pouèení prepísal
kòaz Bilecký, o èom svedèia jeho signifikaèné zápisy na fol. 38r (pisa§ u druguj knizh. U vesq do
konca èti voZlúvlenH9e Ðerej sæmewH9 pisavq); na fol. 112v sú dve marginálne poznámky z roku 1702
a 1704 (Ðerej sæmenq. lhta #aö$v oãrmezej poP;9 urmézej poP9 sæmewH9 Bhléckºj rodiè9 pisaL9 rKu
9 : #aö$d).
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Pod¾a týchto marginálnych zápisov kniha vznikla v rokoch 1702  1704. Lokalitu vzniku nemono
presne urèi, hoci je udaný aj miestopisný názov pri funkcii Simeona Bileckého: oãrmezej pop (urmezský kòaz). V Mukaèevskej eparchii, ktorá spravovala gréckokatolíkov v celom severovýchodnom Uhorsku okrem Sedmohradska, sú známe najmenej tri farnosti s miestnym názvom oãrmezej (urmezej). Ide
o tieto lokality: Ûrmezõ, dnené Russkoe Pole na Zakarpatskej Ukrajine, Õrmezõ, dnes Mezõladány
v Maïarsku a Õrmezõ, dnes Stráske na východnom Slovensku.
Treba upozorni na to, e rukopis obsahuje nielen pouèenia a kázne, ale aj state namierené proti
katolíckej cirkvi. Vidno, e autor tohto spisu èerpal z tzv. polemickej spisby. Rukopis nie je pôvodným
dielom kòaza Bileckého, ale je to odpis z dvoch kníh, ktoré si poièal. Prvá èas rukopisu od fol. 1r po fol.
38r je odpis z jednej knihy a od fol. 38r do konca je odpis z druhej knihy. Nepodarilo sa nám vak zisti,
ktoré knihy Simeon Bileckij pouíval. Treba vak zdôrazni, e na východné Slovensko sa dostalo
mnoho tlaèených kníh spoza Karpát, najmä z Halièe, Moldavska, Sedmohradska, Bulharska a Carihradu. Hoci sa dováali najmä knihy Svätého písma a katechizmy, prenikali k nám aj mnohé knihy kázní
a rozlièné polemické spisy namierené proti katolíckej cirkvi a gréckokatolíkom. Na ilustráciu uvedieme
citát z pouèenia na fol. 45v  46r: Lhlhe´ú rukueú (sic) nayvaeÑ ceRkoV sä s%taä vostoè9naä,
ternðemq nayvaúÑ sä ydy, pogane, vudosty oãnhäty, geretyky, i¨ vqsh lúde nevhrnyh,
bw äkq ternq lhlhú koletq i kodiÑ ej, tak wni¨ cerkvi s%toj kodåÑ, preslhduúèi e¨j.
Tlaèené knihy boli ve¾mi drahé, preto sa prepisovali. Na spisbu, ktorá prichádzala spoza Karpát a bola
namierená proti katolíkom, bola nariadená prísna cenzúra. Svedèí o tom okruný list z roku 1742 od
mukaèevského biskupa Gabriela Blaovského, ktorý sa takto snail vyhnú íreniu polemických spisov
neprajníkov únie namierených proti rímskej cirkvi a jej náuke.
Jazyk pamiatky je halièsko-ukrajinský s mnohými po¾skými prvkami, èo svedèí o tom, e pôvodina
nevznikla na východnom Slovensku. Jazyk pouèení je ve¾mi zaujímavý, lebo na niektorých miestach
pisár zapisuje nosové hlásky (ô, ø) a jerové hlásky s prízvukom (q´). Treba vak poveda, e nosové
hlásky sa v celom súbore textov vyskytli iba na niektorých miestach, resp. boli zamenené príslunými
hláskami halièsko-ukrajinskej redakcie, hoci ani v tomto prípade nemono hovori o ich dôslednom
zapisovaní. Simeon Bileckij písal text pouèenia v takej redakcii, akú poznal a pouíval. Jazyk tohto
i ostatných pouèení je ve¾mi zastaraný. Neèudo, e ani sám autor nerozumel vetkému, èo prepisoval,
preto niektoré nezrozumite¾né slová vysvet¾oval alebo dopisoval celé pasáe vlastným textom. Jazyk
týchto èastí je silne poznaèený lemkovskými jazykovými prvkami. Ak predpokladáme, e prepis mohol
vzniknú na východnom Slovensku, iada sa pripomenú vizitáciu biskupa M. M. Olavského z polovice 18. storoèia zo Stráskeho (Õrmezõ). Uvádza sa v nej, e veriaci nerozumeli kázòam miestneho
kòaza, keï im kázne èítal z nejakej knihy. Ilo pravdepodobne o túto knihu, lebo vo vizitaènom protokole
je zápis o tom, e farár okrem bohosluobných kníh má k dispozícii iba jednu knihu morálnej kazuistiky.1
Obsah pamiatky:
Pouèenie bez zaèiatku. Obsahom tejto èasti sú úvahy o rozdielnosti medzi veriacimi a nevefol. 1r  4r:
riacimi ¾uïmi.
fol. 4r  6v:
ZNAKQ z$ w¨ poxoenú¨ s%tgo d%xa. Vhrouminå.
Slo´vo ï pa´terika, å¨ko Posluanðe bole eS9 posÑnago i¨ pustiYnago truda
fol. 7r  7v:
fol. 8r  9v:
Slo´vo w¨ mlS9tini. I¨ w¨ kameni¨ ºe ï rizq aaronovix ego è%lkq prinese@ i¨ º¨erew¨vi
ko ºereu wbrhte.
fol. 10r  11v:
Slo´vo wkleve´tanhm.
fol. 12r  12v:
Beshd liS9: Pouèenðe xrS9ºtänoM
Beshd makarðä. liS9 k$Ù.
fol. 13r  14r:
fol. 14v  16v:
Slovo naD oãmerim. (bez konca)
fol. 16r  18v:
Pounºe s%tgo Grigorðä w gnhvh.
Slo´vo Ðwana ZlÑoustiå. NepodobaeÑ u¨èa´òomu ta´ko tvori´ti i¨me uèi´tq mar [...]
fol. 18r  20v:
fol. 21r  25r:
Slo´vo s%tgo náego ¢nokeH9tða w smirenºi.
Pozri o tom GAD½EGA, V.: Dodatki do istorÁª rusinôv i ruskix cerkvej v buv. ½upª Zemplinskoj. In: Naukovyj
zbornik tov. Prosvªta. 1935, roè. 11, s. 79.

1

39

fol. 25r  26v:
fol. 26v  29v:
fol. 30r  30v:
fol. 31r  38r:
fol. 38r  40r:
fol. 40v:
fol. 41r  41v:
fol. 42r  47v:

fol. 48r  56r:
fol. 56r  57v:
fol. 58r  67r:
fol. 67r  73v:
fol. 74r  81r:
fol. 81r  89r:
fol. 89v  99v:
fol. 99v  107v:
fol. 108r  110r:
fol. 110r  112v:
fol. 113r  115r:
fol. 115r  121r:
fol. 121r  131r:
fol. 131r  136v:
fol. 137r  140v:
fol. 141r  142r:
fol. 142r  143v:
fol. 143v:
fol. 143v  145v:
fol. 145v  146r:
fol. 146v  153v:
fol. 154r  158v:
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Slo´vo w sozome ... (Zaèiatok dalieho pouèenia. Èervený atrament je ve¾mi vyblednutý, je
ako èitate¾ný.)
Paterikq vo (sic) itiN s%togo Ðwana ml%stvogo.
Paterik e$º i e$º.
Pooãè9 a$ w ïverenºi svh´ta sego.
Èudo sÑ: Nðkola.
Odkazy na vtedajiu literatúru
Na uspenðe sisoä ïca.
Pouèenie je bez záhlavia. Pravdepodobne ho Simeon Bileckij napísal sám, o èom svedèí aj
jazyk tejto kázne. Na ilustráciu uvádzame èas textu pouèenia. Lexikálne prvky zo slovnej
zásoby autora podèiarkujeme: Gdy kogo korunuútq na krolesV9tvo zemnoe daúÑ emu vo
ruky zolotoe åblyko, kotoroe naèitq svhtq, bo kroleve svhtoM vladnutq,
sudåtq åzykwM i¨ wvladawtq lúDmi. ... Kemetoã4 krwl ockðj gdy abilq syna
Fenel9h; wna mhsteRnyj wbraZ oã¨èinila kotoryN vo ruch deralq å¨bloko zolotoe
perlami priwzdoblenoe, a kto kolvekq tego åbloka dotknulq sä, ara  negw
vylhtali strhly, i¨ e¨go zabili. Kemetoã4 togo vhdaúèi dotknul sä tógo åbloka,
i¨ ara z nego strhla vylethla, i¨ Kemeta zabilá, i¨ tak9 sä fenellä - smerti
syna svoegw nad kemetom krolem ockimq pomstila i¨ svhtq moeÑ sä åblokom
nazvati Fenellhnym, bo svhtq  verxu zdobit sä perlami, zolotom, srhbrom,
dostatkami, gonorami.
Na hornej marginálii je poznámka, e táto èas je prepísaná z Dorotejovej knihy od strany
125: doroü knðga. LiS9: rk$e. W ee nesostavläti svoe§ razum.9
W ee nesuditi. LiS9: rm$g. PisaH9 indh. W EE ukarati sebe a ne blinago svoego.
pouè9. z$. LiS:9 rû$g.
Margáritq i w umilenº¨i i¨ slezaX slóvo v$º. LiS9: rn$z.
LiS9: rp$g. W Ùlo pomnhnºj poã9 i$.
Togóde: W LI pouè9 devätoe: (medzi fol. 77v-78r chýba nieko¾ko listov)
Togo W ee sq razômoM is trevenºeM estvovati. Vq pôÑ9 bo. PouèeH9 º$.
TOGODE W ee tòatÐ sä skórhe: ïrhzováti strasti@, préde dáe néwbýknemq Ùlh@ vnix déú. Poãè9. a$º:
TOGODE W strásh budoãòeå moãki i åko podobaeÑ xotäòemu s%pstðsä, nikoili bez peèali byti w¨ svoeM s%psenðe: Pooãèénðe v$º: (bez konca: ... prixodäÑ ptíca i¨
vosxiòáúÑ to@ i¨ popgíbaeÑ i¨ povnegda sokríti to@ oidati@)
(Pouèenie je bez zaèiatku a konca.) ... e vosxiòej paki w zemlú oã¨dare§ mnogo ra... /
/ ... pojdiq do kninago èitanða najde åko èto sä poruèit: Gd$u Bg$u n%emu:
i¨ s%tym e¨go@.
Èudo sV9 Nðkolaå. Knðgi naM suÑ svhtkoM.
KiriL9 s%tyj patri9. RoZdhlq v$. na èistec: riM. Ðsaða. glaA9 û.
Prièina èistcu a$
W ee bezsmuòenðä, i blgrDnh terphti iskoãenðä. Poãè9. g$º:
W s%tyX posthxq. Poãè9. e$º:
NastavnikoM9 i uè%nichx ºerewM9 i paráxiänoM9 Káko podobaeÑ nastavläti bratºú i
káko nastavnikoM9 povinivatisä. PouenE9 z$º:
Poslanðe ko bratu, voprosivu e¨go w¨ neèwstvði d%a. I w¨ i¨såknovenði Lwbve.
Poãè9. dvidesåÑ tretee.
Ko bratu oãthsnåemu ï napasti. Poslanðe vtoroe.
Ko bratu vopadu vo dolgu bolen i¨ pretknovenðå razlièna.  sirax glaV9. v$:
Ko bratu vo napasti suòu. Poslanðe d$
Ko nemoònhju nhkoemu bratu priemu razliènaå pomylenðå, w ustroåúòoM å¨e na potrebu e¨go@.
ToLkovanðe reèenðj s%togo Grðgorðå. Phvaemyxq na s%tyå m%èniki Poãè.9 k$v: (chýba
nieko¾ko listov medzi fol. 149  150, 150  151)
Na s%togo Ni´koly. Pouèenðe. Beshd9 v$. Ko Üe9 a$. GlaV9 v$. Zaè.9 sûd. sûd. LiS9 #vr%èi.
(Pouèenie bez konca: Poèali´ pribigati i D s%tomu Ni´kolh:)

fol. 159r  159v:

fol. 160r  161v:

fol. 162r  164r:
fol. 164v  167v:

Pouèenie sv. Makarija pod¾a poznámky na hornej marginálii na fol. 159v: Beshda m$g MakaR. ... Gdy Xs$ vygnaL9 i¨z èl%ka zlógo duxa: i¨ pytaL9 ego. åkoe imä emu. PovhdaL9 zlýj
dux. Légewnq imä mnh, åko mnozy esmy... // ...Å¨koe dyma mnóestvo eS9 vq e¨dinoM
dómu, táko eS9 i¨ grhxq so skveRny¡ma pomy¡lenºi, svájmi¨ sidä´òi¨ i¨ toèáòi¨ vq
pomýleX srDènyX. I beZkoneè9noe mnóestvo bhsóvq.
Pouèenie bez zaèiatku a konca. ...ÖaloM. v$. Az e postavlen e¨smq carq ï nego, ä
postavlenq esteM KroloM nego... // ...Proklätyj sej glágoL9 i¨ skveRny¡j ï dðävola@
èl%koåDca vovedE sä. Ci moe movit moj svht, moe n%bo moe sl%nce. vshx naM wbòaä
sotvoriL9 eS9 b%gq.
W BlaenoM w¨cÑi Dosºüej, uè%nch st%go avvy Dóroüeä´.
Slov9 ï li¨mónika w doroüej: Pouèenie je bez konca: I svoboa Detq eä ï pomraèénðä
pokrova strastej prièáòenðe d%xa s%tago. I my´slenaä èústva@ e¨ä prosvhòáetq
b%estva.

Aj na vypadnutých listoch, ktoré oznaèujeme ako L_1  L_15, sa nachádzajú fragmenty pouèení.
Na listoch L_3 a L_1 v tomto poradí je napísané pouèenie o Lazárovej sobote. Svedèí o tom
marginálny zápis na hornom okraji listu L_3r: v soãboÑ lazaréoã. Pooãèenðe: V subotoã s%tago i
pravDnago Lazárä: EæG9lðe ï Ðwana: LiS9: ûÙ$. Slóvo º$
Na listoch L_4 a L_13 v tomto poradí je napísané pouèenie starca Étera: Slóvo w posluánðj.
Pouèenie je bez konca: Ne budeÑ bole èasu do èinenä dobryX oãèinkw´v lwbo bysmo xothli¨, òo
dobroE èiniti, dlä togo teperq poki¨ ivemo na svhth, kaEtq naM9 apS9lq Pavelq KáåtiS9 i
dóbryj uèinki èiniti¨, moväèi: Se n%nh vremä blagopri...
Listy L_2, L_5, L_6, L_7, L_9, L_10, L_12, L_14, L_15 sú z knihy vypadnuté samostatne. List
oznaèovaný ako L_11 je dvojhárkom. List L_8 nepochádza z tejto knihy pouèení. Na òom je text prosebnej ekténie za zomretých pri slávení liturgie.
3. Ruská Kajòa (2000, Gréckokatolícky farský úrad v Pakostove, Preovské biskupstvo)
Medzi tlaèenými cyrilskými liturgickými knihami v chráme zasvätenom archanjelovi Michalovi
v Ruskej Kajni boli uloené tri samostatné listy s paraliturgickými piesòami, ktoré pod¾a charakteru
kurzívneho písma datujeme do prvej polovice 19. storoèia. Pri datovaní piesní nam pomohol signifikaèný zápis na liste L-2. Na tomto liste je uvedený rok 1846, èo pokladáme za èasový údaj o zapísaní tejto
paraliturgickej piesne. O dátume zápisov paraliturgických piesní nás informuje aj ïalí signifikaèný
zápis na liste L 3, kde je signovaný kantor Peter Maliòák a kde je aj dátum zápisu 1. 9. 1846. Listy, na
ktorých sú napísané paraliturgické piesne, boli pravdepodobne vakátmi v nejakej bohosluobnej knihe,
ktorú kantor pouíval poèas liturgií a bohosluieb. Paraliturgické piesne sú napísané rovnakým rukopisom, èo nám umoòuje za autora týchto piesní poklada u spomínaného kantora Petra Maliòáka.
Na liste, ktorý oznaèujeme ako L-1, s rozmermi 181x312 mm, je kurzívnym písmom napísaná pieseò
archanjelovi Michalovi. Kantor ju zapísal pravdepodobne preto, e bola aktuálna najmä v èase odpustových slávností chrámu, v ktorom sa paraliturgické piesne nali. Sviatok archanjela Michala pripadá
pod¾a byzantského kalendára na 8. novembra.
1)
2)
3)

Xvalðmq tä vsj zgodne zbranyj voevode
Arxangele mðxaile èudnyj voi¡ne stranyj
Ty vsegda preD bogomq, stoiq so vsi¡m xorom,
Arxangele mºxaile èudnyj, voine strali¡vyj
Sätq esi tri¡ kratne savawffte carú nebesnyx
[i] zemnyxq, vynðj gospodarú, a. m. è. vo.:

Ïalej u pokraèujú zápisy v cyrilike iným rukopisom. Ide o zápisy starieho dáta, ktoré vak nemono dobre preèíta; sú ve¾mi vyblednuté a nesúvisia so zápismi paraliturgických piesní. V dolnej èasti
listu L-1 je rukopisná cyrilská poznámka napísaná treou rukou (Mºlostvoä (sic) Gd4i noe //
vtakq (sic) // Vo voine tvoeI Gd4i pomiluj). Vznikla pravdepodobne niekedy v 19. storoèí, keï
ruská armáda prechádzala cez východné Slovensko.
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Na liste, ktorý oznaèujeme ako L-2, s rozmermi 181 x 312 mm, pokraèuje pieseò venovaná archanjelovi Michalovi napísaná tou istou rukou kurzívnym písmom. Nezaèína sa vak tvrtou, ale piatou
strofou. Nekorektný zaèiatok èíslovania pokladáme za chybu pisára.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Luci¡perq pºkelnyj i¡z neba zvereni tebe sä läkaet§
potq nogi padaetq, arxangele mðxai¡le èudnyi¡ voi¡ne strali¡nyj
Imðäi¡ vo mori¡ po zemnhmq padoli¡ provodðq
po suxu nesmertelnyi duxu arxangele mºxale èudnyi¡
voi¡ne strali¡vyi¡
Ty oã tvei¡ moci vytky xory maeq ty znðma
vladheq bhsy proganäeq arxangele mºxai¡le
èudnyi voi¡ne strali¡vyi¡
Wgnq zneba suòaeq gromy zapaläeq i¡ strali¡vi¡mq
gromomq stri¡li¡vi¡ vo sodomq arxangele mºxai¡le
èudnyi voi¡ne strali¡vyi¡
Buty xranºtel mºru vo zlatomq pancºru vozduxomq
nosi¡myi¡ vshmq neposti¡ymyi¡ arxangele
mºxai¡le èudnyi¡ voi¡ne strali¡vyi¡
Ty vo erhxoHh na ïgnºstomq konº lútq boi¡ provadºtq
sq pogany sä vadi¡tq arxagele mºxai¡le èudnyi¡
voi¡ne strali¡vyi¡
Inoplemenºkq åzykov nevhrnyx potlumº voskori
äkq egi¡ptänq v mori¡ arxangele mðxale
èudnyi¡
roku 1846

List oznaèovaný ako L-3, formátu 181x312 mm, je popísaný z obidvoch strán. Na jednej strane listu
oznaèovanej ako L-3r sa nachádza signifigácia pisára a rok zápisu paraliturgickej piesne venovanej
presvätej Bohorodièke. Pieseò napísal Peter Maliòak 1. septembra 1846: Å emq potq pi¡sanyi¡
Pejterq Malinÿkq // mhsÿcÿ septembrhÿ dnÿ ago 1846. Rukopis tejto paraliturtgickej piesne je
zhodný s rukopisom paraliturgickej piesne venovanej archanjelovi Michalovi.
Phsnq prestoj Bci¡ samopodobenq
1)
Dhvo mati¡ preblagaä, ti cari¡ce nebesnaä raè nam lask[u]
svoú dati¡ by zme mogli¡ wtri¡mati¡
w vsepi¡taä mati¡ v
2)
My ko tebh pri¡bhgaemq a na pomoòq prizy[vaemq]
pokryj v vladyèi¡ce arxangelskaä carºce w vsepi¡taä [mati¡ v]
3)
Svobodj nasq ï napasti¡ a nadaj nam v gi¡xy [vpasti¡]
i¡ potlumi¡ vragð naa, bo ty esq pothxa naa w [vsepi¡taä mati¡ v]
4)
W vsepi¡taä mati¡ raè nam toe darovati¡ do syna sä
oãmoli¡ti¡, by nasq raèilq soxranºti¡ w vsepi¡taä m[ati¡ v]
5)
W vsepi¡taä mati¡ kto tä moe proslavlätj
po vsemq svhth ti esq slavna ï boga ïca vzbrana
w vsepi¡taä mati¡
6)
Ï poganq lúdi zlosli¡vyxq vhrh naej nezyèlºvyxq
kotry na nasq voúútq na xri¡sti¡änq nastupu[útq]
w vsepi¡taä mati¡
7)
Dhvo mati preèistaä èudotvorna

Tu sa v dvoch pod sebou nasledujúcich riadkoch nachádza signifikácia pisára tejto piesne
s vroèením: Å emq potqpi¡sanyi¡ Pejterq Malinÿkq // mhsÿcÿ septembrhÿ dnÿ ago 1846 a ïalej
pokraèuje paraliturgická piesò týmto textom:
Povèanskaä podai¡ ruku vsh adaem
podai¡ obº prºiM ksebh w vsepºtaä mati¡
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Tu sa nachádza poznámka tohto znenia: Ty esi Petrq i na sºm kamenº a pokraèuje text
paraliturgickej piesne ôsmou nedokonèenou strofou:
8)

W vsepºtaä mati¡, ktoq tä moe proslavläti
po vsem svhth tyesq slavna ï boga ïc[a ...]

Na druhej strane tretieho listu, ktorý oznaèujeme ako L-3v, sa nachádzajú stichiry na deò Zboru
svätého archanjela Gabriela (sviatok 13. júla) a pieseò venovaná archanjelovi Michalovi. Ide o variant
piesne, ktorá sa nachádza aj na listoch L-1 a L-2. Obidve piesne napísala ruka Petra Maliòáka. Uvádzame text paraliturgickej piesne:
a)
v)

g)
d)

Xvali¡mq tä vsi¡ zgodne zbrabyi¡
voevode ArxanG9le mºxaile èudnyi
voi¡ne strali¡nyi¡
Ty vsegda pretq bogomq, stoiq so
vsºm xorom, poeq xerovhmy
i so serafºmy ar: m: è$: v$: s$:
Arxangele mºxaile èudnyj, voine strali¡vyj
Svätq esi tri¡kratne savaïüte cA9rú
nebesnyxq i¡ zemnyxq, vi¡nðj g4poda[rú],
arxangele mºxaile èudni, voine stra[livyj]
Ty vo erhxonh oã zlatoi¡ korunh vhrh [...]
wkomq èi¡stym i¡ zmeèemq wg[nhs]
tymq arxanG9le mºxai¡le èudnyi¡
voi¡ne strali¡vyi¡

V chráme v Ruskej Kajni sa zachovala aj rukopisná kniha zomretých, resp. hramotár s prvým
zápisom z 28. 2. 1780. Najmladí zápis je z roku 1920. Rozmer pamiatky je 230 x 182 mm. Rukopisný
hramotár je zloený zo 46 listov. Charakter knihy urèuje aj titulný list: Sðå gramota wbòestva Kajnäjskago, spi¨sasä za staranðemq chloi¨ gromady; i¨ mnoú mnogo grhbymq Ðwanomq Kogutovi¨èq Paroxomq KajnäjsyM R. B. #aöp$. Fevruarða ki$. Zo zápisu vyplýva, e hramotár zaèal písa
pakostovský kòaz Ján Kohutoviè pre filiálnu obec Ruská Kajòa v roku 1780. Hramotár je kniha zomretých, ktorá obsahuje súpisy mien vetkých màtvych istej rodiny (rodu), za ktorých sa poèas pôstneho
obdobia konali záduné liturgie.
Zvátnosou hramotára je, e na fol. 1r sa nachádza zaèiatok piesne venovanej Zvestovaniu Presvätej Bohorodièke.
Phsenq blagovhòinu (sic)
Da pri¨detq v$ semu mi¨ru radost, ï nebes
vo nazaretq sladost ag%gelq gar%vi¨lq so
nebesq pri¨spi¨lq blagovi¨sti¨ti¨ èudo z[å]vi¨ti¨
preèi¨stoj
Mladenca radaetq ï dx$a st$ago gavri¨vi¨l (sic) vðòa
etq Troi¨ci¨ edi¨nago zaè[n]ei¨ si¨na pano edi¨na
na radostq mh´ru i¨ vo enpi¨ru, sä%tago v$
Zenpi¨rom (sic) v$ vsh´xq nasq naoãèastq kotryi¨
gavri¨vi¨lq tebh knesq (sic !) glagoletq radujsä
pano zslhènaä (sic) stano (sic) blagovi¨stuú¨ tä
radost novuú¨ tebh dnesq. v$

Väzba knihy je pôvodná, obal je z kartónu potiahnutého koou. Kartónový obal je z vnútornej
strany spevnený fragmentmi cyrilského rukopisu, ktorý je starí ako text hramotára. Svedèí o tom aj
skutoènos, e text týchto fragmentov je napísaný rovnomerným a pravidelným ustavným písmom.
Ve¾ké a zaèiatoèné písmená útrkov sú napísané èerveným atramentom. Ostatný text je napísaný
èiernym atramentom. Rozmer fragmentov je prispôsobený ve¾kosti hramotára (230 x 182 mm). Z jeho
obalu sa nám podarilo odlepi celkovo 6 samostatných cyrilských listov: jeden dvojhárok, 2 fragmen43

ty a 3 samostatné listy, ktoré na seba tematicky nadväzujú. Cyrilské fragmenty pod¾a charakteru
rukopisu datujeme do prelomu 16. a 17. storoèia. es cyrilských fragmentov z obsahovej stránky
predstavuje èasti rukopisného pôstneho triodionu. Jazykom zachovanej pamiatky je cirkevná slovanèina, ktorá zachováva grafickú podobu textov z obdobia pred reformou patriarchu Nikona, na
základe èoho usudzujeme, e ide o odpis z bliie neznámeho tlaèeného pôstneho triodionu.
Cyrilské zlomky sú napísané pravidelným ustavným písmom, ktoré je asi 7 mm vysoké. Písmená sú
napísané pravidelnými hrubými èiarami a majú prevane tvorcový charakter. Èerveným atramentom sú
odlíené zaèiatky jednotlivých stichír. Ostatný bohosluobný text je napísaný èiernym atramentom.
V textoch sa nachádza mnostvo prídychov, prízvukov, titiel a skratiek, ktoré sú napísané nad niektorými samohláskami bez nejakého zjavného systému.
Písanie a pouívanie prízvukov, prídychov a rozlièných znaèiek nad slovami nebolo u od prelomu 14. a 15. storoèia korektné. Èasto sa takéto znaky písali hocikde a hocijako. Kadý pisár mal
vlastný úzus, no zvyèajne texty jednej ruky neboli z ortografickej stránky identické. Hoci prídychy
a prízvuky u na konci 14. storoèia stratili ditinktívnu platnos, predsa sa písali najmä nad niektorými samohláskami. Najspornejím bolo písanie prídychov (tzv. dasÁ) ¨ a prídychov s prízvukmi (tzv.
apostrof) . Zaèiatkom 17. storoèia sa mnohí reformátori pokúali priraïova týmto znakom ortografický význam. Tak sa zaèalo uprednostòova aj písanie grafém s prízvukmi alebo prídychmi. Ortografia textov závisela zvyèajne od pisárov. Kadý pisár mal svoje ortografické osobitosti. Po vydaní
najstarieho lexikóna cirkevnej slovanèiny Laurentija Zizanija v roku 1596 zaèal sa v cyrilskom grafickom systéme presadzova taký princíp, ktorý bol nakoniec prijatý v gramatike cirkevnoslovanského
jazyka vydanej Meletijom Smotrickym v roku 1619. Usta¾ovanie ortografie cirkevnej slovanèiny sa
dovàilo a prijatím Nikonovej reformy, ktorá kánonizovala gramatiku Meletija Smotrického. V roku
1751 bol zavàený aj nový cirkevnoslovanský preklad Biblie, tzv. Elizavetska Bibli, z ktorej
vzili bohosluobné knihy ako Sväté evanjelium (Svätóe evangelðe), kniha Apotol (Apóstolq)
a altár (Öaltýr). Tieto cirkevnoslovanské preklady biblických textov a bohosluiobných kníh
prepísané pod¾a zásad Nikonovej reformy prenikli aj medzi slovenských pouívate¾ov. Nae cyrilské
fragmenty vznikli ete pred ustálením cyrilskej ortografie.
4. Stanèa (2001, Gréckokatolícky farský úrad v Stanèi, Koický apotolský exarchát)
Na Gréckokatolíckom farskom úrade v Stanèi pri knihách, ktoré donedávna pouívali miestni kantori, bol uloený cyrilský rukopisný spevník paraliturgických piesní napísaný v roku 1940 kantorom
Jánom Leom. Na titulnom liste spevníka je takto signovaný: Spisavq ¢án Leo vq Stanèi. Zbierku
piesní zaèal zostavova 29. III. 1940, o èom svedèí zápis na titulnom liste. Dátum ukonèenia prepisovania spevníka nie je uvedený.
Zborníèek paraliturgických piesní, ktorý nazývame Spevníkom Jána Lea zo Stanèe má rozmery
104 x 170 mm. Pagináciu listov urobil autor spevníka; obsahuje 18 listov. Prvý a osemnásty list slúi ako
obálka, prièom 17. list je prázdny a prázdna je aj fol. 16v. Spevník obsahuje 21 paraliturgických piesní.
Hoci piesne nie sú usporiadané pod¾a liturgického kalendára východnej cirkvi, aspoò sèasti zachovávajú jeho kostru.
O tom, e Spevník Jána Leu je odpisom zo starieho spevníka, svedèia priloené dva fragmenty
cyrilského spevníka z konca 19. storoèia i sloveso v tretej osobe minulého èase sphsavq (vslov.
spisaK). Lexéma spisac sa vo východoslovenských náreèiach pouíva vo význame odpísa, prepísa
z nieèoho. Fragment spevníka (obidva samostatné listy) z konca 19. storoèia má rozmery 270 x 177 mm,
je neodborne opravený, prelepený priesvitnou umelohmotnou lepiacou páskou.
Spevník J. Leu zo Stanèe a obidva fragmenty rukopisného spevníka List A a List B sú napísané
cyrilským písmom, hoci vznikli na jazykovo i etnicky slovenskom území. O slovenskom jazykovom
vedomí v textoch paraliturgických piesní v obidvoch písomnostiach svedèia niektoré hláskoslovné,
morfologické a lexikálne prvky. Treba vak upozorni na to, e texty paraliturgických piesní zapísané na
obivoch fragmentoch (List A a List B) sú z h¾adiska cirkevnoslovanského pravopisu zapísané korektnejie. Na ilustráciu uplatòovania slovenského jazykového vedomia v paraliturgických piesòach zo
Stanèe uvedieme nieko¾ko príkladov zo Spevníka Jána Leu.
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Vybrané fonetické javy:
Pri charakteristike jazyka marginálnych zápisov sme u uviedli, e v cirkevnej slovanèine existuje
viacero realizácií fonémy [i], prièom kadá realizácia má zvyèajne vlastnú grafému. Napríklad graféma
| (jery) oznaèuje zvuk blízky ruskému y, graféma è oznaèuje zvuk blízky ukrajinskému i a ïalie tri
grafémy  ¿, ³, v oznaèujú zadný alebo predný zvuk [i] v závislosti od pozície v slove. Vývin v slovenskom
jazyku a v jeho náreèiach vak prebehol tak, e hlásky zapisované grafémami i a y stratili svoje dve
pôvodné realizácie a rozdiely zostali iba na úrovni grafém. Aj v textoch paraliturgických piesní napísaných slovenskými pouívate¾mi cirkevnoslovanského jazyka sa preto stretávame so zápismi typu:
bistro (csl. bystro), svätºm (vslov. svati, csl. svätyj), visluguet (zempl. vysluhovac, csl.
vyslugovati,), virnijº, vyrnyx (zempl. virni, verni, csl. vhrnyj, verný, Nom. pl. vhrnyi),
vladièice (csl. vladyèice), svitli (csl. svhtlyj), visokij (zempl. visoki, csl. vysokyj), äziki
(zempl. jazik, csl. äzykq).
Pod vplyvom ukrajinsko-halièskej redakcie cirkevnoslovanského jazyka sa v cyrilských textoch
paraliturgických piesní zo Stanèe zvyèajne pouíva namiesto grafémy h graféma i, hoci sa v slovenèine z praslovanského ja (h) vyvinula fonéma [e]. Treba vak pripomenú, e vo východoslovenských náreèiach sa na mieste praslovanského ja uplatòuje aj fonéma [i] najmä na tých miestach, kde
sa v spisovnej slovenèine uplatòuje dvohláska ie. Porov.: grixº (zempl. hrich, csl. grhxq, spis.
hriech), virnijº (zempl. viròik, csl. vhrnyj, spis. verný), viri (zempl. vira, csl. vhra, spis. viera),
vsim (zempl. icki, csl. vshmq, spis. vetci), isciliti (csl. ischliti), angeli (csl. angely),
pisnq (vsl. pivac, pivanka, ale aj piòièka, pimièka, peòièka, csl. ph^ti vsl. pivac) a pod.
Cirkevnoslovanské ja (h) sa v textoch paraliturgických piesní v Spevníku Jána Leu zo Stanèe
realizuje ako fonéma [i] aj na konci slov: v grobi (csl. vq grobh), na drevi (csl. na drevh).
Zaujímavosou je pouívanie cirkevnoslovanskej jotovanej hlásky i s pridaním protetickej hlásky j
v tých prípadoch, keï pred jotovanou hláskou sa vyskytuje samohláska, porov.: virnijº (csl. vhrnyi), gavrijil (csl. Gavrðílq). Sú vak prípady, e sa namiesto jotovanej grafémy (å) uplatòuje
spojenie dvoch graféma j + a, napr.: sºja.
Vybrané morfologické javy:
O slovenskom jazykovom vedomí autora spevníka svedèí systémové nezapisovanie zdvojených
konsonantov, ktoré sa v cirkevnoslovanskom jazyku realizujú jedným predåeným záverom.2 V zemplínskom náreèí sa zdvojené spoluhlásky nenachádzajú, hoci slová, v ktorých sa v slovenèine realizuje
zdvojený konsonat (otca [occa], otèe [oèèe], mäkký, oddych), sa zdvojený konsonat vyslovuje ako
jeden konsonant: oca, oèe, meki, odich. Zdvojené spoluhlásky v cirkevnoslovanských slovách, v ktorých
sa vyskytuje zdvojený konsonat, sa realizujú ako jedna spoluhláska  v súlade s náreèovým jazykovým
vedomím pouívate¾ov. Vzh¾adom na to, e pri zapisovaní textov paraliturgických piesní do spevníka
funguje jazykové vedomie pisára, pôvodne zdvojené spoluhlásky pisár zapisuje ako jednu hlásku,
napr: blagoslovenaä, csl. blagoslovennaä, Ana, csl. Anna.
K morfologickým javom patrí napríklad systematické uplatòovanie prípony -oho namiesto náleitej
cirkevnoslovanskej prípony -aão (-aãw), ktorá sa v zemplínskych náreèiach vyskytuje najmä v adjektívach a v genitíve singuláru maskulín a neutier, porov.: samogo (csl. samago), kadogo (csl. kadago),
svätogo (csl. svätago), proklätogo (csl. proklätago) a pod.
V spevníku paraliturgických piesní, ktorého autorom je Ján Leo zo Stanèe, sa popri niektorých
cirkevnoslovanských adjektívnych tvaroch zakonèených na príponu -aä, -ij, -ii, -yj, -yi, vyskytujú slovenské tvary, ktoré sú výsledkom pravidelnej kontrakcie, porov.: izbrana (csl. izbrannaä),
pronareèena (csl. pronareèennaä), sväta (csl. svätaä), bezboni (csl. bezbonyi), èervleni (csl.
èervlenyi) a pod.
2
Zdvojené konsonanty sa udrali len na èasti jazykového územia Slovenska, najmä na junom západnom Slovensku
v okolí Piean, Hlohovca, Nitry, Bánoviec a Trenèína. Na západnom severnom Slovensku sa udrali len zvyky
zdvojených spoluhlások. Ostatné náreèové územie Slovenska zdvojené spoluhlásky nemá z dôvodu ich zjednoduenia
po vzniku znelostnej neuralizácie. Porov. P AULINY , E.: Fonologický vývin slovenèiny. Bratislava : Vydavate¾stvo
Slovenskej akadémie vied 1963 s. 198, 202.
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V cyrilských paraliturgických piesòach byzantsko-slovanského obradu východoslovenskej proveniencie èasto nachádzame tvary slovies v prvej osobe jednotného èísla zakonèené príponou -mq,
hoci sa vo východoslovenských náreèiach vyskytuje v tomto tvare aj prípona -u známa z cirkevnej
slovanèiny aj z ukrajinského jazyka (idu, stanu, dhlaú; ukrajinské idu, stanu, sklada). Èasovacia
morféma -mq v cyrilských textoch svedèí o slovenskom jazykovom vedomí pouívate¾ov. Uvedieme
nieko¾ko príkladov: (ja) nemam, (ja) neznam atï. Podobne to platí aj o tvaroch prvej osoby plurálu, keï
v cirkevnej slovanèine sa pouíva prípona -mq, a v cyrilských textoch paraliturgických piesní slovenská prípona -me, napr.: prosime mi tä vsi a pod.
Vybrané lexikálne javy:
Pri charakteristike jazyka cyrilských textov paraliturgických piesní zo Stanèe treba poukáza aj na
niektoré lexikálne prevzatia z východoslovenských náreèí. Tie sa do textov piesní dostali prostredníctvom inventára slovnej zásoby autora a pouívate¾ov piesní. V prenikaní slov miestneho náreèia do
textov paraliturgických piesní mono vidie spontánne prejavovanie sa jazykového vedomia pouívate¾ov, ktoré je zastreené snahou o zrozumite¾nos pouívaného textu. Typickým príkladom je pouitie
slovesa zapáli v rozkazovacom tvare zapal (vsl. zapa¾ic vo význame spôsobi horenie, zaa;
hlboko zauja, oduevni, zapal wgen v serdcax nai¨x). V rozkazovacom tvare je pouitá aj
lexéma vysly, porov. vysli¨ (vsl. visli, vo význame vyhovie, vypoèu po istej prosbe, vysli¨
naa molítvi¨), chráò, porov. xran (vsl. chraò, vo význame starostlivo ochraòova, bráni,
xran nas ot napasti¨). V elacom tvare vystupuje aj lexéma raè vyjadrujúca zdvorilú výzvu k Bohu
alebo svätým; do paraliturgických piesní prenikla zo slovenského alebo po¾ského jazykového prostredia (slov. ráèi, po¾. raczyæ, porov.: raè nas oãslyati¨, raè nam toe dati). Zaujímavé je
dvojverie a po smerti¨ v nebi viènom // s tobov prebi¨vati¨, v ktorom sa vyskytuje lexéma
prebi¨vati¨. Prejavuje sa v òom slovenské jazykové vedomie pisára textu. O slovenskom charaktere
lexémy svedèí jej význam ma trvalé bydlisko, by ubytovaný (a po smerti¨ v nebi viènom,
s tobov prebi¨vati¨  a po smrti vo veènom nebi s tebou prebýva). V ukrajinskom jazykovom
prostredí a v cirkevnej slovanèine sa v tomto význame pouíva lexéma iti. Vplyv slovenského
jazykového vedomia vidie aj v týchto slovných spojeniach: lucki grixº omyútsä (vsl. ¾ucki
hrichi omiju e; ¾ucki vo význame súvisiaci s èlovekom, s ¾uïmi; charakteristický ¾uïom, pre ¾udí),
by sme mogli potri¨mati pri¨kazanä tvoä (vsl. potrimac prikazaòa, vo význame dodriava
prikázania, zákon Boí; iba v západoslovanskom jazykovom priestore sa na oznaèenie Boieho zákona
(desatora) pouíva výraz prikázanie, porov. vslov. prikazaòe, spis. prikázanie; po¾. przykazanie, èes.
pøikázání.), zmiluj sa nad nami¨ (vsl. zmiluj e, vo význame z¾utova sa nad niekym).
Obsah Spevníka Jána Leu z roku 1940:
fol. 2r:
Phsn Prtoj Bgrd: Zaè.: Mi¨loserdðä dveri¨, Mi¨losedðä dveri¨ ...
Phsni na Bogoävlenðe: Zaè.: Pri¨di¨te vyrny i¨ tamo gdi krestilsä Xr4t. rano
fol. 2r 3r:
...
fol. 3r  4r:
Pi¨sn© na stri¨tenºe: Zaè.: Svi¨tlo dnes likujte, psalmi¨ voskli¨cajte: Boga ïca
stvori¨tela i¨ vsi¨m proslavlajte ...
fol. 4r  5v:
Pi¨sn© na Blagovi¨ene: Zaè.: Poslan byst so nebes Arxangel Gavri¨i¨l, ko di¨vy
preèi¨styj ...
Pi¨sn© na Vskrnðe Xrs9vo: Zaè.: Voskres ¢¨sq ï groba, radost velðä, Angel na
fol. 5v  6v:
kameni¨ sidäj, enam vopiä ...
fol. 6v:
Vo n%lú Üominu: Zaè.: Po vostanði tvoem, Xrs9te preslavnom ...
fol. 7r:
Vo n%lú Mæ´romosicy: Zaè.: eny mæ´ronosicy, rano pridoa ...
fol. 7r:
Vo n%lú Raslablenago: Zaè.: V lhtex mnogix leaòa, Xr9sq iscili ...
Vo n%lú Samaränini¨: Zaè.: Vo Samari¨ú priedq, vody proae ...
fol. 7v:
fol. 7v:
Vo n%lú Slhporodenago: Zaè.: Slhporoden i¨z èreva, slonca nevidh ...
fol. 8r:
Pisnq na Vozneseni¨e: Zaè.: Vzijde Bog ko vi¨sokoj Gori stri¨taút ego angelskiä
xori¨ ...
fol. 8r  8v:
Phsn na Sots9 sv9. Duxa: Zaè.: Oãthi¨telu mi¨ru, xrani¨ nau vhru ...
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fol. 9r  9v:
fol. 10r  10v:
fol. 10v  11v:
fol. 11v  12v:
fol. 12v  13r:
fol. 13v:
fol. 14r  14v:
fol. 14v  16r:
fol. 16r:
fol. 16v  18v:

Pi´snq sv Trojci¨: Zaè.: Ïèe, syne, due svätyj, trojce svätijaä, vyslii
naa molitvi ...
Písnq Georgºä / po: Radujsä car9ce: Zaè.: I¨stinä vesna, Georgie nasta, obnovläet v svith narod, poznaniem Xrista.
Pisn Petru ð Pavlu: Zaè.: Wrgani igrajte Petra velièajte, apostolu pavlu
radostno zagrajte.
Písn© Arxangelu Mi¨xai¨lu: Zaè.: Xvalím tä vsi godno, zbrojjnyj voevodo, arxangele dhvnyj voíne stralívyj:
Písnq na Preobraenðe: Zaè.: Na Üavori¨ preobrazilsä ¢sus Xrístos slavno ...
Písnq na Oãsíknovene: Zaè.: Èelovík nebesnyj, zemnij angel stanet, èi¨stuú
glavu, ¢´rod oãsi¨kae ...
Písnq na Vozdvi¨en9i¨e èsÌt krÌta: Zaè.: Zempi¨rov gorni¨x, Bog sä ävläet, oã
zarvani¨ci èudamð siäet...
Pisnq na Vovedenðe Pr. Bgr9dc.: Zaè.: Kaä pronhcaetq vo cerkov vstupaet
divica prekrasna äk zorä èervlena ...
Pi¨sn na Soet9ve sv. Duxa: Zaè.: Svätyj Boe ïèe na, sposli¨ Duxa tvoego
svätago na nas ...
Tieto strany sú prázdne.

Na porovnanie uvádzame tie strany Spevníka Jána Leu a fragmentov spevníka z 19. storoèia, ktoré
obsahujú zhodné piesne:
Fragmenty spevníka z konca 19. storoèia
Na liste Ar sa nachádzajú evanjeliové stichiry, ktoré sa spievajú na nede¾nej utierni pred Ve¾kým
slávoslovím.
Na liste Av sa nachádza paralitugická pieseò na Kristovo vzkriesenie. Pieseò je uvedená v Spevníku Jána Leu z roku 1940 na fol. 5v  6v:
Phsn na Vskr9 n ðe
Voskres ¢sq ï groba / radost velðä: / Aggelq na kameni shdäòq / enamq vopðä://
Èto iòete ivagw / Medu mertvymi? / Ètw plaèete o NetlhnH9om / Mæronosicy?//
Plaòeni¨cu i sudar / V grobh vidite, / Vosta åkoe proreèe, / Oãq ne plaèite.//
Vo galileú ede, // Skoro techte, Petru i vshm apostolom / sðe rechte://
Åkw vosta dnesq Xr4tosq / Propovhdite, / So plotðú ï groba / Oã nesmutite!//
Veseli¨sä i¨ l¨kuj / Nynh sðone! / I¨ krasujsä i¨ radujsä / ¢erusali¨me!//
O vostanði Sn$a, / I ty Carice / Vozradujsä Vsesvätaä / Vshmq pomoòni¨ce.//
Moli¨ Syna i¨ Boga / Aby dalq iti, / Vo zdravði¨ spasenði¨ / Egw xvaliti.//

Na liste Br  Bv sa nachádzajú tie paralitugické piesne, ktoré sa v Spevníku Jána Leu nachádzajú
na fol. 6v  8r.
Na liste Br sa nachádzajú tieto paraliturgické piesne:
Vo Ndl,ú Üominu
Po vostanði tvoem, Xr4te preslavnomq / Ne vidimo oãèenikom, zävilsä åvnw / Ot Galileä
priedq, mirq svoj darovalq, / Ruch, nozi, rebro Svoe, vshm pokazovalq! / Prðjdi Üomo!
vloi perst, vo rebro moe! / Oãvhrisä vthlh moemq, e netlhnnoe!
Vo Nl,ú Mæronosicq.
eny Mæronosicy, ranw prðjdoa, / Xthli Xrðsta pomazati, ne w¨brhtoa! / Angelq ko
nimq glagolä; Xr4tosq voskrese / Apostolomq Oãèenikom, se izvhstite!
Vo Nl, ú o Razslablenom .
Mnogolhtna leaòa, Xr4tosq ischli, / Vozmi¨ odrq svoj ta ídi¨, ï Viüezdi (sic!) / Propovi¨duj silu, òedrotu moú, / Skai èudo byvee, za vhru tvoú.
Vo Nl,ú o Samaränynh.
Ko i¨stoèni¨ku prðjde, Synq beznaèalnyj / Vodu prosä na vodaX, zemlú povisivyj.
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Na liste Br sa nachádzajú paraliturgické piesne na Nede¾u samaritánky a pieseò na Nede¾u o slepom:
Podad mi vodu piti, glagolä enh, / Serdcevhdec Gd4 Xr4tosq  Samaränyni¨! / Istoènika izni¨, daj Xrðste pi¨ti / I vshxq pravovhrnyX serdca, Tebh s%titi.
Vo Nl,ú o Slhpomq.
Slhpo narodennagw, Xr4tos ischli¨, / Oèi pomaza brenðemq, èudnw prozrhli! / Oslhplennymq dueú, Xr4te svht daruj. / I nasq grhnyxq oãthsnennyX, spasi pomi¨luj.

Namiesto záveru
Hoci poèas terénneho výskumu na východnom Slovensku sme navtívili 67 obcí, kde sa praktizuje slávenie bohosluieb v byzantsko-slovanskom obrade, rukopisné pamiatky sme nali iba v tých
lokalitách, ktoré sú uvedené v naej túdii. Je na mieste otázka, kde sa dnes nachádzajú mnohé
pramene kultúrneho dedièstva naej cirkvi byzantsko-slovanského obradu na východnom Slovensku, lebo iba èas z tých, ktoré spomínajú súpisy Ivana Paòkevyèa, Volodymyra Hnauka, Jevmenija
Sabova, Ivana Franka, Alexandra Petruevièa a ïalích, sa nachádza v archívoch biskupského úradu
gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi na východnom Slovensku, resp. v archívoch v Prahe, Uhorode a ¼vove èi v archíve otcov redemptoristov v Michalovciach a v ïalích archívnych zbierkach
uvádzaných aj v súpise R. M. Cleminsona.3 Mnostvo starých cyrilských rukopisov i tlaèí známych
z opisov spomínaných bádate¾ov i doteraz neznámych a nepretudovaných zmizlo a mizne bez stopy.
Vaèia èas z nich je znièená, jednoducho spálená pri rekontrukèných prácach a pri obnove chrámov a chrámových budov ete aj na zaèiatku 90-tych rokov 20-teho storoèia. O tejto skutoènosti sme
sa neraz poèas terénneho výskumu dozvedeli. Miestni kòazi i veriaci nás informovali o tom, e staré
nepotrebné knihy boli spálené. Je na mieste otázka, akú hodnotu má pre dneného èloveka kultúrne dedièstvo a tradícia posvätných kníh, ktoré zhoreli v oèistných ve¾kotvrtkových alebo ve¾kopiatkových4 ohòoch bez toho, aby sa o ne bliie zaujímali miestni kòazi a prostredníctvom nich
prísluní odborníci a pamiatkari.

The Cyrillic Manuscripts Found in East Slovakia II
Peter  e ò u c h
The research orientated towards collecting, registering, describing and interpreting the preserved Cyrillic manuscripts is such as has not yet been, on a large scale, carried out in Slovakia. Though little success was expected to be
gained from the undertaken field research, the material acquired upon the first probing reveals facts so far unknown
concerning the cultural history of the Slovak Greek Catholics. The Department of Slavonic Studies of the Slovak
Academy of Sciences has computerized the illuminated handwritten book of Gospels dating back to the 16th century
from Bakovce, the handwritten book of sermons from 1702  1704 from Pakostov as well as the parish registers
from Bela and Dobrá established in the middle of the 18th century. The Cyrillic song-book of Stanèa, composed in
1940, is regarded by the author as a copy from an unknown 19th century song-book. This assumption is supported by
two fragments (separate leaves) which probably come from the unknown document. Further, there are two paraliturgical songs from the early 19th century recorded on three sheets found in Pakostov. In Bakovce and Pakostov, two
Cyrillic hramotárs (book of the deceased) have been preserved to the present day. These are significant for onomastics. The language applied in all these manuscripts is Church Slavonic influenced by the linguistic consciousness of
their users. Based upon the acquired documents, the present study shows the way in which Church Slavonic was used
among the Slovak believers of the Byzantine-Slavonic rite.

Súpisy cyrilských rukopisných pamiatok uchovávaných na Slovensku pozri v práci CLEMINSON, R. M.: Cyrillic
manuscripts in Slovakia. Martin : Matica slovenská 1996, 138 s.
4
Pálenie nepotrebných cirkevných predmetov a kníh bolo dovolené iba na tzv. Zelený tvrtok alebo na Ve¾ký piatok
pred Ve¾konoènou nede¾ou.
3
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Fol. 99r z evanjeliára
z Bakoviec
Fragment spevníka
zo Stanèe

Fol. 41v  42r z rukopisnej knihy kázní z Pakostova
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SVORAD ZAVARSKÝ*
Biblicizmy v apológii Spoloènosti Jeiovej
od Martina Sentivániho
ZAVARSKÝ, S.: Biblicisms in an apology of the Society of Jesus by Martin Sentiváni (Szent-Ivany). Slavica
Slovaca, 38, 2003, No. 1, pp. 50-59. (Bratislava)
The present study focuses on the significance of biblical references in an early 18 th century text and explains
them as such as to represent an individual textual level of the work. The authors approach to the problem is
contextual, historical and comparative. He tries to interpret the biblicisms in their biblical and historical context and
thus to render them the original strength of expression. It would be useful to design a systematic method of investigating biblical references which would help us a lot in understanding baroque texts. Also, the author tries to descern the
two terms biblismand biblicism.
Biblicism, Biblism, Baroque Literature, Martin Sentiváni Society of Jesus, Apology, F. Rákoczys uprising.

I. Apologetické dielko Privata et amica disceptatio unius zelozissimi Catholici, cum quibusdam
dominis Acatholicis, de Societate Jesu, in Regno Hungariae retinenda (Osobné a priate¾ské rokovanie jedného horlivého katolíka s pánmi nekatolíkmi o udraní Spoloènosti Jeiovej v uhorskom krá¾ovstve)1 (ïalej PAD) predstavuje iba zlomok z literárneho ohlasu jezuitov na útoky voèi ich spoloènosti
poèas povstania Frantika Rákociho II.2 V tomto období sa opä stala aktuálnou poiadavka obmedzi
alebo odstráni ich èinnos. U v decembri 1704 museli odís z trnavského kolégia nemeckí èlenovia
rádu,3 snem v Seèanoch r. 1705 sa zaoberal otázkou samostatnej uhorskej provincie Spoloènosti Jeiovej a r. 1706 vydal Rákoci nariadenie tvrdo postihujúce ich èinnos.4 Avak, ako je známe, v tomto èase
u nevystupoval do popredia náboenský motív, ale politický, a na stranu povstalcov sa pridala aj èas
katolíckej hierarchie. Na mnohých miestach jezuiti pokraèovali vo svojej èinnosti aj naïalej.5
Sentiváni umiestil dej svojho literárneho rozhovoru do mesta Gyöngyös (dnes v Maïarsku). Na jar
r. 1704 sa tam skutoène konali mierové rokovania medzi Rákocim a viedenským dvorom, ktoré sa vak
skonèili bez úspechu.6 Nako¾ko tento spis odzrkad¾uje reálne udalosti a nako¾ko ide o literárnu fikciu,
to ete len bude treba zisti. Dôleité je, e Rákoci sa zaò Sentivánimu vyhráal väzením.7 Keïe ide
o dielo viazané na konkrétnu historickú udalos a má teda propagaèný a publicistický charakter, myslíme si, e vylo ete v prvej polovici r. 1704.
Ak spomenutý spis posudzujeme v jeho vnútroliterárnych súvislostiach, treba spomenú, e je
úzko spojený s ïalím dielom, ktoré autor publikoval v tom istom roku (1704).8 Je zaujímavé, e svoju
Consultatio saluberrima (ïalej CS) Sentiváni dedikoval prelátovi Michalovi Méreimu, o ktorom sa
dozvedáme, e stál na strane povstalcov a neskôr bol väznený vo Viedni.9 Hoci vyla tlaèou pravdepoMgr. Svorad Zavarský, Slavistický kabinet SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava.
SENTIVÁNI, M.: Privata et amica disceptatio unius zelozissimi Catholici, cum quibusdam dominis Acatholicis, de
Societate Jesu, in Regno Hungariae retinenda, Tyrnaviae 1704, 2 + 45 s.
2
Pozri ZELLINGER, A.: Pantheon Tyrnaviense. Tyrnaviae 1931, s. 53-59.
3
KAZY, F.: Historia Universitatis Tyrnaviensis Societatis Jesu. Tyrnaviae 1737, s. 167.
4
M RVA, I.: Kurucká vojna na Slovensku a jej dôsledky v roku 1704  1711. In: Historický èasopis, 1996, roè. 44.
è. 4, s. 602.
5
KRAPKA, E.  MIKULA, V.: Dejiny Spoloènosti Jeiovej na Slovensku. Dobrá kniha 1990, s. 60-172, passim.
6
MRVA, I., cit. d., s. 584. Taktie SZEDERKÉNYI, N.: Heves vármegye története. Eger 1893, s. 92-100.
7
KAZY, F., cit. d., s. 303.
8
SENTIVÁNI, M.: Consultatio saluberrima, de reducenda ac constanti tranquillitate et pace in Hungaria, per ejusdem
adductionem in unitatem fidei ac religionis, Tyrnaviae 1704, 4 + 34 s.
9
SZINNEY, J.: Magyar írók élete és munkái, 8. zv.. Budapest 1902, stl. 1102.
*
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dobne neskôr ako PAD (autor dedikáciu datuje 6. októbra 1704), napísaná bola urèite prv, lebo, ako
hovorí autor, rukopis dlho èakal na vydanie.10 CS obsahuje nieko¾ko motívov, ktoré Sentiváni pouil aj
v PAD. Obidvom je spoloèný vlastenecký tón a obidve sú napísané v dialogickej forme.
PAD zároveò zaujíma významné postavenie v tej èasti literárnej tvorby M. Sentivániho, ktorú môeme nazva polemickou.11 Tento druh literatúry má svoje osobitosti. Je tu jednak dramatický náboj
a urèitá rétorická forma, ktorú so sebou polemika èi apológia prirodzene nesú, a na druhej strane jazyk
tejto spisby je, pod¾a náho názoru, ve¾mi blízky hovorenej reèi, èo sa odzrkad¾uje aj v jeho nízkom
týle, v jednoduchích syntaktických kontrukciách, v opakovaní výrazov, v expresívnej lexike12
a poèetných frazeologizmoch. Predpokladáme teda, e lingvistický výskum tohto ánru nám môe otvori cestu k poznaniu ivej latinèiny v naom prostredí. Zostavenie a publikovanie dvadsiatich polemických spisov v krátkom období iestich-siedmich rokov (1699  1705)13 mono azda najlepie vysvetli
ich dobovou podmienenosou. Ukrývajú v sebe mnoho neèakaných prekvapení, o ktorých vak budeme referova v budúcnosti.
Dielo je zostavené vo forme dialógu jedného katolíka so sedemnástimi nekatolíkmi,14 prièom kadý
z nekatolíkov prednesie iba po jednej replike. Dramatický priebeh rozhovoru mono naèrtnú nasledovne: Dialóg otvára replika katolíka, ktorý stavia pred oèi obraz nepokojnej situácie a pobáda svojich
nekatolíckych spolubesedníkov k zmieru a k upusteniu od prehnaných poiadaviek. Z estetického h¾adiska povaujeme v tejto replike za dôleitú dvojicu: Ecce rursus novi tumultus belli in Hungaria! 
Spes tamen affulget sopiendi hoc incendium 15 Na tento obraz toti nadväzuje aj prvý biblicizmus
v texte. Dialóg sa na samom zaèiatku ve¾mi rýchlo vyhrocuje a dochádza k zráke, èo naznaèujú aj
úseèné repliky. Spolubesedníci ostro vyjadrujú svoj názor, e jezuiti majú z krajiny odís. Tu nastáva
zvrat, dramatický náboj postupne klesá a rozpúa sa v priebehu rozhovoru. Toto uvo¾òovanie napätia
je asi v polovici dialógu ete raz preruené opakovaním radikálnej poiadavky, avak tu dramatický
náboj predstavuje u iba slabiu ozvenu poèiatoèného konfliktu. Rozhovor napokon vyústi do dlhej
závereènej repliky katolíka (conclusio), v ktorej sa hovorí o uitoènosti jezuitov pre tát a pre spoloènos. Celá argumentácia (apológia) protagonistu je na zaèiatku a na konci ohranièená mylienkou
inpirovanou Tertuliánovým výrokom: Plures efficimur, quotiens metimur a vobis, semen est sanguis
christianorum.16 Teda, e po kadom prenasledovaní sa Spoloènos Jeiova rozrastie ete hojnejie.
Keïe táto mylienka sa vyskytuje jednak na konci textu a jednak v deviatej replike, ktorá je reakciou na
predchádzajúcu výpoveï, môeme prvú a siedmu repliku poklada za úvod (exordium).
Vimneme si aj èísla 1 a 17. Poèet sedemnástich nekatolíkov nie je pravdepodobne náhodný,
môeme poèíta s kompozièným zámerom autora, vyjadrujúcim symbolický obsah. Toto èíslo nie je
nijako podmienené samou látkou diela. Sv. Augustín ho vysvet¾oval ako súèet desiatich prikázaní
a siedmich darov Svätého Ducha, ako spolupôsobenie zákona a milosti, spravodlivosti a milosrdenstva,
teda ako symbol poukazujúci na budúce veci, veèný ivot.17 Dával ho tie do súvisu so sedemnástym
almom,18 ktorého obsah, ak v osobe almistu vidíme Spoloènos Jeiovu, mono dobre adaptova aj
na poloenie náho autora. Takto teda dostáva celý spis symbolický skelet. Pomer 1 ku 17 mono
SENTIVÁNI , M.: Consultatio saluberrima, dedikácia: Lucubratio haec... diu domesticas inter scriptorum meorum
latebras delituit, quod in publicam typi lucem eluctari cupienti, idoneus deesset Patronus...
11
Dosia¾ sa venovala pozornos takmer výluène iba jeho prírodovedným dielam. Toto oznaèenie môeme poui
preto, lebo skutoène ide o dielo, ktorého charakter je odliný od spisov obsiahnutých v Sentivániho Miscelláneách.
12
Expresívnosou tu rozumieme najmä variabilitu v slovotvorbe, uplatòovanie redundantných prefixov, vo¾nos
a neustálenos v tvaroch adjektív a adverbií.
13
Niektoré z nich vyli posmrtne.
14
Uvedomujeme si, e termín nekatolík (acatholicus) nie je pravdepodobne správny. Budeme ho vak zatia¾ pouíva,
pretoe ide o autentický pojem. Sentiváni týmto pomenovaním oznaèuje nielen veriacich augsburského a helvétskeho
vyznania, ale vetky spoloèenstvá mimo rímskokatolíckej cirkvi.
15
Pozrite, v Uhorsku opä buráca vojna!  Jednako je tu záblesk nádeje, e sa dá uhasi tento poiar.
16
Sentiváni ho parafrázuje: ...sicut ergo sangvis martyrum pro Christo, fuit semen Christianorum...
17
BETZ, O.: Tajemný svìt èísel. Mytologie a symbolika. Vyehrad 2002, s. 110-111.
18
Èíslovanie pod¾a Vulgáty. V Novej vulgáte je to alm 18.
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vníma aj ako výraz heroizmu (sám proti mnostvu) a takisto ako kontrast medzi jednotou katolicizmu
a roztrietenosou nekatolíckych zástupcov, ktorí sa nemôu dohodnú ani medzi sebou navzájom19
(prvoèíslo, ktoré sa nedá deli bezo zvyku).
Dialóg je aj cenným historickým dokumentom, ktorý nám predostiera celú kálu postojov voèi
jezuitom. Pre zaujímavos ich uvádzame. Protivníci teda iadali, resp. navrhovali 1. aby jezuiti opustili
krajinu, 2. aby neprijímali ïalích èlenov, 3. aby vylúèili zahranièných èlenov, 4. aby nevlastnili nehnute¾ný majetok, 5. aby sa zriekli cirkevných benefícií, 6. aby prijímaní èlenovia nemali nárok na dedièský
podiel z rodinného majetku, 7. aby sa stanovila jednorázová finanèná taxa pre nových èlenov spoloènosti, 8. aby jezuitské majetky spravovala tátna pokladnica, 9. aby sa stanovila urèitá hranica vzh¾adom na majetkový rast spoloènosti, 10. aby spoloènos nesmela kupova majetky od súkromníkov,
11. aby svoj majetok speòaili a kapitál investovali na zákonitý úrok.
Treba podotknú, e na dvoch miestach autor naznaèil, e hlasy proti jezuitom sa ozývali aj na
katolíckej strane.
II. Prv ne pristúpime k interpretácii jednotlivých textových miest, chceme definova pojmy
a vysvetli nae východiská. Bude vhodné, ak vymedzíme pojem biblicizmu a odlíime ho od termínu
biblizmus.20 Slovom biblizmus oznaèujeme prítomnos a pôsobenie biblického odkazu v kultúrnych
dielach, a to v tom v najirom zmysle.21 Podobne definoval tento pojem èeský bádate¾ Milan Kopecký
ako mnohostranné pôsobenie Biblie na barokovú dramatiku, epiku a lyriku.22 Pod slovom biblicizmus
rozumieme konkrétny prejav biblizmu, v naom prípade viazaný na urèité miesto v texte. Spomenutý
bádate¾ navrhuje výskum biblizmu u jednotlivých barokových autorov s cie¾om získa celkový obraz
o význame Biblie pre barokovú literatúru.23
Ná prístup k biblicizmom môeme charakterizova ako historický, kontextový a komparatívny.
Vychádzame zo skutoènosti, e tvorcom barokových textov, najmä ak ilo o èlenov Spoloènosti Jeiovej, bola Biblia tak v jednotlivostiach ako i v súvislostiach ove¾a bliia a známejia ne nám. Svedèia
o tom mnohé biblické príruèky, ktoré nám osvet¾ujú dobové vnímanie Písma. A tak zatia¾ èo my biblické
citáty a parafrázy vnímame väèinou ako samostatné, sémanticky ukonèené sentencie, autori i recipienti
v minulosti im pravdepodobne rozumeli v ich biblickom kontexte. Uvedomenie si tejto skutoènosti má
ïalekosiahle dôsledky. Toti kadé pouitie istého miesta z Písma a jeho prenos do iného textu je zároveò jeho interpretáciou i zmenou jeho kontextu. Medzi pôvodným a získaným kontextom sa vytvára
urèité napätie, medzipriestor, v ktorom mono vyèíta náboj prednesených mylienok alebo to, èo sa
nachádza medzi riadkami. Prostredníctvom citátu, parafrázy èi náznaku sa dva texty stávajú navzájom
konvergentné.
Môeme preto hovori o biblickej literárnej ifre, uvedomujúc si, pravda, e jestvujú aj iné literárne ifry vychádzajúce napr. zo znalosti antických dejín, mytológie a literatúry. Pod¾a toho, do akej
miery recipient ovláda tú-ktorú ifru, mení sa jej význam a pôsobnos v texte. Dôleitý je moment
spájania a porovnávania kontextov.

Pravdae, takúto interpretáciu podávame na základe poznania náh¾adov Martina Sentivániho a v iadnom prípade
nevyjadruje ná subjektívny postoj. Ide o dobové katolícke ponímanie. O tom, e naa interpretácia koreponduje
s myslením autora, sa èitate¾ môe najlepie presvedèi v jeho diele Turris Babel (1707). Nejednotnos nekatolíckej
vierouky dáva Sentiváni dokonca do súvisu s matematikou, keï ju v dizertácii o polemickej teológii prirovnáva ku
kombinatorike. (Curiosiora et selectiora variarum scientiarum miscellanea, Decas III, Pars II, s. 488)
20
Slovník cudzích slov umoòuje pouitie obidvoch pojmov, no priraïuje im v podstate rovnaké významy. Pozri
IVANOVÁ-ALINGOVÁ, M.  MANÍKOVÁ, Z.: Slovník cudzích slov. Bratislava : SPN 1979, s. 133-134.
21
K literárnym biblicizmom môeme azda poèíta aj biblické citáty nachádzajúce sa na verejných budovách (napr. nad
vstupom do nádvoria bratislavskej starej radnice, na mestskej bráne v Modre atï.), ktoré ve¾mi výreène svedèia
o ivosti biblických kontextov v minulosti v celospoloèenkom meradle.
22
KOPECKÝ, M.: Bible a barokní literatura. In: Èeská bible v dìjinách evropské kultury, ed. H. Pavlincová, D. Papouek,
Brno 1994, s. 65.
23
Tame.
19
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U Martina Sentivániho si môeme by dostatoène istí, e s biblickými analógiami24 narába uválivo, a preto ich umiestenie v texte má svoj pecifický zámer. Bol toti výborným znalcom Písma, pôsobil
ako profesor biblistiky, hebrejèiny a kontroverzistiky25 a tlaèou vydal exegetické dielo Rectus modus
interpretandi Sacram Scripturam. Preto má význam zaobera sa jeho biblizmom. V jeho polemických
dielach, ale aj v asketických a kozmologických spisoch sa biblicizmy vyskytujú v hojnej miere (menej
v dielach prírodnofilozofických). Nadobúdajú v nich rozlièné tvary, resp. spôsoby pouitia  od citátov
stroho zasadených do textu, ktoré plnia funkciu rukolapného dôkazu, a po takmer dramatické pouitie
parafrázy v reèníckej otázke èi vo fiktívnom dialógu. Biblicizmy nemono vníma iba ako tylistické
prostriedky, ak si uvedomíme, e aj pre náho autora Biblia znamená zjavenú pravdu, ktorá je neporovnate¾ne istejia ne pravda rozumu. Vo svojom kozmologickom diele26 riei Sentiváni aj problém vzahu
medzi empíriou a zjavením a dozvedáme sa, e biblický text uòho súvisí s kategóriami pravdy a poznania.
A teda nemôeme v jeho diele oddeli biblické argumenty od argumentov právnych, historických a pod.
Myslíme si ïalej, e pri skúmaní biblizmu jezuitských autorov nemono zabudnú na jeho súvis
s ignaciánskou spiritualitou. Najmä senzualizmus a imaginatívnos duchovných cvièení27 môe predstavova prameò dramatického charakteru niekorých biblicizmov.
Napokon treba si uvedomi, e pouívanie biblických analógií je vána otázka. Veï jedným zo
základných problémov dialógu medzi konfesiami v potridentskom období bola práve rozdielna interpretácia biblických miest. Veobecne sa u katolíkov prijímal názor, e na zaèiatku kadého bludného
uèenia stál vdy mylný výklad urèitej pasáe zo Svätého písma.28 Nielen kadé slovo, ale i kadá jednotlivá litera má v Písme svoje nezastupite¾né miesto.29 Paríska synoda v rokoch 1527  1528 vo tvrtom
dekréte, pripomínajúc slová sv. Pavla, poukázala na úèel, na ktorý mono Písmo poui: omnis scriptura
divinitus inspirata, utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, et ad erudiendum in
justitia.30 Zámerne sme uviedli citát v pôvodine, aby zrete¾ne vynikli tyri úèely, z ktorých pre polemickú a apologetickú literatúru za dôleité pokladáme najmä tieto dva: ad arguendum a ad corripiendum.
Druhý dekrét tvrtej sesie Tridenstkého koncilu z 8. apríla 1546 ukladá ordinárom povinnos potresta
kadého, kto by vykladal slová Svätého písma pod¾a vlastného zmyslu, odkloniac sa od výkladu Cirkvi
alebo cirkevných otcov. Ten istý dokument ostro zakazuje pouívanie Biblie na profánne úèely.31 Vidíme
teda, e biblicizmus nemono v iadnom prípade vníma iba ako tylistickú manieru èi prejav dobového
literárneho vkusu. Má ove¾a hlbie príèiny a súvislosti.
III. Dialóg obsahuje es biblicizmov, ktoré tu uvádzame tak, aby sa aspoò èiastoène zachoval ich
kontext. Najprv citujeme originálne znenie, ktorého preklad nájde èitate¾ v poznámke. Potom nasleduje
prísluné biblické miesto, z ktorého autor vychádzal, uvedené v hranatých zátvorkách, a napokon sa
pokúame o interpretáciu miesta.
1. Quartus acatholicus nomine Abimelech: meum consilium est, ut hi qui jam Societatem ingressi sunt, si in ea vivere voluerint, in regno quoque permaneant, ast ita, ut plures ad suam congregationem, amplius non recipiant.
Catholicus: Mi domine Abimelech, mallem, si nomine Christiano vocareris, Pius, vel Clemens, et
nominibus corresponderent facta, et consilia tua. Visne igitur imitari Veteris Testamenti Abimelech, qui
Termín analógia pochádza priamo z autorovho mylienkového systému. Oznaèuje ním jednu z metód racionálneho poznávania.
25
VANTUCH , A.: Martin Szentiványi  príspevok k jeho ivotu a dielu. In: Historický èasopis, 1979, roè. 27, è. 4,
s. 535-536
26
Dissertatio cosmographica seu de systemate mundi (1689), Ratio status futurae vitae (1699).
27
Por. FÜLÖP -MILLER , R.: Macht und Geheimnis der Jesuiten. Eine Kultur- und Geistesgeschichte. Berlin 1932,
s. 31-34.
28
Enchiridion Biblicum. Documenta ecclesiastica Sacram Scripturam spectantia, Neapoli-Romae 1961, s. 23.
29
Tak M. Setiváni v: Curiosiora et selectiora variarum scientiarum miscellanea, Decas II, Pars II, Centuria VI, par. 61.
30
Enchiridion Biblicum, s. 23; Celé Písmo je Bohom vnuknuté a uitoèné na poúèanie, na usvedèovanie, na nápravu
a na výchovu v spravodlivosti... (2 Tim 3, 16)
31
Tame, s. 27-28.
24
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occidit 70. fratres suos, super unum lapidem (Judic. 9.) ut sic periret et extingveretur tota familia
Jeroboae?*
[Et venit in domum patris sui Ephra et occidit fratres suos filios Ierobbaal septuaginta viros super
lapidem unum (Sud 9, 5).]
Jeden zo sedemnástich sa metonymicky nazýva semitským menom Abimelech, ktoré v sebe obsahuje
aj hodnotenie postoja vysloveného touto osobou. Autor hneï ponúka antitézu latinského, kresanského
mena, ktorá svedèí o tom, e meno tu naozaj vyjadruje charakter osoby, resp. jej mylienok. Analógia
starozákonných dejín naznaèuje, e zamý¾ané obmedzenie voèi jezuitom nie je v súlade s kresanským,
novozákonným duchom. Obrazy z dejín Izraela sú vo veobecnosti vhodným prostriedkom na uchopenie
sekulárneho diania a reality, teda skutoènosti starého èloveka. Myslíme si, e pri posudzovaní jednotlivých biblicizmov treba dôsledne zoh¾adòova kontextový pôvod toho-ktorého miesta.
Jerobálovi synovia teda predstavujú Spoloènos Jeiovu a Abimelech jej neprajníka. Hoci sám citát
pochádza zo Sud 9, 5, za biblický kontext analógie musíme poklada kapitoly 6  9 tejto knihy. Iba tak
pochopíme jej súvislosti a obraz, ktorý nám ponúka. Jerobál je druhým menom Gedeona,32 ve¾kého izraelského vodcu, ktorý porazil utláèate¾ov svojho národa Madiánèanov, Amalekitov a synov východu.
Útlak východných národov predstavuje trest za nemravnos (heterodoxiu) Izraela.33 Núkajú sa hneï tri
analógie, a to jednak s rekatolizaènou èinnosou Spoloènosti Jeiovej  vtedy Madiánèania predstavujú
heterodoxiu, jednak s obrátením Uhrov na kresanstvo  tu synovia východu reprezentujú pohanstvo,
napokon je myslite¾ná i analógia s vyslobodením krajiny spod nadvlády Turkov.34 Pozoruhodné je to,
akým spôsobom Gedeon porazil východné národy  s malou hàstkou svojich oproti nesmiernemu mnostvu nepriate¾ovho vojska, bez priameho boja a jedine tým, e sa dal vies Boím hlasom. V tábore nepriate¾a nastal zmätok a Madiánèania bojovali proti sebe navzájom.35 Môeme tu vidie podobnos s dobovým
zobrazovaním heterodoxie ako nerozumného montra èi mytologickej obludy.36
Tak ako Abimelech bol Gedeonovým synom z ved¾ajej eny37 a bratom tých sedemdesiatich synov, ktorých dal ukrutne zavradi, aj nekatolíci sú bratmi jezuitov a tým, e od nich iadajú, aby medzi
seba neprijímali ïalích èlenov, zamý¾ajú ich vlastne zahubi. Pôvod z ved¾ajej eny môe poukazova na ich odklon od pravej viery. Moment príbuzenského puta zas udiera na vlasteneckú strunu
(patria), a to tým viac, e tento motív sa v dialógu pripomína nieko¾kokrát.
Podobný biblicizmus nachádzame aj vo vyie spomínanom Sentivániho diele CS, kde sa hovorí
o tom, ako sa jednotné izraelské krá¾ovstvo rozpadlo na dve èasti, keï Jeroboam38 zaviedol na dvoch
miestach rozdielne kulty.39 Tento obraz sa v texte explicitne spája s historickou situáciou Uhorska; aj
preto si môeme dovoli uvedenú interpretáciu náho biblicizmu. Svojou obraznosou nadväzuje toto
textové miesto na scénu zo zaèiatku dialógu (pozri vyie). Treba ete doda, e toto je jediný biblicizmus v texte, pri ktorom sa autor explicitne odvoláva na isté miesto v Písme.
tvrtý nekatolík menom Abimelech: ...navrhujem, aby tí, èo u do spoloènosti vstúpili a chceli by v nej i
i naïalej, nech zostanú aj v krá¾ovstve, le tak, e u nebudú medzi seba prijíma ïalích. Katolík: Milý pán Abimelech, bol by som radej, keby si sa po kresansky nazýval Pius alebo Klement a keby takému menu zodpovedali aj tvoje
skutky a návrhy. Chce vari nasledova Abimelecha zo Starej zmluvy, ktorý zabil svojich sedemdesiatich bratov na
jednom kameni, aby tak zhynul a vyhasol celý Jerubálov rod?
32
Sud 6, 32.
33
Sud 6, 1; Aj M. Sentiváni za hlavnú príèinu mravného úpadku uhorského krá¾ovstva pokladal heterodoxiu 
protestantskú vierouku. Tento náh¾ad sa prejavil najmä v spomínanej CS.
34
Uvaova o takejto analógii nám dovo¾ujú aj vnútrotextové súvislosti, lebo hneï na zaèiatku apológie sa autor
odvoláva na dlhotrvajúcu a krvavú vojnu proti Turkom.
35
Por. Sud 6, 33-7, 22; M. Sentiváni vo svojom polemickom diele èasto hovorí o nevraivosti a rozporoch medzi
denomináciami protestantských cirkví.
36
Por. SENTIVÁNI, M.: Dissertatio haeresiologico-polemica. Tyrnaviae 1701, kde v dedikácii herézu nazýva hydrou;
TENE: Castigatio illusoriae concionis infamis apostatae Meinolphi Wiarts Warburgensis. Tyrnaviae 1704, s. 206;
prirovnáva M. Luthera k trojtelému obrovi Geryónovi.
37
Sud 8, 31.
38
Ide o inú postavu biblických dejín. U Sentivániho sa obe nazývajú rovnakým menom (v slovenèine Jerubál a Jeroboam).
39
SENTIVÁNI , M.: Consultatio saluberrima, s. 4.
*
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2. Quintus acatholicus Mathusala nomine: Judicarem proinde solos exteros excludendos esse.
Catholicus. Spero quod, ubi dominus Mathusala attigerit aetatem ipsius Mathusalae, hac de re
loquetur prudentius. Sed quis ei hanc aetatem promittere poterit? Octuaginta solum circiter , pro termino
vitae positi sunt homini a Deo anni, et hi quidem in potentatibus, qui multum adhuc distant a nongentis
sexaginta novem annis, quibus Mathusala vixit **
Opä máme do èinenia s metonymickým oznaèením reprezentanta istého názoru. Pri mene Matuzalem vak u analógia nie je taká zrejmá ako v prvom prípade. O tejto biblickej postave toti nevieme
takmer niè a Písmo mu venuje iba dva krátke odseky (Gn 5, 21-27). Navye Matuzalem nevystupuje
v biblických dejinách v nijakých negatívnych súvislostiach. Nepodarilo sa nám zatia¾ nájs vysvetlenie tejto postavy v dobovej skripturistickej40 spisbe ani iadnu príbuznos v Sentivániho diele. Z Písma
sa dozvedáme, e Matuzalem bol prísluníkom spravodlivého Adamovho pokolenia, ktoré stojí
v protiklade s pokolením Kainovým. Jeho otcom bol Enoch, ktorý chodil s Bohom,41 a jeho vnukom
Noe. Matuzalem je najdlhie ijúcou postavou biblických dejín.
Porovnanie dåky priemerného ¾udského ivota s Matuzalemovým vekom má zrejme za úlohu zosmieni protivníka, ktorý bude múdrejí, keï dosiahne roky Matuzalema, to znamená, e mu k tomu
ete ve¾a chýba. Na druhej strane vo¾bu postavy z èias pred potopou môeme vníma ako iróniu
a naráku na dobový evanjelicko-katolícky spor o starobylos.42
Formulácia dosiahnu Matuzalemov vek nás ale vedie ïalej. Ak venujeme bliiu pozornos
poètom v piatej a siedmej kapitole knihy Genezis, ktoré tu oèividne zohrávajú nie nevýznamnú úlohu,
zistíme, e Matuzalem zomrel v roku potopy.43 Znamená to, e mal monos vidie mravný úpadok
¾udstva, pre ktorý naò vlastne potopa do¾ahla. Preto si myslíme, e táto formulácia priamo odkazuje na
potopu a príbeh o Noemovi. Ak Noeho príbeh premietneme do budúcnosti (tak ako vek Matuzalemov
v replike odkazuje na budúcnos), nemôeme nevidie súvislos s tzv. eschatologickou reèou
v Matúovom evanjeliu (Mt 24).44 V nej sa hovorí, e pri parúzii to bude ako za èias Noeho a koniec
príde na ¾udstvo neoèakávane ako potopa.45 Vtedy sa zachránia len spravodliví. Iba v tomto kontexte
môeme pochopi, preèo katolík reaguje v dialógu na protivníkov návrh práve takto. Veï ako súvisia
cudzinci v Spoloènosti Jeiovej, resp. poiadavka na ich odstránenie s biblickou postavou Matuzalema? Vysvet¾ujeme si to nasledovne: V kresanskom spoloèenstve sa za skutoènú vlas pokladá vlas
nebeská a v pozemskej je èlovek iba pútnikom. Preto poiadavka vykáza z vlasti cudzincov vyznieva
ako protikresanská a pripomína starozákonné ponímanie vlasti. Navye, od patristických èias sa archa
alebo loï vysvet¾uje ako obraz Cirkvi,46 ktorá prepraví verných cez vlnobitie sveta (potopy) do ich
pravej vlasti. Matuzalem videl úpadok ¾udstva pred potopou, ale do archy sa nedostal. V tomto zmysle
môeme katolíkovu odpoveï poklada za pokarhanie nesprávne ponímaného patriotizmu.
Neubránime sa vak dojmu, e v tejto replike zohráva významnú úlohu irónia. Tak ako biblický
Matuzalem spoznal mravný úpadok svojho potomstva, aj ná Matuzalem by sa doil skazy svojho
národa, keby sa katolicizmus oslabil na úkor iných vyznaní,47 a nakoniec by verných zostalo azda iba
to¾ko, ko¾ko ich volo do archy pred potopou.
Piaty nekatolík menom Matuzalem: ...vyniesol by som taký súd, e naèim vylúèi len cudzincov. Katolík:
Dúfam, e keï pán Matuzalem dosiahne vek skutoèného Matuzalema, bude múdrejie hovori o tejto veci. Ktoe mu
vak môe s¾úbi to¾ký vek? Boh urèil èloveku len zhruba osemdesiat rokov ako hranicu v jeho ití  aj to iba pre tých
statnejích  èo vak je ete ve¾mi ïaleko od devästoesdesiatdeviatich rokov, ktorých sa doil Matuzalem...
40
Termín sme si poièali z dobovej spisby.
41
Gn 5, 22; Et ambulavit Henoch cum Deo.
42
Do tohto sporu nieko¾kými spismi vstúpil aj M. Sentiváni. Jadro problému predstavovalo tvrdenie protestantov, e
rímska cirkev sa ete v priebehu 1. tisícroèia po Kr. odklonila od pravej apotolskej náuky, teda e moderná rímskokatolícka cirkev je novou papistickou sektou. Na oplátku kládli katolíci otázku: kde bola luterská cirkev pred
Lutherom?
43
Takýto prístup koreponduje s dobovou biblistikou. Sám Sentiváni bol milovníkom èísel a matematiky.
44
Pod¾a dobovej exegetiky najlepia interpretácia Písma je tá, v ktorej sa spája Starý zákon s novým.
45
Mt 24, 37.
46
LURKER , M.: Slovník biblických obrazù a symbolù. Vyehrad 1999, s. 23, 137.
47
V katolíkovej replike sa hovorí o povolávaní uèite¾ov a kòazov zo zahranièia.
**
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3. Sextus acatholicus. Ego rem sic decidendam putarem, ut jesuitae omnino in regno Hungariae
permaneant, sed nulla stabilia bona possideant.
Catholicus. Ergone vultis, ut jesuitae sic in regno maneant, ut fame pereant? Unde enim vivent?
Mendicato apud vos? Haud dubio, ex odio fidei, quo flagratis erga illos, porrigeretis illis lapidem pro
pane, et pro pisce scorpionem ***
[Aut quis est ex vobis homo, quem si petierit filius suus panem, numquid lapidem porriget ei? Aut,
si piscem petierit, numquid serpentem porriget ei? (Mt 7, 9-10)]
[Quis autem ex vobis patrem petit panem: numquid lapidem dabit illi? aut piscem: numquid pro
pisce serpentem babit illi? aut, si petierit ovum, numquid porriget illi scorpionem? (Lk 11, 11-12)]
Prameòom tretieho biblicizmu sú evanjeliové vere Mt 7, 9-1048 a Lk 11, 11-12.49 Autor obidve
miesta spojil a utvoril elipsu namiesto ryby korpióna. Aj táto skutoènos nás presviedèa o jeho
kontextovom myslení. Rámec výroku tvorí známa pasá Mt 7, 7-11, ktorá sa zaèína slovami Proste
a dostanete! Je dôleité si uvedomi, e uvedené miesto je súèasou reèi na vrchu (Mt 5-7), ktorá je
vlastne kompendiom kresanskej morálky. Autor urèite nesiahol po tomto novozákonnom základe bez
zámeru. V jeho diele sa toti èasto stretneme s tvrdením, e uèenie nekatolíkov je protievanjeliové.50
Napätie medzi biblickým kontextom a kontextom náho dialógu spoèíva v tom, e zatia¾ èo v prímere
(prirovnaní) sa pokladá za prirodzené, ak otec synovi nespôsobuje ujmu a z lásky mu dáva, o èo ho
prosí, v naom texte sú nekatolíci predstavení ako tí, ktorí by neváhali jezuitom úmyselne kodi. Ïalí
rozpor predstavuje zámena vzahu otec  syn za vzah nekatolíci  jezuiti, ktorá je vak asi irelevantná
a prekrytá expresivitou obrazného vyjadrenia. Napokon, hoci Sentiváni spája tento biblický motív
s realistickým obrazom obrania, v Písme je súèasou perikopy, ktorá hovorí o dôvere v Boha a o modlitbe.
Uvedený kontextový posun podporilo zrejme to, e v Lukáovom evanjeliu tento obraz predchádza
podobenstvo o èloveku, ktorý v noci prosí priate¾a o chlieb (Lk 11, 5-8). Tomu nasvedèujú aj jazykové
prostriedky: autor pouil predloku pro i zámeno ille, ktoré sa nachádzajú takisto u Lukáa. V rámci
biblickej symboliky predstavujú chlieb a ryba spásu prostredníctvom Cirkvi, kameò a korpión pravý
opak. korpión èasto symbolizoval heretické uèenie.51 Touto symbolikou sa prítomný biblicizmus vèleòuje do biblizmu celého textu.
Pravda, treba bra do úvahy, e evanjeliové prímery a podobenstvá sa vïaka svojej expresívnej
obraznosti stali súèasou frazeologického fondu, èoho dôsledkom je zrejme aj oslabenie ich kontextovosti a vo¾nejie pouitie.
4. Decimus quintus acatholicus: Saltem ponendus esset limes et terminus in accessione, et augmento collegiorum; et bonorum, ac proventuum ad illa, aggregatione
Catholicus: ... Nonne hoc est in oculis jesuitarum festucam quaerere, et in aliorum religiosorum
oculis trabem non videre?****
[Quid autem vides festucam in oculo fratris tui et trabem in oculo tuo non vides? (Mt 7, 3)]
[Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, trabem autem, quae in oculo tuo est, non consideras? (Lk 6, 41)]
iesty nekatolík: Ja si myslím, e záleitos treba uzavrie tak, e jezuiti zostanú v uhorskom krá¾ovstve, no
nebudú vlastni iaden nehnute¾ný majetok. Katolík: Chcete teda, aby jezuiti zostali v krá¾ovstve tak, e zhynú
od hladu? Veï z èoho budú i? Pôjdu po obraní medzi vás? Nepochybujem, z náboenskej nenávisti, ktorá vo vás
planie voèi nim, podali by ste im kameò miesto chleba a namiesto ryby korpióna...
48
Alebo je medzi vami èlovek, èo by podal synovi kameò, keï ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, èi by mu
dal hada?
49
Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu
korpióna?
50
To je aj príèinou, preèo im odopieral pomenovanie evangelici.
51
LURKER , M.: cit. d., s. 80, 223-224, 270.
****
Pätnásty nekatolík: Aspoò by sa mala stanovi hranica, ktorá by zamedzila nárast a rozirovanie kolégií
a zhromaïovanie k nim prislúchajúcich majetkov a dôchodkov. Katolík: ... Èi to nie je to isté ako h¾ada
smietku v oèiach jezuitov, a nevidie brvno v oèiach iných reho¾níkov?
***
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V katolíkovej replike uvedenému biblicizmu predchádza výklad, v ktorom sa hovorí o tom, e tak
v minulosti ako aj v súèasnosti viaceré rehole predèia svojím imaním Spoloènos Jeiovu. Zvlátnos
tvrtého biblicizmu predstavuje zmena perspektívy. Kým v Písme ide o vzah dvoch ¾udí (Mt 7, 3 a Lk
6, 41), autor tento obraz roziruje o tretiu postavu. Tak sa vlastne pôvodný evanjeliový kontext (Mt 7,
1-5), ktorý hovorí o opoválivom posudzovaní, posúva do inej roviny. Ide tu u o uplatnenie zásady
cuique suum. Napriek tomu vnímanie biblického kontextu spôsobuje, e medzi riadkami èítame: Nesúïte, aby ste neboli súdení (Mt 7, 1). Zasadenie biblického obrazu do otázky, ktorá predpokladá afirmatívnu odpoveï (nonne), má usvedèi protivníka z nespravodlivosti a faloného súdu. Sugeruje prítomnos karhajúceho Krista. Zároveò odkazuje na posledný súd. Úèinok pôvodného obrazného vyjadrenia je zosilnený pouitím slovesa quaerere h¾ada namiesto slabieho výrazu videre vidie.
Hoci vzor obidvoch biblicizmov mono h¾ada u dvoch evanjelistov, predsa si myslíme, e ich
prameòom je Matúova reè na vrchu, keïe tu sa nachádzajú vedno v siedmej kapitole.
5. Conclusio catholici.
Omnibus denique omnia facti, totos quantos se procurandae saluti
proximorum impendendo.*****
[ omnibus omnia factus sum, ut omnes facerem salvos (1 Kor 9, 22).]
Podobne ako v Pavlovom liste, aj u Sentivániho tomuto miestu predchádza urèitý súpis, v naom
prípade obsahujúci výpoèet èinností, ktoré Spoloènos Jeiova vykonáva. V tomto biblicizme pokladáme práve formu za dôleitý prostriedok asociácie. Biblický kontext je tu nato¾ko zrejmý (za kontext
povaujeme celú 9. kapitola prvého listu Korinanom), e bude dostatoène výreèné, ak z neho uvedieme nasledovné citáty: Toto je moja obrana proti tým, ktorí ma posudzujú (ver 3); Kto kedy vojenèí
na svoje trovy? Kto sadí vinicu, a neje z nej ovocie? Alebo kto pasie stádo, a neiví sa mliekom stáda?
(ver 8) Uvedený kontext autor prenáa do svojho dialógu a táto transformácia je umonená pripodobnením jezuitov k apotolskej práci sv. Pavla.
Za ve¾mi dôleité pokladáme to, e autor siahol práve po liste Korinanom. Základným problémom
korintského spoloèenstva bola toti nejednotnos a rozdelenie na náboenské skupiny.52 Ide o jasnú
analógiu so vtedajou situáciou v Uhorsku.53 Navye opä môeme poèíta so súvislosou s dobovým evanjelicko-katolíckym historickým sporom o pôvodnos a apotolskos tej-ktorej cirkvi. Tým, e
sa autor na svojich protivníkov obracia slovami sv. Pavla, ktoré adresoval obci v Korinte, pripodobòuje
ich Korinanom a poukazuje na ich základný nedostatok  nejednotu. V takejto perspektíve môeme aj
v tomto biblicizme cíti istú dávku irónie.
6. Conclusio catholici. Audio nihilominus etiam ex catholicis aliquos submussitare: negari quidem
non posse Societatem multa bona pro regno, et praesertim ecclesia catholica praestare, sed non defuturos alios, qui absente etiam Societate eadem omnia munia valerent obire. Verum his respondeo: an
aliqui id praestituri sint, et tam bene, nescio. Imo valde dubito, monet siquidem Apostolus, ut: qua
unusquisque vocatione vocatus est, in illa se perficiat. Haec autem munia, quae Societas obit, sunt
propria instituti Societatis, alia autem instituta et status, habent alios suos peculiares fines laudabiles,
qui proinde, ut vocationi suae satisfaciant, conveniens est, ut eosdem potius assequi satagant.******
[Unusquisque, in qua vocatione vocatus est, in ea permaneat (1 Kor 7, 20).]
Spomedzi vetkých biblicizmov pouitých v texte jedine tomuto môeme jednoznaène pripísa
argumentaènú funkciu. Poukazuje na to aj slovo siquidem lebo, toti vyjadrujúce dôvodový vzah
Katolíkov záver: ... Napokon, súc vetkým pre vetkých, telom i duou sa zasadzujúc za spásu blínych.
Por. HERIBAN , J.: Príruèný lexikon biblických vied. Rím 1992, s. 609; Úvod do Prvého listu Korinanom. In: Sväté
písmo starého i nového zákona, Trnava 2000, s. 2393-2395.
53
Jeden zo základných motívov Sentivániho polemického myslenia.
******
Katolíkov záver: ... Poèúvam takisto, ako si aj podaktorí spomedzi katolíkov poukávajú, e síce nemono poprie,
e spoloènos robí mnoho dobrého pre krá¾ovstvo a najmä pre katolícku cirkev, ale e ak spoloènosti nebude, isto sa nájdu
iní, èo by dokázali vykonáva vetky spomenuté povinnosti. Ale týmto odpovedám: èi to niekto bude robi, a tak isto
dobre, to neviem. Skôr o tom silno pochybujem, lebo Apotol nás nabáda, aby sa kadý zdokona¾oval v tom povolaní,
ktorým bol povolaný. A tie práce, ktoré spoloènos vykonáva, sú vlastné jej ustanovizni. Iné ustanovizne a stavy majú
svoje vlastné osobité a chvályhodné ciele, tie nech sa radej usilujú dosiahnu, aby zadosuèinili svojmu povolaniu.
*****
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medzi Pavlovou radou a autorovým valde dubito silno pochybujem. V parafráze Pavlovho výroku si
vimneme dôleitú zmenu. Pôvodné sloveso permanere zotrva je nahradené slovesom se perficere
zdokona¾ova sa, èo môe ukazova na asociáciu s perikopou v liste Filipanom (Fil 3, 12-16), kde je
reè o kresanskej dokonalosti. Avak jednoznaène máme opä do èinenia s amplifikáciou, zosilnením
pôvodného vyjadrenia. Súvislos s listom Filipanom môeme predpoklada aj na základe toho, e záver
citovaného úryvku je inpirovaný verom z druhého Petrovho listu (2 Pt 1, 10), èo potvrdzuje aj autorovo pouitie slovesa satagere, ktoré sa nachádza i v uvedenom veri. Obidve perikopy  2 Pt 1 a Fil 3,
12  16, hovoria o zdokona¾ovaní sa v kresanskej cnosti. Tieto miesta spolupôsobili pri vzniku náho
biblicizmu, ktorého základom je ver 1 Kor 7, 20.
Zaujme nás ïalej význam substantíva vocatio povolanie, pretoe autor ho pouíva ako synonymum slova munia povinnosti, zamestnanie. Oproti tomu vo veroch 1 Kor 7, 17-24 tento termín
oznaèuje stav, v ktorom èloveka zastihne Boie povolanie.54 Zrejme tu zohral svoju úlohu aj pecifický
význam slova vocatio, ktorý bol v autorových èasoch pravdepodobne benejí (podobne ako dnes).55
Spomínaný ver, ktorý je prameòom náho biblicizmu, patrí v Pavlovom liste do state, ktorá sa
zaoberá manelstvom a panenstvom, teda vo¾bou ivotného stavu. Túto súvislos autor urèite nestratil zo zrete¾a, hoci sa to tak môe javi, ak sa na text pozeráme súèasnými oèami. Ide tu o stavovské
vnímanie spoloènosti, èo vidíme aj v autorovom slovnom spojení alia autem instituta et status.
IV. Autor vsadil do dialógu ete ïalie mimotextové referencie. Dve z nich sa nachádzajú práve na
mieste, kde sa opakuje dramatický náboj zo zaèiatku apológie, ako sme na to upozornili vyie. Ich
prameòom nie je biblický text, preto sa o nich zmienime iba na krátko.
Prvú referenciu môeme oznaèi ako exemplum prophanum,56 pretoe vychádza z rímskych dejín.
Autor (v dialógu postava katolíka) radí, aby sa evanjelickí kazatelia väèmi venovali túdiu ne starostiam o svoju domácnos, a tak boli schopní lepie odpoveda na jezuitské polemiky. Veï, ako hovorí,
ani Rimania si neelali znièi Kartágo, aby rímska mláde nestratila motiváciu na pestovanie k bdelosti
a usilovnosti. Prameòom tohto exempla môe by výah z Líviových dejín od L. Annaea Flora.57
Druhá referencia je reakciou na výrok, e jezuiti musia odís preto, lebo pokým sú oni v krajine,
nikdy nebude pokoj. Tu autor siahol po bájke o ovciach a vlkoch, ktorá sa nachádza v prvom dodatku
k Phaedrovým bájkam od Marquarda Gudia.58 Prirovnáva protivníka k vlkom, ktorí si s ovcami dohodli
prímerie pod tou podmienkou, e od koiara odoenú psov. Tak autor vytvoril ve¾mi pekné prirovnanie,
keï jezuitov nazýva stránymi psami katolíckych veriacich. Naa bájka má blízko k biblickým obrazom.
Ak uvaujeme v takejto perspektíve, psi predstavujú opovrhnutie alebo slubu.59
Treba sa zmieni ete o ïalích dvoch miestach, na ktorých autor cituje právne dokumenty. V jednom
prípade ide o zákonný èlánok 20 z roku 1550, v druhom o krátky citát zo známej Silvestrovej buly, ktorú
uverejnil Inchoffer, no neskôr sa zistilo, e je falzifikátom. Na tieto miesta chceme poukáza preto, lebo
majú jednoznaène svedecký a argumentaèný charakter, na rozdiel od biblicizmov, ktorých funkcia je
skôr obrazná a rétorická.
Por. Písmo sväté. Nová zmluva a almy. (Slovenský ekumenický preklad), Slovenská biblická spoloènos 1995,
s. 315, kde sa vocatio prekladá ako stav. Takisto v iných prekladoch.
55
Por. B ARTAL , A.: Glossarium mediae et infimae Latinitatis regni Hungariae. Lipsiae 1901, s. 702, kde sú pri
prvom (!) význame v hesle vocatio uvedené synonymá officium, munus. Tento význam bol v danom období bený
takisto v slovenèine, por. Historický slovník slovenského jazyka, 4. zv. Bratislava 1995, s. 221.
56
Termín pouívame na základe autorovho rozlíenia v CS, kde je pouité exemplum prophanum ved¾a exemplum
sacrum.
57
Por. Iuli Flori epitomae de Tito Livio bellorum omnium annorum DCC libri duo (ed. C. Halm), Lipsiae Sumptibus et
typis B. G. Teubneri, 1872, s. 40: Cato inexpiabili odio delendam esse Carthaginem, et cum de alio consuleretur,
pronuntiabat, Scipio Nasica servandam, ne metu ablato aemulae urbis luxuriari felicitas urbis inciperet; medium senatus
elegit, ut urbs tantum loco moverentur. Nihil enim speciosius videbatur quam esse Carthaginem, quae non timeretur.
Podobné tézy sa vyskytujú ako quaestiones v trnavských promoèných tlaèiach.
58
Bájka sa zaèína verami: Oves Lupique cum certassent proelio,/ Illae vicerunt, tutae praesidio canum./ Lupi legatos
mittunt, et fictam petunt/ Hac lege pacem, ut dederent Oves canes, ... Citované pod¾a Phaedri Augusti Liberti
Fabularum Aesopiarum libri V. cum appendice duplici (ed. C. H. Weise), Lipsiae 1828, s. 71.
59
Por. SACHS  BADSTÜBER  NEUMANN: Christliche Ikonographie in Stichworten. Berlin 1991, s. 186-187.
54

58

V. Základný tón Sentivániho apológie je síce právno-historický,60 keï vak zameriame pozornos
na jeho biblicizmy, zistíme, e práve na nich spoèíva kompozícia diela. Autor pouil dva odkazy na
Starý zákon, dva na evanjelium a rovnaký poèet odkazov na apotolský list. Trojièná symbolika sa
prejavuje v celom pláne textu: dialóg obsahuje 36 replík,61 v závere (conclusio) je uvedených 9 dôkazov uitoènosti Spoloènosti Jeiovej pre tát a 3 dôvody, preèo preò jezuiti nepredstavujú záa.
Biblicizmy v naom texte spåòajú morálnu a anagogickú funkciu.62 Vychádzajúc z konkrétnej dejinnej
situácie ukazujú na skutoèný, naddejinný cie¾. Pripomínajú nedostatky starého èloveka (Starý zákon), predkladajú mu pred oèi morálne poiadavky evanjelia a smerujú k obrazu nového èloveka (List
Korin.). Tlak proti Spoloènosti Jeiovej sa teda posudzuje ako konanie proti Boiemu plánu s dejinami.
Kontextový prístup k biblicizmom nám umoòuje vníma osobitnú, biblickú rovinu diela, ktorá nám
pri benom èítaní zostáva skrytá.
Myslíme si, e narábanie s biblickými citátmi, parafrázami èi alúziami predstavuje istý druh literárneho umenia, ktoré mono interpretova len v jeho exegetických a rétorických, prípadne dramatických
súvislostiach. Nevyhnutnou podmienkou správneho pochopenia je aj znalos dobovej biblistiky
a biblickej praxe. Závanou môe by napríklad aj skutoènos, e na rozdiel od dnes beného èlenenia
biblických kníh na historické, pouèné a prorocké sa v Sentivániho èasoch uplatòovalo tvorité delenie
 k spomenutým trom skupinám sa poèítali ete knihy zákonné.63 Treba takisto dba na kontext, do
ktorého boli vsadené biblické dejiny  protiklad medzi historia sancta a historia poetica, medzi exemplum sacrum a exemplum prophanum.
Vybrali sme si toto krátke Sentivániho dielko, aby sme na òom demontrovali, aký dôleitý literárny
prvok predstavujú biblicizmy. Urèite aspoò v Sentivániho tvorbe musíme biblizmus poklada za jeden
zo základných kontituentov. V budúcnosti bude treba pozorova jeho vzah k iným literárnym
i neliterárnym referenciám (patristika, antické, európske a národné dejiny, mytológia atï.) a s tým súvisiacu funkciu v texte (argumentaèná, obrazná, rétorická atï.). Takýto prístup, myslíme si, nám umoní
hlbie pochopenie latinských i nelatinských diel náho literárneho baroka.

Biblicisms in an apology of the Society
of Jesus by Martin Sentiváni (Szent-Ivany)
Svorad Z a v a r s k ý
The author tries to interpret six biblical references in an apology written in 1704 by Martin Sentiváni, a Slovak
jesuit and a great scholar of the baroque period in the Hungarian kingdom. Although the basis and the outer skeleton
of the work consists in legal and historical arguments, the biblicisms are considered to represent the compositional idea
of the work. Shown in the light of their historical and biblical context, they make up an individual textual level
different from that of the written text. Also, the author refers to symbolic value of the numbers involved in the
structure of the apology. When regarded as a whole, the biblical references attest to Martin Sentivánis intention to
imbue his work with a moral and anagogical message. Some of the biblicisms can even be interpreted as Sentivánis view
on the patriotism of his non-Catholic co-citizens. The goal of the paper is to show that biblicisms cannot be viewed
as mere stylistic devices, as well as to present an access to the biblical code of the baroque literary creation of Slovakia.
To sa zrete¾ne prejavuje aj v lexike textu. K¾úèovými pojmami celej apológie sú slová jus, injuria, dispositio, bona
stabilia, haereditates atï.
61
Ak si dovolíme analógiu s vyie uvedeným spojením èísla 17 s prísluným almom a nazrieme do 36. almu (v Novej
vulgáte 37), èaká nás ve¾ké prekvapenie. Náhodnos takéhoto spojenia sa nám vidí nepravdepodobná, preto sme
pokladali za potrebné upozorni na túto skutoènos aspoò v poznámke. Citujeme zo almu 37 (36): ... spo¾ahni sa
na Pána a dobre rob a bude býva v svojej krajine a tei sa z bezpeèia. ...Pánovi zver svoje cesty... Tvoju spravodlivos vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludòají jas... O ivot bezúhonných sa stará Pán a ich dedièstvo
trvá naveky... Bol som mladík, teraz som starec, a nevidel som spravodlivého, e by bol opustený, ani jeho deti obra
o chlieb... Vyhýbaj sa zlu a dobre rob a bude ma domov naveky... Takýto kontext prekvapujúco koreponduje
s postavením 70-roèného jezuitu píuceho obranu svojho rádu, ktorý chcú pozbavi majetkov a vyhna z krajiny.
62
Pod¾a tyroch zmyslov Písma.
63
Por. Compendium Biblicum, Tyrnaviae 1719, s. 105, libri legales, historiales, sapientiales, prophetales.
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Prvé roky pobytu A. V. Isaèenka na Slovensku
Harbu¾ová, ¼.: The First Years of A. V. Isaèenskos Stay in Slovakia. Slavica Slovaca, 38, 2003, No. 1, pp. 60-63.
(Bratislava)
The article focuses on the life vicissitudes of A. V. Isaèensko who was one of the numerous Russian emigrees
forced by the Bolshevik coup to look for a new home. It informs about Isaèenskos student years spent in Vienna, Paris
and, for the most part, in Prague where the Prague Linguistic Circle was then being established and of which he became
a member. The author takes a careful look at the contacts of this Russian linguist to the rapidly developing Slovak
linguistics as well as at his personal, pedagogical and scholarly relationships. In 1941, he moved to Slovakia and thus
his impact on the Slovak science became even stronger.
A. V. Isaèensko, Russian Emigration, The Prague Linguistic Circle, N. S. Trubeckij, Structuralism, Old Slavonic,
Matica slovenská.

ivotný príbeh ruského jazykovedca Alexandra Vasilievièa Isaèenka je v mnohom identický s osudmi
ïalích takmer dvoch miliónov obyvate¾ov cárskeho Ruska, ktorí v dôsledku politických zmien v jeseni
1917 a následnej obèianskej vojny opustili rodnú krajinu. Najmohutnejia vlna ruských politických
exulantov v 20. storoèí bola sociálne znaène diferencovaná. Svoje nezanedbate¾né zastúpenie v nej mali
aj predstavitelia ruskej vedy. Monos pokraèova v odbornej práci ponúkli ruským vedcom mnohé
európske vedecké intitúcie, ústavy a vysoké koly. O ruských odborníkov prejavili záujem aj novoutvorené vysokokolské pracoviská na Slovensku. K tým ruským odborníkom, ktorí sa v rokoch 1920 
1945 uplatnili na slovenských vysokých kolách, patrili: E. J. Perfeckij, V. A. Pogorelov, D. Andrusov,
K. Belousov, N. Losskij, M. M. Novikov a ïalí. V roku 1941 ich rady rozíril A. V. Isaèenko.
Petrohrad opustil A. V. Isaèenko spolu s rodièmi v roku 1920. Ich prvou zastávkou na ceste po
Európe pri h¾adaní nového domova sa stala Juhoslávia. Rodièia zapísali A. V. Isaèenka na internátne
gymnázium v rakúskom Klagenfurte. Keï sa v roku 1923 rodina presahovala do Berlína, pokraèoval
A. V. Isaèenko v gymnaziálnych túdiách v nemeckom meste Schwedt na Odre. Po otcovej smrti sa
novým domovom rodiny stalo Rakúsko, kde A. V. Isaèenko v roku 1929 ukonèil gymnaziálne túdiá
a zapísal sa na Filozofickú fakultu Viedenskej univerzity. tudoval slavistiku, porovnávaciu jazykovedu
a indológiu. V roku 1933 po získaní doktorátu na Viedenskej univerzite odiiel do Paría, kde v tom èase
ila jeho matka, a pokraèoval v túdiách na CollÀge de France. V roku 1934 získal jednoroèné tipendium
èeskoslovenskej vlády, a tak sa miestom jeho ïalieho túdia stala Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe. Praha zohrala v jeho odbornom ivote dôleitú úlohu. Krátko po príchode do Prahy sa stal
èlenom Praského lingvistického krúku a postupne sa dostal pod vplyv modernej trukturálnej metodológie praskej orientácie (Mukaøovský, Havránek, Skalièka a iní). V marci 1935 sa vrátil opätovne do
Viedne a zaèal pracova na Filozofickej fakulte Viedenskej univerzity ako lektor ruského jazyka. Po èase
získal rakúske tátne obèianstvo a usporiadal sa aj jeho osobný ivot. Oenil sa s J. N. Trubeckou,
dcérou profesora N. S. Trubeckého, a v roku 1936 sa im narodila dcéra.
Vo Viedni, v druhej polovici 30. rokov, sa zaèala aj jeho vedecká a publikaèná èinnos. Vo vedeckej
práci sa v tomto období prioritne orientoval na slovanské dialekty a etnografiu Korutánska a Burgenlandu. Pod vplyvom svojho uèite¾a a svokra profesora N. S. Trubeckého, ale tie pod vplyvom praskej
truktualistickej koly sa venoval aj fonológii. Do viedenského obdobia Isaèenkovho ivota a práce
*
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spadajú jeho prvé kontakty so Slovenskom. V roku 1935 prizval ¼. Novák, vtedají referent Jazykového
odboru Matice slovenskej v Martine, N. S. Trubeckého k spolupráci na pripravovanom Zborníku Matice slovenskej. O rok neskôr, v januári 1936, oslovil ¼. Novák, mono pod vplyvom N. S. Trubeckého,
ale pravdepodobne aj pod vplyvom osobného stretnutia v Paríi, aj A. V. Isaèenka. A. V. Isaèenko, ktorý
v tomto období zaèínal odborne publikova, túto monos privítal a poslal na uverejnenie do zborníka
príspevok.1 Sám A. V. Isaèenko o nieko¾ko rokov neskôr v ivotopise, ktorý sa zachoval v martinskom
archíve, poznamenal: Jedna z mojich prvých vedeckých publikácií bola uverejnená v Sborníku Matice
slovenskej. 2
Po pripojení Rakúska k Nemecku v marci 1938 odiiel A. V. Isaèenko s rodinou do Juhoslávie.
Usadil sa v ¼ub¾ane, kde zaèal ako súkromný docent prednáa na filozofickej fakulte. V roku 1939 sa
na uvedenej fakulte habilitoval v odbore slovanská filológia. V ¾ub¾anskom období rozíril A. V. Isaèenko svoju vedeckú profiláciu o staroruskú morfológiu a oblas vera. Postavenie súkromného docenta
mu nezabezpeèovalo pravidelný príjem, a tak rodina ila len z financií, ktoré dostával za oduèené hodiny
a za príleitostné publikácie. Zlá finanèná situácia i zloité sociálne pomery ho donútili h¾ada ïalie
alebo výhodnejie pracovné príleitosti. V lete 1940 sa obrátil na dekana Filozofickej fakulty v Záhrebe
s prosbou o monos pôsobenia na tamojej fakulte ako lektor ruského jazyka a literatúry. Odpoveï
prila a zaèiatkom roka 1941. Dekan záhrebskej filozofickej fakulty jeho iadosti vyhovel a A. V. Isaèenko mohol od letného semestra zaèa pôsobi na filozofickej fakulte v Záhrebe ako lektor ruského jazyka.
Medzitým vak dostal aj ïaliu pracovnú ponuku. Koncom roka 1940 sa na A. V. Isaèenka obrátili
slovenskí jazykovedci, pravdepodobne profesori ¼. Novák a J. Stanislav, a ponúkli mu, aby zaujal
miesto profesora ruského jazyka a literatúry na bratislavskej filozofickej fakulte namiesto odchádzajúceho profesora A. V. Pogorelova. A. V. Isaèenko zareagoval aj na túto príleitos. Súbene s kladnou
odpoveïou zo záhrebskej univerzity dostal A. V. Isaèenko aj pozitívne rozhodnutie z Bratislavy. Miesto
v Bratislave mal obsadi do 15. 3. 1941. A. V. Isaèenko si za miesto svojho ïalieho pôsobenia vybral
Slovensko.
A. V. Isaèenko priiel spolu s rodinou do Bratislavy zaèiatkom marca 1941. V Bratislave sa vak
medzitým situácia celkom zmenila. V. A. Pogorelov z filozofickej fakulty neodchádzal a A. V. Isaèenko
nedostal oficiálne povolenie prednáa na bratislavskej univerzite. Napriek komplikáciám sa A. V. Isaèenko rozhodol v Bratislave osta a prijal ponuku Vysokej koly obchodnej, ktorá bola v tom èase
súkromnou kolou , aby pôsobil na nej ako lektor ruského jazyka. V tejto funkcii bol na Vysokej kole
obchodnej a do roku 1944, keï bol vymenovaný za zmluvného profesora tejto vysokej koly.
Prvé tyri roky pobytu A. V. Isaèenka na Slovensku sú naplnené tvorivou prácou. Na Vysokej kole
obchodnej tvorili jeho pedagogický úväzok prednáky a semináre z ruského jazyka a literatúry. S cie¾om
skvalitni prípravu tudentov zaèal A. V. Isaèenko pre potreby obchodnej koly pripravova uèebnicovú literatúru. V roku 1943 vydal uèebnicu Príruèka ruského jazyka: systematická gramatika, èítanka,
glosár pre vysokú obchodnú kolu. Bola to jedna z mala gramatík cudzieho jazyka vydaných na Slovensku, èo ocenil aj recenzent profesor P. Olteanu. V recenzii uviedol: Je to kniha dobrá, písaná jasne,
so zrejmým pedagogickým pripravením a nadaním... Príruèka je zameraná pre Vysokú kolu obchodnú,
preto prevládajú texty odborné z priemyslu a hospodárskeho ivota a publicistika.3 P. Olteanu sa
v recenzii neubránil vyjadreniu osobných sympatií k ruským emigrantom, ku ktorým A. V. Isaèenko
patril: Rád ich mám. Hádam je to istá nostalgia za bývalým cárskym Ruskom, ba hádam je to ete viac:
láska k tej ohromujúcej literatúre ruskej, prostej démonickej tendencie: alebo je to hádam pocit hlbokej
¾udskej obavy, e ktorýko¾vek z nás sta by sa mohol podobným tulákom sveta, ako sú dneskají ruskí
emigranti...4 Ïalou Isaèenkovou uèebnicou bola príruèka ruskej fonetiky, nad ktorou zaèal pracova
v marci 1945.
1
Slovenská národná kninica  Archív literatúry a umenia (ïalej len SNK-ALU) Martin. Fond: MS-Vydavate¾ská
èinnos. 1936.
2
Tame. Fond: A. V. Isaèenko. ivotopis a osobný dotazník z roku 1952.
3
SNK-ALU Martin. Sign. C 569. Isaèenko, A.: C. V. Historická literatúra.
4
Tame.
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A. V. Isaèenko sa na Slovensku sústredil nielen na pedagogickú èinnos, ale pokraèoval aj vo
svojej predchádzajúcej vedeckej práci. Systematickú pozornos naïalej venoval analýzam najstarích
západoslovanských liturgických textov. Výsledkom výskumu bola práca Jazyk a pôvod Frizinských
pamiatok, ktorá vyla v Bratislave v roku 1943 a v ktorej ukázal na vzah liturgických textov
k staroslovienèine a starej nemèine. Po príchode na Slovensko zaèal A. V. Isaèenko zhromaïova
a tudova vetku slovenskú literatúru o Ve¾kej Morave. Výsledkom tohto túdia a výskumu bola
znamenitá práca O zaèiatkoch vzdelanosti vo Ve¾komoravskej ríi (Bratislava 1948), v ktorej dokazoval
prítomnos cyrilometodských západoslovanských liturgických textov, najmä v súvislosti s írsko-kótskou misiou na naom území. Tradiènú oblas svojich vedecko-výskumných aktivít rozíril A. V. Isaèenko v slovenskom prostredí o dialektológiu. Jeho odborný záujem vyvolávali chorvátske dialekty
v slovenských podunajských dedinách, no predovetkým ho zaujímali ukrajinské náreèia na území
severovýchodného Slovenska. Prvýkrát do tejto oblasti pricestoval v júli 1943. Usadil sa v dedine
Ladomirová, v sídle ruskej pravoslávnej misie, ktorá tu pracovala od roku 1923. Odtia¾ podnikal cesty
do okolitých dedín. Do Ladomirovej sa A. V. Isaèenko vrátil ete v lete 1944. Ostal tu vak len desa dní.
Jeho výskum preruil pribliujúci sa front, ktorý sídlo misie úplne znièil.
Dôleité miesto v Isaèenkových odborných aktivitách v prvých rokoch jeho pobytu na Slovensku
patrilo spolupráci s Maticou slovenskou. Hneï v roku 1941 sa stal èlenom Jazykového odboru Matice
slovenskej, s ktorým v nasledujúcich tyroch rokoch ve¾mi úzko spolupracoval. A. V. Isaèenko pravidelne prispieval do Slovenských poh¾adov, do Sborníkov Matice slovenskej, do Literárnohistorického
sborníka Matice slovenskej. Na stránkach uvedených matièných periodík uverejòoval túdie a èlánky
z oblasti jazykovedy, materiály dotýkajúce sa ruskej literatúry a jej najvýznamnejích predstavite¾ov
a vyjadroval sa aj k slovenským prekladom ruskej literatúry (napríklad k Jesenského prekladu E. Onegina). Príspevky A. V. Isaèenka prekladal spoèiatku do slovenèiny Mikulá Gacek, neskôr Isaèenkova
znalos slovenèiny nato¾ko pokroèila, e si èlánky v slovenèine písal sám. Záujem A. V. Isaèenka
o spoluprácu s Maticou ocenil S. Meèiar, tajomník Matice slovenskej, v jednom z listov ich poèetnej
korepondencie takto: Som rád, e sa Vám z Matice slovenskej aspoò kninými vydaniami môeme
odvïaèi za pozitívny záujem, ktorý prejavujete o slovenské hodnoty a nádejame sa, e zo spoloènej
práce s Vami vznikne mnoho dobrého.5
A. V. Isaèenko iniciatívne navrhoval a vyberal práce ruských autorov, ktoré by mohli by preloené
do slovenèiny. Jedným z autorov, ktorého diela navrhol preloi do slovenèiny, bol N. L. Leskov. Pre
Sborník Matice slovenskej zaèal pripravova èlánok, v ktorom sa usiloval priblíi N. L. Leskova slovenským èitate¾om, pretoe zastával názor, e slovenskí, ako aj západní èitatelia Leskova ako autora
nepoznajú. Slovenský (i západný) èitate¾ sa raz navdy rozhodol, èo chce od ruského autora a Leskov
nezodpovedá tejto predsavzatej poiadavke. 6
A. V. Isaèenko nie vdy chápal postoj Slovákov k ruskej literatúre i ich celkové chápanie Ruska.
Naznaèil to v jednom z listov S. Meèiarovi: Slováci, ktorí v cárskom Rusku videli spasenie, moc, slaviansku ve¾moc, autoritu a lesk, obdivujú nie riedko práve to, proti èomu bojuje popredná ruská inteligencia. Tým sa vysvet¾uje aj tento trochu exaltovaný a pre ruského inteligenta, ktorý sa ani dnes
nemôe zbavi literárnych tradícií, okovaný postoj k urèitým zjavom vtedajej ruskej skutoènosti.7
A. V. Isaèenko participoval aj na práci Slovanského seminára na Filozofickej fakulte Slovenskej
univerzity. Napríklad v novembri 1943 organizaène zabezpeèoval exkurziu úèastníkov vedeckého podujatia v Malackách, spolupracoval s mnohými slovenskými jazykovedcami a predstavite¾mi slovenských odborných intitúcií (¼. Novák, E. Pauliny, A. Mráz, J. Orlovský, S. Meèiar, A. A. Banik), udriaval kontakty aj s jazykovedcami v Prahe, vo Francúzsku, vo Ve¾kej Británii, v Rakúsku, v Juhoslávii. Pri
organizovaní a vedení práce v oblasti rusistiky zohral A. V. Isaèenko výnimoènú úlohu.

5
6
7

SNK-ALU Martin. Fond: A. V. Isaèenko. Sign. 16403. List S. Meèiara A. V. Isaèenkovi. 4. 6. 1943.
SNK-ALU Martin. Fond: A. V. Isaèenko. Sign. 164 AC 34. Isaèenko, A.: N. L. Leskov  majster rozprávania.
SNK-ALU Martin. Fond: A. V. Isaèenko. Odpoveï A. V. Isaèenka na list S. Meèiara z 29. 10. 1943.
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Isaèenkova rodina sa po príchode do Bratislavy ubytovala na Hlbokej ulici, v dome, v ktorom
bývalo nieko¾ko rodín ruských emigrantov, odborníkov pôsobiacich v Bratislave. Najviac sa Isaèenkovci zblíili s rodinou Ing. Nikolaja Nikolina, ktorý od roku 1942 pôsobil na Slovenskej technickej
vysokej kole ako honorovaný docent v odbore stavite¾stvo mostov. Neskorie sa A.V. Isaèenko stretával aj s N. O. Losským, ktorý priiel do Bratislavy v roku 1942. N. O. Losského si A. V. Isaèenko ve¾mi
váil a pokladal ho za výnimoèného a zaujímavého èloveka. A. V. Isaèenko sa v prvých rokoch na
Slovensku snail nielen nadviaza kontakty so slovenskými odbornými kruhmi, ale usiloval sa pozna aj
slovenskú krajinu a mentalitu Slovákov. Èasto cestoval s rodinou po Slovensku. Navtívil nielen spomínané severovýchodné Slovensko, ale aj Oravu. Na Orave trávil letnú dovolenku v roku 1942. Oèarila ho
oravská príroda a ako profesionála ho zaujali dialekty oravských dedín, s obyvate¾mi ktorých sa pri
svojich potulkách Oravou stretával. Skoro po usadení sa na Slovensku zaèal sa A. V. Isaèenko usilova
o získanie slovenského tátneho obèianstva. Získal ho pravdepodobne a v roku 1944.
Vývoj vojnových udalostí zasiahol aj do Isaèenkovho ivota na Slovensku. Vo februári 1944 sa
s rodinou uchýlil do Piean. Do Bratislavy prichádzal len na zasadnutia profesorského zboru alebo na
skúky tudentov, pretoe výuèba sa na Vysokej kole obchodnej preruila. A. V. Isaèenko bol vak
v Pieanoch spokojný, lebo mohol neruene vedecky pracova, hoci z jeho korepondencie cíti, e
mu chýbal kontakt s kolegami. Poèas núteného pobytu v Pieanoch sa venoval výskumu dialektov,
pripravoval sériu èlánkov o popredných svetových jazykovedcoch a korigoval slovník, ktorý pripravoval J. Orlovský. Sám plánoval vyda slovensko-ruský slovník, ktorý by mal 60 a 70 000 slov. V decembri
1944 sa A. V. Isaèenko s rodinou presahoval z Piean do Trenèína, kde il a do mája 1945. Po skonèení
vojny sa Isaèenkova rodina presahovala z Trenèína spä do Bratislavy.
Rok 1945 priniesol nielen ukonèenie vojnových útrap, ale bol aj medzníkom, ktorý otvoril novú
etapu ivotného príbehu A. V. Isaèenka, etapu, ktorú naplnili ïalie vedecké a pedagogické aktivity. No
to u je iná kapitola ivota a pôsobenia tohto ruského jazykovedca na Slovensku.
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JOZEF PAVLOVIÈ*
Do tretice o slovenskom preklade byzantsko-slovanskej liturgie
Pavloviè, J.: For the third time about the Slovak translation of the Byzantine-Slavonic liturgy. Slavica Slovaca,
38, 2003, No. 1, pp. 64-70. (Bratislava)
The Slovak text of St. John Chrysostome´s liturgy was published in 1998 with the Church approval by the
Congregation for the Eastern Church. The translation was received by the scholarly slavist public also in this
periodical in two articles  one was positive and the other contained negative evaluation. J. Pavloviè as a garant of
the translation of the liturgy presents here his critique of a critique. The Byzantine-Slavonic Church in Slovakia
uses mostly the St. John Chrysostome´s Liturgy in its liturgical life. There are opinions that it should have been
translated from Greek (f.e. . vagrovský). J. Pavloviè defenses the translation from Church Slavonic which he
considers to be of cultural value to the local tradition and an expression of the rite and cultural identity as well. He
contradicts some particular detailes of . vagrovský´s critique and reveals vagrovskýs professional noncompetence for such a critique.
Byzantine rite. Byzantine-Slavonic rite. Old Slavonic. Church Slavonic. Translational source. Tendentious
version. Metatext. The translation at second hand. Connotation. Sememe. Theological view of the text.

V roku 1998 sa do bohosluobného ivota byzantsko-slovanských katolíkov zaviedol nový preklad liturgickej, t. j. v západnom rímskokatolíckom zmysle omovej knihy s názvom Svätá boská
liturgia náho otca svätého Jána Zlatoústeho. Prvá pôstna nede¾a, v ktorú sa pod¾a tejto knihy
zaèali slávi gréckokatolícke bohosluby, bola vtedy skutoène víazstvom pravoveria, ale aj súèasnej spisovnej slovenèiny v dejinách liturgických prekladov vo východnej cirkvi na Slovensku. Veï
kompletný preklad textu pod¾a poiadaviek Kongregácie pre východné cirkvi mal mnohých odporcov. Napokon o fungovaní nového prekladu autoritatívne rozhodol Vatikán, take sa podarilo presadi preklad bohosluobného textu, ktorý je verný východiskovému cirkevnoslovanskému textu
v zmysle teológie, tradície i kultúrnych hodnôt slovenèiny. Je to preklad, za ktorý sa na Slovensku
nemusíme hanbi. Najpresvedèivejie sa toto tvrdenie overilo predovetkým v tom, e preklad bol
schválený v Ríme podobne ako kedysi bohosluobné preklady naich vierozvestov.
Na domácej pôde náleito privítal preklad aj èasopis Slavica Slovaca v èlánku A. kovieru (1999,
s. 137 a n.), ktorý ho hodnotí tak z teologickej, ako aj z jazykovej stránky: Nový slovenský preklad
boskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho mono charakterizova ako skutoène kvalitný, tak po
teologickej, ako aj po jazykovo-estetickej stránke. Z teologického h¾adiska treba podotknú, e ide
o verný preklad záväznej cirkevnoslovanskej predlohy (s. 144). Z jazykového h¾adiska treba vyzdvihnú vybrúsenos týlu. Vzneenos textu je podporená premysleným výberom slovnej zásoby.
Texty sú dobre rytmicky vyladené, prispôsobené na spev, prípadne na recitovanie. Tam, kde to bolo
nevyhnutné, neváhali prekladatelia vytvori nové tvary... (s. 145). Zasvätená informácia A. kovieru pomohla jagot spomínanej kultúrnej udalosti roznies aj vade tam, kde je ivý záujem o slavistiku,
kde sa èíta tento èasopis, teda prakticky do celého sveta. Dielo vak nebolo privítané iba pozitívne.
Ete pred spomínaným èlánkom A. kovieru toti naò padli tiene z èlánku . vagrovského (1999,
s. 42 a n.). Tu sa preklad javí ako preklad z druhej ruky, ako kompilaèný preklad a ako preklad
kopírujúci cirkevnoslovanský text v jeho jednotlivých lexémach, slovných spojeniach, syntaktických väzbách, frazeologických zvratoch a pod. (s. 45), nehovoriac o lepích návrhoch autora pri
rieení jednotlivostí. Ba nechýbajú ani globálne kriticky ladené odporúèania, o aké biblické a liturgické
pramene sa prekladatelia neopierali a mali sa opiera.
Doc. PaedDr. Jozef Pavloviè, CSc., Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej
univerzity, Priemyselná 4, 918 43 Trnava.
*
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Vyli teda dva èlánky, ktoré sú vo vzahu voèi prekladu byzantsko-slovanskej liturgie protichodné, èo isto nevyvolá v kruhoch èitate¾ov dojem, e vetko je v poriadku. Pridávam teda tretí èlánok,
a to ako dominantný autor inkriminovaného prekladu i ako niekdají èlen liturgickej komisie. Pravda, môj hlas je trocha oneskorený. Z viacerých dôvodov som toti nechcel by prvý, èo sa zastane
tejto liturgie. Veï preklad bohosluobného textu nie je vlastníctvom jeho tvorcu, ale vlastníctvom
celej miestnej cirkvi. Navye, na bohosloveckých fakultách celého Slovenska je istotne viacero
vysokokolských pedagógov, prednáajúcich staroslovienèinu a liturgiku. Nemalo by by práve ich
povinnosou zauja postoj voèi bohosluobnej knihe, ktorú schválil Rím? Okrem toho som (nadarmo) vyèkával na vyjdenie èlánku D. kovieru, ktorý . vagrovský cituje v zozname literatúry. Docenta D. kovieru toti u dlhie osobne poznám a známe sú mi aj jeho názory na spomínaný preklad.
Pri èítaní vagrovského èlánku mi boli nápadne povedomé práve formulácie, ktoré som bol poznal
z úst D. kovieru. Prirodzene, e informácie z druhej ruky, t. zn. informácie podané prostredníctvom
doc. vagrovského, môu obsahova v sebe aj pomýlené a nesprávne interpretácie. Rozsúdi túto
vec si vak neberiem za úlohu. Ide mi o fakty, ktoré autor publikoval.
Prija liturgický text schválený v Ríme oddávna znamená pre veriacich aj to isté, ako prejavi
úctu voèi príslunej schva¾ovacej intitúcii, ktorou je v tomto prípade Svätý stolec. Bohosluobný
text má pre cirkevné spoloèenstvo aj hodnotu sakrálneho textu. Kým liturgický preklad dosiahol túto
hodnotu, prebehol zloitý proces jeho cibrenia. Základné prekladate¾ské práce som vykonával sám,
prièom jednotlivé èasti som postupne prináal do Preova, aby si ich mohli preèíta ostatní èlenovia
liturgickej komisie. Boli to kòazi prevane sa venujúci praktickej pastorácii. Nevýhodou tejto komisie
bola predovetkým skutoènos, e okrem základného teologického vzdelania na Cyrilo-metodskej
bohosloveckej fakulte v Bratislave ani jeden z nich nemal nijaké filologické vzdelanie. Tento nedostatok znaène saoval napredovanie prekladu. Nekvalifikované zásahy èlenov komisie boli poplatné
aj vitým latinizaèným tendenciám z predchádzajúcich období a v teologickom porozumení textu nenáleitým návykom, ktoré sa pod tlakom miestnych autorít usilovali presadi ako pecifiká
cirkvi sui iuris. Keïe o sporných jednotlivostiach sa menej argumentovalo a viac hlasovalo, do
prekladu sa dostalo mnostvo deformácií. Typický príklad, ktorý tu mono na ilustráciu uvies ako
úsmevnú spomienku, bolo odsúdenie a vylúèenie slova vesmír, ktoré údajne vymysleli Rusi
v súvislosti s letom sovietskej kozmonautky V. Terekovovej. Je len prirodzené, e prvá verzia  na
moju ve¾kú rados  nebola v Ríme schválená. Spolu s neschváleným textom sme v rozhodnutí
cenzora dostali k dispozícii komentár k textu ako celku, ale aj k jednotlivým teologicky osobitne
závaným miestam (ako napr. slová ustanovenia, epikléza atï.), ktorý vypracoval profesor Robert
Taft, SJ. Prenikavú argumentáciu posudzovate¾a s hodnosami v rozsahu tyroch riadkov u nebolo
moné vyvraca hybridizaènými fantáziami a pseudoargumentmi, èím vznikol priestor na tvorbu celkom nového prekladového textu, pravda, s tými istými ¾uïmi. Po predloení definitívneho textu
Východná kongregácia ocenila prekladate¾skú prácu. Text bol posudzovaný ve¾mi striktne do najmeních podrobností, prièom doò boli zapracované návrhy na drobné zmeny. Pri opätovných korekciách a pri prepise vznikli nové formálne aj obsahové chyby. Preto po vrátení textu som na dvanástich stranách vypracoval posúdenie koneènej podoby schváleného textu. Posudok obsahoval 154
bodov a je datovaný 3. augusta 1996. Ete tej jesene kongregácia navrhla uskutoèni pracovný
dialóg o preklade v Ríme, prièom v pozývacom liste bolo výslovne uvedené moje meno.
Po dvojtýdòovom pobyte v Ríme bola práca definitívne ukonèená s dobrým výsledkom. Za
Kongregáciu pre východné cirkvi podpísali schva¾ovací dekrét prefekt kardinál Achilles Silvestrini
a tajomník arcibiskup Miroslav S. Marusyn, prièom v òom uviedli, e ho vystavujú na základe fakúlt
udelených od najvyieho ve¾kòaza Jána Pavla II. Ukázalo sa vak, e nie pre vetkých ilo
o definitívum. V liste datovanom 14. októbra 2002 mi doc. tefan vagrovský napísal toto: Biskupský úrad v Preove ma po publikovaní najnovieho prekladu liturgie sv. J. Z. poiadal o posudok.
K jeho autentickému textu som sa nedostal. Keïe vak autor publikoval kritický èlánok v èasopise
Slavica Slovaca, ktorý som bol spomenul, pokladám si za morálnu povinnos reagova naò. Robím to
predovetkým z lásky voèi tomu, èomu som obetoval svoje mladé roky. Vonkoncom mi pritom nejde
65

o to, aby som kohoko¾vek usvedèoval z nárokovania si toho, e pozná teológiu lepie ne Svätý
stolec a e jeho vlastná uèite¾ská autorita je vyia ako tá, ktorú vlastní najvyie magistérium
veobecnej cirkvi. Ak si toti autor èlánku  bez oh¾adu na jeho objednávku  verejne zakladá na
odbornosti, musí ráta s prípadnou oponenciou. Svoje poznámky o daktorých tvrdeniach . vagrovského kvôli preh¾adnosti uvádzam v jednotlivých bodoch.
1. V samom názve túdie autor uvádza, e ide o preklady byzantských liturgických textov. Je to
nepresné urèenie. Východné cirkvi na Slovensku sú v súèasnosti byzantsko-slovanského obradu,
a tak aj prísluné texty patria do skupiny byzantsko-slovanskej liturgie.
2. Keïe v èase publikovania èlánku . vagrovského sa písal rok 1999, nemono súhlasi
s tvrdením, e na územiach severovýchodného Slovenska, Zakarpatskej Ukrajiny, severovýchodného Maïarska a Transylvánie cirkevné spoloèenstvo kresanov východného, byzantského obradu,
ktoré sa sformovalo od konca 10. st. v súvislosti so vznikajúcim uhorským tátom, pretrvalo u vye
1100 rokov (s. 42). Popri chybnej aritmetike treba tu pripomenú, e sama cyrilo-metodská cirkevná
misia vyla z východného obradu. Od jej príchodu na Ve¾kú Moravu v 9. st. teda mono naráta vye
1100 rokov, ale nemono hneï hovori o cirkevnej slovanèine ako o liturgickom jazyku. Ten bol
v prvej etape starosloviensky (porov. s. 42).
3. Na s. 43 autor spomína sv. Cyrila, ktorý obhajuje sloviensky liturgický jazyk. Táto obhajoba,
ako je známe, uskutoènila sa v Benátkach, prièom Filozof pouil na òu mnostvo biblických citátov
(v rozsahu takmer celej XVI. èasti ivotopisu!). . vagrovský na podporu liturgických prekladov do
domácich jazykov nevhodne siahol za citáciou z Prvého listu Korinanom: na cirkevnom zhromadení radej poviem pä slov zrozumite¾ných, aby som druhých pouèil, ne desatisíc slov v (cudzom)
jazyku. Nesprávnos pouitia tohto citátu dokladá sám citát, toti prívlastok v zátvorke. Je to dodatok, vyplývajúci z pomýleného predpokladu textovej presupozície, pod¾a ktorej by apotol Pavol
hovoril o problematike komunikácie v prirodzenom jazyku. V argumentácii citátmi sv. Cyril síce smeruje k obhajobe jazyka pri ohlasovaní, ale v tomto tádiu u hovorí o strategickej forme, nie o jazyku
ako takom. Preto výraz jazyky uvádza do súvislosti s prorokovaním. Sv. Cyril teda vedel, èo hovorí,
keï pouil tento citát. Jednoznaène tu ide o tzv. glosoláliu, t. j. o hovorenie v jazykoch. Je to duchovný dar, pri ktorom ilo o extatické prejavy chvály alebo prosby zamerané na Boha vo chví¾ach vysokého náboenského vzruenia na náboenských zhromadeniach. ¼udia, ktorí na nich preívali rovnaký mystický záitok, rozumeli ostatným, nezasväteným sa zdalo, e hovoriaci v jazykoch sú opití.
Nu  vzletná citácia  ale bez vecnej súvislosti.
4. Nesedí tvrdenie, e prvý slovenský preklad liturgie sv. Jána Zlatoústeho vyiel v r. 1933
(s. 44). P. Spiák toti zostavil modlitbovú kniku pre veriacich, do ktorej zahrnul aj text na slávenie
liturgie, a to v cirkevnoslovansko-slovenských ståpèekoch. Pouil na to väèinou hlasné repliky
dialógu medzi celebrantom a ¾udom. Zïaleka nelo o kompletný preklad prameòa so vetkými jeho
rovinami. Ilo tu o adaptaèný text, resp. o jeho tendenèný prepis, ktorý mal veriacim poslúi ako
pomôcka na lepie porozumenie liturgie pri jej slávení v cirkevnej slovanèine. Na porovnanie tu
mono uvies adaptácie Biblie, napr. pre deti, o ktorých sa neinformovaní èitatelia èasto nazdávajú,
e ide o Bibliu, le sú to vybrané a metatextovo prerozprávané biblické príbehy. To, o èom autor
hovorí, e je zatia¾ posledný preklad liturgie (1998), je v striktnom hodnotení literárneho textu ako
originálu vlastne prvý preklad v dejinách Slovenska!
5. Výrazom preklad z druhej ruky, ktorým èastuje . vagrovský spomínaný liturgický preklad
na s. 45, sa pod¾a teoretikov prekladu nazýva prekladate¾ská komunikácia prostredníctvom osvojenia si u hotových prekladov (porov. Popoviè, s. 285). Autor z nepochopite¾ných príèin hovorí
o cirkevnoslovanskom východiskovom texte ako o metatexte, ktorý zároveò dáva do protikladu
s gréckym originálom. Na tomto mieste nie je dostatok priestoru na vysvetlenie uvedených termínov.
Môem tu iba odporúèa literatúru nitrianskej komunikatívnej koly, ktorá bola najmä v minulosti
orientovaná na teóriu prekladu... Pravda, autor sa nazdáva, e nový liturgický text sa mal preklada
z prototextu, pod¾a neho z gréckeho. Len koda, e nepovedal, z ktorého. Vie len, e prekladanie
z cirkevnej slovanèiny nie je akceptovate¾né. Istee, pri preklade som mal k dispozícii viaceré slo66

vanské i neslovanské preklady, ktoré sa mi podarilo získa z vlastného záujmu. K dispozícii bol aj
grécky preklad a nechýbala ani monos konzultácií so znalcom gréètiny. Bol to tak doc. D. koviera,
ako aj páter J. Novotný, SJ. Východiskovým vak bol a musel by cirkevnoslovanský text (nazývaný
aj grottaferratský), ktorý bol vydaný r. 1940. Tento text je záväzný pre vetky východné katolícke
cirkvi byzantsko-slovanského obradu. Z vývinového h¾adiska vychádza on z gréckeho Euchológia
Benedikta XIV., z ktorého bol po dôkladnom túdiu spracovaný aj vzorový text. Práca sa zaèala za
Urbana VIII. v roku 1636, ktorý na tento cie¾ utvoril osobitnú komisiu. Roku 1873 nasledovalo ïalie
reformované vydanie v gréètine. R. 1940 vznikli oficiálne rímske edície tak v gréckom, ako aj
v cirkevnoslovanskom jazyku. Pokia¾ ide o nae územie, Rím nás výslovne zaviazal preklada cirkevnoslovanský východiskový text, a to preto, e sme Slovania, e tu máme u vye 1100-roènú cirkevnú
tradíciu a e kedysi sme tu mali vierozvestov, ktorí pre nás prekladali grécke (i latinské) texty do
slovanského jazyka práve preto, aby dali základ jazykovo, kultúrne, územne a právne samostatnej
cirkevnej provincii. Z úcty voèi naej vlastnej identite nás Vatikán nútil dra sa cirkevnoslovanského prekladu, pravda, aj striktne urèeného konkrétneho textu, prièom napríklad výslovne tu zakázal
silno latinizovaný ¾vovský Liturgikon. Avak aj odhliadnuc od toho, e autor nemusel pozna interné
cirkevné nariadenie, udivuje, e ako slavista odmieta historicky, v kultúrnych dejinách Slovanov
overený cirkevnoslovanský text vlastný starobylej domácej tradícii a preferuje grécky text, dnes
prakticky patriaci síce do príbuznej, ale predsa len do typologicky celkom inej obradovej skupiny.
V praktickoteologickej reflexii sa dnes u hovorí dokonca napr. o ruskom, zakarpatskom, balkánskom
obrade atï., a to vetko v rámci jednej byzantsko-slovanskej obradovej skupiny.
6. Osobitos slovanskej kultúrnej tradície v liturgických textoch sa odráa predovetkým na
jazyku. Platí to aj o výraze premúdros. Kritik prekladu vak (na s. 46) jeho pouitie napáda. Píe:
Hoci slovo premúdros nemá vo výkladovom akademickom Slovníku slovenského jazyka iaden
tylistický kvalifikátor, a teda je bezpríznakové, neutrálne, predsa ho v súèasnosti vnímame nie s celkom
jednoznaènými pozitívnymi konotáciami. ako tu identifikova onen vnímajúci subjekt my aj to,
èo sa rozumie spomínanými konotáciami bez argumentácie. Autorov výklad pozitívnych èi negatívnych konotácií na základe prítomnosti èi neprítomnosti tylistického kvalifikátora je neodôvodnený
a absurdný. Z celej pasáe o slove premúdros nevyznieva ani jeden solídny jazykovedný argument,
je to iba dojmológia, zavádzanie  alebo azda vyie spomínané hovorenie v jazykoch. Autor toti
najprv pouèuje, e grécke slovo sofia má ekvivalent múdros, nie premúdros. Pouitie elatívnej
podoby naivne pripisuje prekladate¾om, ktorí vraj chcú èosi zdôrazni... Akoby si pritom neuvedomoval, e tu ide o starý starosloviensky výraz, ktorý má rovnako znejúcu podobu aj v slovenèine,
ponúka dve rieenia; odporúèa tu buï dvojslovný výraz najvyia múdros alebo slovo ve¾múdros.
Máme tomu rozumie tak, e kým cyrilo-metodské slovo premúdros nevyhovuje ako ekvivalent za
sofia, akoby v òom bolo èosi navye, èosi zdôrazòujúce, uvedený dvojslovný výraz spåòa sémantické charakteristiky ekvivalentu? Vari bez komentára treba obís návrh v slove ve¾múdros. Je iste
zásluné, e autor tu nevdojak utvoril nové slovo, a to v analógii s asi tyridsiatimi lexémami, jestvujúcimi v slovenèine. Pravda, na analógiu tu zo slovotvorného h¾adiska mono poukáza prostredníctvom morfémy ve¾-, ináè vak nie je novotvar ve¾múdros, analogický s pomenovaniami ve¾kòaz,
ve¾chrám, ve¾pieseò atï., sémanticky rovný so superlatívnym výrazom najvyia múdros. Okrem
toho autor do uvedeného radu podsunul aj nedoloené ve¾modlitba. Z prekladate¾ského h¾adiska
vak treba pripomenú, e aj keby hneï v danom prípade ilo o vhodný ekvivalent (akoe ale nejde),
nemono ho poklada za lepí, ako je ten, èo bol pouitý v preklade, len preto, e je tu alternatíva. Som
presvedèený, e ponechanie blízkosti s cirkevnoslovanským textom prostredníctvom asociatívnosti,
ktorá sem-tam preráa v slovenskom texte, nie je na kodu, ale je ve¾mi pozitívna. V tomto zmysle
funguje aj slovenské premúdros za cirkevnoslovanské premúdros.
7. Celkom kuriózne vyznieva odsek, v ktorom sa autor dotýka prekladu cirkevnoslovanského
prosti s gréckym ekvivalentom arthoi, a to najmä v závereènom tvrdení. Autor, predtým sa doadujúci gréètiny, po vatovom niè nehovoriacom odseku kontatuje, e grécke arthoi je v príslunom
liturgickom texte redundantné. Veènou záhadou mi je aj autorov exkluzívny argument, na základe
67

ktorého sa má z prekladu vypusti preklad csl. slova prosti, keïe, ako uvádza, veriaci vlastne stoja
u od chvíle, keï pred malým vchodom kòaz zodvihne evanjeliár... (s. 46). Nevedno, kde to tí veriaci
takto stoja, nevedno, z akých prameòov to mono doloi ako normu, ale najmä nevedno, ako skutoènos, e kdesi povedzme v dajakej vidieckej cerkvi v Michalovskom okrese za istých bohosluobných okolností veriaci stoja, môe ovplyvni prekladate¾a liturgického textu, aby z neho vypustil
dajaké slovo.
8. O tom, ako autor kritickej túdie pozná text byzantsko-slovanskej liturgie, popri inom ve¾mi
výreène svedèí nasledujúci citát z jeho èlánku: Byzantská liturgia, podobne ako rímska latinská
oma, sa skladá z dvoch liturgií: liturgie slova alebo katechumenov a liturgie veriacich alebo eucharistie. Nesprávne je tu tak porovnávané, ako aj porovnávajúce. Latinská oma má tieto èasti: 1. úvodné
obrady nazývané aj liturgia zhromadenia, 2. liturgia Boieho slova, 3. eucharistická liturgia, 4. liturgia
rozoslania (záver a prepustenie). Liturgia sv. Jána Zlatoústeho má tieto èasti: 1. úvodné modlitby
s úkonom kajúcnosti pred ikonostasom, 2. proskomídia, 3. liturgia katechumenov, 4. liturgia veriacich, 5. prepustenie, 6. závereèné ïakovné modlitby. V poète èastí je jasná disproporcia, prièom
celkom výnimoèná je vo východnej cirkvi najmä proskomídia, ktorá nemá pendant v západnej liturgii.
Pokia¾ by sme mali porovna len centrálne z nich, tak potom stojí oproti západnej dichotomickej
truktúre typická východná trichotomická truktúra. Trojité opakovanie dajakého textu èi gesta tu
toti symbolizuje dogmatickoteologickú trojjedinos.
9. Úplnú neznalos liturgie dosvedèuje aj autorov novátorský výklad o údajnej výzve na
opustenie chrámu na s. 46. Latinskú formu tohto svojho domnelého kontruktu vidí vo vete Ite
missa est a cirkevnoslovanskú formu v texte poehnania Blahoslovenije Hospodne na vas... Odhliadnuc od toho, e z vecného h¾adiska ide o dva nesúrodé bohosluobné akty, ktoré sa vonkoncom
neprekrývajú (v prvom prípade ide o udelenie poslania, v druhom prípade o udelenie poehnania),
nijako nemono prija, e by tu ilo o výzvu na opustenie chrámu. Pravý zmysel prepustenia, resp.
liturgie rozoslania spoèíva toti v poverení, ktoré v Kristovom mene ude¾uje predsedajúci liturgie
úèastníkom s cie¾om, aby tajomstvá, ktorými boli naplnení, ïalej írili. Je to teda misijné poverenie,
ktoré vzdialene rezonuje s evanjeliovým poverením pre apotolov: Iïte a uète... Zaráa tu, e s takouto
vypuklou chybou v interpretácii sa nestretneme ani vo výkladoch neslovanských slavistov èi liturgistov, ktorí nie vdy majú takú monos pozna vec z autopsie, ako ju má napr. slovenský odborník.
O tom, e tu skutoène ani nemôe ís o výzvu na opustenie chrámu, svedèí aj sama truktúra relevantného bohosluobného textu, v ktorej nasleduje rozdávanie antidoru. Ako by mohli veriaci prija
od kòaza antidor, keby pred jeho rozdávaním u opustili chrám?
10. Pri pertraktovaní kódu východnosti a kultúrnej byzantskej tradície v interrituálnej religionistickej situácii katolíkov na Slovensku autor . vagrovský odporúèa pouíva biblické citáty
z prekladov pod¾a Septuaginty a gréckych novozákonných textov, nie opiera sa o preklad z Vulgáty.
Nevedno, èi sa táto jeho poiadavka vzahuje aj na èítania zo Svätého písma. Keïe perikopy sú
integrálnou súèasou bohosluobného textu, zrejme áno. Potom ale poaduje nonsens. Veï dosia¾
nemáme ani vo väèinových cirkvách na Slovensku, opierajúcich sa o Neovulgátu, primeraný slovenský preklad. V prípade, e by sa mali na citaènej rovine do základného bohosluobného textu
rigorózne zavies èiastkové citáty, bolo by, pravdae, moné preloi ich na tento úèel. Vznikla by tak
ale diskrepancia medzi tým, èo veriaci poèuje z biblického èítania, a tým, èo vyznieva z bohosluobného
textu, nehovoriac u o tom, e v takej malej krajine, ako je Slovensko, by paralelným pouívaním
prekladov z rôznych prameòov vznikli nemalé inter- a intrakonfesionálne komunikaèné umy
a nedorozumenia. To vak mono vydedukova prosto zo zasväteného zahåbenia sa do problematiky
biblických prekladov na Slovensku, teda aj bez pokynu od autority. Tá vak (menovite Kongregácia
pre východné cirkvi), múdro predvídajúc moné problémy, vyslovila ho takto: vychádza z biblického
textu, ktorý sa na Slovensku bene pouíva.
11. Komentár o preklade hymnu nazvaného Cherubínska pieseò v èlánku . vagrovského nemono tu obís, hoci sám text tohto hymnu nie je súèasou prekladu boskej liturgie. Autor hovorí
o prekladoch veobecne, má teda právo hodnoti aj preklady textov, ktoré nie sú zahrnuté v liturgickej
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knihe. V takomto prípade by sa ale iadalo, najmä pri podrobnejích analýzach konkrétnych citácií,
uvies aj prameò. To autor neurobil. Nevedno teda, z ktorého prameòa je napr. spojenie ivotodárnej
Trojici s nenáleite vyznaèenou kvantitou. Napriek tomu treba sa tu dotknú výberu slovesa zobrazova alebo predstavova v spojení cherubínov tajomne predstavujeme. Gréckym eikonizontes na
tomto mieste sa autor pokúa dokáza, e presnejie a výstinejie by tu bolo sloveso zobrazova.
Nemono s tým súhlasi. Porovnajme relevantné významy pod¾a Krátkeho slovníka slovenského jazyka. Tu sa na str. 570 (v 1. vydaní z r. 1987, ktoré som v èase prekladu pouíval) uvádza význam slovesa
zobrazova takto: umelecky, graficky znázorni; stvárni. Ako vidie z výkladu významu, nijako
nemono uvies do súvislosti, e by ¾udia prítomní na bohoslube umelecky alebo graficky znázoròovali cherubínov, respektíve ich dajako stváròovali. Pri slovese predstavi s nedokonavým tvarom predstavova je relevantný 3. význam predvies slovom, konaním, obrazom stvárni, zobrazi (s. 335).
Ako vidie, obidva výrazy sú do istej miery synonymné, máme tu vak doèinenia s tým, èo sa v lexikálnej
sémantike nazýva významový odtienok. Synonymia tu na jednej strane obidva výrazy oprávòuje stá
za ekvivalent gréckeho eikonizontes, resp. cirkevnoslovanského tvaru obrazujuèe. Významový odtienok pri slove predstavova tu vak na druhej strane tiahne takmer k významu slovesa napodobòova,
èo súvisí s predstavou, pripisovanou Jánovi Zlatoústemu, ktorú mal údajne v snovom videní nebeskej
liturgie ako vzoru, pod¾a ktorého mal zostavi pozemskú liturgiu. Veriaci zúèastnení na liturgii v tejto
súvislosti teda sami v sebe predstavujú cherubínov, ktorých úlohou je oslavova Boha, nezobrazujú
ich dajakým externým mimoosobným spôsobom, ale predstavujú, napodobòujú ich u svojou zbonou
osobnou prítomnosou na transcendentnej dráme v pozemskom chráme, ktorý tak je nebo na zemli.
Okrem toho na Východe je hlboko rozpracovaná teológia ikony, ktorá má oporu v starozákonnej biblickej správe o stvorení èloveka na Boí obraz a podobu a zároveò v skutoènosti vtelenia Boieho Syna.
Pod¾a tejto teologickej náuky výrazy obraz a podoba nie sú adekvátne aplikovate¾né na vzah anjel 
èlovek, ale treba ich aplikova na vzah Boh  èlovek. Èlovek nie je obrazom anjelov, teda ani skupiny
cherubov. Uvedené súvislosti ve¾mi silno podmieòovali kontitúciu východnej liturgie, nevynímajúc,
prirodzene, sám jej text. Sú nato¾ko hlbokým sémantickým podloím, e bez ich poznania sa nemono
pribra do iadnych textologických analýz.
12. Aj v súvislosti s prekladom textu Jako da Carja vsich podimem, anhelskimi nevidimo dorinosima èinmi autor kontatuje, z èoho by bolo správnejie vychádza a èo i ako by sa tu najsprávnejie malo preloi... (s. 49), prièom nièím nedokladá kompetenciu na svoju prekladate¾skú
normu na stupnici správne, správnejie a najsprávnejie. ako tu teraz dokazova, e napr. v prípade
výrazov oslávi a víta v pôvodnom preklade textu naozaj bolo sloveso privíta (aby sme dôstojne
privítali krá¾a), ale v schva¾ovacom procese toto sloveso v Ríme nahradili slovesom oslávi, ktoré
lepie zodpovedá aktuálnej liturgickej skutoènosti ako sloveso víta (privíta), ktoré malo ete
v predliturgických èasoch miesto v obraze, pomocou ktorého sa jazykovo stváròovalo privítanie
víaza vracajúceho sa z boja. S touto autentickou súvislosou ide ruka v ruke aj pozoruhodný csl.
výraz dorinosimyj, gr. doryforumenos. Ako vidie v jeho truktúre, poslovanèená je iba druhá èas
zloeného slova, kým prvá dori- ostala z pôvodnej gréckej podoby. Je moné, e pri daných prekladoch prekladate¾ prosto nevedel nájs potrebný ekvivalent; musel by zrejme poui opisný výraz
nesený na títe. Velite¾ bol toti z víazného boja slávnostne prinesený tak, e sedel na títe, ktorý
bol uloený na skríených kopijach, èím vznikli improvizované nosidlá, na ktorých víaza priniesli
tyria vojaci. Tento vojenský obraz sa v liturgickom texte transformuje vecne na ahnec nesený na
diskose a symbolicky na Krista, ktorý sa v boji s hriechom a smrou stal víazom. Je teda úplne
zbytoèné èo aj len uvaova tu o pouití slovesa eskortova. Napokon, aj . vagrovský ho odmieta,
ibae tvrdí, e jeho nepouite¾nos vyplýva z výraznej negatívnej konotácie. Nazdávam sa, e
nejde o konotáciu, ale o samostatnú semému.
13. Celkom na záver autor naèrtáva svoju predstavu o vyhovujúcich prekladoch ïalích bohosluobných textov, ktoré pod¾a neho tvoria obsah tradièného Ve¾kého zborníka (známeho pod
názvom Chvalite Hospoda). Pri tejto predstave mi u neostáva niè iné, len poveda Pán Boh s nami
a zlé preè... Zborník Chvalite Hospoda je toti smutne známy pozostatok z èias silno latinizovaných
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a hybridizovaných liturgických textov byzantsko-slovanskej cirkvi, ktoré, dúfajme, sú u dávno za
nami. Vraca sa k takémuto kontroverznému metatextu, do ktorého sa popri neznalosti vlastnej liturgie preliala aj konfesionálna neznáanlivos, mnostvo nezmyselných úprav, retrikcií a nekorektných
korekcií, by veru dnes bolo anachronizmom a luxusom, na ktorý by v koneènom dôsledku doplatila
slovenská kultúra. Pri ïalích prekladoch by sa právee malo vychádza z normatívnych textov, ktoré
za také pokladá Kongregácia pre východné cirkvi, a to aj preto, e takéto texty sú jednotné s textami,
ktoré pouívajú pravoslávni veriaci.
Naostatok . vagrovský h¾adá prekladate¾ské vzory vo významných slovenských básnikoch,
ktorí participovali napr. na evanjelických bohosluobných textoch. Pravda, máloktorý prekladate¾ èi
básnik je za ivota pokladaný za významného. Napriek tomu si dovolím hrdo vyhlási, e slovenský
preklad sv. liturgie Jána Zlatoústeho, ktorý autor tak kritizuje, je dobrým zaèiatkom prekladania bohosluobných textov pre obidve byzantsko-slovanské cirkvi na Slovensku.
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SPRÁVY A RECENZIE

Správa zo seminára Literárne dielo Hugolína Gavlovièa v súradniciach dobovej duchovnej kultúry a vzdelanosti
11. novembra 2002 usporiadal Ústav slovenskej
literatúry SAV a Slovenská literárnovedná spoloènos
pri SAV seminár na tému Literárne dielo Hugolína Gavlovièa v súradniciach dobovej duchovnej kultúry a vzdelanosti.
Úvodný referát s názvom Eloquens et docta pietas predniesol D.  k o v i e r a . Vyzdvihol v òom tradíciu
recepcie antickej kultúry v naom prostredí podriadenú
poiadavkám a potrebám reformaènej ideológie.
H. M á j e k o v á v referáte Alegorická a didaktická funkcia Gavlovièovej poézie upozornila na fenomén h¾adania zmysluplnosti ivota preitého na tejto zemi
v Gavlovièovej Valaskej kole a Kresanskej kole.
H. Gavloviè sa pod¾a nej snail dospie k pravde a spáse
pomocou rozumu a vyjadri morálne a filozofické témy
prostredníctvom konkrétnych zobrazení. ¼. Z u b o v á
vo svojej porovnávacej túdii Gavlovièova Valaská kola a Benického Slovenské vere charakterizovala ivot
i východiská ich tvorby. Výsledkom komparácie analyzovaných textov, ich tylistických prostriedkov
a jazyka je kontatovanie, e Hugolín Gavloviè Petra
Benického a jeho tvorbu pravdepodobne poznal, no
neovplyvnila ho. J. S k l a d a n á v príspevku Frazeológia v Gavlovièovej stodole mravov spolu s J. Miianikom kontatovala lahodnú tylizáciu Valaskej koly
mravov a zhodnotila frazeologický fond diela, ktorého
najpoèetnejím prvkom sú príslovia a ich rôzne modifikácie. Z. P r o f a n t o v á vo svojom vystúpení
s názvom Morálka a etika v príslovných ánroch poukázala na význam gnóm, sentencií a adágií v duchovnej
atmosfére baroka. Mali preskriptívny a imperatívny
charakter a boli aj súèasou kolskej lektúry a filozofie.
I keï boli èasto latinské, mnohé z nich mali folklórny
pôvod. Ich uplatòovaním sa u H. Gavlovièa prejavovala snaha inpirova recipienta k repektovaniu morálnych hodnôt. G. G á f r i k o v á v príspevku Valaská kola
mravúv stodola z h¾adiska historie salutatis tvrdí, e
H. Gavloviè prepája vo svojom diele biblické udalosti
s reálnymi a vetko dáva do súvisu s dejinami spásy. Na
ich pozadí sa snaí ukáza celý ¾udský ivot, prièom
èlovek sa stáva subjektom i objektom dejín spásy.
L. K a è i c v referáte Nápevy v Reetkovom vydaní Gav-

lovièovej Valaskej koly zhodnotil tieto nápevy ako nezvyklé v 18. storoèí a vyslovil domnienku, e pravdepodobne ich vytvoril na poiadanie nejaký skladate¾.
Jelínkova tlaèiareò, v ktorej dielo vylo, zrejme nebola
vybavená na nototlaè, a tak je úroveò tohto vydania
z typografického h¾adiska hlboko pod dobovým priemerom. S. L a u k o v á vystúpila s príspevkom Baroková márnos nad márnos u Gavlovièa. Porovnala
v òom motívy márnosti v Gavlovièovej Valaskej kole
s biblickou knihou Kazate¾. H. Gavloviè hovorí pod¾a
autorky o márnosti sveta z pozície niekoho, kto sa s òou
u vyrovnal. Márnos je to, èo èlovek nevyhnutne nepotrebuje k ivotu. E. B r t á ò o v á predstavila najstarie zo známych a zachovaných diel H. Gavlovièa
v príspevku K charakteru Gavlovièovho dielka Qualis
vita mors est ita. Celé dielo, ktoré didaktickým spôsobom riei etické otázky, spája ústredný motív smrti.
Hoci H. Gavloviè vystupuje ako predstavite¾ kresanskej komunity, niektoré jeho mylienky majú jednoznaène antický pôvod. A. D e k a n o v á v príspevku
Gavlovièove tvorivé postupy pri tlmoèení latinských
predlôh v uèebnici Pästo nauèení o dobrých mravoch
poukázala na spôsob, akým sa H. Gavloviè vyrovnal
s predlohou gréckeho autora Joanna Stobaia, ktorý zozbieral tyri knihy excerpt z 500 autorov zameraných
na otázky filozofie, teológie, fyziky a etiky. H. Gavloviè sa snail poda tieto mylienky vo veobecne
prístupnej forme, najèastejie 14-slabièným tvorverím. Jeho vere majú oproti predlohe kresanský náboj,
pouíva amplifikáciu a cudzie slová. T. V r á b l o v á
v referáte Gavloviè a téma Antikrista (k neznámemu
rukopisnému fragmentu) predstavila doteraz neznámy
Gavlovièov verovaný, kompoziène ve¾mi prepracovaný text zameraný na etický rozmer vzdelania.
H. Gavloviè v òom vyuíval tvorverový reazec, prièom kadé tvorverie obsahuje novú mylienku.
M. N o v a c k á v príspevku Nieko¾ko èriepkov k neznámym miestam Gavlovièovej biografie na pozadí listu,
v ktorom mal H. Gavloviè odpoveda na osemnás otázok èlena Slovenského uèeného tovaristva Vojtecha
Gazdu, týkajúcich sa ilinského frantikánskeho klátora priblíila osudy H. Gavlovièa súvisiace najmä s jeho
vzdelaním.
Predneseným referátom, i tým, ktoré pre neprítomnos ich autorov nezazneli (príspevok Z. K á k o  o v e j Antické motívy vo Valaskej kole mravúv stodole a M. Vo j t e c h a Hugolín Gavloviè a eschatologická
línia slovenskej poézie 18. a prvej polovice 19. storoèia), je venované samostatné èíslo dvojmesaèníka Slovenská literatúra.
Angela kovierová
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Prínos onomastického bádania

(O 15. onomastickej konferencii Vlastné meno
v komunikácii)
Zaèiatkom septembra minulého roku sa konala
v Bratislave 15. onomastická konferencia Vlastné meno
v komunikácii. Prítomný bol nestor slovenskej onomastiky prof. V. B l a n á r , ktorý vo vstupnom referáte
priblíil teoretické východiská a metodológiu výskumu
vlastných mien v komunikaènom procese. Treba pripomenú, e jeho monografia Teória vlastného mena
(Status, organizácia a fungovanie v spoloèenskej komunikácii, 1996) sa stala klasickým dielom v odbore.
Vychádza z nej staria, ale aj najmladia generácia slovenských onomastikov. Monografia zaznamenala
úspech aj v zahranièí, najnovie ju ocenila nemecká
odborná verejnos (preklad rozírenej a inovovanej
verzie vyiel nedávno v Nemecku).
Témy príspevkov konferencie boli rôznorodé. Prvý
okruh bol venovaný komunikaènému statusu vlastných
mien (V. B l a n á r , R.  r á m e k  ÈR; R. M r ó z e k 
Po¾sko), procesu prispôsobovania sa cudzích proprií slovenskému jazykovému systému (J. K a è a l a ), ich komunikaèným aspektom (M. O l o  i a k ). J. Kaèala vychádza
z tézy, e vlastné mená sú súèasou slovnej zásoby a e
proces adaptácie vlastných mien z iných jazykov
v slovenèine je prirodzeným prejavom suverenity jazyka.
S tým súvisí aj praktická jazyková kultúra. Známe sú prípady neprechy¾ovania enských priezvisk v médiách, nesprávne skloòovanie názvov cudzích miest a geografických
názvov a ïalie prípady poruovania normy a kodifikácie.
Na referát J. Kaèalu nadväzoval príspevok V. P a t r á  a ,
ktorý kriticky zhodnotil pouívanie vlastných mien
v urnalistickej praxi. O zákonnej norme pouívania enských priezvisk v Èeskej republike hovorila M. K n a p p o v á . Diskusia poukázala na podobnos aj rozdielnos
tejto legislatívnej úpravy v Èesku a u nás. Aj ostatní prítomní bádatelia z Èeskej republiky (I. Va l e n t o v á , J.
M a l e n í n s k á , L. O l i v o v á - N e z b e d o v á , J. M a t ú  o v á , P. M i t t e r ) sa venovali aktuálnym otázkam
èeskej onomastiky. Arabským vlastným menám, ich forme a fungovaniu v komunikácii bol venovaný príspevok
A. G a l i s o v e j .
Historicky orientovaný bol príspevok predsedu Slovenskej onomastickej spoloènosti P.  i g a , ktorý poukázal na historické paralely slovenskej a junoslovanskej
toponymie vo vlastných menách na juných svahoch
rakúskych (korutánskych) Álp. Genetická interpretácia
zemepisných názvov podèiarkuje názory starích jazykovedcov (napríklad S. Cambela) o bliej spätosti slovenèiny a junoslovanských jazykov. Aj príspevok známeho slovenského onomastika M. M a j t á n a bol orientovaný historicky: objasnil genézu a zdokladoval históriu etnoným Maïar  Uhor. L. B a r t k o hovoril
o vplyve starého kancelárskeho úzu na podobu slovenských rodných mien. Otázkam fungovania a statusu vlastných mien vo frazeológii a v prísloviach a porekadlách
boli urèené príspevky I. R i p k u a J. G l o v ò u .
Ïalia skupina referátov rieila otázky hydronymie (J. K r  k o , ¼. S i è á k o v á , J. H l a d k ý , A. B e l c h -
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n e r o w s k a  Po¾sko) a terénneho názvoslovia
(M. P o v a  a j : Názvy dolín na Slovensku). Medzi aktuálne úlohy onomastiky treba zaráta aj výskum názvov
firiem, obchodov, spoloèností a pod. O týchto otázkach
hovorila M. I m r i c h o v á a B. F r a n k o w s k a
(Po¾sko).
Onomastika patrí medzi jazykovedné disciplíny,
ktoré majú zrete¾ný presah na prax, a preto výskum by
mal by viac motivovaný spoloèenskými potrebami.
Treba oceni, e na konferencii boli prítomní pracovníci Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky. Úrad vydáva v súlade s rezolúciami konferencií OSN o tandardizácii geografického názvoslovia
publikácie urèené vydavate¾om kartografických diel
a vydavate¾om iných publikácií pouívajúcich geografické názvoslovie. e ide o ve¾mi dôleitú a pre slovenskú legislatívu zásadnú èinnos, iste tu netreba zdôrazòova. Zástupca úradu D. F i è o r hovoril o tom, ako sa
rieia otázky pomenovania bezmenných terénnych útvarov v hranièných dokumentárnych dielach, ktoré sú
súèasou zmlúv o medzitátnej hranici.
Výsledky výskumu názvov ulíc zhrnul P. Ï u r è o .
Vychádzal z elektronického korpusu vetkých jestvujúcich ulíc na Slovensku a ukázal na zaujímavé monosti
sociolingvistického i èisto lingvistického spracovania
tejto materiálovej bázy. Mono napr. porovna názvy
ulíc pred rokom 1989 a po òom, zjednoti ich grafické
a pravopisné podoby.
V samostatnom bloku pracovali bádatelia v oblasti
literárnovednej onomastiky. Treba poveda, e na Slovensku sa zatia¾ teoretický model a metodológia literárnovednej onomastiky len profiluje. Teoreticko-metodologickými otázkami literárnovednej onomastiky sa
u nás systematickejie zaoberá F. K o l i , ktorý v referáte
o literárnej antroponymii a onymii zverejnil èas svojej koncepcie a aplikoval ju na dielach medzivojnovej
prózy v jej väzbe na francúzsku regionálnu literatúru.
O onymii v Ballekovom diele hovoril P. O d a l o  ,
v diele J. Tatára A. G e r l á k o v á , v literárnej tvorbe
P. Piánka J. H o j d a  a v románoch P. Závadu M.
 i l á k o v á . Referáty v tejto sekcii doplnili zaujímavé
príspevky A. F e r e n è í k o v e j o motivácii priezvísk
z h¾adiska areálovej lingvistiky (atan nemusí by satan) a J. P a v l o v i è a o vlastných menách v Biblii. Odzneli ete dva referáty s lingvistickou tematikou.
V závereènom príhovore pozitívne zhodnotil konferenciu M. M a j t á n , ocenil jej medzinárodný rozmer
a s poteením kontatoval, e na Slovensku iniciatívu
v onomastike preberá mladá generácia.
Juraj Glovòa

EÒUCH, P.: Medzi Východom a Západom.
Byzantsko-slovanská tradícia, kultúra
a jazyk na východnom Slovensku.
Bratislava : Veda 2002. 288 s.

Vo vydavate¾stve Veda vyla publikácia Petra eòucha Medzi Východom a Západom. Autor v nej pribliuje fungovanie bohosluobnej a paraliturgickej piesne,

liturgického a literárneho jazyka východných veriacich
na Slovensku v 17.  19. storoèí, prièom sa opiera
o analýzu cyrilských rukopisných spevníkov východoslovenskej proveniencie z 18.  19. storoèia.
Paraliturgickú pieseò charakterizuje ako náboenskú pieseò modlitbového, prosebného alebo historizujúceho charakteru s religióznym obsahom, ktorá nie je
bohosluobným spevom, a vo východnom obradovom
prostredí ho nikdy nenahrádza, hoci je zvyèajne
v tesnom spojení s bohosluobným obradom, s motlitbami, almami a hymnami, s biblickou, teofanickou alebo
legendickou tradíciou (s. 15). Ide o piesne ku svätým,
ïalej piesne, ktoré sa spievali na výroèné sviatky, rozlièné príleitostné piesne (prosebné, kajúcne,
pohrebné), koledy a paraliturgické piesne s historickým
pozadím. Zaujímavé sú paraliturgické piesne k zázraèným ikonám, ktoré sa spájajú s regionálnymi udalosami. Znaèný priestor v publikácii autor venuje jazykovo-historickej interpretácii textu Piesne o obraze klokoèovskom (s. 135-155) s protitureckou a protikuruckou tematikou, najstarej paraliturgickej piesni byzantsko-slovanského obradu na východnom Slovensku. Jej
duchovnú zloku tvorí túba veriacich  ctite¾ov klokoèovskej ikony Bohorodièky po pokoji a mieri
v krajine. Prvotnou funkciou paraliturgických piesní
bolo rozvíja náboenský ivot, zmý¾anie veriaceho
èloveka, ktorý sa pri spievaní piesní stáva pozorovate¾om udalosti, ale aj úèastníkom mystického dedièstva. Tam, kde sa konèí putovanie za poznaním prostredníctvom spevu paraliturgických piesní, zaèína sa
bohosluobné sprítomòovanie teofanických dejov
a veriaci èlovek východného obradu sa v bohosluobnom procese i mimo neho stáva svedkom Boej prítomnosti. Paraliturgické piesne prichádzali do bohosluobného procesu spontánne tak, e konkrétna pieseò
sa èastým pouívaním stáva súèasou bohosluobnej
tradície. O ich pouívaní sa mono dozvedie
z marginálnych poznámok v rukopisných a tlaèených
spevníkoch.
Pod¾a tradícií byzantskej cirkvi bohosluobným
jazykom má by taký jazyk, ktorý stojí najbliie
k ¾udovému jazyku. Cirkevná slovanèina ako liturgický
jazyk sa prispôsobovala miestnemu jazykovému vedomiu, preto poznáme nieko¾ko redakcií cirkevnej slovanèiny  bulharskú, srbskú, ruskú, bieloruskú
a ukrajinskú. Výskumu piesòovej produkcie rukopisných
spevníkov karpatskej a východoslovenskej proveniencie sa venoval F. Tichý, V. Petrc a J. Javorskij,
z ukrajinských bádate¾ov O. Myanyè, M. Muinka,
V. Mykytas, O. Rudlovèáková, . Papp a iní.
Na oznaèenie jednotlivých foriem jazyka slovenských veriacich byzantsko-slovanského obradu na východnom Slovensku autor pouíva tri pomenovania:
¾udový jazyk (pouívajú ho prísluníci ¾udových vrstiev
pri benom dorozumievaní), tandardný jazyk (ide prevane o písaný jazykový prejav, v ktorom sa prekrývajú prvky ¾udového a cirkevnoslovanského jazyka)
a nadtandardná forma jazyka (rozumie sa òou cirkevná slovanèina pouívaná ako bohosluobný, obradový
jazyk veriacich). Pri bohosluobných obradoch sa pouívala cirkevná slovanèina, v súkromnom styku veriaci

pouívali náreèie a v písanej podobe prevládala forma
jazyka, ktorá stála medzi liturgickým a ¾udovým jazykom. tandardný jazyk ako písaná podoba, teda jazyk
literárnej tvorby, jazyk kázní, náboenskej spisby
a dokumentov administratívnoprávneho charakteru
vznikol preberaním prvkov ¾udového jazyka, prièom
sa menil charakter liturgickej cirkevnej slovanèiny.
Kultúrnohistorický vývin na východnom Slovensku pod¾a autora publikácie treba vníma z h¾adiska
kontaktov medzi slovanskými konglomerátmi Slavia
Latina (resp. Slavia Romana) a Slavia Orthodoxa (resp.
Slavia Byzantina), ktorý je dedièstvom vplyvu dvoch
kultúr a jazykových priestorov. Na rozvoj náboenského a kultúrneho ivota významnou mierou vplýva aj
cirkevnoslovanský jazyk, ktorý je v pravoslávnych
chrámoch základným bohosluobným jazykom.
Autor analyzuje jazykové javy cyrilských rukopisných spevníkov paraliturgickej tvorby z východného
Slovenska (s.156-207), ktoré získal z rukopisných oddelení Kninice im. Stefanyka vo ¼vove, univerzitnej
kninice v Uhorode, Národnej kninice v Prahe,
zo Zakarpatského národopisného múzea v Uhorode.
Ide o Preovský spevník, Spevník Petra Rudnova
z 18. st., Prvý spevník Jana Juhasevyèa z rokov 1761 
1763, Spevník Vasi¾a Klina z 19. st., Cyrilský spevník zo
zbierky M. M. Lelekaèa z 19. st. a Cyrilský spevník pohrebných piesní z konca 19. st. Uvedené pamiatky sú
napísané cyrilikou a zmieanou podobou cirkevnoslovanského jazyka s miestnym náreèím.
Vo svojej práci sa autor odvoláva na výskumy ukrajinsko-slovenských jazykových kontaktov J. Doru¾u,
J. Dudáovej-Kriákovej, M. teca, výskumy ïalích
jazykovedcov a historikov P. Èuèku, R. Krajèovièa,
K. Habovtiakovej a E. Krolákovej, M. Muinku,
M. Sopoligu, M. Daniláka, P. vorca a iných bádate¾ov.
Vplyv slovenského jazyka (jeho náreèia) na paralitugickú piesòovú tvorbu autor zisuje na zvukovej rovine pramenných materiálov (zmena praslovanského
ja na e v slovách ÷ëîâºêú, õëåáà, ç áîæåé âîëå, pouívanie grafém è a û, skupina spoluhlások kv- na zaèiatku slov), na morfologickej rovine (víma si adjektívne tvary s pádovými príponami -eho, -emu), lexikálnej rovine (prenikanie slov miestneho náreèia do
textov paraliturgických piesní, èo mohlo vyplýva zo
snahy prispie k zrozumite¾nosti textov). Víma si vplyv
slovenského jazykového vedomia na liturgickú podobu
cirkevnej slovanèiny v piesòach. Skúma lexiku Spevníka Petra Rudnova, sleduje slovenské podoby lexém
v Piesni o boháèovi Lazárovi, O vyhnaní Adama a Evy
z raja, Prvého spevníka Jana Juhasevyèa, Preovkého
spevníka, Spevníka Vasi¾a Klina a Cyrilského spevníka
pohrebných piesní z konca 19. st., ktorý obsahuje kajúcne a pohrebné piesne, piesne o smrti, o zlom svete,
alostné piesne. Vlastníkom spevníka bol László Melnik zo Sz. Rosztoky z 1916 roku. Autor uvádza, e ide
o maïarizovaný názov dediny Kalná Roztoka na východnom Slovensku v okrese Michalovce. Pod¾a náho
názoru môe ís o Stakèínsku Roztoku v okrese Snina.
Osobitnú kapitolu tvorí Cirkevná slovanèina
v bohosluobnej praxi Slovákov byzantsko-slovanského obradu na východnom Slovensku (s. 208-241). Ve-
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riaci byzantsko-slovanského obradu na východnom Slovensku spadajú do jurisdikcie pravoslávnej cirkvi spravovanej Preovským arcibiskupstvom a Michalovskou
eparchiou a gréckokatolíckou cirkvou, ktorú spravuje
Rím. V slovenských gréckokatolíckych chrámoch si
jazyková a bohosluobná prax vyiadala pouívanie slovenèiny, ktorá sa ako liturgický jazyk v gréckokatolíckych chrámoch uplatòuje od roku 1968. Dnes u
iba pravoslávna cirkev na Slovensku udriava tradíciu
cirkevnoslovanského bohosluobného jazyka. Autor
skúma jazykové javy na zvukovej, morfologickej, lexikálnej a sémantickej rovine nahranej liturgie Jana Zlatoústeho v pravoslávnych chrámoch Michalovskej eparchie, ktoré svedèia o prenikaní slovenèiny (miestneho
zemplínskeho a uského náreèia) do modlitbovej
a spievanej podoby textov.
Pod¾a autora publikácie sa poniektorí etnickí Slováci byzantsko-slovanského obradu podnes pokladajú
za rusnákov, prièom sa vak hlásia k slovenskej etnicite
(s. 243). Treba vak doda, e mnoho etnických Ukrajincov (resp. Rusínov) byzantsko-slovanského obradu
sa hlási k slovenskej etnicite, èo ospravedlòujú tým, e
ijú na Slovensku, preto sú Slováci, ale hlásia sa k viere
ruskej. Súhlasíme s kontatovaním, e latinským termínom Rutheni sa oznaèovali nielen etnickí Rusíni, ale
aj veriaci iných etník, ktorí sa hlásili k byzantsko-slovanskému rítu, teda aj Slováci. Dovolíme si vak polemizova s tvrdením, e materinským jazykom pouívate¾ov sakrálnej podoby cirkevnoslovanského jazyka
je východoslovenské náreèie, zabúda sa na ukrajinské
(resp. rusínske) náreèie.
Na záver chceme poveda, e Peter eòuch urobil
záslunú prácu. Slovenská veda dosia¾ nevenovala pozornos výskumu cyrilských rukopisných pamiatok
východoslovenskej proveniencie. To, èo o nich vieme,
pochádza z výskumu ukrajinských a ruských bádate¾ov.
Texty paraliturgických piesní, kázòovej tvorby, zápisy
administratívneho charakteru napísané cyrilikou, ktoré vznikli na území niekdajieho Mukaèevského biskupstva a siahajú a na Spi, poskytujú stále dostatok
cenného materiálu na výskum náho kultúrno-historického, jazykového a literárneho dedièstva.
Ve¾mi cennou súèasou publikácie je príloha (s.244261), v ktorej autor uvádza piesne zo Spevníka Petra
Rudnova z 18. st., z Prvého spevníka Jana Juhasevyèa
z rokov 1761  1763 a zo Spevníka Vasi¾a Klina z 19. st.
Publikáciu uzatvára zoznam citovaných prameòov
(s. 262-263), zoznam citovanej literatúry (s. 264-280),
nemecké (s.281-283) a ruské resumé (s. 284-286).
Mária Èimárová

DUDÁOVÁ-KRIÁKOVÁ, J.: Kapitoly zo slavistiky.

Preov : Filozofická fakulta Preovskej univerzity
2001. 187 s.
Obohatením slovenskej slavistickej kninej produkcie sa stalo vydanie monografie J. Dudáovej-Kriáko-
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vej Kapitoly zo slavistiky, práce s vysokou poznávacou
hodnotou, ktorá vznikla syntetizáciou autorkiných èiastkových túdií. Za skromným názvom sa skrývajú tri
rozsiahle kapitoly, ktorých spoloèným znakom je zhrnujúci charakter autorkiných doterajích èiastkových
výsledkov výskumov v oblasti jazykových kontaktov,
jazykovej typológie a dejín slavistiky. S oh¾adom na bádate¾ský profil J. Dudáovej-Kriákovej je tematika
posudzovanej monografie spätá s východoslovenským
náreèovým areálom, goralskými náreèiami na slovensko-po¾skom jazykovom pomedzí, s problematikou jazykovej typológie slovenèiny v kontaktoch s po¾tinou
a v porovnaní s bielorutinou. Osobitný okruh problémov a samostatnú kapitolu tvorí problematika skúmaného areálu z h¾adiska dejín slavistiky, najmä s oh¾adom
na práce J. Dobrovského, P. J. afárika a S. Cambela.
Prvú, najrozsiahlejiu kapitolu posudzovanej monografie s názvom Jazykové kontakty (s. 14-85) venovala autorka otázkam goralských náreèí z poh¾adu slovenskej a po¾skej dialektológie, charakteristike spiských, oravských a kysuckých goralských náreèových
oblastí. Osobitne sa uvádza skupina stredoslovenských
goralských náreèí a prechodné slovensko-po¾ské náreèia. Ïalou èasou kapitoly je charakteristika jazykovej situácie na slovensko-po¾skom pomedzí. Centrum
problematiky tvorí vzah goralských a slovenských
náreèí a vzahy goralských náreèí a slovenského spisovného jazyka (s. 27). J. Dudáová-Kriáková si víma zmeny v goralských náreèiach pod vonkajím vplyvom slovenských náreèí (obmedzovanie párovej mäkkostnej konsonantickej korelácie) a upozoròuje na ich
asymetrickú povahu. Skutoènos, e goralské náreèia
sú viac otvorené interným vplyvom slovenských náreèí, je s oh¾adom na postavenie týchto dvoch útvarov
celkom prirodzená. Okrem truktúrnych vzahov dvoch
jazykových systémov si autorka víma aj ich spoloèenské fungovanie  èiastoèný a úplný bilingvizmus. Na
okraji pozornosti sa neocitli ani podrobnejie otázky
èiastoèného kolektívneho bilingvizmu, ovládanie druhého jazyka èi dialektu len istou vrstvou obyvate¾stva,
resp. problematika pasívneho bilingvizmu, ktorý vyplýva zo systémovej príbuznosti slovenských a goralských dialektov (s. 32). Vplyvom spoloèenských podmienok a historických súvislostí sledovaného regiónu
problematika bilingvizmu na úrovni goralské náreèia 
slovenské náreèia nadobudla nové dimenzie. Prièlenením èasti severnej Oravy a severného Spia do Po¾ska
v dôsledku parískej mierovej konfernecie r. 1920 vznikli podmienky na formovanie nových medzijazykových
vzahov a prerastania problematiky bilingvizmu na trilingvizmus, ktorý tvorili goralské náreèia, slovenské
náreèia (resp. spisovná slovenèina) a tretí èlánok 
po¾ský jazyk. Tým sa goralské náreèia administratívne
zaèlenené do Po¾ska vyvíjali v trilingválnom prostredí.
Napriek tejto situácii výskum goralských náreèí na území po¾ského Spia a po¾skej Oravy v polovici 60-tych
rokov 20. st. potvrdil stabilitu systému goralských náreèí a ich rezistentnos voèi vonkajiemu vplyvu po¾tiny. Jazykovo-truktúrne argumenty sa v posudzovanej práci doplòujú aj mimolingvistickým aspektom 
výskumom národného povedomia goralského obyva-

te¾stva, ktoré si dodnes zachováva slovenské národné
povedomie.
Osobitná pozornos sa pri charakteristike goralských
náreèí venuje ich fonologickému systému. J. DudáováKriáková si víma najmä zjednoduenie (prestavbu)
vokalického systému v dôsledku vonkajích vplyvov, a to
najmä zmeny Á > e, æ > o, y > i v èasti kysuckých goralských náreèí a v Pohorelej, ale aj pretrvávanie vývinových archaizmov typu e > ª, i > û, rad zúených vokálov
Á  æ, ktoré sa zachovali v Pohorelej. Súèasou charakteristiky fonologickej truktúry goralských náreèí tvoria
aj novie zmeny ª > o > a, delabializácia uo > o, rozklad
pôvodných nosových vokálov, ústup mäkkostnej konsonantickej korelácie, depalatalizácia labiál typu vyra 
veriæ. Rovnako pozorne si autorka víma aj morfologický systém a tendenciu analogického vyrovnávania tvarov. Na tomto mieste sa iada zdôrazni autorkino kontatovanie o dosahu hláskoslovných zmien na morfologickú truktúru a jeho dokazovanie zmenami ª > o > a,
tvarotvornou morfémou -m v 1. os. sg. prézenta slovies
a pod. (s. 44 a n).
Samostatný okruh problémov kapitoly tvorí vývin
lexiky goralských náreèí z aspektu slovensko-po¾ských
jazykových kontaktov (s. 48 a n.). J. Dudáová-Kriáková nadväzuje na starie aj novie monografické práce
po¾ských a slovenských dialektológov (M. Ma³ecki,
K. Nitsch, Z. Sobierajski, V. Váný, G. Horák) a odèlenením karpatizmov si na pozadí teórie jazykových kontaktov v sledovanej oblasti víma lexikálne a sémantické
slovakizmy goralských náreèí. Opiera sa pritom o známe
teoretické práce domácich a zahranièných jazykovedcov
(V. J. Rozencvejg, U. Weinreich, E. Haugen, N. I. Tolstoj,
V. Blanár, E. Sekaninová) a problematiku jazykových
kontaktov ilustruje mnostvom javov typu iæ  jexaæ,
ûmñoki  vapka  øepa  kompere  gru¾e, praæ 
rajbaæ, dereæ  tøimaæ...
Na východoslovenských náreèiach analyzuje
J. Dudáová-Kriáková jazykové kontakty ukrajinského a slovenského náreèového areálu (s. 60 a n). Táto
oblas je z h¾adiska výskumu zaujímavá preto, e tvorí
východnú hranicu slovenských náreèí a je zároveò aj
hranicou západoslovanského a východoslovanského
jazykového makroareálu. V úvode problematiky sa autorka odvoláva na archaické prvky (konsonantická
mäkkostná korelácia, zúené vokály Á, æ, pohyblivý
prízvuk), ktoré pomáhajú pri sledovaní historického
vývinu jazyka. Zloitos problematiky autorka ilustruje odkazmi na atlasové práce (Celokarpatský dialektologický atlas, Atlas slovenského jazyka, atlas východoslovenských ukrajinských náreèí od V. P. Lattu, regionálne atlasy ukrajinských náreèí Z. Stiebera, J. O. Dzendzelivského, Z. Hanude¾ovej, atlas maïarských náreèí
Zakarpatskej oblasti P. N. Lizanca) a citovaním prác
domácich jazykovedcov (E. Pauliny, R. Krajèoviè,
A. Habovtiak, . Lipták). J. Dudáová-Kriáková
zdôrazòuje dve kontaktové oblasti východoslovenských
a ukrajinských (lemkovských a zakarpatských) náreèí:
1. východný okraj východoslovenských náreèí a 2. okraj
severovýchodného Slovenska s presahom do bývalého
lemkovského regiónu v juhovýchodnom Po¾sku a upozoròuje na odlinú mieru intenzity, obdobie vzniku

a formovania ukrajinsko-slovenských a slovensko-ukrajinských jazykových kontaktov a na jazykovú situáciu
podmieòujúcu proces jazykovej interferencie. Víma si
diferenèné znaky typu pisok  pisek, parobok  parobek ako dôsledok odliného vývinu vokalizácie tvrdého
jeru, tvarotvornú morfému -ou v intrumentáli singuláru feminín v èasti sotáckych a uských náreèí a s rozsiahlym areálom na území ukrajinských náreèí, vývin
w > u (typ uèera, u òim) a osobitnú pozornos venuje
lexikálnej rovine (lexémy typu prik¾et, partok/partek,
xia), najmä ukrajinskému pôvodu slov peòik, batox,
hodovac, bodenka, metac, predloke kolo v zemplínskych, sotáckych a uských náreèiach. V rámci vzájomných vplyvov západoslovanského a východoslovanského makroareálu si autorka víma vývinové súvislosti medzi západnou èasou východoslovenských
a lemkovských náreèí (èas ukrajinských náreèí na Spii a arii) a medzi východnou èasou východoslovenských a lemkovských náreèí (ukrajinské náreèia na Zemplíne) na pozadí kolonizaènej vlny, týkajúcej sa osídlenia severnej èasti východného Slovenska a junej èasti
Po¾ska ukrajinským etnikom v 14.  17. st. V rámci
slovensko-ukrajinskej a po¾sko-ukrajinskej intereferencie zanikli na sledovanom území diferenèné èrty ukrajinských (lemkovských) náreèí a dôsledkom tohto vplyvu je posun izoglos ohranièujúcich západoslovanský
pôvod javov a za západnú èas lemkovských náreèí
(ide o zmenu vo¾ného prízvuku na ustálenie na penultime, kým vo východnej èasti lemkovských náreèí je
prízvuk vo¾ný, patrí sem aj zmena palatalizovaných
sykaviek s´, z´ na palatálne , , resp. zachovanie palatalizovaných sykaviek s´, z´ východne od Svidníka
a Giraltoviec, ako diferenèný znak sa uvádza aj zmena
obojperného u na f: typ fè´era; z tvaroslovných znakov
je to rozdiel v intrumentáli singuláru feminín s tvarotvornou morfémou -ou v západnej èasti ukrajinských
lemkovských náreèí, na slovenskom území pribline
k Svidníku a Stropkovu, oproti -om, ktoré je produktom
neskorieho vývinu pod vplyvom po¾ských náreèí).
Druhú kapitolu s názvom Jazyková typológia
(s. 86-112) venovala J. Dudáová-Kriáková porovnávaciemu aspektu fonologických truktúr slovenèiny, po¾tiny a bielorutiny. Úvod kapitoly nadväzuje na klasické fonologické práce R. Jakobsona a A. V. Isaèenka,
v ktorých sa vyluèuje konsonantická mäkkostná korelácia a vokalická polytónia. Vychádzajúc z monotonickej
povahy slovenèiny a jej vo¾nej kvantity podmienenej
rytmickým zákonom si J. Dudáová-Kriáková víma
fonologickú zaaenos foném po¾ského jazyka ako
krajne konsonantického typu s 35 konsonantmi (13 tvrdostno-mäkkostných dvojíc) a 5 vokálmi pod¾a
A. V. Isaèenka, resp. 6 vokálmi pod¾a Z. Stiebera, èi 8 vokálmi pod¾a Z. Klemensiewicza, W. Doroszewského. Na
pozadí týchto rozdielnych argumentov venuje autorka
pozornos prehodnoteniu tatútu samostatných foném,
ktorými sú pod¾a návrhu R. Laskowského palatálne konsonanty , , æ, d, kým palatalizované konsonanty sa
pokladajú za kombinatórne varianty. Pod¾a tohto názoru teda konsonantickú fonologickú truktúru súèasného
po¾ského jazyka tvorí 31 konsonantov, na rozdiel od
slovenèiny, ktorá obsahuje 27 spoluhlások (mäkkostná

75

konsonantická korelácia sa rozliuje len v skupine dentál). Slovenèina tak predstavuje prechodný typ medzi
krajným konsonantickým typom (rutina  37 konsonantov, bielorutina  37 konsonantov, bulharèina 
34 konsonantov, dolná 33, resp. horná luická srbèina 
32 konsonantov, ukrajinèina  31 konsonantov a po¾tina 31 konsonantov) a krajným vokalickým typom (kaubèina  26 vokálov, srbèina  20 vokálov, chorvátèina
 20 vokálov, slovinèina  18 vokálov). Ïaliu èas kapitoly tvorí porovnanie fonologického systému spisovnej slovenèiny a bielorutiny. Autorka si  vyuívajúc
poznatky z porovnania slovenèiny a po¾tiny  víma
najmä diferenèné prvky fonologických truktúr porovnávaných jazykov a dôraz kladie najmä na chronológiu
vývinu (porovnanie striednic za pôvodnú praslovanskú
skupinu *dj > dz v slovenèine, *dj >  v bielorutine;
neskorí vývin a vznik mäkkostného protikladu dz : d
v dôsledku asibilácie).
Poslednú kapitolu s názvom Dejiny slavistiky
(s. 113-144) tvorí analýza slavistických záujmov J. Dobrovského a jeho vzahu k slovenèine. J. Dudáová-Kriáková si víma Dobrovského klasifikáciu slovanských
jazykov a vye tridsaroèný vývin jeho názorov na miesto slovenèiny v rodine slovanských jazykov. Vplyv na
uznanie slovenèiny ako samostatného slovanského jazyka mala na Dobrovského aj Bernolákova kodifikácia
(bernolákovèina, nie bernoláètina, ako sa nesprávne
uvádza na s. 114). V kapitole sa uvádza preh¾ad Dobrovského jazykovedných prác, jeho dichotomické èlenenie
slovanských jazykov a kontakty so slovenskými vzdelancami J. Rybayom, J. Palkovièom, . Lekom a B. Tablicom. Autorka porovnáva Dobrovského klasifikáciu
slovanských jazykov so afárikovou klasifikáciou v prácach Geschichte der slawischen Sprache und Literatur
nach allen Mundarten (1826) a Slovanský národopis
(1842) a víma si aj hodnotenie Dobrovského diela jazykovedcami druhej polovice 20. st. (¼. Novák, E. Pauliny,
. Peciar, R. Krajèoviè). Druhá èas poslednej kapitoly
posudzovanej práce nadväzuje na Dobrovského klasifikáciu slovanských jazykov a je zameraná na dve obdobia
afárikovej analýzy slovanských jazykov (do r. 1833
a po príchode do Prahy v r. 1833). J. Dudáová-Kriáková podrobne uvádza afárikove základné klasifikaèné
kritériá v hláskosloví (s dosahom na tvaroslovie) a v
lexike (analyzoval ich tak isto aj autor tejto recenzie vo
viacerých príspevkoch v r. 1995). Hodnotné je autorkino upozornenie, ktorým sa zvýrazòuje potreba vníma
starie jazykovedné názory a klasifikaèné kritériá na
pozadí dejín vedy a stupòa poznania v èase, v ktorom
vznikli. Na ilustráciu mono uvies kontatovanie o tom,
e napriek tomu, e P. J. afárik v praskom období
svojho ivota zmenil názory na slovenèinu i slovenskú
literatúru, jeho slovenský pôvod, slovenské jazykové
povedomie, jeho citový vzah k Slovensku i ku vetkému, èo so Slovenskom súviselo, aj keï to explicitne neuvádzal, boli trvalou motiváciou jeho záujmov o Slovensko, o osudy slovenského jazyka a literatúry (s. 132).
Záver poslednej kapitoly tvorí analýza Czmbelových teórií
o osobitostiach strednej a východnej slovenèiny (s. 134144). Aj na týchto miestach autorka nadväzuje na potrebu vníma výsledky bádate¾ov na pozadí dejín vedy. Ar-
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gumentuje to Cambelovým výrokom ...ja som bol prvý,
kto priviedol Slovákov na územie Slovenska od juhu...,
ktorý je v kontrapunkte s Niederleho mienkou o osídlení
Slovenska zo severu (cez Moravskú bránu). V závere kapitoly sa syntetizujú javy, ktorými sa zaèiatkom 20. st.
argumentoval kontakt starých stredných Slovákov s junoslovanským etnikom a vyzdvihujú sa Cambelove pokusy o sociolingvistický výklad viacerých javov v slovenskom jazyku (s. 143). Záver posudzovanej práce
(s. 145-156) tvorí zhrnutie jednotlivých kapitol a koncízna enumerácia problémov s monou perspektívou ïalích výskumov.
Monografická práva J. Dudáovej-Kriákovej
Kapitoly zo slavistiky je syntetizujúcim a rozíreným
súborom jej vybraných vedeckých túdií, ktoré v ucelenej podobe nadobúdajú vyiu kvalitatívnu úroveò a majú
väèiu poznávaciu hodnotu. Posudzovaná monografická práca je cenným zdrojom poznatkov z regionálnej
slavistickej problematiky, ktorá vak presahuje rámec
národného jazyka, má ve¾ký význam z h¾adiska túdia
slovenskej dialektológie, synchrónie aj diachrónie jazyka a irích slavistických záujmov.
Pavol igo

Cantus Catholici a duchovná pieseò 17. storoèia v strednej Európe / Cantus Catholici
und das Kirchenlied des 17. Jahrhunderts
in Mitteleuropa.

Zborník z konferencie, Bratislava, 25.  26. 9. 2002.
Editor: L. Kaèic, Bratislava : Slavistický kabinet SAV,
2002. 184 s.
S týmto päjazyèným zborníkom, ktorý obsahuje
túdie od trinástich autorov, sa èitate¾ovi dostáva do rúk
bohatý prameò podnetov. Predstavuje jeden z výsledkov
grantového projektu Slavistického kabinetu SAV, ktorého cie¾om je kritické vydanie prvého slovenského katolíckeho spevníka Cantus Catholici. Príspevky sledujú dve
línie: jednak ukazujú Cantus Catholici v jeho hudobnom,
literárnom, jazykovom a liturgicko-teologickom kontexte, jednak informujú o problematike duchovnej piesne
u okolitých národov  v Rakúsku, Slovinsku, Maïarsku,
Po¾sku a na Ukrajine. Zborník je zaujímavý nielen pre
muzikológa èi hymnológa, vïaka svojmu interdisciplinárnemu záberu upúta kadého, kto sa venuje otázkam
kultúrnej minulosti i súèasnosti. Presviedèa nás, e duchovná pieseò bola významným fenoménom barokovej
kultúry a ako taká predstavuje výborný zdroj poznatkov
o duchovných dejinách náho národa. Príspevky od zahranièných bádate¾ov ponúkajú komparatívne videnie,
najmä pri analýze pôvodu jednotlivých piesòových textov a melódií. Takéto zistenia, okrem úitku pre hymológiu, prináajú ivý obraz o interkonfesionálnych vzahoch v období rekatolizácie. Zborník ako celok je vlastne poh¾adom na dejiny cez pieseò. Spojenie hudby i poézie

s históriou, jazykovedou, literárnou vedou a teológiou sa
ukázalo plodným a podnetným. A tak nám pripomína
èasto zabúdanú dimenziu vedeckej práce  umenie a svieu
tvorivos.
Treba vyzdvihnú grafickú úpravu zborníka. Aj
tmavomodrá obálka so striebornou tlaèou mu dodáva
elegantný vzh¾ad, a tak u svojou formou avízuje, e
záujemcovi sa ponúka hodnotná kniha.
Rad túdií otvára dvojjazyèný, slovensko-nemecký predslov editora L. K a è i c a, ktorý v krátkosti hodnotí perspektívy interdisciplinárneho a komparatívneho
výskumu duchovnej piesne. Poukazuje na to, e projekt, ktorého plodom je aj recenzovaný zborník, nadväzuje na kritické vydanie Kamaldulskej Biblie. Takto vlastne otvára cestu k ïalej k¾úèovej pamiatke naej kultúrnej minulosti a stáva sa originálnou bázou budúceho
výskumu. Editor pripomína mylienku prezidenta
Medzinárodnej hymnologickej spoloènosti prof. F. K.
P r a ß l a o spevníku ako zrkadle doby. Môeme smelo
obráti perspektívu a vyslovi elanie, aby sa aj výsledky výskumnej práce nad spevníkom Cantus Catholici
mohli sta takýmto zrkadlom  súèasnosti.
P. R u  è i n vo svojom príspevku s názvom Estetické a hudobnotýlové pecifiká spevníka Cantus Catholici (s. 11-22) vèleòuje spevník textovo i hudobne
do stredoeurópskeho kontextu a predstavuje jeho systém a nosnú ideu. Venuje pozornos repertoáru piesní
a popri tradiène uvádzaných prameòoch  Rozenplutov a Hlohovského kancionál  poukazuje na vplyvy
rakúskej a nemeckej piesòovej tvorby. Spoloèný repertoár s evanjelickým spevníkom Cithara Sanctorum vysvet¾uje utrakvistickým pôvodom piesní, ktoré boli akceptovate¾né aj pre katolícku stranu. Autor ïalej analyzuje modalitu, rytmus a hudobnú formu nápevov. Svoje
pozorovania ve¾mi vhodne ilustruje preh¾adnými tabu¾kami. Zaujímavou otázkou je výskyt hudobno-rétorických figúr, ktoré predstavujú styèný bod s dobovou
literárnou tvorbou. Takých vak Cantus Catholici obsahuje ve¾mi málo. Autor uzatvára, e spevník je typickým barokovým dielom s mierne konzervatívnym ladením, ktoré v sebe zluèuje viaceré protipóly.
túdia M. H u l k o v e j Duchovné piesne vo Vietorisovej tabulatúre a v spevníku Cantus Catholici (1655)
(s. 141-147 + obr. príloha s. 148-153) najprv podáva
opis Vietorisovej tabulatúry, poukazujúc na skutoènosti
relevantné pre hudobno-textový výskum Cantusu Catholici, potom nás oboznamuje s výsledkami porovnávacieho túdia spevníka a Vietorisovej tabulatúry. Autorka pozoruje, e zhodné nápevy obidvoch hudobných
pamiatok majú rovnakú alebo len mierne rozdielnu melódiu. Uvádza tri piesne Vietorisovej tabulatúry, ktorých vrchné hlasy je moné rekontruova pod¾a hlasov v Cantuse Catholici. Textová zloka spevníka je
takisto dôleitá pre Vietorisovu tabulatúru, keïe tá
obsahuje iba incipity piesní. Tvrdenie autorky, e do
rozvoja hudobnej kultúry negatívne zasiahli zmeny vyplývajúce z víazstva rekatolizácie v Uhorsku (s. 141),
vnímame ako ve¾mi zoveobecòujúce.
G. G á f r i k o v á v túdii Nieko¾ko poznámok
k problému literárnohistorickej analýzy spevníka Cantus Catholici (s. 61-66) venuje pozornos doterajiemu

literárnohistorickému hodnoteniu spevníka, upozoròujúc na niektoré nesprávne tvrdenia v novej odbornej
literatúre, ktoré sú zapríèinené nekritickým preberaním výsledkov z klasickej túdie J. Vilikovského. Kontatuje absenciu výskumu v oblasti náboenskej hymnistiky za uplynulých pädesiat rokov, ktorá sa prejavuje aj na poli terminológie. Upriamuje pozornos na
nieko¾ko základných otázok spojených so spevníkom
Cantus Catholici: nízky poèet vydaní slovenského Cantusu v porovnaní s maïarským, absencia vlastenecky
ladeného predhovoru v druhom vydaní z r. 1700, potreba skúma repertoár piesní z tematického a ánrového h¾adiska, problém poetiky a rétorickej stratégie
piesòových textov. V súvislosti s jazykovou analýzou
piesní za relevantné kritérium proveniencie toho-ktorého textu povauje autorka neslabiènú, resp. slabiènú
platnos likvíd.
túdia E. K r a s n o v s k e j Èeské predlohy a ich
odraz v jazyku duchovných piesní spevníka Cantus Catholici (s. 23-29 + obr. príloha s. 30-41) obsahuje jazykovú analýzu piesní vzh¾adom na predspisovnú jazykovú
normu. Porovnáva vybrané piesne domáceho pôvodu
s textami èeskej proveniencie a prichádza k záveru, e
miera slovakizácie v oboch skupinách je rovnaká. Na
základe toho hovorí, e jazyk spevníka nesie èrty predspisovnej normy slovenèiny, a zároveò zdôvodòuje odlinosti od ivej jazykovej normy. Koriguje niektoré starie tvrdenia J. Vilikovského. Pre celkový obraz
o spevníku, ako ho predstavuje recenzovaný zborník,
dôleitou je zmienka o podnetoch na zostavenie spevníka, ktoré vzili z trnavských synod r. 1629 a 1638.
Jazyku piesní sa venuje aj príspevok J. S k l a d a n e j Jazyk katechizmov a piesní ku katechizmu
v Cantuse Catholici (s. 133-140). Autorka porovnáva
jazykovú podobu piesní ku katechizmu s jazykom katechizmov a prichádza k záveru, e v obidvoch prevládajú èeské prvky, èo je spôsobené nasledovaním zväèa
èeských predlôh. Môeme pre zaujímavos doda, e
jazykovú zhodu sme zistili aj v èeských a slovenských
vydaniach Kempenského Nasledovania Krista, ktoré takisto ako katechizmus predstavovalo dielo misijného
charakteru. Podnetné je ïalej autorkino pozorovanie,
e jazykový charakter literárnych pamiatok je podmienený aj ich ánrom.
Skutoèným osvieením pre èitate¾a je príspevok
V. D u f k u , SJ Cantus Catholici (1655): liturgické
a teologické aspekty (s. 43-60), ktorý nesmierne pútavým spôsobom naèrtáva prístup k uchopeniu liturgického poslania vybraných piesní spevníka. Je sympatické, e pozornos venuje aj takým malièkostiam, ako
sú úvodné citáty z cirkevných otcov, a tak uvauje
o úmysle Benedikta Sõlõiho pri zostavovaní diela. Piesne analyzuje z poh¾adu tyroch liturgicko-teologických
dimenzií kresanskej modlitby, ktoré pomenúva ako
anamnéza, epikléza, doxológia a koinonia, vychádzajúc z metodológie vypracovanej E. Lodim. Svoje pozorovania ilustruje textami piesní. Tvrdí, e to, èo èlovek slávi a sprítomòuje v liturgii, to ho formuje a tým
ije (s. 52); vyslovuje presvedèenie, e takýto prístup
nám môe ukáza, akú predstavu o Bohu mal vtedají
èlovek. V závere rozde¾uje piesne Cantus Catholici do
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tyroch skupín: 1. piesne korepondujúce s obdobiami
liturgického roka (s. 1-231), 2. Pýsne Obecné (s. 231242), 3. piesne na katechizmus (s. 243-264), 4. piesne
charakteristické pre ¾udovú zbonos. Autorov prístup
umoòuje rozozna liturgické piesne od tých, ktoré sú
urèené na iné úèely.
S príspevkom V. Dufku dobre koreponduje túdia
L. K a è i c a Cantus Catholici a dobová liturgická prax
na Slovensku (s. 67-78 + obr. príloha s. 79-82), ktorá
dokumentuje hojné pouívanie piesní z prvého slovenského katolíckeho tlaèeného spevníka v liturgickom ivote 17. a 18. storoèia. Z tohto h¾adiska analyzuje Cantionale Rituale (1681) od P. Mikuláa Hausenku, v ktorom
nachádza odkazy na 29 duchovných piesní z Cantusu
Catholici. Podrobne sleduje smernice pre spev poèas jednotlivých sviatkov liturgického roka a zisuje mohutný
prienik slovenèiny do liturgie u v 17. storoèí. Stanovuje
tyri základné typy uplatnenia piesní z Cantusu Catholici v liturgickom slávení. túdia L. Kaèica nám stavia pred
oèi konkrétny obraz toho, èo naèrtol V. Dufka. Pomocou takýchto analýz môeme naozaj vidie, ako duchovná pieseò formovala èloveka a urèovala jeho duchovný
rytmus poèas celého cirkevného roka. Autor k túdii pripojil preh¾ad piesní z Cantusu Catholici, ktoré sa nachádzajú v zborníkoch P. Paulína Bajana OFM a tak ilustruje ich rozírenie aj v 18. storoèí.
Do tretice podobnou problematikou, i keï s uplatnením rozdielneho prístupu, sa zaoberá P.  e ò u c h
v príspevku Cyrilské mariánske paraliturgické piesne
vo svetle pútnickej tradície medzi Východom a Západom
(s. 167-184). Venuje pozornos mariánskym pútnickým piesòam v dvoch rukopisných spevníkoch Jána
Juhasevièa (1761  1763 a 1812) a ich inpiraèný zdroj
nachádza v duchovných piesòach Cantusu Catholici, èo
sa prejavuje v obrazoch a alegóriách typických pre západnú obradovú tradíciu. Takto nachádza prienik medzi
latinskou a byzantskou kultúrou na naom území. Jednotlivé piesne analyzuje aj lingvisticky z h¾adiska uplatòovania sa slovenského jazykového vedomia v nich. Je
ve¾mi sympatické, e autor svoje pozorovania vsadil
do irieho teoretického rámca a tak sa usiluje sprostredkova èitate¾ovi svoje vnímanie nielen pútnickej, ale
vo veobecnosti paraliturgickej piesne a predstavuje ju
ako sprítomnenie teofanicko-historickej udalosti.
Osobitnú skupinu predstavujú príspevky od zahranièných bádate¾ov. Ponúkajú èitate¾ovi poh¾ad na problematiku duchovnej piesne v irích geografických
i historických súvislostiach. Najbliie k slovenskému
Cantusu Catholici stojí túdia P. R i c h t e r a Die ungarischen gedruckten Gesangbücher des 17. Jahrhunderts
(s. 115-123), ktorá nás informuje o hymnologickej práci B. Sõlõiho aj v súvislosti s maïarským Cantusom
Catholici (1651). Zaèleòuje Sõlõiho dielo do vývinovej línie maïarskej (teda aj uhorskej) piesòovej tvorby.
F. K. P r a ß l (Das österreichische katholische Kirchenlied im 17. Jahrhundert. Gesangbücher  Funktion  Repertoire, s. 83-92 + obr. príloha 93-95) nás
upozoròuje na dôleitý cirkevnodejinný kontext potridentského obdobia, v ktorom vznikli aj rakúske katolícke spevníky 17. storoèia (Innsbrucký spevník z r.
1588, Beuttnerov spevník z r. 1602, Cornerov spevník
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z r. 1625  od r. 1649 nazývaný Geistliche Nachtigal
èie duchovný slávik a jezuitský spevník Davidische
Harmonia z r. 1659). Zaoberá sa aj postavením národného jazyka v cirkevnom speve a vzahom katolíckej
a protestantskej piesne.
P. T a r l i n s k i (Katolicka pien kocielna w jêzyku polskim w pierwszej po³owie XVII wieku, s. 97-114)
predstavuje po¾ské katolícke spevníky prvej polovice
17. storoèia, vychádzajúc z diplomovej práce S. Mastalskej. Príspevok venuje ve¾kú pozornos úlohe Spoloènosti Jeiovej i na poli duchovnej piesne. Osobitosou,
oproti zvyným túdiám zborníka, je to, e autor hovorí o tlaèených spevníkoch ako o príleitostných tlaèiach a rozde¾uje ich do troch skupín: spevníky, ktoré
sa viau 1. k istej politickej situácii, 2. k udalostiam
liturgického roka, 3. k ivelným pohromám. A tak nám
predstavuje jeden z aspektov duchovnej piesne.
J. M e d v e d y k (Ðåöåïö³ÿ ñëîâàöüêîãî êàíö³îíàëà Cantus Catholici /1665 ð./ â óêðà¿íñüê³é
ïàðàë³òóðã³÷í³é òâîð÷îñò³ äðóãî¿ ïîëîâèíè XVIIXVIII ñò. (äî ïðîáëåìè äîñë³äæåííÿ), s. 155-166)
sleduje duchovnú pieseò v kontexte ukrajinsko-po¾skoslovenských vzahov. Spomína viaceré latinské piesne,
ktoré prenikli do ukrajinského prostredia a udrali sa
v spevníkoch a do 19. storoèia. Upozoròuje na cirkevnoslovanské preklady latinských piesní od pravoslávneho autora Danila Tuptala-Rostovského. Autor
tvrdí, e najprv bude treba vytvori serióznu pramennú
bázu, na základe ktorej bude moné skúma vzahy
medzi slovenskou a ukrajinskou duchovnou piesòou.
Opierajúc sa o doterají pramenný výskum sa prikláòa
k názoru, e implulzy pre rozvoj ukrajinskej duchovnej
piesne prichádzali najmä z Po¾ska.
Napokon, struèný preh¾ad a obsahovú analýzu piatich slovinských katolíckych spevníkov zo 17.  19. st.
prináa vo svojom príspevku E.  k u l j (Stareje katolike pesmarice na Slovenskem, s. 125-132). Cenné sú
jeho pozorovania o recepcii a prameòoch vybraných
piesní.
Recenzovaný zborník nám okrem iného ukazuje,
aký blízky vzah jestvoval v období baroka medzi hudbou a literatúrou, a preto je podnetným pre vetkých
bádate¾ov, ktorí sa zaoberajú slovesným umením. Za
ve¾mi cenné pokladáme príspevky, ktoré Cantus Catholici ponímajú z liturgicko-teologického aspektu, pretoe idú priamo ku koreòu duchovnej piesne. V zborníku
vak chýba príspevok, ktorý by mapoval oblas duchovnej piesne v Èechách.
Svorad Zavarský

Slavia occidentalis, Tom 59 (2002).

Red. J. M. Piskorski. Poznañ : Wydawnictwo Poznañskiego Towarzystwa przyjació³ nauk 2002. 233 s.
Poznanské vydavate¾stvo Towarzystwo przyjació³
nauk v spolupráci s Fakultou po¾ského jazyka a klasickej

filológie Univerzity A. Mickiewicza v Poznani vydali
59. diel zborníka Slavia occidentalis s obsahom venovaným prof. Henrykowi Nowakowi pri príleitosti jeho
ivotného jubilea (70 rokov).
Zborník je rozdelený na 5 tematických èastí:
I. Rozprawy i Artyku³y. 1. Prace jêzykoznawcze. 2. Prace literaturoznawcze. II. Materia³y. III. Przegl¹dy i recenzje. IV. Kronika naukowa. V. Nekrologi.
V úvodnej stati Z. S o b i e r a j s k i charakterizuje
jubilanta ako významného vedca v oblasti po¾skej jazykovedy so zameraním na západoslovanské jazyky a osobitne na po¾skú dialektológiu a ako vedúceho oddelenia
po¾skej dialektológie v Ústave po¾ského jazyka v Poznani (Zak³ad Dialektologii Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu).
Vedecké práce profesora H. Nowaka, vïaka jeho interdisciplinárnemu prístupu k hodnoteniu jazykových javov, od zaèiatku prináajú originálne výsledky. Tak sa mu
v monografii Gwary chazackie w powiecie rawickim (Poznaò 1970) podarilo vyvráti názor, e tieto náreèia patria do sliezskej oblasti. Dokázal to nielen priamym dialektologickým terénnym výskumom na jazykových javoch
skúmaných náreèí, ale aj interdisciplinárne motivovanou
historickou argumentáciou o osídlení teritória a charaktere
etnika. Interpretácia jazykových faktov v súlade s poh¾adom historickej vedy a etnografie na etnikum pouívajúce
skúmaný jazyk má v Po¾sku dlhoroènú tradíciu. Stretávame sa s òou u autorov, ako boli napríklad K. J. H³ady³owicz,
W. Semkowicz, S. Kozierowski. Za záslunú prácu H. Nowaka pokladá autor èlánku monografiu Gwary po³udniowej Wielkopolski, v ktorej materiál zozbieraný zo 115 miest
je vynikajúco spracovaný aj kartograficky. Tematike trukturálneho fonologického opisu náreèí západnej ve¾kopo¾skej oblasti sa prof. H. Nowak venoval aj vo viacerých
èiastkových túdiách a v monografiách. Zo spoluautorských tímových prác jubilanta upozoròuje Z. S o b i e r a j s k i najmä na jeho úèas (277 komentárov) v diele Atlas
jêzyka i kultury ludowej Wielkopolski (10 zväzkov, red. Z.
Sobierajski) i jeho úèas na vydaní publikácie Teksty s³owiañskie do æwiczeñ z gramatyki porównawczej (redaktor Z.
Sobierajski), do ktorej H. Nowak pripravil dolnoluické
texty. Záujem H. Nowaka o problematiku západných
ve¾kopo¾ských náreèí i malopo¾ských a západných mazovských náreèí, sa premietol do fonologickej analýzy
a ich spracovania do fonografického archívu Dialektologii Polskiej. Autor èlánku Z. Sobierajski pokladá profesora
H. Nowaka za najlepieho znalca ve¾kopo¾ských náreèí
a vzácneho spoluautora Atlasu jêzyka i kultury ludowej
Wielkopolski. Za èlánkom je uverejnená bibliografia prác
prof. H. Nowaka (1960  2001).
V antroponomasticky zameranej túdii E. B r e z u
Szornak, Sarniak, Schornak i podobne sa autor zamý¾a
nad pôvodom priezviska Szornak, Sarniak, Schornak
s patronymickou príponou -ak. Etymologický pôvod
priezviska sa viae k významu adjektíva èierny. Grafické
doklady svedèia o substitúcii zaèiatoènej spoluhlásky
priezviska prostredníctvom nemeckej spoluhlásky sch
alebo sz. Podobný proces mono doloi aj pri priezviskách typu Smaglik. Analogické prípady substitúcie nachádza autor aj pri priezviskách doloených od 16. st.,
napríklad Czarnak - Scharnak, Czart - Schart.

Dialektológ S. G a l a v irie koncipovanej túdii
odpovedá na pripomienky, ktoré k jeho monografii
Ma³opolsko-l¹sko-wielkopolskie pogranicze jêzykowe
(£ód 1994) uverejnila H. S k o c z y l a s - S t a w s k a (Slavia occidentalis, t. 53, 1996).
D. K o z a r y n o v á v pozoruhodnej jazykovo-historickej túdii rodki stylistyczne w staropolskich tekstach pasyjnych vyèlenila tylistické prostriedky, ktoré
sa vyuívali v po¾ských paiových textoch. Paiový týl
je pod¾a autorky variantom náboenského týlu. Je vymedzený tematikou a spôsobom realizácie témy v texte.
Vo svojej starej túdii Styl Rozmylañ dominikañskich
(Slavia Occidentalis, t. 50, 2001) za jazykovo-tylistické prostriedky autorka pokladá najmä prvky vyjadrujúce
city a pocity alebo elementy pribliujúce prejavy citov
a názvy emócií. Skupinu týchto jazykových prostriedkov tvoria najmä a) interjekcie: o, Panie Jezukrycie; o,
Stworzycielu nieba i ziemie; o, lepy Judaszu. Patrí k
nim aj zvolanie bieda/biada: Gorze wam mêdrcy; Biada
wam mêdrcy a pod. Patria sem aj príslovky vyjadrujúce
intenzitu: maluczko/malutko, leguchno, bliziutko. Sem
sa zaraïuje aj prívlastok wiêty: w jego wiête udy; wiête
oczy; wiête oblicze. Za tylistický prostriedok pokladá
autorka aj èasté pouívanie substantív owieczka, jagni¹tko, synaczek, synek. Vysoká frekvencia prívlastku mi³y
svedèí o jeho konvencionálnom charaktere pri názvoch
Jeia a Márie i apotolov. týlotvorným prostriedkom
je aj èasté pouívanie substantíva Mi³oæ pri menách Márie
a Jeia. V naratívnych textoch sa pomocou emocionálnych epitet namilszy, namilejszy, nas³odszy, na³askawszy, nawiêtsza vyjadruje pozitívne hodnotenie osôb. Na
druhej strane sa negatívne hodnotenie vyjadruje pomocou porovnávania so zvieratami, ktoré v Biblii symbolizujú zlo (napríklad alegorické porovnávanie Judáa s vlkom, levom, líkou a s neèistým zvieraom  psom).
Katom prislúchajú substantíva ³otrowie, z³onicy, drabi,
okrutniki a adjektíva nêdzni, niemi³ociwi, nielutociwi,
okrutni, niezbedni. Za týlotvorný prostriedok pokladá
autorka aj èasté vyuívanie rozkazovacieho spôsobu, slúiace ako invokaèný prvok: ogl¹daj, patrzy, baczy, rozumiej, rozmylaj, rozpamiêtaj  o cz³owiecze, rozpamiêtaj,
kako wielik¹ mêkê cirpia³ za nas. K tomuto typu autorka
zaraïuje aj kontrukcie typu a przeto Pan Jezukryst
mowi³: wybaw miê z wody. Porovnanie jazykových prostriedkov na vyjadrovanie emócií v staropo¾ských paiových textoch ukazuje, e rozdiely pri dosahovaní realizácie persuazívnych cie¾ov v textoch paií, alebo aj
v iných textoch nie sú ani tak v type jazykových prostriedkov slúiacich na expresivizáciu textov, ako v ich
frekvencii. V tom je aj ich tylistická hodnota.
Etymológ a indoeuropeista W. M a ñ c z a k v túdii
Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencj¹ w II. tomie S³ownika Bañkowskiego kontatuje, e vo
vetkých jazykoch sveta forma slov závisí nielen od regulárneho vývinu fonologického a fonetického systému,
ale odráa sa v nej aj neregulárny fonetický vývin. Na
sledovanie tohto javu sa sústredil autor túdie v S³owniku
pras³owiañskom, nenaiel vak v òom dostatok príkladov. Najviac prípadov neregulárneho vývinu naiel
W. Mañczak v S³owniku Bañkowskiego. Napríklad nos
(prasl. nasos), pedaæ (frekvenciou skrátené sloveso
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powiedaæ). Ako kontrakciu vykladá W. Mañczak tvary
pasaæ (*pojasaæ), laæ (*lijaæ). Za kontrakciu nemono
vak poklada skráteniny nech (*niechaj), pry (prawi),
ktorých príèinu h¾adá autor vo vysokej frekvencii uvedených slov v texte.
T. Z. O r ³ o  sa v príspevku Z dziejów krakowskiej
bohemistyki jêzykoznawczej sústreïuje na dejiny a rozvoj
bohemistiky na krakovskej Jagelovskej univerzite. Korene bohemistiky na univerzite nachádza autorka u
v 18. st. (zachovala sa napríklad korepondencia známeho po¾ského èechofila J. Bandtkeho s J. Dobrovským).
Autorka ïalej uvádza, e na konci 19. st. L. Malinowski
zaloil na Jagelovskej univerzite pod¾a vzoru J. Gebauera
(1888) Seminarium Filologii S³owiañskiej s dvoma sekciami  jazykovou a literárnou. Autorka sa zamyslela
nad bohemistikou pri príleitosti 50-teho výroèia zavedenia samostatného túdia slavistiky na Jagelovskej univerzite. Uvádza tu aj viaceré významné práce konfrontaèného charakteru. Z nich nás zaujali najmä práce, ktoré svojou tematikou zasahujú aj slovenskú problematiku
(J. Reczek: Bohemizmy lexykalne w jêzyku polskim,
1998; R. Bura: Polska, czeska i górno³u¿ycka frazeologia
pochodzenia biblijnego, 2001).
M. O s i e w i c z v túdii Rozwój XVI-wiecznego
L miêkkiego w jêzyku polskim rozoberá problematiku depalatalizácie staropo¾ského mäkkého ¼. V po¾skej jazykovednej literatúre pred touto túdiou spomenutá téma
nebola ete spracovaná v osobitnej monografickej práci,
rieila sa len ako èiastkový problém v monografických
prácach z historickej gramatiky a fonológie (napríklad
T. L. Sp³awiñski, S. Urbañczyk, Z. Stieber). Autori
v doterajej literatúre zhodne kontatujú, e proces depalatalizácie prebehol v po¾tine do 16. st. Viac priestoru
venuje procesu depalatalizácie K. Dejna (Dialekty polskie, Wroc³aw 1993, s. 114-117) a nazdáva sa, e príèina
depalatalizácie bola fonetická (výslovnos prenesená
z ïasien na zuby). Prednozubná výslovnos L bola nato¾ko vzdialená od strednojazykovej, e tieto dve fonémy ¼/L prestali tvori opozièný pár, a tak osihotené
¼ pod¾ahlo depalatalizácii. Z. Stieber poloil zmenu do
16. st., ale defonologizáciu nedokladá. M. Osiewicz si za
pramennú základòu sledovania javu depalatalizácie vymedzil po¾ské rukopisy z prvej polovice 16. st. z oblasti
Ve¾kopo¾ska, Malopo¾ska, Mazovska a severného pohranièia. Najintenzívnejie prebehol proces depalatalizácie vo ve¾kopo¾skej oblasti, najslabie sa depalatalizácia uskutoènila v Malopo¾sku a severnom pohranièí.
J. S i e r o c i u k v túdii O niektórych ró¿nicach jêzykowych pomiêdzy Poznaniem, Krakowem i Warszaw¹
na materiáli príbuzenskej terminológie vyexcerpovanej
z nekrológov a kondolencií poukázal na uprednostòovanie tautonymických lexém v jednotlivých oblastiach
Po¾ska (Varava, Krakov, Poznaò). Okrem sémantickej
analýzy sa sústreïuje aj na slovotvornú stránku sledovaných lexém.
D. Wo j t c z a k sa vo svojej túdii Geneza sufiksu
-aln(y) w wietle jego ekstensji tekstowej w polszczynie
XVI. wieku zaoberá pôvodom a fekvenciou sufixu -alny
v po¾tine 16. st. Skutoènos, e sa tento suffix nenachádza ani v S³owniku staropolskom a nemá ho ani S³awského S³ownik pras³owiañski, potvrdzuje, e v po¾tine nie
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je praslovanským dedièstvom. Niektorí jazykovedci sa
nazdávali, e tento sufix pochádza z pôvodného sufixu
-dlo -dlnia, ktorého doklady sa nachádzaju v slovníku zo
16. st. (kowadlny - kowadlnica, moczydlo - moczadlny/
moczydlny). H. Kurkowska nala pôvod suffixu -alny
v latinèine. D. Wojtczak sa s názorom H. Kurkowskej
stotoòuje a zistil, e sufix -alny sa v po¾tine udomácnil
z jazyka textov Biblie J. Wujka (1593). Z nej bol ¾uïom
známy najmä Nový zákon.
Druhú èas recenzovaného zborníka tvoria literárnovedné práce, týkajúce sa problematiky teórie textu.
T.  i l k a v túdii Intertextualita v slovenskej próze
a dráme riei otázku funkcie intertextuality z h¾adiska
postmoderny a postmodernej literatúry.
V èasti História a literatúra sa J. B y t n e r v túdii
Staro¿ytnoci s³owiañskie. O reporta¿ach archeologicznych Paw³a Jasienicy z lat 1952  1962 venuje práci
archeológa P. Jasienicu z oblasti urnalistiky a historickej esejistiky. Archeologický cyklus skúmaného autora
tvoria tri pozoruhodné kniky  wit slowiañskiego jutra (1952), Archeologia na wyrywki (1956), Slowiañski
rodowód (1962).
Za pozoruhodnú pokladáme túdiu A. K w i a t k o w s k e j Polsko-czeskie zwi¹zki literackie w redniowieczu typy relacji. Èetina plnila na dvore Jagellovcov úlohu
dvorského jazyka, teda jazyka ¾achty, a mala ve¾ký vplyv
na formovanie po¾ského literárneho jazyka. Bola modelom jazykových foriem a jazykového úzu i jazykovej
normy. Pod¾a autorky prilo pri ovplyvòovaní po¾tiny
a k jazykovej hybridizácii. Po¾sko-èeským jazykom je
napríklad napísaná legenda Pieñ o w. Dorocie zo 16. st.,
v ktorej sa èeské a po¾ské slová, ale i gramatické truktúry mieajú navzájom bez systému, èo sauje niekedy
zrozumite¾nos textu. A. Kwiatkowska pokladá takýto
jazyk za po¾sko-èeský. Taká je aj literatúra sliezskoèeského pohranièia, napríklad dielo Miko³aja z Kola
Cantilena inhonesta alebo aj po¾ská ¾úbostná poézia
15. st. Aj najstaria po¾ská poetická skladba  pieseò
Bogurodzica, ktorá je svojím pôvodom ponákou na
Kyrie, bola pravdepodobne inpirovaná èeskou literatúrou.
Autorka kontatuje èeský pôvod aj pri piesni Hospodine, pomyluj ny. Pribline v 12. st. vznikla v Èechách
v domácom jazyku pieseò o svätom Václavovi, ktorá
bola tie ponákou na Kyrie eleison. Autorka vak upozoròuje, e èeská pieseò nie je originálnym útvorom, ale
je to parafráza staroslovienskeho textu. Napriek tomu,
e do 15. st. cirkulujú v literatúre západnej Európy rovnaké motívy piesní prevzaté z latinèiny, do po¾skej literatúry prenikli èeským prostredníctvom. Bezprostredne
je v po¾skej literatúre z èetiny preloených nieko¾ko
jazykových pamiatok, ako napríklad Psa³terz Floriañski,
Biblia królowej Zofii. Èeské vplyvy sú zaznamenané aj
v religióznej poézii a v duchovnej piesni (Weso³y nam
dzieñ nastal, Jezus Chrystus, Bóg-czlowiek, Bóg wszechmog¹cy, Jezu Chryste nasza radoæ, Sta³aæ siê rzecz wielmi dziwna, Witaj mi³y Jezu Chryste). Za preklady èeských
textov sa pokladajú po¾ské piesne Nas wszech nadziejo
przemi³a (pochádza z Kancionálu Przeworszczyka z roku
1453) alebo verné pretlmoèenie piesne Ach, prziess³avna
matko bo¿y. Jej druhá èas, ktorá má litániový charakter,
sa stala základom po¾ského textu, v ktorom sú výrazné

bohemizmy, potvrdzujúce genézu tohto diela. Aj koleda
Zdrow b¹d krolu anjelski je celkom isto inpirovaná
textom èeskej koledy Zdráv buï králi andìlský (1424).
Autorka túdie sa nazdáva, e prevzatia z èeskej tvorby
sa nedostávali len do diel po¾skej vysokej kultúry, ale
dostali sa aj do nízkej literatúry, o èom svedèia piesne
tradované v ¾udovom prostredí. Pieseò Skarga umieraj¹cego je z druhej polovice 15. st., poukazuje na podobenstvo s èeskou skladbou O rozdìlení due z tìlem, ktorá pochádza z 1. polovice 15. st. Významní poeti po¾ského stredoveku siahali tie po èeskej inpirácii. Tak urobil
aj W³adys³aw z Gielniowa, ktorého skladba Jezus Chrystus, Bog Czlowiek, m¹droæ Oæca swego poukazuje na
súvislos s èeským dielom Umuèení naeho Pána milostíného, ktoré sa nachádza v Kancionáli Václava Miøinského z poèiatku 16. st. Ïalej sa autorka zmieòuje, e
èeská kultúra podmieòovala aj rozvoj po¾skej filozofie
a teológie, najmä v èase reformácie. Jakub Parkoszowic
 autor prvého po¾ského traktáru o po¾skej ortografii 
formuloval svoje postuláty na základe vzorov Jána Husa.
Èeské vplyvy sú dokázané aj v neskorom období, v po¾skej naratívnej svetskej próze je to napríklad dielo Historyja barzo mi³a i weso³a ku czcieniu, która jest rzecona
i wypisana o Szczêciu a o Swejwoli, a zw³aszca o ¿ywocie dworskim, ktoré vydal H. Wietor v roku 1522. Je
prekladom èeskej alegorickej skladby Traktátec, který
má jiméno Pán Rady. A. Kwiatkowska sa nazdáva, e
pred literárnou komparatistikou stojí úloha analyzované
kultúrne vplyvy vovies do Opery magny histórie slovanských literatúr so peciálnym zoh¾adnením èeskopo¾ských zväzkov.
Ïalia túdia literárnej èasti je venovaná náèrtu poézie z rokov 1957  1962, v ktorom autorka A. F i r l e j o v á rozoberá poéziu Jana Skácela.
Do zborníka prispela aj I. K u z m i n a túdiou Ukryt¹
kamer¹ wiatowidza... Odkrywanie zachodu  odkrywanie siebie w twórczoci Manueli Gretkowskiej oraz sióstr
Tatiany i Natalii Tolstoj. Ide o dielo, ktoré M. Gretkowska
napísala ako emigrantka v Paríi. Je z 90-tych rokov
20. st.
Dielu a osobnosti Frantika Kautmanna (*1927),
novinára a redaktora èasopisov, literárneho vedca a kritika, prekladate¾a, editora, básnika a prozaika i kultúrneho èinite¾a a signatára Charty 1977 sa venuje I. Pospíil
vo svojej túdii Osobnost Frantika Kautmanna a jeho
román Pro tebe.
V èasti Kino rodkowoeuropejskie sa J. N o w a k o w s k i v túdii Andrzej Kondratiuk  nierozpoznany
kuzyn czeskiej szko³y filmowej zaoberá vplyvom èeského
filmu na po¾skú kinematografiu.
V Rozliènostiach sa A. G a w a r e c k a vo svojej
túdii Szeædziesi¹ta rocznica mierci Vladislava Vanèury
(1891  1942) venuje Vanèurovej prozaickej a dramatickej èinnosti.
Za dôleitú pokladáme informáciu, e v èasti Materiály je uverejnených nieko¾ko transliterovaných prameòov z 15. st. Ide najmä o stredoveké po¾ské texty
verovaných dekalógov z dvoch inkunábulov jasnohorskej bibliotéky rehole paulínov v Èenstochovej.
Z recenzovaných diel upozoròujeme najmä na monografiu L. È i  m á r o v e j (Jazykový atlas jihozápadní

Moravy. Masarykova univerzita v Brne), prácu
J. H r b á è k a (Úvod do studia jazyka. Praha 1999, 156
s.), monografiu D. losara (Èeská kompozita diachronnì. Brno 1999), dielo M. Z o w c z a k o v e j (Biblia ludowa. Interpretacje w¹tkow biblijnych v kulturze ludowej. Wroc³aw 2000, 526 s.).
V èasti V. Nekrologi je nekrológ venovaný prof.
Monike Gruchmanovej (1922  2001). Autor nekrológu
Z. Z a g ó r s k i vyzdvihuje z vedeckých záujmov
M. Gruchmanovej najmä iroko koncipovanú dialektológiu. Spoluautorka diela Ma³y atlas gwar polskich sa
sústredila vo výskumnej práci najmä na terén Ve¾kopo¾ska, z tejto oblasti napísala viac monografií.
Záver zborníka je venovaný preh¾adným informáciám o vedeckých konferenciách, ktoré sa v Po¾sku konali v rokoch 2001  2002.
Elena Krasnovská

Pleskalová, J.: Stará èetina pro nefilology.

Brno : Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity
2001. 149 s.
Hodnotným prínosom vydávania historicko-jazykovedných prác so irím kultúrnym a spoloèenským
záberom sa stalo vydanie vysokokolskej uèebnice brnianskej bohemistky J. Pleskalovej Stará èetina pro nefilology, ktorá je urèená predovetkým tudentom odborov
s historickým zameraním. Cie¾om uèebnice je poskytnú tudentom histórie, archívnictva a pomocných vied
historických preh¾ad o podobe starej èetiny, jej jednotlivých vývinových etapách a získanie takých vedomostí, ktoré umonia porozumie staroèeský text, jazykovo
ho identifikova a tie ho správne èasovo zaradi. Posudzovaná práca metodologicky nadväzuje na starie uèebné texty D. losara Stará èetina pro archiváøe (1972)
a je rozírením tematiky o ïalie poznatky vedeckého
výskumu. Autorka v predhovore (s. 3) podèiarkuje, e
výklad jednotlivých jazykovedných problémov repektuje prijímate¾a textu, tudentov nefilologických odborov, pri ktorých sa nepredpokladajú hlbie vedomosti
o jazykovom systéme a jeho vývine. A tak mnostvo
doplòujúcich informácií a koncízny výklad pouitých
odborných termínov umoòuje èitate¾ovi správne pochopi vysvet¾ované javy a súvislosti.
Úvodnú kapitolu (s. 923) venovala J. Pleskalová
charakteristike starej èetiny, t. j. východiskovému stavu, na ktorý nadväzujú preh¾adné charakteristiky vývinových tádií èeského jazyka, historických prameòov
èetiny, teritoriálnych dialektov a formálnej stránky
zápisov, t. j. vývinu èeského pravopisu a interpunkcie.
Prvú kapitolu s názvom Hláskosloví (s. 24-28) tvorí
preh¾adný opis východiskového stavu praèeských (resp.
praslovanských) vokálov a konsonantov. Na tento opis
nadväzuje rozsiahlejia podkapitola (s. 28-49) s titulom
Hláskové zmìny v chronologickém poøadí. Ako autorka na viacerých miestach podèiarkuje, takýto chrono-
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logický preh¾ad zloitej hláskoslovnej problematiky je
moný vïaka zjednoduenému podaniu, s dôrazom na
fakty relevantné pre tudentov historických, t. j. nefilologických odborov.
Medzi pecifické hláskoslovné zmeny v èetine,
opisované okrem iných v tejto kapitole, patria: zmena
dz > z, prehláska a > ä > ì / ä > ì, staroèeská asibilácia t > c, d > dz, r > ø, prevzatie konsonantu f,
vývin poboèných slabík, prehláska o > ì, u > i, zmena ì > e, diftongizácia ó > uo, vývoj konsonantu v,
protetické hlásky (v, h), èeské depalatalizácie, diftongizácia ý > ej, ú > ou, monoftongizácia ie > í, uo > ú,
zúenie é > í, zmena aj > ej.
Druhá kapitola s názvom Tvarosloví (s. 50-123)
obsahuje vo svojej prvej èasti venovanej deklinácii (s. 5083) podrobné rozèlenenie pôvodných deklinaèných typov na vokalické kmene (o-, jo-, üjo-, u-, a-, ja-, üja-,
i-, ñ-) a konsonantické kmene (n-, nt-, s-, r-, t). Bohato
zastúpené deklinaèné typy starého skloòovania pod¾a
kmeòov autorka ïalej rozèleòuje pomocou nového triediaceho princípu, t. j. gramatického rodu (napr. muské a stredné o-kmene) na rozdiel od kmeòov, v ktorých majú dominantné postavenie substantíva jedného
rodu (napr. a-kmene, ja-kmene). Vïaka spojeniu dvoch
princípov èlenenia je vysvet¾ovaná problematika
preh¾adná a zrozumite¾ná. Zaujímavé je porovnanie
spracovania a rozdelenia starých kmeòov v slovenskej
historicko-jazykovednej literatúre (pozri E. Pauliny
Vývin slovenskej deklinácie, 1990), v ktorej sa neuvádza üjo-kmeò rozírený aj na substantíva muského rodu,
tak ako to uvádza J. Pleskalová v starej èetine (napr.
r´ebr´üje > r´ebr´í > øebøí, pozri s. 56). Tento typ pod
vplyvom hláskoslovných zmien v 15. st. stráca schopnos vyjadrova dôleité pádové protiklady, a preto
üjo-kmeòové maskulína prechádzajú k iným deklinaèným typom (napr. øebøí : øebøík). Pôvodné tvary si
zachovala napríklad lexéma pondìlí so zmenou gramatického rodu. Medzi konsonantickými kmeòmi sa
s oh¾adom na tradíciu popri stredných nt-kmeòoch uvádzajú aj t-kmeòové maskulína, ktoré slovenská jazykovedná tradícia samostatne nevyèleòuje (pozri R. Krajèoviè Vývin slovenského jazyka a dialektológia, 1988,
s. 110 a n.).
Substantívna deklinácia je rozírená aj o menné
a zloené skloòovanie adjektív a slov adjektívnej povahy, konsonantické skloòovanie nt-kmeòových a s-kmeòových particípii a o zámennú deklináciu.
Druhá èas tejto kapitoly (s. 83-123) je venovaná
konjugácii a pribliujú sa v nej vetky gramatické slovesné kategórie, a to zdedené z praslovanèiny, zaniknuté
alebo novoutvorené. aiskom výkladu je podrobné rozèlenenie staroèeských konjugaèných typov tematických
slovies s uvedením vybraných slovies daných typov.
V poslednej kapitole posudzovanej práce, nazvanej Skladba neboli syntax (s. 124-140), sa opisuje problematika jednoduchej vety, vetných èlenov, polovetných kontrukcií, autorka charakterizuje starie spájacie prostriedky a preh¾ad základných znakov staroèeského súvetia.
Ak sme v úvode naej recenzie spomenuli, e práca
J. Pleskalovej Stará èetina pro nefilology je urèená
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nefilológom, po jej podrobnejom pretudovaní nadobúda jej èitate¾ presvedèenie, e text spåòa aj prísne
kritériá jazykovedného skúmania problematiky a je hodnotným zdrojom poznatkov v oblasti slavistického
túdia problematiky. Zaujímavé by bolo rozírenie teoretickej èasti práce ukákami z rozlièných historických
prameòov daného obdobia (t. j. 12.  15. st.), a to
nielen s oh¾adom na èas a miesto vzniku, ale predovetkým zo ánrového h¾adiska. Popri ánrovej pestrosti
pramenného materiálu by tak vznikala ilustraèná mozaika o podobách starej èetiny. Takéto doplnky by sa
dali vyui ako konkrétny pramenný materiál na cvièeniach, pri praktickej aplikácii získaných vedomostí
na jazykovom materiáli, t. j. pri dosahovaní cie¾a, na
ktorý je práca urèená.
Okrem základných znakov posudzovanej práce
poprednej brnianskej bohemistky J. Pleskalovej sme sa
snaili upozorni na ditinktívne znaky vysokokolskej uèebnice Stará èetina pro nefilology aj s oh¾adom
na slovenského pouívate¾a tejto príruèky. Zhrnujúcim
poznatkom zo túdia a práce s posudzovaným titulom
je, e Stará èetina pro nefilology sa vyznaèuje ve¾kou
poznávacou hodnotou a je cennou publikáciou nielen
pre nefilológov, ale rovnako aj pre bohemistov, slovakistov èi slavistov orientovaných na diachrónnu a porovnávaciu lingvistiku.
Renáta Mraèníková

KRAUS, J. Rétorika v evropské kultuøe.
Praha : Academia, 2000. 182 s.

Rétorika vyrastala zo tyroch základných pilierov európskeho myslenia  z gréckej lásky k múdrosti,
rímskej viery v spravodlivos stelesnenej v sústave rímskeho práva, z judaisticko-kresanského chápania náboenskej viery a renesanènej dôvery v èloveka a v silu
jeho tvorivých schopností...
Schopnos pôsobi silou slova, rozpráva a presviedèa bola u v období antických poèiatkov európskej vzdelanosti vysoko oceòovanou hodnotou. Obsah
rétorických pouèiek ani obvyklý spôsob ich usporiadania a pouívaná terminológia sa za dva a pol tisíca rokov v zásade nezmenili.
Monografia Rétorika v evropské kultuøe, ktorá
vznikla v Ústave pro jazyk èeský AV ÈR ako jeden z jej
grantových projektov, mapuje genézu rétoriky
v starovekom Grécku a jej ïalí vývoj v období gréckeho a rímskeho staroveku, kresanskej stredovekej kultúry, v období humanizmu a renesancie, víma si literárny vkus osvietenskej rétoriky a jej formovanie
v súvislosti s filozofickými prúdmi 19. st. a po znovuzrodenie záujmu o òu poèas druhej polovice 20. st.
U antický starovek naèrtol vzahy medzi rétorikou, filológiou, semiológiou a hermneutikou. Èas publikácie venovaná helenistickej a rímskej rétorike je analýzou klasických rétorických textov, ktoré v dlhom období zotrvávali ako model pre imitáciu. Takýmto dielom
bol napr. spis Hermagora z Temnu (pol. 2. st. pred Kr.),

ktorý bol vzorom reèníckej argumentácie v oblasti práva, no nezachoval sa. Jeho podobu pribliujú iba rétorické spisy ïalích autorov  Cicera, Kvintiliána, neznámeho autora rétoriky Ad Herennium a najmä Hermogena
z Tarsu (155  225 po Kr.), ktorého rétorika pod¾a vetkého ovplyvnila aj neskorích rímskych autorov Tacita
a Plinia mladieho, a vïaka ktorému prelo toto uèenie
aj do stredovekých, najmä byzantských rétorík.
Na pozadí ïalích historických periód predstavuje
publikácia významných autorov rétorických pouèiek
a európske vzdelanostné centrá, v ktorých sa ako k¾úèový prvok siedmich slobodných umení vyuèovala rétorika. V stredoveku (v Byzancii, Taliansku, Francúzsku,
Anglicku, Nemecku a strednej a východnej Európe) mono pozorova spojenie medzi rétorikou a kazate¾stvom.
V èasti zameranej na rétoriku a kresanskú stredovekú
kultúru autor publikácie komentuje dielo sv. Augustína
a Boethia a autorov encyklopedických diel Cassiodora,
Isidora zo Sevily, Bedu z Jarow, Alcuina z Yorku a ïalích.
Nasleduje rozbor rétoriky 11. a 12. st. v troch okruhoch:
artes dictaminis, artes predicandi a poesia a samostatná
èas je venovaná byzantskej rétorike.
Pre vývoj rétoriky je zaujímavé aj obdobie renesancie, keï národné jazyky postupne získavali prevahu
a latinèina sa stávala medzinárodnou reèou vzdelancov.
V tomto období mono zaznamena návrat ku antickej
vzdelanosti a klasickým reèníckym textom Kvintiliána
a Cicera. Práce humanistických autorov zamerané na
morálnu filozofiu, históriu, rétoriku a gramatiku sa stali
dôleitou súèasou reèníckej kultúry. Parciálne sa vo svojom diele venovali rétorike Lorenzo Valla, Georgius
Tarquezuntius, Erazmus Rotterdamský, Filip Melanchton, Pière de la Ramée, Francesco Patrizi a iní. V 15. 
18. st. sa rozvíjala protestantská rétorika a v závislosti
od upevòovania pozícií jezuitov sa rétorika presadzovala
aj v ich kolskom vzdelávacom systéme (ratio studiorum). Rétorika v Rusku, na Ukrajine a èiastoène
i v Po¾sku bola stále pod byzantským vplyvom.
V 17. a 18. st. rétorika stratila svoju nezávislos
a stala sa súèasou tylistiky, estetiky a poetiky èiastoène
pod vplyvom francúzskych a kótskych spisovate¾ov.
Pokusy o h¾adanie príèin krízy rétoriky sa prejavili
v kriticizme niektorých filozofov (Francisa Bacona,
Thomasa Hobbesa, Johna Locka atï.).
V 19. st. sa rétorika stáva pevnou súèasou akademických vyuèovacích osnov. pecifické postavenie má
Nietzscheho lektúra z histórie rétoriky, francúzska textová kniha P. Fontaniera, anglická rétorika Thomasa
Whaleyho, Alexandra Baina a Herberta Spencera.
Z èeských príruèiek je významná textová kniha poetiky a rétoriky Josefa Jungmanna.
Dvadsiate storoèie z poh¾adu rétoriky  jej teórie
i praxe  prináa nové inpirácie v úvahách o reèi, literatúre a filozofii. V súvislosti s novými komunikaènými technológiami vzrastajú i nároky na reèové schopnosti èloveka a h¾adá sa miesto rétoriky v systéme prostriedkov spoloèenskej komunikácie. V závere publikácie sa autor zamý¾a nad dôleitosou rétoriky pri pochopení integraèných tendencií v európskej kultúre.
Rétorika nebola len výsledkom integraèných tendencií európskeho myslenia a dorozumievania sa, ale

sama sa na ich utváraní významne podie¾ala. Prínos
predkladanej publikácie spoèíva najmä v tom, e posilòovaním vedomia o súvislostiach medzi jednotlivými
etapami dejín rétoriky narúa vité hranice medzi rétorikou a ostatnými odbormi, ktoré sa zaoberajú èlovekom a jeho spoloèenskou existenciou.
Angela kovierová

ÈIMÁROVÁ, M. O ukrajinskej a slovenskej
frazeológii. (Komparatistický náèrt)
Preov : FF PU 2002. 101 s.

V recenzovanej práci si autorka kládla za cie¾ poda po prvýkrát v slovenskej, ale aj ukrajinskej jazykovede systematickejie niektoré teoretické a metodologické otázky porovnávacieho výskumu ukrajinských
a slovenských frazeologických jednotiek (s. 88).
Na Slovensku venujú pozornos frazeológii bádatelia ako J. Mlacek, J. Skladaná, E. Kuèerová, v rámci
tvorenia lexikografických diel E. Sekaninová, v porovnaní s po¾tinou F. Buffa a i. Na Ukrajine sa frazeológii
venujú V. a D. Uèenkovci (autori dvojdielneho ukrajinského frazeologického slovníka), L. H. Skrypnyk,
V. M. Mokijenko, J. F. Pradid a ïalí. Poznanie prác
slovenských a ukrajinských bádate¾ov umonilo M. Èimárovej poda ucelenejí obraz o nazeraní na frazeologizmy z metodologického poh¾adu a konkretizova toto
nazeranie slovenskými a ukrajinskými príkladmi. Práca má tri nosné kapitoly. Prvá kapitola obsahuje preh¾ad
o tom, ako doposia¾ frazeologizmy typologizovali viacerí bádatelia, a to nielen slovenskí a ukrajinskí, ale aj
po¾skí, ruskí, bieloruskí èi srbskí. Preh¾ad je realizovaný iba na základe autorke dostupných prameòov, preto
zrejme nebude úplne vyèerpávajúci, ale predsa len základné smerovania naznaèuje. V prvej kapitole autorka
zároveò podáva svoju vlastnú typologizáciu frazém,
hovorí teda o frazeologizmoch, ktoré môu by v dvoch
konfrontovaných jazykoch zhodné, rozdielne a bezekvivalentné. Vetky typy dokladuje príkladmi, prièom sa
jej vïaka komparácii darí poukáza na pomerne dobre
zastúpenú medzislovanskú homonymiu (s. 27-29), èo
mono povaova za pozoruhodný jav, nako¾ko F. Buffovi, skúmajúcemu po¾tinu a slovenèinu, sa na príklady monej homonymie nedarilo narazi tak èasto.
V podkapitole 1.1. (s. 18-29) sa autorka venuje
zhodným frazémam v oboch jazykoch po stránke obsahovej i výrazovej, prièom vak podèiarkuje èastý výskyt monosémickej frazémy v jednom jazyku oproti
polysémickej frazéme v druhom a naopak.
V kapitole 2.1. (s. 29-38) sa pozornos autorky
sústredila na frazémy, ktoré sa zhodujú v obsahu, ale nie
vo forme, èie tertium comparationis (ïalej TC) 
sémový obsah je realizovaný v oboch jazykoch odlinými frazémami. V rámci tohto typu sa autorke podarilo vyèleni podskupiny: a) TC súvisiace s hovorením,
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ohováraním, nadávaním, karhaním, prosbou, vysvet¾ovaním; b) TC súvisiace s klamstvom, podvodom, okolkovaním; c) TC súvisiace s duevnými a charakterovými vlastnosami; d) TC súvisiace s èlovekom v spoloènosti (ako sa správa, ako chodí, spí, je, pije), e) TC
súvisiace so vzahmi medzi ¾uïmi, f) TC súvisiace
s kolobehom ¾udského ivota (od narodenia po smr).
Kapitola 3.1. (s. 38-42) obsahuje mnostvo frazém, ktoré v slovenèine, resp. naopak nemajú svoj ekvivalent. Význam sa v cie¾ovom jazyku vyjadruje iba
pomocou synoným, opisne, kalkami èi prevzatím cudzej frazémy.
Variantnosti frazém je venovaná druhá kapitola
(s. 44-54). Podrobnejie sa autorka venuje variantnosti
lexikálnej, slovotvornej, morfologickej a syntaktickej
v rámci jedného jazyka, ale zaznamenáva aj zhody èi
nezhody v ekvivalentných pároch z h¾adiska variantnosti, t. j. ak frazéma jedného jazyka má viac variantov
ako jej pendant v druhom jazyku, ak sa frazémy líia
poètom variantov, alebo sa variantnos týka rozlièných komponentov ekvivalentných frazém.
Monosti skúma frazeologizmy ako systém
a pokus vyèleni frazeologické makro- i mikrosystémy
predstavuje tretia kapitola (s. 55-87). M. Èimárová
nadväzuje na prácu ukrajinského bádate¾a J. F. Pradida,
pod¾a ktorého sa èlenenie frazeologického systému musí
podriadi extralingvistickému èleneniu sveta ako mimojazykovému faktoru, ïalej sa musí zaklada na prítomnosti spoloèných sémantických vlastností atï.
(o tom autorka na s. 57).
Najniím stupòom systémovej hierarchie je synonymický rad. Synonymické rady tvoria sémantickú skupinu, skupiny sémantické pole, sémantické polia tvoria
tematickú skupinu a tieto skupiny tematické pole, tematické polia ideografickú skupinu, skupiny tvoria ideografické pole, polia tvoria archipole. Pod¾a J. F. Pradida
archipole VESMÍR má jedno z ideografických polí ÈLOVEKA, jednou ideografickou skupinou je skupina PSYCHICKÉ PROCESY, v rámci nej je jedným tematickým
po¾om pole POZNÁVACIE PROCESY, ktoré má nieko¾ko tematických skupín, a síce: POCIOVANIE, VNÍMANIE, PAMÄ, PREDSTAVIVOS, MYSLENIE. Tieto tematické skupiny autorka triedi ïalej na sémantické polia a sémantické skupiny a h¾adá synonymické rady,
tvoriace tieto sémantické skupiny. Synonymické rady
autorka dokladuje konkrétnymi príkladmi. Azda nie vetky frazeologizmy, ktoré sú v práci uvedené, mono jednoznaène zaradi do istého synonymického radu a sémantickej skupiny, ale pokus o systémové uchopovanie
takého zloito organizovaného celku, akým sú frazémy,
si zasluhuje pozornos.
Práca síce nie je èo do rozsahu ve¾ká, ide vak
o prvú prácu porovnávacieho charakteru slovenských
a ukrajinských frazeologických jednotiek. Autorka
pretudovala slovanskú literatúrou dostupnú na Slovensku, ktorej, ako sa zdá, nie je na Slovensku v oblasti
frazeológie ve¾a, preto predpokladáme, e odborná verejnos bude zvedavá na túto prácu.
Jarmila Kredátusová
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ÀÌÈÐÎÂÀ, Ò. À.: Èç èñòîðèè ëèíãâèñòèêè
ÕÕ âåêà (20  70 ãã.). Ñòðóêòóðíîôóíêöèîíàëüíîå ÿçûêîçíàíèå (èñòîêè,
íàïðàâëåíèÿ, øêîëû).

Ìîñêâà : Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ëèíãâèñòè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2000. 105 s.
Jednou z vydarených tudijných príruèiek, ktorú
sa mi v terajej zloitej kninej, skôr nedistribuènej ako
distribuènej situácii podarilo získa, je aj vyie uvedená
publikácia, ktorá je pod¾a jej autorky urèená pre tudentov, apirantov, novie doktorandov a magistrantov Moskovskej tátnej lingvistickej univerzity a iných,
teda aj naich univerzít a fakúlt. Je to presvedèivé autorské kontatovanie, pretoe podáva preh¾ad vývoja
teoretických ideí a konkrétnych výskumov 20. storoèia, poènúc charakteristikou uèenia Ferdinanda de Saussura cez Praský lingvistický krúok a konèiac transformaènými a generatívnymi gramatickými vedeckými kolami Z. Harrisa a N. Chomského. Vo svojom
zacielení kompendia ráta autorka predovetkým so záujmom tudentov lingvistických a humanitných fakúlt,
ale (ako sme u spomínali) aj apirantov, doktorandov
a poslucháèov (èitate¾ov), so irokým okruhom záujemcov, ktorí sa zaujímajú o historicko-filologické problémy. Preto ude¾uje osobitnú pozornos konkrétnej
metodológii a metodike analýzy, ktorá bola rozpracovaná trukturalistickými kolami a ich význaènými lingvistami, analyzuje silné a slabé stránky trukturalizmu, príèiny, ktoré priviedli k jeho vzniku a vývoju
a nakoniec a k zrieknutiu sa viacerých jeho dogiem.
V súvislosti s tým usmeròuje pozornos na procesy historickej kontinuity a väzby jednotlivých truktúrnych
kôl so súèasnými smermi v lingvistike a v tejto súvislosti aj so súèasnými úlohami výskumu a vedeckými
problémami novej lingvistiky. Uvedená kvantitatívna
diferencovanos jednotlivých kompozièných èastí sa
obsahovo i truktúrne zjavne odzrkad¾uje aj v jednotlivých kapitolách publikácie.
Popri úvode a struènom opise príèin vzniku a vývoja lingvistického trukturalizmu (s. 7-9) osobitné miesto patrí zakladate¾ovi trukturalizmu v jazykovede F. de
Saussurovi a jeho miestu v lingvistike 20. storoèia (s. l022), ïalej nasleduje struèná deskripcia a hodnotenie kopenhagskej lingvistickej koly (s. 22-35) s jej najvýznaènejími predstavite¾mi L. Hjelmslevom, V. Brondalom a Ch. Huldallom a s ich novou, tzv. tagmémnou
gramatikou èistých foriem a èistých vzahov, resp.
inak povedané, s logistickou teóriou jazyka ako systému výpoètov.
Ïalia, stránkovo najrozsiahlejia kompozièná èas
publikácie patrí hodnoteniu praskej funkèno-truktúrnej koly (s. 35-68), v rámci ktorej venuje pozornos
rozboru otázok a problémov fonológie (s. 38-48), problémom a otázkam gramatiky (s. 48-57), typologickému skúmaniu jazykov a jazykových skupín a zväzov
(s.57-63) a problémom a otázkam spisovného jazyka
a kultúry reèi (s. 63-68), ktoré boli v centre pozornosti
praskej koly. Èo sa týka výskumu zvukovej roviny

prirodzeného jazyka, ktorá sa skúmala v synchrónnom
pláne, tu sa autorka posudzovanej publikácie dotýka
vetkých najzávanejích prác a najvýznaènejích predstavite¾ov praskej koly, t. j. N. S. Trubeckého, R. O.
Jakobsona, V. Mathesia, B. Trnku, B. Havránka, J. Vacheka, ale aj S. Karcevského (pozabudla na ¼. Nováka),
ktorí exaktne a na vedeckých základoch preskúmali
a spracovali podstatu a zákonitosti fonológie a fonetiky, a tak úplne presvedèivo, vyèerpávajúco a systematicky podali celú koncepciu fonologickej náuky, vrátane Téz praskej koly, ktoré predniesli a navrhli na
Prvom medzinárodnom lingvistickom kongrese v r. l928
a ktoré tento kongres prijal aj s novým termínom fonológia a s jej základnou jednotkou fonémou, ktorej
prisúdili základnú zmyslorozliovaciu funkciu.
Samo rozdelenie fonetiky a fonológie bolo vak
pripravené (ako to kontatuje aj sám N. S. Trubeckoj)
nielen F. de Saussurom, ale aj J. A. Baudouinom de Courtené. L. V. èerbom a E. D. Polivanovom, a to vetko
v súlade s modelom jazyka K. Bühlera nachádza odozvu
aj u N. S. Trubeckého v jeho expresívnej, apelatívnej
a explikatívnej fonológii a so iestimi pravidlami na
jednofonémnos a mnohofonémnos foném.
Fonologické uèenie s jeho pojmami diferenciálnych príznakov, opozície, korelácie a neutralizácie volo ako základ opisu aj do iných rovín jazykového systému  najprv do morfologickej a potom aj do syntaktickej roviny.
V oblasti gramatiky zaèali sa v Praskej lingvistickej kole odzrkad¾ova tri základné prístupy truktúrneho opisu. Prvý prístup nachádzame v prácach R. O.
Jakobsona, druhý v prácach V. Mathesia a tretí v prácach V. Skalièku, prièom mono hovori aj o troch
etapách gramatického výskumu.
Tak napríklad, opierajúc sa o uèenie N. S. Trubeckého o koreláciách, R. O. Jakobson nasto¾uje ideu monosti aplikácie pojmu privatívnych binárnych opozícií
na analýzu gramatického jazykového systému, V. Mathésius  aktuálneho vetného èlenenia, V. Skalièka (ako
aj B. Havránek, A. V. Isaèenko)  typologického prístupu k problémom truktúrnej gramatiky. Snahu k typologickej komparácii jazykov vyzdvihujú ako pojem jazykových zväzov a stavajú ich do protikladu jazykovým rodinám.
Ïalím vyhraneným záujmom Praskej koly je
záujem o problémy spisovného jazyka a kultúry reèi.
Závaným momentom sa tu stalo vypracovanie pojmov normy spisovného jazyka a odhranièenie normy
od kodifikácie.
Treba súhlasi s autorkou publikácie, e, robiac
závery z Praskej koly, kontatuje, e táto kola je
ve¾kým prínosom do vývoja súèasnej jazykovedy. Podarilo sa jej toti po prvýkrát vestranne rozvinú pojem systému ako trukturálneho celku, zdôvodni závanos funkèno-truktúrnej analýzy a dokáza jej aplikovate¾nos a nevyhnutnos nielen v oblasti synchrónie, ale aj diachrónie. Tým vlastne poloila základy
nielen synchrónnej, ale aj diachrónnej fonológie. Treba
poukáza aj na ïalie plodotvorné rozpracovanie koncepcie systémovosti jazyka, èiastoène aj rozpracovanie princípu vnútornej solidárnosti, v súlade s èím

spojitos a vzájomná väzba medzi systémami fonetiky
a fonológie, gramatiky a lexiky je tak ve¾ká, e akáko¾vek zmena v jednej rovine vedie k zmenám v druhej. Naèim pripomenú, e práce predstavite¾ov Praskej koly, nasmerované proti mladogramatickej téze o
nevyhnutnosti porovnávacieho výskumu len príbuzných
jazykov, sa stali základom ïalích typologických výskumov aj v oblasti takzvanej jazykovej kultúry
a vytvorili základ teoretického rozpracovania normatívnych lingvistických problémov. A hoci viaceré postuláty Praského lingvistického krúku v nasledujúcich
etapách vývoja lingvistickej vedy boli pozmenené alebo dokonca zanechané (napríklad teleologický princíp),
predsa svojho èasu boli vedúcim a rozhodujúcim centrom rozpracovania novej lingvistickej teórie i novej
metodiky spracovania ligvistického materiálu, prièom
táto problematika ostáva aktuálnou aj v súèasnosti.
Na rozdiel od kopenhagského trukturalizmu a Praského lingvistického krúku americký trukturalizmus
v jeho najrozliènejích prejavoch nie je priamym pokraèovaním teoretických postulátov nastolených F. de
Saussureom. Okrem toho treba pripomenú, e od momentu svojho vzniku nebol jednotný, nedá sa charakterizova svojou ucelenosou a jednotnými pouívanými
metódami výskumu. Výstine to dokladá aj autorka
publikácie v podtextovej poznámke è. l, v ktorej kontatuje, e z periodicky publikovaných vydaní, ktoré
zohrali nemalú úlohu pri formovaní amerického trukturalizmu, mono vyvodi, e spoloènou èrtou vetkých jeho prejavov je pragmatizmus a urèité nedocenenie významu veobecnej jazykovej teórie. Praktická
zacielenos celého jeho smerovania sa vysvet¾uje aj
tým, e fakticky vyrástol z praktickej potreby skúmania a opisu tamojích jazykov amerických Indiánov.
Neskôr sa praktická smerovanos prejavila aj v záujme
o otázky metodiky vyuèovania jazykov.
Struène a veobecne mono kontatova, e
v americkej jazykovede sa iroko uplatòovali a uplatòujú metódy kvantitatívneho hodnotenia jazykových
javov. Pouívajú sa napríklad na rieenie veobecných
problémov typológie jazykov, na výskum otázok jazykových kontaktov, na zistenie geneticky príbuzných
jazykov atï. V rozpracúvaní metód matematickej lingvistiky treba osobitne vyzdvihnú èinnos takých vedeckých centier, akým je Massachusetský intitút technológie, Harwardská univerzita, univerzity v tátoch
Michigan a Pansylvánia a ïalie. Práve s èinnosou
týchto vedeckých centier je spojený vznik a vývoj osobitnej oblasti jazykovedy, tzv. aplikovanej jazykovedy.
Tieto a mnohé ïalie otázky, dejinného vývoja
lingvistiky 20.  70. rokov 20. storoèia nájdeme v tejto
celkovo útlej, no ve¾mi presvedèivej a hodnotnej uèebnej pomôcke prof. T. A. Amirovej, DrSc., vydanej Moskovskou tátnou lingvistickou univerzitou, ktorú týmto odporúèame do pozornosti naej slovenskej vysokokolskej filologickej obci, ale aj iriemu okruhu záujemcov.
Michal Miklu
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Ê Î Ä Ç È Ñ , Á.: Ëèòeðaòóðíûe öeíòðû
ðóññêîãî çaðóáeæüÿ 1918  1939. Ïèñaòeëè. Òâîð÷eñêèe îáúeäèíeíèÿ. Ïeðèîäèêa. Êíèãîïe÷aòaíèe.
München : Verlag Otto Sagner 2002. 318 s.

Publikácia sumarizuje literárnu tvorbu a literárny
ivot ruskej emigrácie medzivojnových rokov, ktorý je
stále málo známy, a to aj napriek zvýenému záujmu
o túto tému po roku 1989. Výskumu ruskej emigrácie
obdobia po bo¾evickej revolúcii v Rusku sa po rozpade
Sovietskeho zväzu venoval celý rad bádate¾ov najmä
v Nemecku, Rusku a USA. Prednosou práce B. Kodzisa
je detailný výskum literárneho ivota a èinnosti hlavných predstavite¾ov ruského exilu, ktorý významne
dopåòa bohatá dokumentácia a pramene. B. Kodzis, profesor univerzity v Opole, uvádza, e kniha je venovaná svetlej spomienke na tvorcov a patrónov ruskej zahraniènej literatúry  slávnych aj zabudnutých spisovate¾ov, vydavate¾ov, vedcov, vïaka ktorým uzrela svetlo sveta, s cou naplnila svoju misiu v cudzine a prispela
do klenotnice ruskej i svetovej kultúry.
V úvodnej èasti venuje autor pozornos rôznym
emigrantským organizáciám, ktoré pôsobili v zahranièí.
Podáva obraz o jednotlivých zoskupeniach s odlinou
ideovo-politickou orientáciou (anarchisti, monarchisti,
sociálni demokrati a pod.), ktoré sa èasto rozchádzali aj
v názoroch na bo¾evizmus. Presný poèet vetkých ruských emigrantov nie je známy, no blíi sa k 10 miliónom. Mnohí z nich dúfali, e bo¾evici sa dlho neudria
pri moci a e èoskoro vzniknú podmienky pre ich návrat
do vlasti. Väèina vak ostala v zahranièí a do smrti.
Keïe literárna tvorba ruského exilu sa vyvíjala
v rozlièných podmienkach a v rôznych krajinách nadobudla pecifické èrty, publikácia je rozdelená na sedem
kapitol pod¾a hlavných centier: Parí, Berlín, Praha,
Balkán (Kontantinopol, Sofia, Belehrad), Varava, Pobaltie (Kaunas, Riga, Talin) a Èína (Charbin, anghaj).
Dobrým príkladom rôznorodosti podmienok môe by
ich vydavate¾ská produkcia. Najlepie podmienky na
vydávanie kníh mali ruskí spisovatelia v Berlíne, kde sa
pozornos obracala nielen na diela ruských klasikov, ale
najmä na novú generáciu autorov, medzi ktorých patrili
napr. A. Belyj, N. V. Krandijevskaja, A. Remizov,
M. Cvetajeva, I. Erenburg, K. Ba¾mont a i. V Paríi malo
spoèiatku prevahu vydávanie periodík nad kninou produkciou, pre ktorú tu neboli najvhodnejie podmienky.
Situácia sa výrazne zmenila po roku 1925, keï postupom èasu vzniklo mnostvo nových vydavate¾stiev
a Parí sa stal jedným z najvýznamnejích centier vydávania ruských kníh v zahranièí. Zlom v kultúrnom a literárnom ivote ruskej emigrácie vo Francúzsku nastal a
po nemeckej okupácii r. 1940, keï prestali vychádza
ruské èasopisy, zanikli vydavate¾stvá a zdruenia.
Publikácia obsahuje rozsiahlu bibliografiu, vecný
register, ktorý vlastne predstavuje súpis kultúrnych
a literárnych zdruení, èasopisov, almanachov, antológií a zborníkov, ako aj ve¾mi bohatý menný register.
¼ubica Seèová
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È IMÁROVÁ, M. Ukrajinsko-slovenský frazeologický slovník.
Preov : FF PU 2002. 187 s.

Vedeckej verejnosti, predovetkým lexikografom,
ale aj frazeológom a slavistom vôbec, by pod¾a náho
názoru nemal ujs nový Ukrajinsko-slovenský frazeologický slovník, ktorého autorkou je pracovníèka Katedry ukrajinského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty
Preovskej univerzity M. Èimárová.
Tento rozsahom neve¾ký dvojjazyèný prekladový
slovník obsahuje vybrané frazeologické jednotky (zrasty, celky a spojenia), teda aj ustálené prirovnania, viac
porekadlá, menej príslovia a útvary, ktoré sa vyznaèujú
významovou ustálenosou a obraznosou.
Do slovníka autorka zaradila aj pôvodom starie
frazémy, majúce slovanský, ale aj neslovanský pôvod,
t.j. pôvod v starovekých mýtoch, starovekej histórii
a v Biblii. Keïe ide vlastne o europeizmy a internacionalizmy, v oboch jazykoch sú frazémy zhodné vo svojom výrazovom aj významovom pláne, napr. ukr.
z holovy do pjat, slov. od hlavy po päty, ukr. jak na
doloni, slov. ako na dlani, starogrécke ukr. achillesova
pjata, slov. Achillova päta, ukr. sizifova pracja, slov.
sizyfovská práca, biblické ukr. poèynaty vid Adama,
slov. zaèína od Adama, ukr. sodom i gommora, slov.
Sodoma a Gomora atï.
Okrem internacionalizmov a europeizmov sa
v slovníku nachádzajú frazémy s uplatnením podobnej,
ale nie totonej metaforiky, obraznosti. Takéto frazémy (s posunom na osi metafory a metonymie) sa líia
svojou truktúrou, a to na úrovni morfologickej (odliný rod, èíslo, pád) èi syntaktickej (slovosled, viac komponentov na jednej strane, resp. naopak  fakultatívne
varianty uvádza autorka v hranatých zátvorkách).
Hoci sa za jednu zo základných vlastností frazém
pokladá ustálenos obsahu a formy, pre formu je typická rozèlenenos, èie moný pohyb istých komponentov v rámci celej frazeologickej truktúry. V slovníku sú
teda uvedené moné varianty alebo synonymá niektorých komponentov v jednotlivých frazémach. Tie sa
uvádzajú za lomenou èiarou.
Heslovú sta (odstavec) tvorí oporné heslové slovo vysádzané tuèným písmom, ukrajinská frazéma
s uvedením prízvuku, uvedenie významu, slovenský ekvivalent, pri niektorých je uvedený aj tylistický kvalifikátor. Frazémy sú zoradené pod¾a ukrajinského abecedného poriadku zaèiatoèných písmen oporných slov frazémy. Alternanty spájate¾nosti sa uvádzajú v heslovej
stati kurzívou.
Autorke slovníka mono vyèitova, e pri viacvýznamových frazémach neuvádza vetky významy,
slovník tie neobsahuje ilustraèný materiál (citáty
z literatúry) a rovnako sa neuvádzajú synonymné a antonymné frazémy k heslovej frazéme, tak ako to poznáme z dvojzväzkového ukrajinského frazeologického slovníka. Odbornú verejnos by tie zaujímalo, èo
bolo kritériom výberu jednotlivých frazeologických jednotiek do slovníka a odkia¾ ich autorka získavala. Samozrejme, e na tieto otázky by autorka iste zareago-

vala a musíme prizna, e ak by tieto veci autorka do
slovníka zakomponovala, jeho tvorba by zrejme trvala
omnoho dlhie, bola by nákladnejia a zrejme aj nároènejia na autorský kolektív.
Ukrajinsko-slovenský frazeologický slovník je aj
napriek týmto pripomienkam, ktoré sme v rámci objektívneho predstavenia uviedli, neocenite¾ným prínosom do ukrajinskej a slovenskej frazeológie a lexikografie. Je prvým frazeologickým slovníkom takéhoto
charakteru na Slovensku aj na Ukrajine a ako uvádza
v jeho úvode autorka, ... poslúi prekladate¾om, lingvistom, tudentom a vetkým tým, èo si chcú osvoji
frazeologické bohatstvo ukrajinského spisovného jazyka v konfrontácii so slovenským.
Jarmila Kredátusová

Rjeènik hrvatskoga jezika.

Red. V. onje. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krlea i kolska knjiga 2000. 1450 s.
Spisovnej chorvátèine chýbal a do rozpadu takmer
storoènej symbiózy spisovného srbského a chorvátskeho jazyka v roku 1991 príruèný jednozväzkový výkladový slovník, a to aj napriek tomu, e práve
v Chorvátsku vyiel v r. 1976 vôbec najväèí slovanský výkladový slovník Rjeènik hrvatskoga ili srpskoga
jezika, ktorý zaèal vydáva ete Ðuro Danièiæ v roku
1880 a potom v zoitoch postupne vychádzal celých
96 rokov v Juhoslovanskej akadémii vied a umení
v Záhrebe, aby napokon vyiel v 23. zväzkoch ve¾kého formátu. Funkciu výkladového slovníka u Chorvátov
plnil od r. 1901 celých devädesiat rokov dvojzväzkový slovník Rjeènik hrvatskoga jezika od I. Broza
a F. Ivekoviæa, ktorý bol u poznaèený spomenutou
symbiózou, a teda s výluèným aiskom na tokavský
náreèový základ s podceòovaním kajkavskej a èakavskej
chorvátskej lexiky. Z plánovaného spoloèného príruèného srbsko-chorvátskeho alebo chorvátsko-srbského
slovníka Rjeènik hrvatskoga knjievnog jezika vylo
v Matici chorvátskej v Záhrebe iba torzo v dvoch
zväzkoch, a to I. zväzok (A  F) a II. zväzok (G  K),
keïe sa Chorváti v roku 1967 vydávania spoloèného
slovníka so Srbmi vzdali (srbská podoba tohto slovníka
napriek tomu vyla v Matici srbskej v Novom Sade
v iestich zväzkoch). V roku 1985 Chorváti napokon
zaèali vydáva nedokonèený rukopis chorvátskeho výkladového slovníka filológa J. Beneiæa Rjeènik hrvatskoga knjievnoga jezika od preporoda do I. G. Kovaèiæa (doteraz z neho vylo 14 zväzkov).
A v prvom roku odluky spisovnej chorvátèiny od
spisovnej srbèiny r. 1991 vyiel prvý jednozväzkový
slovník spisovnej chorvátèiny Rjeènik hrvatskoga jezika. Jeho autorom bol záhrebský kroatista Vladimir Aniæ
(1932), spoluautor (spolu s J. Siliæom) pravidiel chorvátskeho pravopisu ete pod názvom Pravopisni priruènik hrvatskoga ili srpskoga jezika (1986). Keïe
slovník V. Aniæa vyiel v èase eufórie zo samostatného
suverénneho chorvátskeho tátu i samostatnosti spi-

sovnej chorvátèiny, sama chorvátska jazykoveda vari
i pod tlakom oiveného silného protisrbského purizmu, ktorý sa prejavil nielen takmer troma desiatkami
puristických príruèiek, vyèítala mu ete srbizmy, resp.
nedostatoènú odlíenos chorvátskej spisovnej lexiky
od srbských lexikálnych prvkov.
Chorvátska jazyková prax vak prijala výkladový
slovník V. Aniæa ve¾mi priaznivo, o èom svedèí aj skutoènos, e do konca storoèia vyiel tento slovník vo
vysokých nákladoch ete v ïalích dvoch vydaniach.
Vzh¾adom na kritiku výkladového slovníka V. Aniæa sa
oèakávalo, e nový výkladový slovník chorvátskeho
jazyka Rjeènik hrvatskog jezika prinesie zásadné korektúry do lexikálnej normy súèasnej spisovnej chorvátèiny. Takéto oèakávanie umocòovala aj skutoènos, e
tvorcom koncepcie tohto slovníka bol D. Brozoviæ, projektant samostatnosti spisovnej chorvátèiny, ale i dve
reprezentatívne vydavate¾stvá, v ktorých vyiel  Lexikografický ústav a kolská kniha. Porovnávaním tohto
výkladového slovníka s výkladovým slovníkom V. Aniæa
dochádzame vak k záveru, e pri výbere slov medzi
týmito dvoma výkladovými slovníkmi niet podstatnejieho rozdielu. Rozsahom sú to slovníky pribline rovnaké, obidva obsahujú okolo 60.000 slov (recenzovaný
slovník obsahuje 64.000 slov, 3.400 frazelogizmov
a 3.900 syntagiem). Ak je rozsah nového výkladového
slovníka o nieèo väèí, budú to najmä neologizmy, cudzie slová a termíny, spresnené pod¾a potreby latinským ekvivalentom najmä z oblasti biológie èi zoológie. Podstatnejie sú vak medzi nimi rozdiely v chápaní
tzv. srbizmov, v ich tylistickom hodnotení i v lexikografickom spracovaní a v spojitosti s tým sú rozdielne
i týlové a tylistické hodnotenia viacerých lexém.
Prirodzene, ak bola otázka tzv. srbizmov osobitne
aktuálna v chorvátskej jazykovede celé ostatné desaroèie minulého storoèia, pravdepodobne sa nemohla neodrazi ani pri spracúvaní výkladového slovníka, ktorý má
plni najmä normatívnu funkciu. Prekvapuje vak, e
v recenzovanom slovníku chýba k srbizmom východiskové stanovisko autorov èi redakcie slovníka, v ktorom
by boli vysvetlené zásady výberu slov práve vzh¾adom
na srbizmy, o ktorých sa v ostatnom desaroèí
v chorvátskej jazykovede ve¾a písalo. Absenciu takéhoto stanoviska si mono vysvetli vari tak, e sa autori
rozhodli k citlivej otázke srbizmov sa v tomto normatívnom slovníku u nevraca, a teda do výkladového slovníka zaradili iba chorvátsku lexiku. Takéto rieenie je
celkom pochopite¾né vzh¾adom na to, e iba rok pred
vydaním tohto slovníka vyla ve¾ká príruèka jazykovej
správnosti Hrvatski jezièni savjetnik (1999) i so slovníkom, v ktorej sa otázke prevzatých slov, a teda
i srbizmom venuje dos pozornosti u v rozsiahlej teoretickej èasti, ale osobitnými znakmi a symbolmi sa na ne
poukazuje aj v slovníkovej èasti. Takýto predpoklad by
potvrdzovala aj skutoènos, e recenzovaný slovník sa
v podstate pridàa lexiky tejto príruèky. Ak teda autori
chorvátskeho výkladového slovníka Rjeènik hrvatskog
jezika necítili potrebu vysvet¾ova zásadu vzahu k srbizmom, mohlo by to svedèi o tom, e lexika súèasnej
spisovnej chorvátèiny je relatívne ustálená. Lene pre
pouívate¾a tohto slovníka potom zostáva nie celkom
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jasná funkcia ípky (→), ktorá by v tomto slovníku mala
implikatívnu funkciu s cie¾om vyznaèova vzahy medzi slovami v slovnej zásobe chorvátskeho jazyka. Avak
ípka (→) sa v spomenutej akademickej príruèke Hrvatski jezièni savjetnik pouíva na vyznaèovanie najmä tzv.
srbizmov, teda cudzích prvkov v spisovnej chorvátèine,
a tak funkcia ípky v desiatkach prípadov typu dozvoliti
→ dopustiti, izviniti → oprostiti, talas → val, van → izvan,
uslov → uvjet a iných je v oboch publikáciách podstatne
odliná. Súèasné pouívanie oboch týchto príruèiek
s rozdielnou funkciou ípky (→) môe vyvoláva u pouívate¾a rozpaky. Prirodzene, takéto rozpaky sú opodstatnené tým viac, ak budeme ma pritom navye na
zreteli skutoènos, e v diferenciálnom slovníku spisovnej srbèiny a chorvátèiny V. Brodnjaka Razlikovni rjeènik srpskoga i hrvatskoga jezika (1991) sa medzi spisovnou srbèinou a spisovnou chorvátèinou uvádza a 30.000
odliných lexém.
Z rozlièného chápania srbizmov a zrejme i nespisovných slov v dvoch výkladových slovníkoch vyplývajú aj rozdiely pri týlových a tylistických kvalifikátoroch heslových slov. Ak ípka (→) bez tylistického
kvalifikátora má skutoène iba funkciu implikatívnu (ako
spravidla v encyklopedických príruèkách), potom sa
chápanie srbizmov v spisovnej chorvátèine v tomto
slovníku dostáva zásadne do iného svetla. Bude to podstatná korekcia chápania srbizmov v chorvátskej jazykovede, prezentovaná v ostatných desiatich rokoch
v troch desiatkach puristických príruèiek, ale najmä
v spomenutom diferenciálnom slovníku V. Brodnjaka.
V recenzovanom slovníku sa teda osobitne tieto slová
ako srbizmy nevyznaèujú, le sa zaraïujú do vzahov
k tylisticky neutrálnym chorvátskym slovám.
V slovníku sa pritom prejavuje tendencia posilni spochybnenú spisovnos lexiky kajkavskej a èakavskej
proveninecie, jednak lexiky spisovnej chorvátèiny
z konca 19. st., pred jej vstupom do symbiózy so spisovnou srbèinou. Tie sa vynímajú najmä pri netradiènom tylistickom hodnotení. Napr. lexémy ako dad,
dadjeti, rabiti, rabljen èi hrvatina a mnohé iné sa
uvádzajú bez tylistických kvalifikátorov, zatia¾ èo
v slovníku V. Aniæa sa ete oznaèujú ako slová tylisticky príznakové. Návrat k spisovnej chorvátèine obdobia pred srbsko-chorvátskou symbiózou sa v novom
výkladovom slovníku prejavuje aj tým, e sa napríklad
dáva prednos sufixu -telj pred sufixom -lac. Porovnaj:
posjetitelj, prevoditelj, sluatelj, gledatelj oproti posjetilac, prevodilac, slualac, gledalac a iné. Zo segmentov rv-/hrv-, rð-/hrð-, ktoré boli a doteraz v jazykovedných príruèkách dubletné, nový príruèný slovník
prijíma iba segment hrv-, hrð-, napr.: hrvati, hrvaè, hrða,
hrðav a iné.
Definície významov slov sú vari presnejie v novom
slovníku, vidí sa na nich prax jadrného encyklopedického vyjadrovania troch desiatok interných pracovníkov
encyklopedického ústavu èi externých vedeckých spolupracovníkov z jednotlivých vedeckých oblastí. Významy slov sú v tomto slovníku v heslových statiach spracované detailnejie a uvádza sa v nich viac terminologizovaných významov ne v slovníku V. Aniæa. Napr. pri
slovese dati sa v tomto slovníku uvádza a estnás vý-

88

znamov, kým v slovníku V. Aniæa nachodíme pri tomto
slovese iba pä významov. Zato vak v Aniæovom slovníku nachodíme pri tomto slovese tri desiatky frazelogizmov, kým v novom slovníku iba tri frazelogizmy.
V novom slovníku nachodíme viacej významov aj pri
podstatných menách, napr. oproti dvom významom slova legenda v Aniæovom slovníku uvádza sa v novom
výkladovom slovníku osem významov, i keï poväèine
u terminologizovaných. Pri slove kazalite sa v novom
slovníku uvádza vye dvadsa exemlifikácií oznaèujúcich
druhy divadla, zatia¾ èo u V. Aniæa niet exemplifikácií.
Peèa encyklopedickosti dodáva recenzovanému slovníku i grafická stránka  pri vyznaèovaní významov slov
èi tylistických kvalifikátorov, ale i vo väèej pestrosti
typov písma. Oproti encyklopedickosti nového chorvátskeho výkladového slovníka nesporne stojí filologickos Aniæovho slovníka. Ak je v Aniæovom slovníku
aisko ete na deskriptívnosti chorvátskej lexiky, èo sa
prejavuje bohatím vyuívaním tylistických kvalifikátorov, v novom výkladovom slovníku je aisko na preskriptívnosti a tým aj na normatívnosti. Z naznaèených
rozdielov vychodí, e obidva výkladové slovníky sa navzájom dopåòajú, èo je pre súèasný stav spisovnej chorvátèiny prospené a èo pouívate¾ spisovnej chorvátèiny naisto ocení.
Nový Rjeènik hvatskoga jezika kolektívu autorov
bude ma nesporne základný význam aj pre slavistov.
Po desaroèiach neistoty, ktorú spôsobovala teória
a prax jedného chorvátsko-srbského spisovného jazyka, ale i po desaroèí pôsobenia puristických publikácií,
vydaných v eufórii samostatnej spisovnej chorvátèiny,
dostávame moderný výkladový slovník spisovnej chorvátèiny, ktorý bude dobrým východiskom i pre tvorbu
dvojjazyèných prekladových slovníkov stredného typu,
a to aj budúceho prekladového chorvátsko-slovenského slovníka.
Emil Horák

Ìàêåäîíñêàòà ëåêñèêîëîãè¼à è ëåêñèêîãðàôè¼à. Záîðíèê íà òðóäîâè îä ñîáèðîò
îäðæàí íà 15.  16. 03. Ñêîï¼å 2001.

Åäèöè¼à £àçèêîò íàø äåíåøåí, êíèãà 6. Ðåä. êîë.
Âåëêîâñêà, Ñ.  Äîäåâñkà-Ìèõàëîâñêà, Î. 
£îâàíîâà-Ãðó¼îâñêà, Å. Ñêîï¼å : Èíñòèòóò çà
ìàêåäîíñêè ¼àçèê Êðñòå Ìèñèðêîâ. 257 s.
Zborník Macedónska lexikológia a lexikografia
obsahuje 28 túdií a èlánkov z konferencie, ktorá sa
konala 15. a 16. marca 2001 v Intitúte macedónskeho jazyka Krste Misirkov v Skopje. Konferenciu zorganizovalo Oddelenie pre súèasný macedónsky jazyk;
bola venovaná trom významným osobnostiam macedónskej lingvistky  O. Jaàr-Nastevovej, T. Dimitrovskému a B. Korubinovi v rámci podujatia Dni Blagoja Korubina.
O potrebe, stave a realizácii ve¾kého macedónskeho lexikografického projektu, výkladového slovníka

macedónskeho jazyka hovorí úvodný príspevok S. Ve l k o v s k e j Çà Òîëêîâåí ðå÷íèê íà ìàêåäîíñêèîò
¼àçèê (s.7-12). Slovnú zásobu jazyka autorka charakterizuje ako kolektívnu pamä národa a seizmograf spoloèenských zmien. Zatia¾ spracovali index prvých desiatich písmen pod¾a abecedy (okolo 22.000 hesiel). Výkladový slovník macedónskeho jazyka stredného typu
v rozsahu okolo 60.000 hesiel bude ma normatívny
charakter. Pod¾a nestora macedónskej lingvistiky
K. P e e v a akademický macedónsky výkladový slovník bude obsahova okolo 100.000 hesiel. Vo svojej
túdii Ìàêåäîíñêàòà íàðîäíà ëåêñèêà è Òîëêîâíèîò
ðå÷íèê (s.16-24) podèiarkuje, e od macedónskych
lexikológov, ale aj dialektológov sa oèakávajú výsledky
vestranného systémového výskumu národného lexikálneho bohatstva. Východiskovým podkladom je spracovaný excerpèný materiál s dialektologickými túdiami pre Macedónsky dialektologický atlas, Slovník macedónskych náreèí, Veslovanský lingvistický atlas
a Karpatský dialektologický atlas, ako aj pre Slovník
macedónskych náreèí v juhovýchodnej egejskej oblasti, na ktorom eminentný macedónsky lingvista K. Peev
pracoval vye desa rokov. Vo svojej túdii sa zaoberá
i tzv. nominatívnymi (terminologickými) dialektizmami (íîìèíàòèâíè äè¼àëåêòèçìè, ãè âèêààò è òåðìèíîëîøêè) a explanáciou takýchto slov reprezentuje
zaujímavú lexiku juhozápadného, dolnovardarského,
východného a severného macedónskeho náreèia, ktorá
by pod¾a autora mala by zastúpená vo výkladovom slovníku. Zmieòuje sa aj o zaujímavom obohacovaní slovného fondu nezriedkavými sémantickými javmi  polysémiou a homonymiou. Takéto slová autor
nazýva sémantické dialektizmy (ñåìàíòè÷êè äè¼àëåêòèçìè). Známy macedónsky lexikológ a onomastik
T. S t a m a t o s k i v príspevku Çà ðå÷íèêîò íà ïðåçèìèàòà êà¼ Ìàêåäîíöèòå (s. 25-36) okrem základných metodologických postupov a koncepcie tohto typu
slovníka podáva i tatistické údaje: prvý zväzok tohto
slovníka z roku 1994 obsahuje 11.808 priezvísk (A 
¼) v abecednom usporiadaní a má 768 strán. Druhý
zväzok obsahuje 12.135 hesiel a má 796 strán. Vyiel
v roku 2001 a zahàòa priezviská v abecednom usporiadaní (M  ). Obidva slovníky spolu prezentujú 23.943
lexikálnych jednotiek macedónskeho onymického bohatstva. Pod¾a autora a redaktora tohto vzácneho macedónskeho slovníka prvý a druhý zväzok slovníka metodologicky predstavuje originálne dielo, a nie kópiu u
jestvujúcich slovníkov tohto typu, ako napríklad bulharského, po¾ského èi chorvátskeho. Na rozdiel od uvedených slovníkov bol zostavený na základe oficiálneho
súpisu obyvate¾stva v Macedónsku v roku 1961. Obsahuje údaje o frekvencii a migrácii priezvísk v uvedenom
jazykovom areáli. Obidva slovníky spolu s jestvujúcim
excerpèným materiálom predstavujú neocenite¾ný jazykový materiál pre výkladový slovník. Rovnako tak
môu by inpiraèným zdrojom pre ïalie lexikálnosémantické a sociolingvistické výskumy. Èlánok
Ëåêñèêîãðàôñêàòà îáðàáîòêà âî Îääåëåíèåòî çà
èñòîðè¼à íà ìàêåäîíñêèîò ¼àçèê (s. 37-42) V. K o s t o v s k e j prezentuje problematiku práce Historického
oddelenia Intitútu macedónskeho jazyka, najmä reali-

záciu projektu Slovník cirkevnoslovanského jazyka mecedónskej redakcie pod vedením Z. R y b á r o v e j , ktorým sa toto îddelenie zapojilo do medzinárodného projektu tvorby cirkevnoslovanských slovníkov jednotlivých redakcií (v roku 1964 pod vedením R. UgrinovejSkalovskej). Za zmienku stojí fakt, e macedónska historická lexikológia a lexikografia nadväzuje najmä na
skúsenosti a metodologické postupy zostavovate¾ov
Slovníka jazyka staroslovìnského (Praha 1966  1997),
pravda, ako uvádza autorka, koordinuje svoju prácu
s medzinárodnou komisiou pre cirkevnoslovanské slovníky pri Medzinárodnom komitéte slavistov. S. D a v k o v a - G j o r g j i e v a a G. C v e t a n o v s k i , autori recenzného príspevku Ìàêåäîíñêàòà ëåêñèêîãðàôè¼à
âî ñâåòëèíàòà íà äè¼àëåêòîëîøêèòå èñòðàæóâàà (s. 43-50) sa zamý¾ajú nad kapitálnym dielom
macedónskej lexikografie Ðå÷íèê íà ìåêåäîíñêèòå
ãîâîðè âî ¼óãîèñòî÷íèîò åãå¼ñêè äåë, òîì I. (Ñêîï¼å
1999, s. 412) od spomínaného nestora macedonistiky
K. Peeva. Autori uvádzajú známy fakt, e macedónske
juhovýchodné náreèia v egejskej oblasti predstavujú
osobitnú výskumnú atrakciu pre slavistov  v súvislosti
s otázkami týkajúcimi sa náreèového základu staroslovienskeho jazyka a navye tieto náreèia sa nachádzajú
vo fáze zániku. Citujúc po¾skú macedonistku a slavistku
Z. T o p o l i n s k ú , e slovník K. Peeva je jedineèným
a neocenite¾ným dielom pre budúci macedónsky etymologický slovník (v príprave) i pre inoslovanské
etymologické slovníky, poukazujú na nesmierny význam
autorovej viac ne 40-roènej tvorivej práce, ktorou autor tohto vzácneho slovníka participoval takmer na vetkých jestvujúcich a rodiacich sa kapitálnych dielach macedónskej lexikológie, lexikografie a dialektológie.
Ïalie príspevky pribliujú èitate¾om zborníka lexikologickú a lexikografickú prácu macedónskych lingvistov, ktorým konferencia bola venovaná. V zaujímavej túdii Çà àíàòîìñêèòå ëåêñåìè âî òðóäîâèòå íà Îëèâåðà £àøàð-Íàñòåâà îá¼àâóâàíè âî
ñïèñàíèåòî Ìà êåäîíñêè ¼àçèê V. D r v o  a n o v predstavuje vzácnu osobnos macedónskej lingvistiky, polyglotku O. J a  a r - N a s t e v o v ú (1922 
2000), ktorá okrem macedónèiny ovládala francúzsky,
taliansky, rumunský, turecký a albánsky jazyk a výskumne sa orientovala predovetkým na jazyky
v kontakte, najmä z aspektu balkanológie, prièom macedónska historická lexikológia bola jej prvoradým záujmom. Písala o turcizmoch a macedónskych kalkoch
z tureètiny, o albánskych slovách v macedónèine, o lexikálnych balkanizmoch v macedónèine i o vzájomnej
interfrerencii balkánskych jazykov. V predkladanej tudii
autor analyzuje devätnás slov z anatomickej lexiky na
podklade publikovyných výskumov O. Jaar-Nastevovej v macedóskom èasopise Ìàêåäîíñêèîò ¼àçèê.
V èlánku Èíòåðåñîò íà Òîäîð Äèìèòðîâñêè
çà ìàêåäîíñêàòà ëåêñè÷êà ïðîáëåìàòèêà (s. 6873), autorka O. D o d e v s k a- M i c h a j l o v s k a predstavuje èitate¾om zborníka osobnos macedónskeho spisovate¾a a jazykovedca T. D i m i t r o v s k é h o (1922
 2000), najmä jeho aktívnu úèas pri vypracúvaní zásad macedónskej terminológie, ïalej ako spolutvorcu
trojzväzkového macedónskeho výkladového slovníka
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s výkladom heslových slov v srbèine. T. Dimitrovský
bol i spoluautorom prekladového macedónsko-anglického slovníka a autorsky sa podpísal pod Diferenèný
rusko-macedónsky slovník, Slovník macedónskej ¾udovej poézie, Slovník literárnovedných výrazov a Frazeologický slovník macedónskeho jazyka, ktorého vydania sa nedoil. V Macedónsku je veobecne známy jeho
slovník Ðå÷íèêîò íà Áåëè ìóãðè íà Êî÷î Ðàöèí.
K. A n g e l o v v práci Ñðáèçìèòå îáðàáîòåíè
íèç êíèãèòå £àçèêîò íàø äíåøåí îä Áëàãî¼à
Êîðóáèí (s.74-81) analyzuje vplyv srbèiny na macedónèinu za posledných pädesiat rokov na podklade lingvistického diela B. K o r u b i n a , prièom kontatuje, e
tento vplyv bol silný a spôsobil váne zmeny
v macedónskej slovnej zásobe. Autor príspevku tento
jav vysvet¾uje ako dôsledok kontaktov dvoch jazykov
v jednom tátnom útvare, pôsobenia tlaèe, televízie,
literatúry a podobne. Problematiku srbizmov v macedónèine ilustruje na príklade plnovýznamových slov
z piatich zoitov £àçèêîò íàø äåíåøåí B. Korubina,
ktorý viedol aj Jazykový kútik a usiloval sa zachova
stabilitu macedónskej slovnej zásoby.
Aktuálnu problematiku macedónskej lexikálnej
sémantiky, dialektológie a lexikografie prezentuje
v zborníku ïalích 20 príspevkov týchto autorov:
. C v e t k o v s k i : Ñóì êàêî ïîëíîçíà÷åí ãëàãîë?
(s. 82-87), ¼. S p a s o v : Äàëè ïðåôèêñèòå ìîæàò
äà ñå ïðåòñòàâóâààò âî ñàìîñòî¼íè ëåêñèêîãðàôñêè ñòàòèè (s. 88-98), L. G j o r g j i e v s k a T a n t u r o v s k a : Çà òðåòìàíîò íà äâå ãðóïè
çáîðîâè âî Òîëêîâåí ðå÷íèê (s. 99-108), S. S a z d o v : Çà ìåòàôîðñêàòà îñíîâà íà ïðåíåñåíîòî
çíà÷åå (s. 109-118), F. S t e f a n o v s k a - R i s t e s k a : Îêîëó ëåêñè÷êèòå ïîêàçàòåëè íà ìîäàëíîñòà
(s. 119-125), L. P a n d e v a : Âîåíàòà òåðìèíîëîãè¼à
âî ìàêåäîíñêèîò ëèòåðàòóðåí ¼àçèê (s. 126-131),
V. D e s p o d o v à : Ç áîðîîáðàçóâà÷êè ìîä åëè âî
Òðñêàâå÷êèîò åóõîëîãèóì îä 13. âåê (s. 132-143),
L. M a k a r i o s k a : Öðêîâíîñëîâåíñêàòà ëåêñèêà êàêî
îäðàç íà ñðåäíîâåêîâíàòà ìàòåðè¼àëíà êóëòóðà
(s. 144-153), K. T r a j k o v a : Çà íåêî¼ íàçèâè íà
ñàäîâè âî öðêîâíîñëîâåíñêèòå òåêñòîâè (s. 154l60), E. £ î v a n o v a - G r u j o v s k a : Íà÷èíè íà
èçðàçóâàå íà îñîáèíàòà ìàëî æèâîòíî âî
ìàêåäîíñêèîò ¼àçèê (s. 161-163), E. R a l i p o v s k a :
Îáèä çà ñåìaíòè÷êî ïðåäñòàâóâàå íà ëåêñè÷êî/
ñåìàíòè÷êàòà ãðóïà ñî àðõèñåìà îâîø¼å (s. 164173), M. K o r b a r - B e l è e v a : Ïóðäå, êðæå, ðóë÷å
è äðóãè ñèíîíèìè âî ìàêåäîíñêàòà äè¼àëåêòíà
ëåêñèêà (s. 174-179), S. D a v k o v a - G j o r g j i e v a :
Ìàñà è ñòîë âî ìàêåäîíñêèòå äè¼àëåêòè (s. 180188), M. Markoviè  D. G e g j o v s k i : Íàçèâèòå çà
ëîâ âî ñëîâåíñêèòå äè¼àëåêòè (s. 189-192),
V. L a b r o s k a : Îä ëåêñèêàòà íà êè÷åâñêèîò ãîâîð
(s. 193-199), G. C v e t a n o v s k i : Ãëàãîëèòå ñî
çíà÷åíèå ìåíóâàå íà âëàêíî êà¼ äîáèòîêîò âî
äè¼àëåêòèòå íà ìàêåäîíñêèîò ¼àçèê (s. 200-207),
¼. S t a n k o v s k a : Çà ãëàãîëñêèòå îáðàçóâàà êà¼
òîïîíèìèòå ñî ñóôèêñîò èöà (s. 208-223), M.
M o m i r o v s k a : Èìèà îä æèâòèíñêèîò ñâåò
çàñâåäî÷åíè âî ïðåçèìèàòà êà¼ Ìàêåäîíöèòe
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(s. 224-230), E. J a è e v a - U l è a r : Çà íåêî¼ áèîíèìè
âãðàäåíè âî ìàêåäîíñêàòà òîïîíèìè¼à (s. 231-238),
L. G u  e v s k a : Òîïîíèìè îáðàçóâàíè îä èìåíêè êîè
îçíà÷óâààò îïøòåñòâåíè ôóíêöèè è çàíèìàà
(s. 239-253).
Recenzovaný zborník predkladá lexikológom, lexikografom, dialektológom a irej slavistickej obci, ale
aj balkanológom, zaujímavé a hodnotné túdie a èlánky,
avak jeho obsah ve¾a vypovedá i o súèasnom zloitom
stave macedónskej lexikológie a lexikografie, ktorý je
výsledkom nepokojného kultúrno-historického vývinu
v tomto multikultúrnom a multijazykovom balkánskom
priestore. Recenzovaný zborník je svedectvom úctyhodnej práce v neièlivých spoloèensko-ekonomických
a politických podmienkach, v ktorých macedónska lexikológia a lexikografia produkuje kapitálne lexikografické diela, významné najmä z národného a kultúrneho
aspektu. Pevne veríme, e v najbliej budúcnosti takýmto dielom bude dlho oèakávaný výkladový slovník
macedónskeho jazyka.
Radmila Horáková

Á ÐÁÎÐÈ, Á.: Î jåçè÷êîì ðàñêîëó. Ñîöèîëèíãâèñòè÷êè îãëåäè 1.

Öåíòàð çà ïðèìååíó ëèíãâèñòèêó. Áåîãðàä 
Ïðîìåòå¼, Íîâè Ñàä 2000. 476 s.

Á ÐÁÎÐÈ, Á.: Ñ jåçèêà íà jåçèê. Ñîöèîëèíãâèñòè÷êè îãëåäè 2.

Öåíòàð çà ïðèìååíó ëèíãâèñòèêó. Áåîãðàä 
Ïðîìåòå¼, Íîâè Ñàä 2001. 375 s.
Pri rozpade umelej symbiózy srbského a chorvátskeho jazyka, ktorá sa prezentovala pod dvoma názvami
 srbsko-chorvátsky alebo chorvátsko-srbský jazyk  nesporne hlavnú úlohu zohrali chorvátski jazykovedci.
Zápas za samostatnos chorvátskeho spisovného jazyka
môeme pozorova u od druhej polovice 60-tych rokov minulého storoèia, keï na chorvátskej strane dochádzalo k spochybòovaniu tzv. Novosadského dohovoru o spoloènom srbsko-chorvátskom èi chorvátsko-srbskom jazyku Srbov a Chorvátov. Ak chorvátski jazykovedci zaèali pouíva termín hrvatski knjievni jezik u
ove¾a skôr, ne dolo k rozpadu spomenutej symbiózy,
srbskí jazykovedci ete nieko¾ko rokov po rozpade bývalej Juhoslávie a po definitívnom osamostatnení sa spisovnej chorvátèiny pouívali zdvojený názov tohto jazyka. Ak po osamostatnení sa spisovnej chorvátèiny,
v Chorvátsku vznikol silný protisrbský purizmus, v Srbsku
sa protichorvátsky purizmus neprejavil. Napokon pripravenos Chorvátov ïalej si normova
a usmeròova ïalí vývin spisovného jazyka je preukazná v tom, e v prvom desaroèí samostatnosti vydali
základné normatívne príruèky: akademickú gramatiku
spisovnej chorvátèiny dva normatívne príruèné jednozväzkové slovníky (prvý hneï v roku 1991, druhý v roku
2000) i ve¾kú normatívnu príruèku jazykovej správnosti

(1999). Srbskí jazykovedci akoby neboli na jazykovú
odluku spisovnej chorvátèiny pripravení. Komplexnejie na òu reagovali a v publikácii Ñðïñêè ¼åçèê, ktorá
vyla v roku 1996 v po¾skom Opole v sérii publikácií
o stave slovanských spisovných jazykov na konci minulého storoèia.
Komplexný poh¾ad na rozpad srbsko-chorvátskej
jazykovej symbiózy napokon dostávame zo srbskej strany a z dvoch recenzovaných publikácií srbského lingvistu Branislava Brboriæa. Prvá vyla pod názvom
O jezièkom raskolu, druhá pod názvom S jezika na jezik.
Obidve publikácie vyli so spoloèným podnázvom Sociolingvistièki ogledi I. a II. Tento podnázov ich napokon spája do jedného celku. Recenzované dve publikácie
B. Brboriæa nepredstavujú syntetický poh¾ad na vzah
spisovnej srbèiny a spisovnej chorvátèiny, akýsi pendant k teoretickým prácam chorvátskeho lingvistu
D. Brozoviæa, ktorý rozpracúval teóriu samostatnosti
spisovnej chorvátèiny. B. Brboriæ toti nie je srbista, ani
nepracoval v teoretickej jazykovede. Ako anglista pracoval v riadiacich orgánoch kultúry, medzinacionálnych
i jazykových vzahov. Takmer tyri desiatky rokov rieil zloité sociolingvistické otázky v praxi, reagoval na
ne, diskutoval a písal o nich. Preto prevanú èas recenzovaných publikácií tvoria aktuálne texty u skôr
publikované a neraz i polemické. B. Brboriæ vo svojich
dvoch publikáciách ani neobhajuje pôvodnú symbiózu,
ani neodmieta monos jej ïalej existencie, le sa usiluje vo svojich dvoch publikáciách prinies èím obsiahlejí materiál o vzahu týchto dvoch spisovných jazykov v spomenutej symbióze za posledných pädesiat
rokov, najmä od druhej polovice 60-tych rokov minulého storoèia, keï chorvátski jazykovedci zaèali vyslovova váne dôvody pre samostatnos spisovnej chorvátèiny èi samostatnos obidvoch týchto spisovných
jazykov.
Prvá publikácia prináa materiály o jazykovej situácii v Juhoslávii od roku 1967, keï Chorváti verejne vystúpili proti spoloènému spisovnému jazyku so Srbmi kolektívnou deklaráciou pod názvom Deklaracija o nazivu
i poloaju hrvatskog knjievng jezika, ktorú podpísalo
19 najvyích chorvátskych kultúrnych a vedeckých ústavov; v tom istom roku vyla reakcia na túto deklaráciu zo
strany srbských spisovate¾ov pod názvom Predlog za razmiljanje. V desiatich kapitolách tejto publikácie B. Brboriæ podáva obraz vzahov a fungovania spoloèného srbsko-chorvátskeho èi chorvátsko-srbského jazyka a do
roku 1991, keï dolo k rozpadu bývalej Juhoslávie a s ním
aj k odluke spisovnej chorvátèiny. V tejto èasti B. Brboriæ
vestranne podáva sociolingvistický obraz vzahov vtedy
dvoch variantov jedného spoloèného spisovného jazyka
dvoch národov, úsilia jazykovedcov, ale i politikov udra
tento spoloèný jazyk organizovaním sympózií a porád
o tandardnosti tohto jazyka, o jeho ústavnoprávnom
postavení vo vzahu k zloitým nacionálnym otázkam
v bývalej Juhoslávii. Aj keï B. Brboriæ nehovorí o nevyhnutnosti rozpadu umelej symbiózy, po preèítaní jeho prvej publikácie dochádzame k záveru, e za danej jazykovej
situácie pri zloitých nacionálnych vzahoch, pri rozdielnej historickej skúsenosti Srbov a Chorvátov, bol rozpad
tejto jazykovej symbiózy napokon nevyhnutný.

V druhej publikácii S jezika na jezik B. Brboriæ rozoberá taktie v desiatich kapitolách jazykovú situáciu
Srbov od roku 1991, teda od rozpadu srbsko-chorvátskej symbiózy, do roku 2000. Rozpad tejto symbiózy
objektívne hodnotí ako proces, ktorý prebiehal ako
sprievodný jav postupného rozpadu bývalej Juhoslávie
ó çíàêó ãîòîâî íåïðåêèäíå ¼åçè÷êå êðèçå, ò¼. ñðïñêîõðâàòñêîãà ñòàíäàðäíî¼åçè÷êîã ðàñêîëà (s. 6).
Ak sme pri prvej publikácii oceòovali osobnú úèas
jej autora v daných procesoch, platí to rovnako
i o druhej publikácii. B. Brboriæ je v tomto období ústrednou osobnosou srbskej sociolingvistiky so zameraním
na tandardizáciu. V tejto publikácii u prevaujú viacej
teoretické úvahy zamerané na ïaliu perspektívu vývinu spisovnej srbèiny. Prirodzene, nechýbajú v nej analýzy jej súèasného stavu. Ani v tomto období nie je
toti jazyková situácia Srbov jednoduchá. Znaène ju
skomplikovali a ïalej komplikujú politické rieenia po
rozpade bývalej Juhoslávie. Spisovná srbèina sa odvtedy realizuje v troch tátnych útvaroch: v Srbsku, v Èiernej Hore a v Srbskej republike (v Bosne a Hercegovine)
i v srbskej enkláve v Chorvátsku. V Èiernej Hore prevládajú tendencie kodifikova na srbskom spisovnom
tandarde vlastný èiernohorský spisovný jazyk, v Bosne a Hercegovine vzniká zasa na srbsko-chorvátskom
spisovnom tandarde bosniansky èi bosniacky spisovný
jazyk. Navye v spisovnej srbèine sa pouíva i srbská
cyrilika i latinka, v spisovnej srbèine je moná dvojaká
výslovnos èi dvojaké písanie pôvodného jatu (ì).
Z textu druhej publikácie B. Brboriæa vyplýva, e
srbská jazykoveda v súèasnosti stojí pred celým radom
nerieených základných otázok. Autor kriticky pripúa, e srbská jazykoveda v minulosti venovala málo
pozornosti otázke spisovnosti, a teda i teórii a praxi
jazykovej kultúry  na rozdiel napríklad od chorvátskej
jazykovedy  a usmeròovaniu vývinu spisovnej srbèiny. Potvrdzuje to aj taká skutoènos, e v súèasnosti na
územiach, kde sa pouíva spisovná srbèina, jestvuje najmenej pä rozdielnych pravopisných príruèiek. Preto
srbskí jazykovedci osnovali v roku 1997 pri Srbskej
akadémii vied najvyí orgán, ktorý sa bude stara
o spisovný jazyk, jeho vedecký opis, kultivovanie
a usmeròovanie jeho vývinu.
Dve sociologické publikácie B. Brboriæa majú podstatný význam najmä pre osvetlenie skrytých vzahov
spisovnej srbèiny a spisovnej chorvátèiny za ich spoloèného jestvovania. Ve¾a svetla vnáajú i do rozpadu
ich vzájomnej symbiózy u tým, e B. Brboriæ prináa
aj významný autentický materiál nielen pozorovate¾a,
ale i priameho úèastníka tohto rozpadu, ktorý mal
monos pozorova ho zblízka èi a zvnútra, a to
v irích spoloèenských i politických súvislostiach bývalej Juhoslávie. Navye je to zo srbskej strany prvý
takýto dôkladný poh¾ad. Ve¾mi cenné sú dve sociolingvistické publikácie B. Brboriæa i pre slavistov  srbistov a kroatistov  , lebo mnostvo informácií a faktov,
ktoré B. Brboriæ prináa, im pomôe objektívnejie spozna a prehodnoti zloité vzahy týchto dvoch slovanských spisovných jazykov.
Åmil Horák
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Odiiel slavista a ve¾ký priate¾ Slovákov
L. N. Smirnov

Zo správy o èinnosti Slavistického kabinetu SAV za rok 2002

V smutnom duièkovom období (27. novembra
2001) dotåklo ¾achetné srdce 73-roèného popredného
ruského slovakistu a slavistu Leva Nikandrovièa Smirnova. Vo vetkých z nás, èo sme sa s ním poèas jeho
pracovných pobytov na Slovensku i mimo neho (na
vedeckých konferenciách a medzinárodných slavistických zjazdoch) stretávali, zanechal hlboké presvedèenie o vysoko erudovanom a zapálenom bádate¾ovi. Staèí
u len uvies fakt, e bibliografia jeho slovakistických
prác obsahuje vye 100 bibliografických poloiek
a ïalích sto z oblasti inej problematiky (bádal aj ako
bohemista a bulharista).
Podrobnejie údaje o L. N. Smirnovovi a jeho význame pre svetovú slavistiku i pre jazykovednú a literárnovednú slovakistiku príleitostne priniesol V. Blanár
(Slavica Slovaca, 1988, roè. 23, è. 1, s. 80-83), . Lipták
(Slavica Slovaca, 1998, roè. 33, è. 2, s. 157-158)
a v nekrológu S. Ondrejoviè (Slovenská reè, 2002, roè.
67, è. 1, s. 49-51). Na tomto mieste chceme len zvýrazni jeho zásluhy o výskum dejín slovenèiny
a slovenskej jazykovednej slavistiky. Prepracoval sa
k nim od svojej prvej monografie Ãëàãîëüíîå âèäîîáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ñëîâàöêîì ëèòåðàòóðíîì ÿçûêå (v roku 1972 jej obhajobou v Jazykovednom ústave ¼. túra SAV získal titul doktora filologických vied  DrSc.; knine vyla v Moskve v roku
1970) a po svoje vynikajúce dielo Ñëîâàöêèé ëèòåðàòóðíûé ÿçûê ýïîõè íàöèîíàëüíîãî âîçðîæäåíèÿ (Moskva 2001). Toto dielo bude zapísané do
dejín slovenskej jazykovednej slavistiky aj ako pomník
nehynúcej pamiatky na autora, lebo ho dotváral
z posledných síl, tuiac u svoj blízky koniec. Nech mi
je preto dovolené tu odcitova z jeho listu písaného
v Moskve 4. apríla 2001 toto: Äîðîãîé Øòåôàí! Èçâèíè, ÷òî ÿ òàê äîëãî íå îòâå÷àë íà Òâîå ïîñëåäíåå
ïèñüìî. Âèíîâàòà â ýòîì ìîÿ áîëåçíü ñåðäöà (ñòåíîêàðäèÿ). Óæå äâà ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöà ÿ ñèæó äîìà.
Âðà÷è ðåêîìåíäóþò ëå÷ü â áîëüíèöó, íî ÿ âñÿ÷åñêè
îòãîâàðèâàþ. Íåñìîòðÿ íà ÷àñòûå ïðèøóìû ñòåíîêàðäèè, ÿ âñå æå ïî-íåìíîãó ðàáîòàþ, äàæå íà
êîìïüþòîðå. Çà ýòî âðåìÿ ñóìåë âñåòàêè çàêîí÷èòü
ðàáîòó íàä ñâîåé ìîíîãðàôèåé Ñëîâàöêèé ëèòåðàòóðíûé ÿçûê ýïîõè íàöèîíàëüíîãî âîçðîæäåíèÿ (15 a. ë.). Aj ïalia obírna èas listu sa viae
k posledným prácam a verejným vystúpeniam na materskom pracovisku  Ústave slavistiky v Moskve. Do
tlaèe ete odovzdal publikáciu Ñëîâàöêèé ÿçûê, ktorá
vyjde v edícii ßçûêè ìèðà.
Keï pri príleitosti svojho jubilea 70 rokov preberal na Predsedníctve SAV u po druhýkrát Èestnú zlatú
plaketu SAV ¼udovíta túra za zásluhy v spoloèenských
vedách, úprimne sa teil tomu, e sa jeho vedeckej práci
dostalo takého vysokého ocenenia. Ním slovenská slavistika vzdala hold Levovi Nikandrovièovi Smirnovovi
aj ako vernému priate¾ovi slovenského ¾udu a statoènému poslovi svojej rodnej vlasti.

I. Základné údaje o pracovisku. V roku 2002 nenastali v zameraní pracoviska ani v jeho organizaènej truktúre nijaké zmeny; Slavistický kabinet SAV (SK SAV) je
vedeckovýskumným a koordinaèným centrom interdisciplinárnych slavistických výskumov v celoslovenskom
a medzinárodnom rámci.
Dvaja doktorandi v dennej forme túdia (A. kovierová a P. oltés) úspene obhájili svoje dizertaèné práce
a bola im udelená vedecká hodnos PhD. Obidvaja boli od
1. 10. 2002 prijatí do pracovného pomeru v SK SAV.
Pred vedeckou radou Filozofickej fakulty Preovskej
univerzity sa v odbore Slavistika  slovanské jazyky úspene
habilitovala Elena Krasnovská.
V SK SAV ako koliacom pracovisku v odbore Slavistika  slovanské jazyky úspene vykonali dizertaènú skúku
traja doktorandi v dennej forme túdia (D. Patrnèiaková, A.
koviera, K. eòuchová) a jedna doktorandka v externej
forme (V. Kováèová z Katolíckej univerzity v Ruomberku). Do dennej formy doktorandského túdia v SK SAV boli
prijatí dvaja noví doktorandi, do externej formy ïalí dvaja
doktorandi.
II. Vedecká èinnos. V edícii Biblia Slavica vylo
v Nemeckej spolkovej republike faksimilné vydanie rukopisu Kamaldulskej Biblie, prvého prekladu celej Biblie
do slovenèiny v 18. storoèí (Slovakische Bibel der Kamaldulenser. Band I-II. Biblia Slavica. Ed. Hans Rothe
und Friedrich Scholz unter Mitwirkung von Ján Doru¾a.
Paderborn  München  Wien  Zürich : Ferdinand Schöningh 2002. 920 + 1063 s.). Pracovníci Slavistického
kabinetu SAV predkladajú v tomto vydaní výsledky výskumu jazyka pamiatky, autorstva prekladu i okolností
jeho vzniku. Publikované výsledky výskumov prispievajú k osvetleniu dosia¾ málo preskúmanej problematiky
vo vetkých uvedených okruhoch, dokumentujú vysokú
duchovnú a jazykovú vyspelos prostredia, v ktorom
vznikol tento preklad, plne porovnate¾ný s inými vtedajími èi dovtedajími inojazyènými prekladmi.
Vedeckým publikaèným orgánom kabinetu je interdisciplinárny slavistický èasopis Slavica Slovaca vydávaný
v spolupráci s Maticou slovenskou. Publikujú sa v òom príspevky vo vetkých slovanských jazykoch a v nemèine,
angliètine a francúztine. Èlenmi redakènej rady èasopisu
boli v roku 2002 J. Doru¾a a P. eòuch, T. Grigorjanová
vykonávala funkciu výkonnej a technickej redaktorky, od
2. èísla roèníka 37 (2002) vykonáva funkciu výkonného
redaktora Peter oltés, technickým redaktorom je Marek
Ivanèík; v SK SAV sa zabezpeèuje výroba tlaèových podkladov jednotlivých èísel a vykonávajú sa vetky redakèné
práce.
V roku 2002 sa pracovníci kabinetu zúèastòovali na
rieení 7 grantových projektov Slavistického kabinetu SAV
schválených grantovou agentúrou VEGA. Vo vetkých boli
vedúcimi projektov pracovníci kabinetu a spolurieite¾mi aj
pracovníci ïalích ústavov SAV, vysokých kôl na Slovensku a v zahranièí. Väèina projektov má interdisciplinárny
a medzirezortný charakter, v dvoch projektoch spolupracujú aj zahranièní spolurieitelia. Traja pracovníci kabinetu
boli spolurieite¾mi grantových projektov iných intitúcií.
Výsledky plnenia úloh grantových projektov boli publikované v dvoch zborníkoch vedeckých túdií: Sloven-

Èes jeho pamiatke!
tefan Lipták

92

ská, latinská a cirkevnoslovanská náboenská tvorba 15. 
19. storoèia (476 s.) a Cantus Catholici a duchovná pieseò
17. storoèia v strednej Európe (184 s.). SK SAV usporiadal
25.  26. 9. 2002 v Bratislave medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Cantus Catholici a duchovná
pieseò 17. storoèia v strednej Európe (Cantus Catholici und
das Kirchenlied des 17. Jahrhunderts in Mitteleuropa), na
ktorej predniesli referáty traja pracovníci kabinetu.
Pracovníci kabinetu úèinkovali v roku 2002 aj na viacerých ïalích vedeckých podujatiach  na medzinárodnej
interdisciplinárnej vedeckej konferencii Bratislavská slavistika  porovnávací výskum slovanských filológií a kultúr,
na konferencii Slovenská reè 1932  2002 konanej 5.  6.
9. 2002 v Bratislave z príleitosti 70. výroèia vzniku èasopisu, na vedeckej konferencii s medzinárodnou úèasou Problémy a perspektívy filozofických, humanitných a sociálnych
vied, konanej v dòoch 29.  30. 4. 2002 v Modre-Harmónii
v rámci osláv 10. výroèia obnovenia èinnosti Trnavskej
univerzity, na medzinárodnom interdisciplinárnom vedeckom seminári Kniná kultúra v arii a v Bardejove 8.  10.
10. 2002 v Bardejove, na medzinárodnej vedeckej konferencii Terra Scepusiensis  stav bádania o dejinách Spia 5.
 9. 11. 2002 v Levoèi, na vedeckom kolokviu Európske
korene slovenskej kultúry a civilizácie 15. 11. 2002 v Bratislave, na jubilejnej medzinárodnej vedeckej konferencii Bãlgarskijat ezik  istorija, nastojate, bãdete 3.  7. 10. 2002
v Sofii, na medzinárodnej vedeckej konferencii Musikzentren in Mitteleuropa im 17. und 18. Jahrhundert 7.  8. 6.
2002 v Brne. Výsledky svojich vedeckých výskumov prezentovali pracovníci kabinetu aj na ïalích domácich konferenciách, sympóziách a iných odborne zameraných podujatiach.
Osobitne poteite¾ný je rozvoj interdisciplinárnej spolupráce, ktorá sa úspene rozvíja v priebehu spoloèného
rieenia projektov SK SAV, ktoré sa koncepène zakladajú na
interdisciplinarite, prekraèujúcej hranice rezortov i tátov.
Výsledky tejto spolupráce mono zrete¾ne vidie v publikáciách a túdiách uverejòovaných najmä vo vedeckých zborníkoch SK SAV. Nai domáci i zahranièní partneri si vysoko
váia túto spoluprácu. Ukázalo sa to o. i. aj v posudkoch
nezávislých expertov, ktorí najvyím moným poètom
bodov (120) ohodnotili návrh projektu Náboensko-duchovná tvorba a spisba západného aj východného obradu
15.  19. storoèia na Slovensku v európskom kontexte,
ktorý Slavistický kabinet SAV predloil ako súèas návrhu
na zriadenie centra excelentnosti SAV na svojom pracovisku. Svoju spoluprácu ochotne pris¾úbili a potvrdili aj pracoviská v Nemecku, Taliansku a na Ukrajine. V treom oddelení vied SAV (spoloèenské vedy) boli schválené projekty
(Centrá excelentnosti SAV), ktoré dosiahli v priemere 110
a 115 bodov. Rada programu centier excelentnosti SAV
neschválila návrh Slavistického kabinetu SAV pre nespåòanie interných kritérií.
Medzi významné vedeckovýskumné výsledky roku
2002 treba ráta monografiu Petra eòucha Medzi Východom a Západom. Byzantsko-slovanská tradícia, kultúra a jazyk na východnom Slovensku, ktorá prináa
celý rad nových poznatkov o pouívaní cirkevnoslovanského jazyka na východnom Slovensku v liturgickej
i mimoliturgickej oblasti.  Vysokým uznaním vedeckých kvalít náho pracovníka je udelenie tipendia nadácie Alexandra von Humboldta.
Pracovníci kabinetu vykonali v roku 2002 celý rad

výskumov v domácich aj zahranièných archívoch  v Bratislave, vo Viedni, v Budapeti, v Belehrade, v Brne a zúèastnili sa na terénnych výskumoch v gréckokatolíckych
farnostiach Preovského biskupstva, odborne spolupracovali so Slovenskou národnou galériou v Bratislave.
SK SAV má tatút koliaceho pracoviska vo vednom
odbore 73-09-9 slavistika  slovanské jazyky. tyria pracovníci kabinetu sú èlenmi spoloèných odborových komisií, jeden pracovník je predsedom spoloènej odborovej komisie pre obhajoby DrSc.
Pri rieení úloh 7 grantových projektov SK SAV sa
v roku 2002 dosiahli tieto výsledky:
1. Bulharsko-slovenský slovník. II. (L  P); vedúca
projektu Mária Koková. V roku 2002 bolo dokonèené
koncipovanie písmena M (muskat Ð mx; 339) a z písmena
H bolo skoncipovaných 433 hesiel, zredigovaných bolo
1347 hesiel písmena L. Vedúca projektu priebene excerpovala pramene (zákonníky, vyhláky, encyklopédie, odbornú a umeleckú literatúru a periodickú i dennú tlaè), pravidelne sa konali porady s vedeckým redaktorom. 
M. Koková v èase pracovného pobytu v Bulharsku v rámci MAD konzultovala s bulharskými redaktorkami viaceré
otázky spojené najmä s odbornou terminológiou a neplnovýznamovými slovami a excerpovala doklady z kartotéky
Ústavu bulharského jazyka. Vypracovala túdiu K§m leksikalizacita na frazeologinite edinici.
2. Slovenská a latinská teologická a apologetická spisba 15.  18. storoèia v Uhorsku (rukopisné a tlaèené pramene); vedúca projektu Elena Krasnovská. V roku 2002 sa
prepísalo do poèítaèa 495 strán diela Vitae Patrum aneb
iwoti Otcù 1764, pokraèovalo sa v transliterácii apologetického diela . Dubnicaiho z roku 1719 a náboenského
diela J. Valaíka z roku 1768. Spolurieitelia grantovej úlohy
sa zúèastnili na vedeckých konferenciách, pripravili vedecké túdie z problematiky prameòov vybratých na vydanie,
pripravuje sa ich jazykovo-historická a kulturologická interpretácia. Èiastkové výsledky výskumu, ktoré odzneli ako
referáty na medzinárodných vedeckých konferenciách, boli
publikované v zborníkoch Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboenská tvorba 15.  19. storoèia a Cantus
Catholici a duchovná pieseò 17. storoèia v strednej Európe.  Pod¾a závereèného hodnotenia projektu Vedeckou
grantovou agentúrou Ministerstva kolstva SR a SAV (VEGA)
splnil tento projekt plánované ciele.
3. Duchovná pieseò v cyrilských rukopisoch z východného Slovenska a cyrilo-metodský odkaz; vedúci
projektu Peter eòuch. V rámci rieenia grantového projektu boli v závereènom roku rieenia publikované výsledky základného terénneho a archívneho výskumu,
ktorý sa priebene uskutoèòoval poèas celého trojroèného rieite¾ského obdobia: Vyla monografia vedúceho rieite¾ského kolektívu Petra eòucha Medzi Východom
a Západom. Byzantsko-slovanská tradícia, kultúra a jazyk na východnom Slovensku (288 s.), ktorá prezentuje
výsledky archívnych výskumov cyrilskej rukopisnej spevníkovej tvorby paraliturgických piesní 18. a 19. storoèia, významným výsledkom rieenia grantového projektu je obhájená dizertaèná práca Petra oltésa Vývin
etnických a náboenských pomerov v Zemplínskej stolici
v 18. storoèí. Autor skúma procesy etnických a náboenských zmien v stolici i podmienky, ktoré vplývali na
formovanie a rozvoj modernej národnej identity v 18. storoèí. Medzi významné výsledky patria aj túdie publiko-
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vané vo vedeckých èasopisoch a zborníkoch, v ktorých
sa predkladajú výsledky skúmania problematiky cyrilometodskej tradície, paraliturgickej piesòovej tvorby, národnostnej a konfesionálnej mobility i etnicko-konfesionálneho zloenia obyvate¾stva na východnom Slovensku. Rieitelia projektu predniesli v roku 2002 referáty
na medzinárodných vedeckých konferenciách a sympóziách, v rámci popularizácie výsledkov rieenia grantového projektu odzneli na rozhlasovej stanici Rádio Slovensko a Devín pôvodné rozhlasové relácie a na rozhlasovej stanici Regina v Koiciach odznel rozhovor s vedúcim rieite¾ského kolektívu o perspektívach výskumu
byzantskej obradovej tradície na východnom Slovensku.
 Pod¾a závereèného hodnotenia projektu Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva kolstva SR a Slovenskej
akadémie vied (VEGA) splnil tento projekt plánované
ciele vynikajúco.
4. Cantus Catholici  prvý slovenský katolícky spevník
(kritické vydanie); vedúci projektu Ladislav Kaèic. V roku
2002 pokraèovalo kolacionovanie prepísaných textov, transkribovali sa melódie duchovných piesní, skúala sa aplikácia analytického programu urèeného pôvodne na Kamaldulskú Bibliu, pokraèoval individuálny výskum dobových
liturgických súvislostí spevníka Cantus Catholici  referát
na konferencii. Ako jeden z hlavných výstupov sa uskutoènila medzinárodná interdisciplinárna konferencia Cantus
Catholici a duchovná pieseò 17. storoèia v strednej Európe
(25.  26. 9. 2002), z ktorej vyiel rovnomenný zborník
referátov (184 strán).  Pod¾a závereèného hodnotenia
projektu Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva kolstva SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA) splnil tento
projekt plánované ciele vynikajúco.
5. Vedecké vydanie rukopisu tzv. Kamaldulského slovníka z roku 1763; vedúci projektu Ján Doru¾a. V roku 2002
bolo skolacionovaných 698 strán textu slovníka prepísaných do poèítaèa, dokonèili sa práce na tvorbe poèítaèového programu, ktorý umoòuje zostavi abecedný register
slovenskej slovnej zásoby z latinsko-slovenského slovníka
s uvedením vetkých potrebných údajov a umoòuje ïalie
textové operácie.  Pokraèovalo sa v tvorbe komentárov
k faksimilnému vydaniu slovníka, ktorý by mal vyjs v edícii
Biblia Slavica v Nemeckej spolkovej republike.  Vedúci
projektu uverejnil túdiu O jazyku Kamaldulskej Biblie
a Kamaldulského slovníka.  Pod¾a závereèného hodnotenia projektu Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva
kolstva SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA) splnil tento projekt plánované ciele vynikajúco.
6. Rusko-slovenský právnicko-ekonomický slovník;
vedúca projektu Tatjana Grigorjanová. Práce na rieení projektu prebiehali pod¾a plánu. Grantová úloha bola splnená
a slovník v rozsahu 32 AH je pripravený do tlaèe (SPN,
2003).  Pod¾a závereèného hodnotenia projektu Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva kolstva SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA) splnil tento projekt plánované ciele vynikajúco.
7. Slováci na Zakarpatskej Ukrajine a slovenskoukrajinské pomedzie; vedúci projektu tefan Lipták. Vedúci
projektu sa aktívne zúèastnil na medzinárodnej vedeckej
konferencii v Bratislave (14.  15. 11. 2002) s referátom
Slováci na Zakarpatskej Ukrajine a slovensko-ukrajinské
pomedzie.  Zástupca vedúceho projektu doc. L. Bartko
a spolurieite¾ka projektu doc. N. Dzendzelivska sa aktívne zúèastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii
v Preove (13.  14. 9. 2002) a predniesli referáty (Odraz
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slovensko-ukrajinských jazykových kontaktov v toponymii
zakarpatských Slovákov). Spolurieite¾ka projektu
doc. N. Dzenzelivska sa aktívne zúèastnila aj na medzinárodnom sympóziu v Uhorode 16. 10. 2002 a predniesla referát Do pytaòòa slovackoji kolonizaciji v Zakarpai.  Spolurieite¾ ¼. Haraksim vypracoval túdiu Slováci
na Zakarpatskej Ukrajine.  V súvislosti s rieením úloh
projektu pokraèovalo túdium nahrávok a prepísaných
textov a konali sa pracovné rokovania spolurieite¾ov
v Preove a v Bratislave v rámci prípravy kolektívneho
referátu na XIII. medzinárodný zjazd slavistov v ¼ub¾ane
(Slovenské náreèia na Zakarpatskej Ukrajine vo svetle jazykových kontaktov).  Pod¾a závereèného hodnotenia projektu Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva kolstva SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA) splnil tento
projekt plánované ciele vynikajúco.
Ladislav Kaèic bol v roku 2002 spolurieite¾om grantového projektu Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave Hudobná kultúra 16.  18. storoèia na
území Slovenska  regionálne pecifiká, európske súvislosti. V rámci rieenia úloh tohto projektu uskutoènil výskum
(5 dní) vo Viedni, na medzinárodnej konferencii Musikzentren in Mitteleuropa im 17. und 18. Jahrhundert (Brno 7. 
8. 6. 2002) predniesol referát Zwischen Wien und Preßburg:
Musik des 17. und 18. Jahrhunderts zwischen Zentrum und
Peripherie? Ïalí referát predniesol na medzinárodnom vedeckom seminári Hudobná kultúra 16.  18. storoèia na
území Slovenska  európske súvislosti, regionálne pecifiká
(Bratislava 20.  21.11.2002).  Elena Krasnovská bola
v roku 2002 spolurieite¾kou grantového projektu Jazykovedného ústavu ¼. túra SAV Historický slovník slovenského
jazyka. V rámci plnenia úloh projektu upravovala zredigované heslá písmena U a vnáala opravy do poèítaèa (spolu
257 hesiel).
Pracovníci SK SAV uverejnili v roku 2002 dve kniné
monografie, 32 túdií vo vedeckých èasopisoch a zborníkoch, 21 vedecko-popularizaèných príspevkov, 26 recenzií vo vedeckých èasopisoch, predniesli 29 referátov a prednáok, vo funkcii èlenov redakènej rady Slavica Slovaca
pracovníci pravidelne posudzovali rukopisy príspevkov odovzdaných do tlaèe, vypracovali odborné posudky rukopisov zo túdií do zborníka Pedagogickej fakulty Trnavskej
univerzity, vypracovali odborné posudky na rukopisy monografií odovzdaných do tlaèe v Spoloènosti autorov vedeckej a odbornej literatúry, vypracovali oponentské posudky pre Grantovú agentúru Èeskej republiky a pre KEGA,
vo funkcii vedeckých redaktorov, zostavovate¾ov a editorov vedeckých zborníkov posudzovali a redigovali mnostvo príspevkov odovzdaných na publikovanie.  Pracovníci SK SAV boli kolite¾mi doktorandov a diplomantov,
boli èlenmi a funkcionármi spoloèných odborových komisií, vedeckých kolégií a vedeckých rád fakúlt a ïalích intitúcií doma aj v zahranièí, boli èlenmi a funkcionármi Slovenského i Medzinárodného komitétu slavistov, Matice slovenskej atï.  Vo vedeckých a odborných periodikách
a kniných publikáciách sme zaznamenali 228 ohlasov (citácií) na publikované túdie pracovníkov Slavistického kabinetu SAV.
III. Vedecká výchova. Aj v roku 2002 si vetci doktorandi v dennej forme túdia zodpovedne plnili povinnosti
v doktorandskej príprave, významne prispeli k plneniu výskumných úloh pracoviska a jeho ïalích èinností. Uverejnili celý rad vedeckých a odborných túdií a recenzií, predniesli referáty na vedeckých konferenciách a seminároch,

absolvovali zahranièné tudijné pobyty a výskumné cesty,
do tlaèe a rozhlasu pripravili viacero publicistických príspevkov a relácií, dvaja z nich pred termínom dokonèili
a úspene obhájili dizertaèné práce, ïalí traja úspene absolvovali dizertaènú skúku.
Nedorieeným problémom zostáva otázka prijímania
do pracovného pomeru v SAV úspených absolventov doktorandského túdia, perspektívnych a talentovaných výskumných pracovníkov. Oèakávali by sme v tomto oh¾ade
väèiu nezaujatú ústretovos a angaovanos orgánov SAV.
IV. Medzinárodná vedecká spolupráca. Slavistický kabinet SAV má uzavretú dohodu o spolupráci s Uhorodskou národnou univerzitou. Dohoda bola uzavretá na
5-roèné obdobie, s platnosou od l. 10. 1996. V roku 2001
bola predåená na ïalie päroèné obdobie. Jej náplòou je
najmä spolupráca na rieení úloh projektu Slováci na Zakarpatskej Ukrajine a slovensko-ukrajinské pomedzie. V roku
2002 sa v Preove uskutoènila pracovná porada o ïalom
postupe prác na uvedenom projekte.
Dòa 7. 12. 1999 bola uzavretá dohoda o spolupráci
medzi Ústavom bulharského jazyka pri BAV v Sofii a Slavistickým kabinetom SAV. Náplòou dohody je spolupráca
na tvorbe Bulharsko-slovenského slovníka. V rámci medziakademickej dohody sa kadoroène uskutoèòujú pracovné
pobyty rieite¾ov projektu v obidvoch zmluvných stranách.
Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia
Cantus Catholici a duchovná pieseò 17. storoèia v strednej
Európe / Cantus Catholici und das Kirchenlied des 17.
Jahrhunderts in Mitteleuropa (Bratislava 25.  26. 9. 2002),
na ktorej sa predloili výsledky rieenia úloh grantového
projektu Cantus Catholici  prvý slovenský katolícky spevník (kritické vydanie), priniesla porovnanie domácich výsledkov výskumu s výsledkami medzinárodného bádania vo
viacerých krajinách strednej Európy (Po¾sko, Ukrajina,
Maïarsko, Rakúsko, Slovinsko).
10. 4. 2002 navtívil SK SAV riadite¾ Slovanského
ústavu univerzity v Kolíne nad Rýnom prof. Bodo Zelinsky
v sprievode slovenského lektora v Kolíne nad Rýnom. Rozhovor s riadite¾om a ïalími pracovníkmi kabinetu sa dotýkal chystaného zborníka na poèes R. Olescha a viacerých
tém budúcej monej spolupráce.  11. 4. 2002 navtívili SK
SAV pracovníci Slovanského ústavu v Prahe Zoe Hauptová
a Václav Konzal. Rozhovor s riadite¾om a ïalími pracovníkmi kabinetu sa dotýkal výmeny informácií o vedeckovýskumných programoch obidvoch pracovísk a oivenia
vzájomnej spolupráce. V júni a v novembri 2002 navtívil
SK SAV prof. ICDr. Cyril Vasi¾ SJ, dekan Právnickej fakulty
Pápeského východného ústavu (Pontificio Istituto Orientale) v Ríme. Rokovania s ním sa dotýkali spolupráce pri
výskume cyrilských rukopisov 15.  19. storoèia z oblasti
východného Slovenska (na rokovaniach o spolupráci sa
zúèastnil aj terají preovský gréckokatolícky sídelný biskup Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, riadite¾ Centra spirituality
Východ  Západ Michala Lacka v Koiciach).  2.  5. 10.
2002 sa riadite¾ SK SAV a èlen Medzinárodného komitétu
slavistov J. Doru¾a zúèastnil na zasadnutí prezídia Medzinárodného komitétu slavistov v Maribore (Slovinsko). 
18. 10. 2002 navtívili SK SAV pracovníci ve¾vyslanectva
Ukrajiny v SR  prvý tajomník a radca ve¾vyslanectva.
Pre nedostatok finanèných prostriedkov na hradenie
cestovných nákladov sa museli zrui niektoré plánované
zahranièné cesty; dvaja pracovníci kabinetu si pracovné
cesty (do Bulharska a Juhoslávie) v rámci MAD hradili
sami. Viaceré pracovné cesty uskutoènené mimo MAD (do

Rakúska, Èeska, Slovinska) sa tie financovali zo súkromných a iných zdrojov. Realizované pracovné cesty v rámci
MAD (dve cesty do Budapeti a jedna do Sofie) súviseli
s plnením úloh grantových projektov.
V roku 2003 bude väèina pracovníkov kabinetu
zaangaovaná do prípravy úèasti zástupcov Slovenskej
republiky na 13. medzinárodnom zjazde slavistov
v ¼ub¾ane (15.  21. 8. 2003). Príprava zahàòa aj vydanie zborníka referátov slovenských úèastníkov zjazdu
a zborníka výberovej slavistickej bibliografie, zabezpeèenie výstavy odbornej literatúry v ¼ub¾ane a celý rad
ïalích organizaèných èinností.
V. Spolupráca s vysokými kolami a inými domácimi výskumnými intitúciami. Aj v roku 2002 spolupracoval Slavistický kabinet SAV s Trnavskou univerzitou (s jej Pedagogickou fakultou a s Fakultou humanistiky),
s Katolíckou univerzitou v Ruomberku, s Univerzitou Kontantína Filozofa v Nitre (s Filozofickou fakultou), s Vysokou kolou múzických umení v Bratislave (s Hudobnou
a taneènou fakultou), s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave, s Filozofickou fakultou UK v Bratislave a s Filozofickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne.
SK SAV je externým koliacim pracoviskom 8 doktorandov  pracovníkov univerzít v Trnave, Ruomberku,
Preove a Banskej Bystrici.
Slavistický kabinet SAV má uzavreté dohody o spolupráci s Maticou slovenskou, so Slovenským komitétom slavistov a s Katolíckou univerzitou v Ruomberku.
Na základe dohody je Matica slovenská spoluvydavate¾kou èasopisu Slavica Slovaca (zabezpeèuje jeho tlaè
a distribúciu).
Úspene a efektívne prebieha spolupráca so Slovenským komitétom slavistov. Èinnos obidvoch intitúcií je
úzko prepojená  Slavistický kabinet SAV vykonáva pod¾a
dohody celú agendu Slovenského komitétu slavistov. V roku
2002 pokraèovala príprava úèasti slovenských slavistov na
XIII. medzinárodnom zjazde slavistov v ¼ub¾ane.
V rámci expertíznej èinnosti vykonávali pracovníci
kabinetu tlmoènícke a prekladate¾ské práce pre Kanceláriu
prezidenta SR (v súvislosti s návtevou prezidenta v Bulharsku), pre Najvyí súd SR, Generálnu prokuratúru SR a Policajný zbor SR, poskytovali tlmoènícke sluby na medzinárodných konferenciách CEFTA.
VI. Vedecko-organizaèné a popularizaèné aktivity. Pracovníci kabinetu uverejnili v roku 2002 es príspevkov v odbornej a dennej tlaèi, spravovali internetovú
stránku URL http://grkat.nfo.sk, Slovenský rozhlas odvysielal 10 literárnych pásem pracovníkov kabinetu, z nemèiny
a rutiny preloili odbornú teologickú prácu (224 strán),
P. eòuch vydal populárno-náuènú kninú publikáciu.
V rámci spolupráce s Maticou slovenskou vykonávajú
pracovníci kabinetu vedúce funkcie v záujmovom Jazykovom odbore Matice slovenskej, v SK SAV sa vykonávajú
vetky redakèné práce a vyhotovujú sa tlaèové podklady
vetkých èísel èasopisu Slavica Slovaca, zabezpeèuje sa
èinnos Slovenského komitétu slavistov, vykonáva sa celá
agenda komitétu.
VII. Iné významné èinnosti pracoviska. So zameraním výskumnej èinnosti Slavistického kabinetu SAV súvisí jeho úloha koordinátora slavistických výskumov v interdisciplinárnom, medzirezortnom a medzinárodnom rozsahu. V tejto súvislosti je významná dohoda o spolupráci so
Slovenským komitétom slavistov. V roku 2002 pribudla
spolupráca so Slavistickým ústavom Filozofickej fakulty
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Masarykovej univerzity v Brne, úspene sa zaèala rozvíja
spolupráca (najmä na príprave spoloèného vydania kninej
publikácie) s Pontificio Istituto Orientale v Ríme. Z takejto
spolupráce rozlièného druhu vyplýva pre pracovníkov kabinetu celý rad úloh a povinností, ako napríklad príprava na
vydanie publikácií reprezentujúcich slovenskú slavistiku na
medzinárodných fórach, zabezpeèenie úèasti slovenských
slavistov na svetovom zjazde slavistov (tieto èinnosti vyplývajú zo spolupráce so Slovenským komitétom slavistov), zo spolupráce s vysokými kolami vyplýva celý rad
úloh súvisiacich s pedagogickou a vedeckovýskumnou èinnosou (prednáková èinnos, vedenie seminárov a diplomantov, kolenie doktorandov, èinnos vo vedeckých radách fakúlt, v redakèných radách fakultných zborníkov
a pod.), zo spolupráce s Maticou slovenskou vyplývajú úlohy súvisiace s èinnosou Jazykového odboru Matice slovenskej a pod.
VIII. Závané problémy pracoviska a podnety
pre èinnos SAV. V tomto bode správy kadoroène
upozoròujeme na potrebu skvalitnenia a zracionalizovania èinnosti riadiacich èlánkov v truktúre SAV. Nae
skúsenosti zo vzahu týchto èlánkov k námu pracovisku ukazujú, e existuje naliehavá potreba zvýi odbornú
a morálnu úroveò mnohých predstavite¾ov spomínaných
riadiacich èlánkov.
Pokladáme za nevyhnutné opätovne upozorni na
naliehavos spreh¾adnenia a zregulovania procesu èi podmienok zapájania úspených absolventov doktorandského
túdia do výskumných èinností v SAV.
Stiesnené priestorové a iné problémy pracoviska by
malo vyriei kladné vybavenie iadosti o presahovanie
Slavistického kabinetu SAV do iných priestorov.
Ján Doru¾a

Zasadnutie Slovenského komitétu slavistov
Plenárne zasadnutie Slovenského komitétu slavistov
(SKS) sa konalo 16. júna 2003 v Slavistickom kabinete SAV
(SK SAV) v Bratislave.
V jeho programe bola správa o èinnosti SKS a príprava úèasti slovenských slavistov na 13. medzinárodnom zjazde slavistov v ¼ub¾ane, ïalej správa o hospodárení a revízna správa, diskusia k predneseným správam a rozliènosti.
Predseda SKS vo svojej správe pripomenul zasadnutie prezídia Medzinárodného komitétu slavistov
(MKS) 5.-7. decembra 2001 v Ruomberku, na ktorom
sa zúèastnilo 15 predstavite¾ov národných komitétov
a organizácií slavistov zo 6 slovanských a 4 neslovanských krajín (podrobná správa o jeho priebehu
a výsledkoch bola uverejnená v Slavica Slovaca, 37,
2002, è. 1, s. 92-94). Úèastníci zasadnutia boli prítomní aj na èasti rokovania medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboenská tvorba 15.-18. storoèia
v európskom kontexte, ktorej spoluorganizátorom bol
aj SKS. Treba pripomenú, e Ministerstvo kolstva SR
finanène prispelo na hradenie výdavkov spojených so
zasadnutím prezídia MKS i na vydanie zborníka z konferencie.
Ïalie zasadnutie prezídia MKS sa konalo 3.-5. októbra 2002 v Maribore. Zúèastnil sa na òom predseda SKS.
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Výsledkom týchto zasadnutí a úsilí predstavite¾ov
SKS je skutoènos, e do programu zjazdových rokovaní bolo zaradených 29 referátov slovenských slavistov
(z toho sú 3 kolektívne referáty, v ktorých sú po dvaja
slovenskí referenti a dvaja sú z Ukrajiny) a 4 tzv. bloky, ktoré pripravujú slovenskí slavisti (v nich úèinkujú
ïalí deviati slovenskí referenti). Podarilo sa vyriei
otázku predsedu komisie pre slovanskú archeológiu, keï
sa tejto funkcie na základe návrhu SKS má uja Dr. Peter
alkovský, DrSc.
Organizátori zjazdu oslobodili od vloného tých slovenských referentov, ktorých príspevky sú zaradené do
rokovaní jednotlivých sekcií, i niektorých úèastníkov rokovaní v blokoch; slovenským úèastníèkam zjazdu enského pohlavia ponúkajú organizátori monos lacného ubytovania v klátore urulínok. SKS v písomnom oznámení
upozornil úèastníkov zjazdu na monos iada príspevok
na uhradenie cestovných nákladov od Literárneho fondu
SR; pre túto monos vystavil prísluné úradné potvrdenia.
Ukazuje sa, e celkovo nebude pobyt v ¼ub¾ane taký finanène nároèný, ako sa pôvodne ukazovalo.
SKS pripravuje zborník príspevkov slovenských slavistov. Hoci termín ich odovzdania bol 30. november 2002,
väèina textov bola doruèená a v máji a júni. Do dneného
dòa je k dispozícii 23 textov slovenských referátov. Nieko¾ko príspevov ete oèakávame. Dúfame, e sa podarí
zborník naèas vyrobi.
V posledných dòoch sa z úèasti na zjazde v ¼ub¾ane
odhlásili viacerí referenti (J. Hviè, M. Muinka, D. Kodajová, P. eòuch, K. eòuchová), o svojej neúèasti vraj uvaujú niektorí etnológovia.
Prichádzajú prvé zásielky na výstavu kníh 
z Vydavate¾stva Matice slovenskej, z Ústavu etnológie
a z Ústavu slovenskej literatúry SAV, z Filozofickej fakulty
Preovskej univerzity, z Etnografického múzea v Martine.
Predseda SKS ïalej informoval o rokovaní so zástupcami Èeského komitétu slavistov, ktoré sa uskutoènilo 29. mája 2003 v Brne. Zúèastnil sa na òom
predseda a tajomník SKS a predseda a tajomník Èeského komitétu slavistov spolu s hlavným redaktorom Slavie S. Wollmanom. Preberali sa otázky dotýkajúce sa
dneného chápania slavistiky a slavistických výskumov
a ich organizaèných foriem (monosti usporadúva zjazdy slavistov aj v neslovanských krajinách, náplní tematiky zjazdových rokovaní i monosti usporiada ïalí
slavistický zjazd v Brne).
V správe bola ïalej prednesená informácia o zmene osoby hlavného a výkonného redaktora èasopisu Slavica Slovaca, poukázalo sa v nej na stiesnenos priestorových pomerov v SK SAV.
Revíznu správu o hospodárení SKS preskúmali a jej
správnos potvrdili revízorky SKS T. tefanovièová a E.
Krasnovská, predniesla ju H. Rummelová, niektoré vysvetlenia k nej predloil predseda SKS. Plénum jednomyse¾ne
schválilo revíznu správu za roky 2001 a 2002.
V diskusii k predneseným správam sa úèastníci zasadnutia (V. Gaparíková, A. Ruttkay, V. Sedlák, M. Bena,
E. Horák, T. tefanovièová) vyslovili k otázkam ïalieho
rozvoja a zamerania slavistických výskumov  upozoròovali najmä na potrebu irieho interdisciplinárneho zamerania slavistických výskumov i na nevyhnutnos zabezpeèenia ich kontinuity.
Ján Doru¾a

