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Predslov

Príspevky slovenských slavistov na 16. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade v dňoch 
20. – 27. augusta 2018 tvoria súbor komplexných a interdisciplinárnych slavistických štúdií, kto-
rý reflektuje aktuálne výskumy, na ktorých slovenskí slavisti dlhodobo a systematicky pracujú. 
Usporiadanie príspevkov v zborníku určuje schválený program a tematika zjazdu. Supplemen-
tum časopisu Slavica Slovaca popri textoch štúdií, ktoré v podobe referátov odznejú v jednot-
livých sekciách podľa programu zjazdu schváleného na plenárnom zasadnutí Medzinárodného 
komitétu slavistov, obsahuje aj texty štúdií posterových referátov prijaté na rokovanie zjazdu. 
Okrem nich supplementum obsahuje aj štyri ďalšie štúdie, ktoré sú publikované v súlade so 
schválenou tematikou zjazdu, ale do programu zjazdu neboli zaradené. Zoznam všetkých schvá-
lených referátov na 16. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade je publikovaný v časopise 
Slavica Slovaca (2017, č. 1, s. 97-98). 

Predložené výsledky slavistických výskumov v jazykovednej, literárnovednej, umenovednej 
a historiografickej slavistike v spoločnom súbore príspevkov na 16. medzinárodný zjazd slavis-
tov v Belehrade pokladáme za dôležitý najmä pri prezentácii aktuálnych výsledkov výskumov 
slovenskej slavistiky na širokom medzinárodnom poli.

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
predseda Slovenského komitétu slavistov

riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied



4

MÁRIA KOŠKOVÁ∗

Dynamika jazyka v zrkadle slovníkového spracovania
(na bulharskom a slovenskom materiáli)1

KOŠKOVÁ, M.: Language Dynamics in the Mirror of Dictionary Processing (using Bulgarian and Slovak Mate-
rial). Slavica Slovaca, 53, 2017, No. 3-4, pp. 4-18 (Bratislava). 

Over the past more than two decades one can observe abrupt changes in the development tendencies of all Slavic 
languages. These changes are manifested mainly in the language internationalization, in the wiping differences between 
language styles, but also in the ignorance of valid language norms. The following article presents the (im)possibility 
of lexicographic processing of current language situation that is observable in lexical and word-formative dynamics 
through an example of the Bulgarian-Slovak dictionary. 

Language dynamics, innovative processes and tendencies, bilingual lexicography.

1. V posledných vyše dvoch desaťročiach vo všeobecnosti pozorujeme prudké zmeny vo vý-
vojových tendenciách všetkých slovanských jazykov spojené jednak so spoločensko-politickým 
a kultúrnym životom ich nositeľov, jednak s rozvojom vedy a techniky, s rozvojom medzinárod-
ných vzťahov, s rýchlou výmenou informácií, s globalizáciou problémov sveta, ako aj s nový-
mi vzťahmi k spoločenským hodnotám. Rýchlo sa meniaca realita života, ktorá nastala najmä 
v dôsledku politických a sociálnych zmien v slovanských krajinách koncom 80. rokov predošlé-
ho storočia, sa zákonite odzrkadlila na vývine súčasných slovanských jazykov a viedla k dyna-
mickým pohybom v každom z nich. Aj keď z hľadiska jazyka tento časový úsek nepredstavuje 
príliš dlhú dobu, lexikálna i slovotvorná dynamika slovanských jazykov v súčasnom období sa 
na rozdiel od ostatných epoch ich vývinu prejavuje priam skokovo. Stále aktuálnej problema-
tike inovačných tendencií a procesov v jednotlivých slovanských jazykoch sa venovali mnohé 
čiastkové i komplexnejšie vedecké výskumy zamerané najmä na neologizáciu slovnej zásoby 
i slovotvorby a ich výsledky boli prezentované na mnohých medzinárodných konferenciách ale-
bo zaznamenané v mnohých štúdiách či monografiách. V našom príspevku sa zameriame na 
akceleráciu vývinu jazyka z iného aspektu, sústredíme sa na špecifickú stránku odrazu dynami-
ky jazyka ako permanentne prebiehajúceho a nekončiaceho procesu v konkrétnom slovníkovom 
spracovaní. Jazyk vo všetkých jeho prejavoch je odrazom reality života, a slovník je odrazom 
jazyka. O adekvátnom odraze či zodpovedajúcom lexikografickom spracovaní neustále prebie-

SLAVICA SLOVACA • ROČNÍK 53 • 2018 • ČÍSLO 3-4 (SUPPLEMENTUM)

∗ Mgr. Mária Košková, CSc., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava.
1 Prvá časť príspevku bola spracovaná v rámci projektu VEGA č. 2/0067/18 Medzijazyková homonymia v slovan-
ských jazykoch, druhá časť príspevku bola spracovaná v rámci projektu Poľsko-slovensko-bulharské lexikálne kon-
frontácie (2016-2018).
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hajúcich zmien v jazyku rozhodujú mnohé skutočnosti, počnúc od autorskej koncepcie spra-
covania slovníka, typu a rozsahu slovníka, doby jeho spracovania, až po teoretické uchopenie 
problémových jazykových javov a ich reflexie v normatívnych príručkách. 

1.1. V predkladanom príspevku poukážeme na možnosť či nemožnosť korektného lexikogra-
fického spracovania dynamických pohybov v dvoch geneticky blízkych, ale typologicky odliš-
ných jazykových systémoch na konkrétnom príklade Bulharsko-slovenského slovníka. Príprava 
slovníka, ktorý je koncipovaný ako trojzväzkový prekladový slovník, prebieha od konca 90. ro-
kov minulého storočia v rámci realizácie grantových projektov v Slavistickom ústave Jána Sta-
nislava SAV v Bratislave za redakčnej spolupráce bulharských redaktoriek Ústavu bulharského 
jazyka prof. Ľubomíra Andrejčina v Sofii. V Bulharsko-slovenskom slovníku, ktorého prvé dva 
zväzky už vyšli tlačou,2 sa uplatňuje osvedčený a v slovenskej teoretickej lexikografii dôklad-
ne spracovaný princíp prekladového ekvivalentu.3 V súlade s týmto princípom sa východiskom 
vyčleňovania významov v prekladovom slovníku stáva nie východiskový jazyk (významová 
štruktúra heslového slova), ale zistená ekvivalencia možných kontextových spojení heslového 
slova. Jednou zo zásad slovníka, ktorý sa pokúša o relatívne úplné zachytenie súčasnej slovnej 
zásoby východiskového jazyka v celej jej rôznorodosti aj s ohľadom na jej dynamický vývin, je 
dôkladná exemplifikácia jednotlivých významov v podobe minimálneho kontextu, ilustrujúca 
sémantické a syntagmatické parametre heslového slova. Keďže časový rámec prípravy slovníka 
tvorí posledných vyše dvadsať rokov, jednou z jeho úloh je pohotovo reagovať na vývinové pro-
cesy v jazyku a za účelom aktuálnosti podľa možnosti obnovovať spracovaný jazykový materiál 
a dopĺňať frekventované pomenovania nových reálií, nových skutočností. 

1.2. Základné tendencie a pohyby v slovnej zásobe ako najviac zasiahnutej jazykovej rovine 
a v slovotvorbe bulharčiny a slovenčiny od 90. rokov minulého storočia sú vo väčšej či menšej 
miere porovnateľné vo všetkých slovanských jazykoch. Nie je zámerom nášho príspevku podať 
ucelený prehľad dynamických zmien v skúmaných jazykoch, ale v rámci zachytenia najdôleži-
tejších inovačných procesov upozorniť na isté problémy, ktoré v súvislosti s nastolenou témou 
vystupujú do popredia. Poukážeme na niektoré osobitné prípady spojené s najvýraznejšími ino-
váciami špecifickými pre východiskový jazyk a ich lexikografickou reflexiou a ekvivalentnos-
ťou vo vzťahu k cieľovému jazyku v príslušnom prekladovom slovníku. 

2. Internacionalizácia jazyka 
Internacionalizácia ako všeobecná a dominujúca tendencia neologizácie jazyka, ktorej rôzno-

rodé prejavy vo väčšej či menšej miere pozorujeme na rozličných jazykových rovinách, je cha-
rakteristickou črtou fungovania a vývinu oboch porovnávaných jazykov. Na výraznú tendenciu 
k internacionalizácii spoločnú pre všetky slovanské jazyky už v povojnových rokoch, ale najmä 
od 70. rokov minulého storočia, podmienenú hlavne vedecko-technickým pokrokom a rovnaký-
mi alebo veľmi blízkymi podmienkami života,4 poukazovali vo viacerých svojich prácach tak 

2 Košková, Mária a kolektív: Bulharsko-slovenský slovník I (A-K). Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2004, 709 s.; 
Košková, Mária: Bulharsko-slovenský slovník II (Л-По). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský 
komitét slavistov, 2013, 691 s.
3 O princípe prekladového ekvivalentu pozri aj Kollár, Dezider: Prekladový význam – jeho podstata a problémy. In: 
Slavica Slovaca, 1970, roč. 5, č. 1, s. 48-65. 
4 Buzássyová, Klára: Vzťah internacionálnych a domácich slov v premenách času. In: Jazykovedný časopis, 2010, roč. 61, 2, 
s. 113-130, cit. s. 117; porovnaj aj Вачкова, Кина: Интернационализационни процеси в българския език в края на XX 
век. In Bosák, Ján (ed.): Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: za a proti. Bratislava: Veda, 1999, s. 59-66.



6

bulharskí, ako aj slovenskí vedci.5 Nepomerne výraznejšia je otvorenosť obidvoch jazykov voči 
prijímaniu internacionalizmov od 90. rokov minulého storočia, keď sa okrem politických a soci-
álnych zmien v slovanských krajinách za rozhodujúce faktory determinujúce inovačné procesy 
všeobecne pokladajú najmä prudký rozvoj informačných a komunikačných technológií a cen-
trálne postavenie mediálnej sféry.6 Kým v staršom období vývinu oboch jazykov internaciona-
lizmy, predovšetkým grécko-latinského pôvodu, vystupovali najmä na úrovni termínov zväčša 
v oblasti odbornej literatúry a publicistiky, v súčasnosti sa internacionálne jazykové jednotky, 
preberané prevažne z angličtiny (prípadne americkej angličtiny), uplatňujú vo všetkých typoch 
a sférach komunikácie. Angličtina má podobné dominantné postavenie aj pri tzv. opakovanej in-
ternacionalizácii7, keď sa pod jej vplyvom presadzujú nové významy starších grécko-latinských 
prevzatí. Je všeobecne známe, že tendencia k internacionalizácii sa prejavuje prevzatím nových 
cudzích slov a nových významov, nových slovotvorných formantov a nových slovných spojení 
a ich postupnou integráciou do príslušného domáceho jazykového systému. Napriek viacerým 
spoločným črtám v dôsledku paralelne pôsobiacich procesov internacionalizácie v bulharčine 
a slovenčine, obidva jazyky vykazujú odlišnosti najmä v miere a rozsahu preberania cudzích 
prvkov, v rýchlosti ich adaptácie a začlenenia do lexikálneho systému príslušného jazyka, ako 
aj v konkrétnych jazykových prejavoch a potenciálnych možnostiach ďalšej derivácie už pre-
vzatých jazykových jednotiek. Spoločným problémom pri preberaní cudzích slov v oboch po-
rovnávaných jazykoch je spôsob ich adaptácie a následnej dokumentácie. Adaptácia cudzích 
jazykových prvkov sa realizuje na formálnej úrovni (grafická a foneticko-fonologická stránka), 
morfologickej, významovej a štylistickej úrovni príslušných internacionalizmov, pričom okrem 
rozdielnej grafickej podoby, rozdielnych slovotvorných typov a prostriedkov morfologickej 
stránky, typických pre každý z porovnávaných jazykov, prevzaté slová sa odlišujú rozličným 
tempom adaptačného procesu ako aj stupňom adaptovanosti v každom jazyku, čo sa zákonite 
odzrkadlilo na prípravných prácach na slovníku a na jeho konečnej podobe. Pri lexikografickej
práci na prekladovom slovníku sa spravidla vychádza z poznatkov o slove ako základnej jazy-
kovej jednotke zaznamenaných v kodifikačných príručkách, ktoré by mali systematicky odrážať 
neustály pohyb i vývin slovnej zásoby. Žiaľ, kodifikačná fixácia a dokumentácia neologizmov 
vo všeobecnom výkladovom slovníku príslušného jazyka sa zvyčajne realizuje s veľkým one-
skorením a nie vždy v optimálnej miere. Preto lexikograf siaha po ďalších zdrojoch a popri vý-
sledkoch najnovších výskumov prezentovaných vo vedeckých publikáciách sa môže opierať 
o rozličné odborné príručky, encyklopédie, ale najmä špeciálne slovníky neologizmov, ktoré sa 
v slovanských jazykoch začali presadzovať až v poslednej dekáde 20. storočia. Otázkou je, ako 
rýchlo dokážu referenčné zdroje reflektovať zmeny a akým spôsobom ich zaznamenávajú. Kým 
bulharská neografia v súčasnosti disponuje už niekoľkými slovníkmi nových slov, ktoré boli 
publikované v časovom rozpätí rokov 1993-2010,8 slovník neologizmov na Slovensku zatiaľ 

5 Nie je úlohou nášho príspevku podať prehľad existujúcej rozsiahlej literatúry, poukážeme však na pozoruhodný v tomto 
ohľade komplexný opis dynamických tendencií a ich jazykového stvárnenia v staršom období vývinu slovenského jazy-
ka v kolektívnej monografii Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny (Horecký, Ján – Buzássyová, Klára – Bosák, 
Ján a kol.). Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1989, 436 s.
6 Pozri napr. Niševa, Božana: Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci (na materiálu jazyka médií). Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2014, 182 s.
7 Termínom „opakovaná internacionalizácia“ sa v slovenčine pomenúva pojem reflektujúci situáciu, „keď sa daný in-
ternacionalizmus dostáva do jazyka po istom čase opakovane, ale prostredníctvom iného jazyka“ (Buzássyová, Klára: 
Vzťah internacionálnych..., op. cit., s. 116).
8 Prehľad slovníkov nových slov i ďalšej literatúry pozri: Niševa, Božana: Inovační procesy v české a bulharské jazyko-
vé situaci (na materiálu jazyka médií), op. cit. s. 38.
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chýba. Je potrebné, prirodzene, zohľadniť aj skutočnosť, že v dôsledku internacionalizácie, kto-
rá sa dotýka širšieho geografického priestoru, dnes môže cudzí lexikálny prvok iba v priebehu 
niekoľkých hodín obísť celý svet a okamžite sa začleniť do systému mnohých jazykov.9 A na-
opak, životnosť novej pomenovacej jednotky môže byť krátkodobá, môže dôjsť k jej rýchlemu 
zastaraniu a zániku. Zaregistrovať pohyb slov v lexikálnom systéme jazyka v celom jeho roz-
sahu a rozmanitosti je pre lexikografov veľmi náročná a priam nesplniteľná úloha. Na pohyby 
a zmeny v jazyku vždy ako prvá reaguje prax a jazykoveda, ktorá má tieto procesy sledovať, 
skúmať a pohotovo na ne reagovať, zostáva nepripravená. Praktické riešenie lexikografických 
problémov v takýchto prípadoch ostáva na lexikografovi.

2.1. Jednoslovné lexikálne prevzatia 
Expanzívny nárast internacionálnej lexiky v posledných rokoch v bulharčine a v slovenčine, 

vyvolaný neustálym tlakom nových pomenovacích a vyjadrovacích potrieb, zaznamenávame 
v rôznych typoch a sférach komunikácie. Možno povedať, že takmer neexistuje sféra, do kto-
rej by anglicizmy neprenikli. Na ilustráciu výberovo uvedieme len niektoré z nich: oblasť in-
formatiky, počítačová sféra (линк, софтуер, софтуерен, спам, сървър, чат, чатвам – link, 
softvér, softvérový, spam, čet, četovať a ďalšie); oblasť hospodárstva a obchodu (бизнес, ваучер, 
лизинг, мениджмънт, мениджър, мениджърка, мениджърски – biznis, voucher, lízing, ma-
nažment, manažér, manažérka, manažérsky, manažérstvo a ďalšie); oblasť bankovníctva a finanč-
níctva (банкинг, кеш, кешов, трансакция, холдинг – keš, tranzakcia, holding a ďalšie); šport 
(рафтинг, скейт, скейтър, скейтърски, стречинг, фитнес – rafting, skejt, skejtový, stre-
čing, strečingový, fitnes a ďalšie); sociálny a politický život (грант, грантов, имидж, митинг, 
митингувам, приватизация, приватизационен, приватизирам, рециклирам – grant, granto-
vý, imidž, imidžový, míting, mítingový, privatizácia, privatizačný, privatizovať, recyklovať) a iné.

Lexikografické spracovanie Bulharsko-slovenského slovníka preukázalo výraznejšiu otvo-
renosť bulharčiny voči preberaniu anglicizmov, resp. amerikanizmov v porovnaní so slovenči-
nou. Podiel internacionalizmov v slovotvorne nezmenenej podobe je výrazne väčší, v slovenčine 
im zodpovedajú domáce pendanty (napr. борд – správa, výbor; браузър – prehliadač; екшън 
– akčný film; konflikt; компютър – počítač a ďalšie). Na druhej strane, slovenčina prejavuje 
aktívnejšiu derivačnú potenciu prevzatých slov na slovotvornej úrovni, t.j. aktívnejšie dotváranie 
členov slovotvorných hniezd (napr. мейл, мейлвам – mail, mailový, mailovať; онлайн – online, 
onlinový, onlajnový; есемес – esemeska, esemeskový, esemeskovať a ďalšie).

Je namieste poukázať na značný nárast osobitej skupiny pomenovaní s atypickým pre obidva 
jazyky zakončením -ing, ktoré sa adaptujú ako substantíva mužského rodu prevažne s dejovým 
a v menšej miere nedejovým významom, alebo vykazujú sémantickú potenciu zahŕňať procesu-
álnosť i predmetnosť zároveň (дресинг, джогинг, допинг, клонинг, лобинг, лизинг, митинг, 
рафтинг, стречинг – dressing, džoging, doping, lobing, lízig, míting, rafting, strečing a ďalšie). 
Na základe výskumu slovesných podstatných mien v bulharčine, N. Kostova uvádza, že k inter-
nacionalizmom vyjadrujúcim procesuálnosť sa konkurenčne dotvárajú hybridizované slovesá 
s bulharským formantom -не (мониторинг – мониториране, хостинг – хостване, банкинг 
– банкиране a pod.), avšak zo 177 lexém s formantom -ing, zaznamenaných v Slovníku nových 
slov v bulharčine, len 22 jednotiek má svoju paralelu so sufixom -не.10 Podobný proces adaptácie 

9 Napr. slovo цунами - cunami, pôv. pís. tsunami a jeho okamžité začlenenie sa do slovnej zásoby oboch porovnávaných 
jazykov po zemetrasení a ničivých prívalových vlnách v Ázii v r. 2004.
10 Костова, Надежда: Новите имена за действия в българския език и тяхното лексикографско представяне. In: 
Проблеми на неологията в славянските езици. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2013, 
s. 77-108, cit. 91-92.
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zaznamenávame aj v slovenčine (monitorovanie, dopovanie, lobovanie a pod.). Hoci sa pome-
novania zakončené na -ing vyskytujú v oboch jazykoch už dlhšiu dobu, ich kvantitatívny nárast 
v posledných rokoch je symptomatický. Príznačný je z tohto hľadiska názov článku Existuje 
v bulharčine sufix -ing? bulharského lingvistu Ch. Stamenova, ktorý odpovedajúc na položenú 
otázku konštatuje, že napriek vzniku niekoľkých slangových výrazov, ktoré sa podľa anglického 
vzoru utvorili na domácej pôde (балконинг s významom „skákanie do bazéna z balkóna hote-
la“, пейкинг s významom „sedenie na lavičke v parku“, клубинг s významom „navštevovanie 
jedného klubu za druhým“), zatiaľ nemožno hovoriť o fungovaní sufixu -ing a príslušnom slovo-
tvornom modeli v bulharčine, hoci isté náznaky sa už v jazyku prejavujú.11 Pre zaujímavosť uve-
dieme, že podobné utváranie žargónových okazionalizmov sme zaznamenali aj na slovenských 
internetových stránkach (gaučing, ležing, čipsing: „Najobľúbenejším športom našich ratolestí sa 
stáva peciválovanie a gaučing, mcdonaldovanie a čipsing“12). 

2.1.1. Odraz inovačných zmien v slovníkovom spracovaní
Vzhľadom na špecifiku Bulharsko-slovenského slovníka ako trojzväzkového diela, ako aj na 

dlhodobosť jeho tvorby, je potrebné v procese lexikografickej práce rátať s prípadnými zmenami 
pôvodnej koncepcie a s obmenou riešení, ktoré sa z aspektu dlhšieho časového odstupu môžu 
ukázať ako neadekvátne. Mnohé situácie sa museli overovať v praxi a riešiť nanovo. Je priro-
dzené, že sa na kvalite slovníka podpísal aj časový odstup medzi prvým a posledným zväzkom, 
ktoré sú od seba vzdialené takmer dve dekády. Pri koncipovaní nových slov internacionálneho 
charakteru bolo nevyhnutné vyrovnávať sa s celým radom lexikograficko-lexikologických prob-
lémov, no s ohľadom na šírku problematiky poukážeme v našom príspevku iba na najzávažnejšie 
z nich: a) zaradenie/nezaradenie nového slova do slovníka; b) základná podoba nového slova:

a) Od samého začiatku práce na slovníku ju sprevádzali neustále pochybnosti, ktoré viedli 
aj k opätovnému prehodnocovaniu lexikálnych inovácií. Mnohé z nich, v komunikácii značne 
frekventované, normatívne príručky nezaznamenávajú. V čase prípravy prvého zväzku slovníka 
absentovali referenčné zdroje o aktuálnych inovačných procesoch v oblasti lexiky, k dispozí-
cii nebola ani elektronická databáza a korpusová podpora, takže sa pri koncipovaní často vy-
chádzalo z údajov z vlastnej excerpcie a lístkovej kartotéky autora. Lexikograf vždy stojí pred 
rozhodnutím zaradiť či nezaradiť do slovníka potenciálne existujúce nové slová alebo významy 
a riadiť sa vlastnou intuíciou a predvídať ich osud. Subjektívny predpoklad o perspektívnosti či 
trvácnosti novotvaru však môže byť mylný. Preukazným dokladom nesprávneho odhadu živo-
taschopnosti výrazu je absencia takých slov v slovníku, ako sú napr. блог, блогър, блогърка, 
блогърски – blog, bloger, blogerka, blogerský, blogovať; букинг – bukovať, zabukovať; есемес 
– esemeska, esemeskový, esemeskovať; емотикон – emotikon; кастинг – kasting, kastingový 
a ďalšie, ktoré sa však v priebehu nasledujúcich rokov práce na slovníku definitívne presadili 
a začlenili sa do slovnej zásoby oboch jazykov. 

Pozoruhodným v tomto ohľade je prípad dnes už naplno integrovaného a od dnešnej bežnej 
komunikácie takmer neodmysliteľného anglického skratkového výrazu имейл, мейл – e-mail, 
email, mejl a jeho derivátov e-mailový, emailový, e-mailovať, emailovať, mailovať, mejlovať, 
zamajlovať. Ešte v r. 2000 sa toto prevzaté pomenovanie používalo len v profesionálnej sfére 
a v bulharčine sa zaznamenávalo iba latinkou. Vtedajší Slovník nových slov a významov bul-

11 Стаменов, Христо: Има ли наставка -инг в българския език? In: Български език, 2012, 1, s. 51-59, cit. s. 58.
12 Slovenský národný korpus: http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/do_query?query=gau%C4%8Ding&corpna-
me=prim-6.0-public-all&start=0&cnt=10
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harského jazyka ho dokonca označil za „nevhodný výraz“13 a bulharskí jazykovedci odporúčali 
namiesto neho používať prekladové slovné spojenie електронна поща – elektronická pošta. Ak 
by sa boli autori Bulharsko-slovenského slovníka riadili normatívnymi odporúčaniami, dnes by 
aj tento bežný a veľmi frekventovaný výraz a jeho odvodeniny neboli v ňom zachytené. Analo-
gický je prístup k mnohým ďalším pomenovaniam, ako napr. имидж, имиджов – imidž, imi-
džový alebo лайк – lajk, lajkovať, lajkovanie, ktoré zatiaľ nie sú slovníkovo spracované, hoci 
slovenské odborné kruhy ich hodnotia ako adaptované anglicizmy, ktoré už strácajú charakter 
hovorovosti a tvoria súčasť slovnej zásoby slovenčiny a ku ktorým pribudli ďalšie deriváty laj-
kovaný, lajker, lajkerka, lajkovať a hovorový pendant olajkovať.14 

b) Z hľadiska správneho a primeraného spracovania inovačných prvkov v slovníku je ne-
vyhnutné formovanie ich základného tvaru, ktorý je podmienený stupňom ich adaptácie a ustá-
lenosti v jazyku ako aj spôsobom kodifikácie. Relevantná je grafická, výslovnostná a morfolo-
gická i s ňou spojená slovotvorná stránka adaptácie, čo však nie je vždy kodifikačne fixované 
v existujúcich normatívnych príručkách. 

Nezhoda grafických systémov oboch jazykov a fonetický prepis do azbuky predpokladá, že 
v bulharčine sú cudzie slová vždy pravopisne i morfologicky adaptované, kým v slovenčine sa 
môžu používať v pôvodnej nezmenenej podobe (napr. джендър – gender, ноутбук – notebook, 
пиксел – pixel, пирсинг – piercing, чекин – check-in, ъндърграунд - underground). Keďže sa pri 
preberaní nového slova v obidvoch jazykoch zväčša vychádza z jeho zvukovej stránky, z dôvodu 
variability výslovnosti sa v prijímajúcom jazyku mnohokrát objavujú varianty (napr. ваучер – 
ваучър, провайдер - провайдър; manažment - menežment). Pravopisnú rozkolísanosť a existen-
ciu viacerých variantných podôb prevzatej jednotky dokumentujú najmä slovenské normatívne 
príručky (napr. email, e-mail, mail, mejl, bloger, blogér),15 pričom zdomácnenú podobu spravidla 
zaznamenávajú popri pôvodnom pravopise (napr. podľa novšej kodifikácie bajt, dizajn, kasting 
- podľa staršej kodifikácie byte, design, casting). Grafické varianty uvádzané v slovenských le-
xikografických dielach svedčia o časovo rozdielnom období, ktorým prevzaté slovo prechádza 
a jeho následnej postupnej adaptácii. 

Pri spracovaní Bulharsko-slovenského slovníka, najmä jeho prvých častí, nie vždy mali au-
tori k dispozícii jednoznačné normatívne riešenie ortografickej i morfologickej stránky prevza-
tých lexém. Z dlhodobejšej perspektívy je ťažko posúdiť, či bežne fungujúce podoby prevzatého 
slova vyjadrujú konečný tvar, alebo proces ich adaptácie bude naďalej pokračovať. V prípade 
podobného problému sa v našom slovníku uplatňovala analógia so staršími prevzatými jednot-
kami zaznamenanými v existujúcich kodifikačných príručkách. 

Avšak ani normatívne zdroje nie sú v plnej miere akceptovateľné. Často ani na odbornej pôde 
neexistuje úplná zhoda v mnohých zásadných otázkach hodnotenia inovačných prvkov, takže 
diskusie pretrvávajú aj naďalej. V súvislosti s rozdielnymi prístupmi a kodifikačnými tendencia-
mi pri interpretácii niektorých prevzatí J. Bosák hovorí o nefunkčnosti poslovenčeného prepisu 
niektorých anglických slov, ktoré v odbornej komunikácii fungujú iba v pôvodnej podobe.16 Na 
podobný do istej miery rozpor medzi jazykovou normou a odborným úzom poukázala T. Gri-

13 Речник на новите думи и значения в българския език (Пернишка, Емилия – Благоева, Диана –Колковска, Сия). 
София: Наука и изкуство, 2001, 309 s., cit. s. 119.
14 Jazyková poradňa. Internetový zdroj: https://jazykovaporadna.sme.sk/q/7131/
15 Slovník súčasného slovenského jazyka. A-G. (Hl. red. Buzássyová, K. – Jarošová, A.). Bratislava: Veda, vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied, 2006, 1134 s.
16 Bosák, Ján: Domáce, cudzie, internacionálne v postojoch slovenských lingvistov. In: Internacionalizácia v súčasných 
slovanských jazykoch: za a proti. Bratislava: VEDA, 1999, s. 157-163, cit. s. 161.
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gorjanová pri spracovaní slovníka ekonomicko-právnickej terminológie zakotvenej v prijatých 
zákonoch. Upozornila, že autor slovníka je povinný držať sa formulácie zo zákonnej normy, aj 
keď táto nemusí byť v úplnej zhode so všeobecnou jazykovou normou.17

Ďalší problém spojený so základnou podobou nového slova v slovníku súvisí napríklad 
s tým, že ten istý internacionalizmus sa môže v obidvoch jazykoch odlišovať sociálnym, resp. 
štylistickým statusom (napr. slovo бизнес sa v bulharčine hodnotí ako štylisticky neutrálne, kým 
v slovenčine má biznis príznak hovorovosti). Avšak na druhej strane sa príznak slangovosti alebo 
hovorovosti daného slova môže postupom času prehodnotiť. 

2.2. Sémantické inovácie
Dynamiku jazyka odzrkadľuje aj zvýšená aktivita sémantickej adaptácie nových lexikálnych 

významov a vznik neosémantizmov, resp. sémantických neologizmov, podmienených rovnako 
vnútrojazykovými ako aj medzijazykovými neosémantizačnými činiteľmi v oboch jazykoch. 
V našom príspevku si všímame vznik nových významov slov, utvorených v dôsledku opakova-
ných prevzatí alebo kalkov pod vplyvom angličtiny, ktoré vedú ku kvalitatívnym zmenám a obo-
hateniu sémantickej štruktúry bulharských i slovenských lexém. Mnohé v lexike už existujúce 
staršie prevzaté slová s určitým významom sa začínajú uplatňovať v novej komunikačnej sfé-
re v novej funkcii a s novým sémantickým zaťažením (napr. v počítačovej terminológii: икона 
– ikona, ikonka, меню – menu, мишка – myš, myška, мрежа – sieť, прозорец – okno, съветник 
– pomocník, тапет - tapeta a ďalšie) alebo zapojením sa do celého radu lexikalizovaných slov-
ných spojení nadobúdajú nový lexikalizovaný význam (napr. rozšírenie okruhu lexikálnej a sé-
mantickej spájateľnosti slova интелигентен – inteligentný: интелигентна ключалка – inteli-
gentný zámok, интелигентна / умна сграда – inteligentná budova, интелигентен телефон 
– inteligentný telefón, умен матрак – inteligentný obal matraca, интелигентни очила – inteli-
gentné okuliare, inteligentná lavička a pod.). 

Z konfrontačného hľadiska je potrebné všímať si stupeň ekvivalentnosti sémantických ne-
ologizmov internacionálneho charakteru, ktoré sa v preberajúcich jazykoch môžu adaptovať 
s odlišným alebo posunutým významom. Asymetriu v sémantickej rovine môžeme ilustrovať 
substantívom брокер – broker, kde okrem spoločného významu „burzový dohodca; obchodník 
s cennými papiermi“, uplatňujúcom sa v komunikačnej sfére obchodu a financií, uvedené slo-
vo funguje v každom z porovnávaných jazykov s ďalším odlišným špecifikovaným významom: 
slov. „uzatvárateľ poistných zmlúv“, bul. „realitný maklér, obchodník s nehnuteľnosťami“. 

Názorným príkladom neustáleho pohybu a napätia v rovine lingvistickej interpretácie je 
lexéma промоция – promócia, ktorá sa v slovenčine už dávno ustálila vo významoch „sláv-
nostné udelenie akademickej al. vedeckej hodnosti“ a „slávnostné ukončenie vysokoškolské-
ho štúdia“, kým v bulharčine sa v bežnej komunikácii až do polovice 90. rokov neuplatňovala, 
hoci ju slovník cudzích slov v týchto významoch registroval.18 V dôsledku náhleho, angličtinou 
sprostredkovaného opätovného prevzatia a jeho masívneho šírenia prostredníctvom médií a re-
klamy, začalo toto slovo fungovať najmä v obchodnej sieti vo významoch „uvedenie nového vý-
robku, produktu, obyč. spojené s predajom“ (промоция на обувки, промоция на почивки), ale 
aj „slávnostné uvedenie nového umeleckého diela na verejnosti“ (промоция на книга, коледни 

17 Grigorjanová, Tatjana: Exemplifikácia v odbornom slovníku. In: Preklad z/do málo rozšírených európskych jazykov. 
Bratislava: Letra Bratislava, 2002, s. 41-46, cit. s. 44. 
18 Речник на чуждите думи в българския език (Буров, Стоян – Пехливанова, Пенка). Велико Търново: ЕЛПИС, 
1995, 767 s., cit. 537.
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промоции), ako aj s významom „ponuka a predaj tovaru so zľavou“ (промоция на седмицата), 
čomu zodpovedajú slovenské pendanty 1. prezentácia, predstavenie (prezentácia nových výrob-
kov); 2. prezentácia, vernisáž (prezentácia knihy); 3. akcia (akcia niektorých výrobkov). Na-
najvýš sporná je interpretácia tohto slova v novom výkladovom slovníku bulharského jazyka, 
kde ako polysémická jednotka zahŕňa všetky vyššie uvedené významy v jednom hesle. Stotož-
ňujeme sa s názorom tých bulharských jazykovedcov, ktorí novovzniknuté významy (prevzaté 
z angličtiny) vo vzťahu k ich staršiemu prevzatiu (z latinčiny) identifikujú ako homonymné.19 
Odlišnosť sémantického obsahu inovovanej jednotky a prvotne prevzatého internacionalizmu je 
nepopierateľná, takže lexikograficky ide o dve samostatné lexémy. Na zaujímavú anabázu uve-
deného slova, ako aj na jeho vzájomnú konkurenciu a prekrývanie sémantiky s ďalšími angličti-
nou sprostredkovanými internacionalizmami презентация a акция, ako aj následný sémantický 
odklon v rozličných obdobiach vývinu bulharského jazyka, poukazuje aj P. Pechlivanova.20

2.3. Zložené slová s internacionálnym formantom
Dôsledkom či dominantným prejavom internacinalizácie v oboch porovnávaných jazykoch je 

značný nárast zloženín utvorených rôznymi slovotvornými postupmi, pričom cudzie slovotvorné 
komponenty zúčastňujúce sa na ich výstavbe nie sú v slavistickej literatúre hodnotené jednotne. 
Vyplýva to najmä z viacfunkčnej podstaty mnohých z nich, ktoré okrem statusu slovotvornej 
morfy (či už prefixu alebo sufixu) môžu fungovať aj ako samostatné celky (napr. био-/bio-, еко-
/eko-, евро-/evro-, микро-/mikro-, ретро-/retro, супер-/super-; -център/-centrum, -терапия/
-terapia a ďalšie), čo podmienilo aj ich rôznorodé terminologické pomenovania, ktoré sa v po-
sledných rokoch začínajú presadzovať v odbornej literatúre obidvoch jazykov, v slovakistickom 
kontexte najmä: polopredpona, poloprefix, polomorféma, v bulharistickom kontexte: радиксоид, 
префиксоид/prefixoid (v prípade antepozície) a суфиксоид/sufixoid (v prípade postpozície). 
Okrem preberania zhodných internacionálnych kompozít v bulharčine i v slovenčine (napr. 
евроинтеграция – eurointegrácia, етноцентризъм – etnocentrizmus, етнолингвистика – et-
nolingvistika), pozorujeme veľmi výraznú aktivitu tvorby celých sérií hybridných štruktúr, teda 
spájania internacionálnych formantov s domácim základom alebo domácich formantov s cudzím 
základom (napr. европазар, етногрупа, етномузикант, лъжесоциализъм, свръхинфлация 
– eurotrh, etnoskupina, etnohudobník, nadinflačný, protiinflačný a pod.). Morfematická nevy-
hranenosť mnohých internacionálnych výrazov je ovplyvnená nejednoznačným určovaním ich 
podstaty, buď sú vnímané ako prefixoidné morfémy v štruktúre kompozít a v tejto funkcii sa 
píšu spolu so základom, zriedkavejšie so spojovníkom (етномотив, евро-атлантически – et-
nomotív, euroatlantický, етномузика), alebo sa osamostatňujú ako nemenné, resp. v slovenčine 
nesklonné adjektíva, ktoré majú vo viacslovných výrazoch syntaktickú platnosť určujúceho čle-
na vo funkcii prívlastku a píšu sa oddelene (etno hudba). Presadzovanie sa nemenných, nesklon-
ných adjektív podľa cudzieho modelu sa stáva výraznou inovačnou črtou v oboch jazykoch, na 
ktorú poukážeme v ďalšom výklade.

Pozoruhodnými cudzími prvkami, aktívne sa uplatňujúcimi a ovplyvňujúcimi slovotvornú 
štruktúru oboch jazykov, sú jednopísmenkové komponenty nelexikálnej povahy e-/e- vo vý-

19 Благоева, Диана – Колковска, Сия: Динамика и иновационни процеси в българската лексика в края на ХХ 
и началото на ХХІ век. In Пернишка, Емилия – Крумова-Цветкова, Лилия (ed.): Българска лексикология  
и фразеология. Том 1. Българска лексикология. София: БАН, 2013, s. 215-394, cit. s. 288.
20 Пехливанова, Пенка: Новата история на три чужди думи в бългaрския език (Презентация, промоция и акция). 
Liternet 2013-2014. Internetový zdroj: https://liternet.bg/publish29/penka-pehlivanova/tri-chuzhdi-dumi.htm
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zname „elektronický“ a menej produktívny м-/m- vo význame „mobilný“, spájajúce sa najmä 
so substantívnym základom (napr. е-бизнес/e-obchod, е-книга/e-kniha, е-подпис/e-podpis, 
е-правителство/e-vláda, м-банкиране/m-banking, м-пазар/m-obchod, м-услуга/m-služ-
by a mnohé ďalšie, koexistujúce so svojimi synonymnými dvojslovnými pomenovaniami 
електронен бизнес – elektronický obchod, елекронна книга – elektronická kniha, електронен 
подпис – elektronický podpis a pod.). Ich výskyt je charakteristický pre písaný prejav, v sloven-
čine sa objavujú v dvoch variantných podobách, so spojovníkom i bez spojovníka (e-známka/
eznámka, e-vláda/evláda a pod.). V priebehu posledných dvoch desaťročí sa obe cudzie morfémy 
(najprv e-/e- a oveľa neskôr м-/m-) začali vyhraňovať ako samostatné slovotvorné komponenty, 
ktoré sa v súčasnosti veľmi produktívne podieľajú na tvorbe domácich výrazov. Táto skutočnosť 
podnietila bulharských lingvistov akceptovať ich postavenie a uvádzať ich ako prvú časť zlo-
žených slov písaných so spojovníkom (okrem lexém имейл, айфон).21 Slovenská lexikografia,
naopak, okrem výrazu e-mail a jeho odvodenín e-mailový, e-mailovať, e-mailovanie, e-mailovo, 
e-mailista, slovotvorné komponenty e-, m- vo funkcii prvej zložky kompozít nezaznamenáva. 

2.3.1. Odraz zložených slovných inovácií v slovníkovom spracovaní
Zastúpenie neologických zloženín ako heslových slov v Bulharsko-slovenskom slovníku od-

zrkadľuje jednak postupnosť ich integrácie do systému oboch jazykov, jednak špecifiká ich le-
xikografického zaznamenávania. Kým staršia jazyková kultúra oboch národných spoločenstiev 
hodnotila hybridné štruktúry negatívne, v posledných desaťročiach došlo k uvoľneniu štandar-
dizácie jazyka. Na zmenu k prístupu hodnotenia hybridných zloženín a ich súčasnej akceptácie 
ako plnohodnotných jazykových prostriedkov prakticky bez obmedzenia poukazuje aj K. Buzá-
ssyová, opierajúc sa aj o výskum slovenskej terminologickej teórie a praxe I. Masára.22 Prvý zvä-
zok Bulharsko-slovenského slovníka odhaľuje istú opatrnosť pri zaraďovaní hybridných štruktúr 
do heslára, ďalšie časti slovníka ich výberovo zachytávajú v širšom rozsahu, aj s prihliadnutím 
na ich frekvenciu. 

Nové pomenovania s novou slovotvornou štruktúrou zahŕňajúcou jednopísmenkové kom-
ponenty e-/e-, м-/m- v Bulharsko-slovenskom slovníku absentujú. V počiatkoch koncipovania 
slovníka sa totiž tento typ pomenovaní vyskytoval ojedinele, zatiaľ čo v súčasnosti, najmä v dô-
sledku rýchleho rozvoja informačných a komunikačných technológií, bankovníctva, obchodu, 
ale aj štátnej správy, sa z periférie rýchlejšie dostáva do centra rozličných komunikačných sfér. 
Ako nový, stále viac sa presadzujúci jazykový jav, ktorý svojou povahou nie je príznačný pre 
slovotvorbu slovanských jazykov, signalizuje potrebu zmeny v prístupe k nemu. 

2.4. Viacslovné pomenovania 
Oba porovnávané jazyky vykazujú enormný nárast nových viacslovných pomenovaní roz-

manitého charakteru a rôznorodej tvorby, ktoré vznikli buď priamym prevzatím hotových ang-
lických pomenovacích celkov (napr. риалити шоу – reality show), najmä však ich kalkovaním 
(napr. данъчна тесла – daňová sekera, политически труп – politická mŕtvola, регистрирано 
партньорство – registrované partnerstvo, селски туризъм – vidiecka turistika, твърд диск 
– pevný disk, финансова инжекция – finančná injekcia, цветна революция – farebná revolú-
cia), alebo podľa analógie s internacionálnymi slovotvornými modelmi sa utvárajú celé skupiny 

21 Официален правописен речник на българския език. София: Институт за български език „Проф. Любомир 
Андрейчин“, 2012, 676 s., cit. s. 53.
22 Buzássyová, Klára: Vzťah internacionálnych..., op. cit., s. 121.
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hybridných slovných spojení (напр. онлайн игра, онлайн конференция, онлайн разплащане, 
online hra, online formulár, online účet a pod.). Keďže problematiku prevzatých viacslovných 
pomenovaní nemožno v predkladanom príspevku zachytiť v úplnosti, dotkneme sa len najproble-
matickejších miest spätých s určením povahy dvojslovných substantívnych výrazov s determina-
tívnym alebo koordinatívnym vzťahom, ktoré sú jablkom sváru najmä v bulharskej jazykovede.

Už vyššie sme v súvislosti so zloženými výrazmi spomenuli prenikanie lexikálnych jedno-
tiek, ktorých rozličné hodnotenie v prijímajúcich jazykoch podmieňuje aj ich odlišný ortogra-
fický záznam, takže vedľa seba koexistujú grafické podoby, ktoré varírujú od jednoslovného 
výrazu alebo zloženého slova (so spojovníkom alebo bez neho) až po dvojslovné spojenie (napr. 
интернет-банкиране / интернетбанкиране / интернет банкиране; Slovník súčasného slo-
venského jazyka zaznamenáva tento finančný a ekonomický termín ako zložené slovo inter-
netbanking). Ide o substantívne pomenovania pozostávajúce z dvoch plnovýznamových zložiek, 
ktoré fungujú aj ako samostatné slová, s určovacím pomerom medzi nimi, kde apozičný člen plní 
prívlastkovú funkciu. V hodnotení uvedených výrazov internacionálneho charakteru sa stretáva-
jú dva rozdielne prístupy. Napriek tejto pre slovanské jazyky netypickej slovotvorbe, ich bulhar-
ská kompozitná teória hodnotí ako zložené slová, kým jej oponenti, vyhýbajúc sa narušeniu špe-
cifiky bulharského jazyka a jeho slovotvornej normy, im prisudzujú status slovných spojení.23 

Výrazným prejavom internacionalizácie, najmä v bulharčine, je skutočnosť, že prevzaté neo-
logizmy, plniace funkciu prívlastku v dvojslovných spojeniach, fungujú zvyčajne v morfologicky 
neadaptovanej, nemennej podobe, kým v slovenčine sa podľa ustálených pravidiel prispôsobujú 
domácemu systému (napr. допинг контрол, допинг проба, уеб страница, чат стая – dopingová 
skúška/dopingová kontrola, dopingový test, webová stránka, chatová izba/miestnosť a pod.). V po-
sledných rokoch sa však aj v slovenskom prostredí posilňuje tendencia nerešpektovania pravidiel 
slovenského jazyka, prenášania tohto cudzieho modelu a uplatňovania neohybných, nesklonných 
tvarov, čo možno ilustrovať anglickou podobou už spomínaného výrazu internet banking, ktorú 
slovenské banky oficiálne používajú v úradnom styku namiesto zloženiny internetbanking alebo 
slovenského spojenia internetové bankovníctvo, resp. bankovníctvo cez internet. 

 Podobný typ analytického utvárania substantívnych pomenovaní je známy v Bulharsku už 
oddávna. Analogický slovotvorný model, tzv. izafet (atributívne substantívum vytvárajúce s ur-
čovaným substantívom menné spojenie), prenikol do bulharčiny pod vplyvom tureckých sub-
stantívnych spojení pomenúvajúcich najmä rozličné jedlá, napr. дроб сарма, тас кебаб, тахан 
халва, шкембе чорба а pod., ktoré Ľ. Kirova veľmi výstižne nazýva „fosílnymi nomináciami“24. 
Starý známy slovotvorný typ syntaktických spojení je posilnený novým internacionálnym mode-
lom, na základe čoho sa slovná zásoba bulharčiny neustále obohacuje novými viacslovnými po-
menovania tohto typu (napr. град приказка, данък печалба, държава членка, камион ковчег, 
мач реванш, предлози омоними, риба тон, църква майка a pod.), ktoré sú však z hľadiska 
utvárania na domácej pôde v tomto prípade irelevantné. Okrem substantívnych slovných spoje-
ní s určovacím vzťahom je pre bulharský jazyk príznačná aj tvorba dvojslovných pomenovaní 
s koordinatívnym, priraďovacím vzťahom medzi zložkami, v ktorých ide najmä o vyjadrenie 
bližšieho vymedzenia, špecifikácie profesie alebo určitej činnosti (napr. агент провокатор, 
терорист камикадзe), v slovenčine sa s podobnými pomenovaniami stretávame zriedkavejšie 
(agent provokatér, zápasník sumo).

23 Аврамова, Цветанка: Словообразувателни тенденции при съществителните имена в българския и чешкия език 
в края на XX век. София: Heron Press, 2003, 259 s., pozri s. 163-166. 
24 Кирова, Людмила: За един модел на сложна номинация, проникнал с турски заемки, и неговото развитие  
в съвременния български език. LiterNet. Internetový zdroj: ttps://liternet.bg/publish3/lkirova/turski-izafeti.htm
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2.4.1. Odraz neologických viacslovných pomenovaní v slovníkovom spracovaní
Viacslovné pomenovania nie sú jednotkami heslára slovníka, výberovo sa však dostávajú 

do ilustračnej zóny hesla, kde dokladujú význam heslových slov, medzi ktoré sa zaraďujú ich 
komponenty. Z lexikografického hľadiska je dôležité najmä rozlišovanie slovnodruhovo poly-
funkčných nemenných, resp. neohybných neologizmov, ktoré sa ako inovačné prvky dostávajú 
do oboch jazykov, a ich dokladovanie typickými viacslovnými pomenovaniami v heslovej stati 
(napr. slovo онлайн, v slovenčine s podobami on-line, on line, online funguje v oboch jazy-
koch v platnosti príslovky, ale aj ako nemenné, resp. v slovenčine nesklonné prídavné meno: 
a) пазарувам онлайн – nakupovať online; b) онлайн издание – online vydanie; zdomacnené 
podoby онлайнов – onlineový, onlinový, onlajnový sa používajú zriedkavo). 

Bulharsko-slovenský slovník nezachytáva viacslovné pomenovania s určujúcou abreviačnou 
zložkou typu НАТО генерал, ДНК фактор a pod. Aj v oblasti uvedenej rozmáhajúcej sa osobi-
tej skupiny bulharských pomenovaní sa prejavuje tendencia internacionalizácie, a to v uplatňo-
vaní latinskej grafiky namiesto azbuky. Príznačnou inovačnou črtou bulharskej normy je prípust-
nosť využívania latinky vo viacslovných pomenovaniach s abreviačným komponentom (napr. 
BG паспорт, GPS устройство, US армия, US посолство, VIP гости25 a pod.). 

Na aktívne sa uplatňujúce slovotvorné a syntaktické modely, netypické pre bulharský jazyk, 
ktoré sú v rozpore s jeho systémom, už dávnejšie upozornila bulharská lingvistka E. Perniška. 
Konštatovala, že „antisystémovosť“, príznačná pre nové modely zložitej nominácie, ktoré pre-
nikajú do jazyka, má trvalú tendenciu.26 O správnosti jej predpokladu svedčia najnovšie nor-
matívne pravidlá bulharského pravopisu, určujúce ortografickú kodifikáciu pod cudzím vply-
vom. Napriek existujúcej jazykovej norme, otázka povahy vyššie uvedených slovných útvarov 
nie je dodnes definitívne vyriešená a zostáva naďalej otvorená. Nakoniec, aj najnovšie bulhar-
ské kodifikačné pravidlá pripúšťajú dvojakú interpretáciu sporných výrazov a variabilitu ich 
ortografického záznamu, písanie spolu i oddelene (джаз концерт i джазконцерт, евро зона
i еврозона, тенис турнир i тенистурнир a pod.).27 Svojrázny názor v súvislosti s porušo-
vaním slovotvornej normy vyjadrila Ľ. Kirova, podľa ktorej „norma, ktorú berú do úvahy 
dnešní odborníci a nové generácie je globálna, nie lokálna, čo nevyhnutne privodí zmeny 
v jednotlivých jazykoch.“28 

3. Iné prejavy dynamiky jazyka
Okrem rozličných prejavov internacionalizácie ako dominujúcej tendencie v obidvoch ja-

zykoch, na ktoré sme vyššie poukázali, dynamika obidvoch jazykov sa prejavuje aj v tvorbe 
nových výrazových prostriedkov z domácich zdrojov, hoci vo výrazne menšej miere oproti pre-
vzatým internacionálnym jednotkám, v sémantickom či štylistickom prehodnocovaní istej časti 
existujúcich vlastných pomenovaní, v ubúdaní zastarávajúcich jednotiek, v revitalizácii mno-
hých slov, ktoré sa dlhodobo nepoužívali a iné. Uvedená problematika si zaslúži osobitnú pozor-
nosť a priestor v rozsahu samostatného príspevku. 

25 Официален правописен речник на българския език. op. cit. s. 53.
26 Cit. podľa Аврамова, Цветанка: Konfrontační studium inovačních procesů ve slovanských jazycích. Red. Eva Šlau-
fová. Praha, Euroslavica, Slovanský ústav AV ČR 1999 (ze sazby časopisu Slavia 68/1999, seš. 1). In: Съпоставително 
езикознание, 2000, 2, s. 180-182, cit. s. 181. 
27 Официален правописен речник на българския език. op. cit. s. 52.
28 Кирова, Людмила: Писмено отразяване на подчинителна връзка между съществителни в езика на хора, 
работещи с компютри. Internetový zdroj: https://liternet.bg/publish3/lkirova/sliato.htm
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V súvislosti s domácou slovotvorbou a pragmatickou stránkou jazyka poukážeme na zvlášt-
ny fenomén, typický pre bulharský jazyk, pri ktorom treba rátať s osobitosťami jeho lexikogra-
fického zachytenia, či už ide o domáce výkladové alebo prekladové slovníky. 

3.1. Prechyľovanie vs. maskulinizácia
Jedným zo závažných problémov, s ktorými sa bulharský jazyk a jazykoveda neustále vyrov-

návajú je maskulínna tendencia utvárania a používania pomenovaní žien podľa povolania, po-
stavenia, funkcie, titulov a vykonávaných činností.29 Napriek skutočnosti, že bulharčina i sloven-
čina disponujú podobnými mechanizmami slovotvorby a viacerými morfologickými prostried-
kami na utváranie ženských názvov popri ich mužských pendantoch, kategória prechyľovania 
sa v bulharskej jazykovej praxi uplatňuje špecificky. Na rozdiel od slovenčiny, kde takmer od 
každého životného podstatného mena mužského rodu možno automaticky odvodiť jeho ženský 
korelát, pre bulharčinu je charakteristická maskulinizácia, čiže uplatňovanie podstatných mien 
mužského rodu v zástupnej funkcii. 

Ani v bulharčine neexistujú prekážky systémovo-štruktúrneho charakteru pre sekundár-
ne odvodzovanie feminín od mužských podstatných mien (napr. адвокатка, икономистка, 
математичка, специалистка, химичка a pod.) a tento starobylý slovotvorný postup odporú-
čajú aj normatívne príručky bulharského jazyka, pričom však poukazujú na niektoré výnimky 
profesijných názvov, vnímané ako obojrodové, od ktorých sa neutvárajú ženské pendanty (napr. 
професор, доцент, министър, майор, генерал, капитан, летец а iné).30 

Hodnotiaca norma v bulharčine však má diametrálne odlišné chápanie. Kým v minulosti, po dru-
hej svetovej vojne, bolo pomenúvanie žien mužskými tvarmi v pracovnej sfére ovplyvnené ruštinou  
a na označovanie ženských osôb sa používali aj slovné spojenia typu жена-космонавт, жена-
-летец, жена-герой, bežnú komunikáciu v súčasnosti ovplyvňuje najmä administratívna prax a mé-
diá, ktoré vo väčšine prípadov hodnotia mužské tvary názvov povolaní ako prestížnejšie a maskuli-
nizáciu považujú za normu. V dôsledku toho sa jednoznačne akceptuje používanie mužských tvarov 
názvov povolaní nielen v oslovení ženy, ale i v poukaze na ňu v rozličných výpovediach (napr. 
госпожо директор, госпожо министър, доцент Иванова, професор Манолова a pod.). 

Problém maskulinizácie v bulharskej jazykovej praxi a diskusie o nej pretrvávajú viac ako 
sedemdesiat rokov a bežná komunikácia ako aj slovníková prax sú dôkazom toho, že oslovova-
nie a titulovanie žien v profesionálnej a pracovnej sfére ťažko podlieha normatívnej regulácii. 
V súvislosti s touto témou vyšlo množstvo publikácií i komentárov popredných bulharských 
lingvistov, zdôrazňujúcich skutočnosť, že maskulinizácia je v protiklade s prirodzenou povahou 
bulharského jazyka, s citom pre správnosť a prirodzenosť reči.31 Najprecíznejšie sa tejto tema-
tike venovala V. Sumrova, ktorá na základe analýzy najnovšie utvorených feminín v bulharči-
ne (napr. магистратка, деканка, кметица, ефрейторка, премиерка, кадетка, офицерка, 
рейнджърка, войничка a pod.) charakterizuje maskulinizáciu ako zložitý jav podmienený rôz-
nymi činiteľmi a zdôrazňuje nemožnosť lakonicky formulovať jazykovú normu.32

29 Rozšírenú verziu uvedenej problematiky predkladá publikácia Košková, Mária – Satola-Staśkowiak, Joanna: Vše-
obecný mužský rod a maskulinizácia v slovenskom, poľskom a bulharskom jazykovom prostredí. In: Slavica Slovaca, 
2017, roč. 52, č. 1, s. 3-15.
30 Граматика на съвременния български книжовен език. Т II. Морфология. София: Издателство на БАН, 1983, 
465 s., s. 103.
31 Андрейчин, Любомир: Дали другарката X е „член“ или членка на дадена организация. In: Български език, 1956, 
roč. VI, č. 1, с. 70.
32 Сумрова, Ванина: Проблемът за маскулинизацията на съществителните имена. In: Български език, 2001-2002, 
1, с. 120-125, s. 124.



16

Napokon ani normatívne príručky neposkytujú jednoznačné hodnotenie novoutvorených 
feminín. Napríklad, z neurčitých dôvodov pravopisný slovník bulharského jazyka nezazna-
menáva lexémy министърка, политоложка, продуцентка, ale uvádza пиарка, премиерка, 
филоложка,33 nejasné sú aj kritériá rozlišovania štylistického statusu hovorovej lexémy 
прокурорка a bezpríznakovej lexémy професорка v najnovšom výkladovom slovníku bulhar-
ského jazyka34 a pod. 

Súčasná bulharská jazyková situácia, ktorá nie je ovplyvnená feministickou lingvistikou, sved-
čí o dvojakej tendencii. Na jednej strane je silná maskulinizácia názvov povolaní označujúcich 
ženy, na druhej strane je zvýšená frekvencia tvorby ženských derivátov, ktoré sa v rámci jazyko-
vej tradície vnímajú ako jednotky s hovorovým príznakom. Ako však ukazuje výskum rozsiahlej 
skupiny novovzniknutých bulharských profesijných feminín v posledných rokoch, nová lexika sa 
vzpiera maskulinizácii a svedčí o potrebe nazývať ženy príslušnými ženskými podobami lexém.35

3.1.1. Odraz ženských profesijných názvov v slovníkovom spracovaní
Maskulínna tendencia utvárania a používania rodových korelátov na označovanie žien podľa 

profesijného zaradenia, hodností a rôznych činností ako osobitný jazykový fenomén typický 
pre bulharčinu a jej reflexia v lexikografickej praxi spôsobuje problémy nielen pri tvorbe bul-
harských výkladových a pravopisných príručiek, ale najmä pri spracúvaní dvojjazyčných slov-
níkov, kde jeden z konfrontovaných jazykov túto špecifiku nepozná. Pri lexikografickej reflexii 
v dvojjazyčnom slovníku vyvstávajú dva okruhy problémov: a) zaradenie či nezaradenie novou-
tvorených feminínnych odvodenín do slovníka; b) určenie ich štylistického statusu. V konečnom 
dôsledku ich riešenie závisí od koncepcie autora alebo autorského kolektívu:

a) Vychádzajúc z rôznych funkcií slovníka všeobecne, najmä jeho nominačnej, informačnej 
a normatívnej funkcie, ktorými vstupuje do komunikácie s používateľmi daného jazyka, pokla-
dáme zachytenie feminín v slovníkoch za opodstatnené. Výber a rozsah ich zachytenia je pod-
mienený frekvenciou v rečovom úze. 

Kým v starších lexikografických prácach boli mužské podoby profesijných názvov základ-
nými a reprezentatívnymi tvarmi heslára a odvodené feminína často chýbali (najmä z extralin-
gvistických dôvodov, ale aj z nedôslednosti v uvádzaní), v najnovších slovníkoch pozorujeme 
ich zvýšenú registráciu. Zvyčajne sú prihniezdované k príslušným maskulínam, čím sa uplatňuje 
aj úsporný lexikografický postup. Ak však zohľadníme skutočnosť, že menný rod podstatných 
mien nie je iba gramatickou kategóriou, ako je to pri prídavných menách, a že pri derivácii 
dochádza k vzniku nových podstatných mien ženského rodu,36 ktoré sa od motivujúceho slova, 
najmä v bulharčine, často sémanticky i štylisticky odlišujú, musíme prehodnotiť spracovanie 
gramatického tvaru na samostatnú lexikálnu jednotku. Z uvedeného dôvodu sa feminína v na-
šom slovníku prezentujú v samostatných heslách.

Účelová absencia feminín v jednom z konfrontovaných jazykov vyžaduje utvoriť typový 
model riešenia a príslušný ekvivalent povinne exemplifikovať, dokladovať vhodnými príkladmi. 
Na ilustráciu uvedieme modelové spracovanie hesiel doktor, докторка:

33 Официален правописен речник на българския език. op. cit. s. 460, 514, 641.
34 Речник на българския език, т. 14. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2012, s. 760, 975.
35 Сумрова, В.: Жената в съвременността - езиков поглед (върху материал от новите феминални имена в българския 
език). In: Български език, 2015, roč. 62, č. 2, s. 58-65, cit. s. 64.
36 Божилова, Мая: Отразяване на някои названия за лица в многотомния Речник на българския език. In: Български 
език, 1983, XXXIII, кн. 3, с. 204-211, s. 210. 
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доктор mn. -и m 1. len jedn. (titul, hodnosť i nositeľ hodnosti, titulu) doktor: доктор на 
науките doktor vied: госпожа Ангелова, доктор на науките pani Angelova, doktorka vied 
2. hovor. (lekár) doktor: отивам на доктор ísť k doktorovi 3. (v oslovení ženy) doktorka: 
доктор Иванова doktorka Ivanova 

 докторка mn. -и ž hovor. (lekárka) doktorka
b) Ďalším problémom lexikografického spracovania skúmaných slov je určenie statusu novo-

utvorených feminín v bulharčine, ktorých štylistická kvalifikácia sa na rozdiel od ich mužských 
náprotivkov nevymedzuje jednoznačne. V súvislosti s tým zostáva nezodpovedaná otázka, aké 
sú kritériá určovania prestížnosti takých profesií, ktoré sú v bulharčine hodnotené nerovnocen-
ne: манекенка oproti моделка; съдийка oproti прокурорка; професорка oproti филоложка  
a pod.? Ťažkosti súvisiace s lexikografickým spracovaním skúmaných feminín umocňuje sku-
točnosť, že neexistuje systematický opis bulharských maskulín fungujúcich aj v zástupnej funk-
cii pri označovaní ženských osôb.

4. Záver
Na záver môžeme zhrnúť, že základné tendencie a pohyby odzrkadľujúce dynamiku bulharské-

ho i slovenského jazyka sú vo veľkej miere porovnateľné. V obidvoch jazykoch prevláda tendencia 
preberania cudzích prvkov nad tvorbou z vlastných zdrojov. Dominujúca tendencia k internacio-
nalizácii zasahuje najmä ich slovnú zásobu a slovotvorbu. Expanzívny nárast internacionalizmov 
vyvolaný neustálym tlakom nových pomenovacích a komunikačných potrieb v posledných dvoch 
desaťročiach poukazuje na otvorenosť lexikálnych systémov obidvoch jazykov na jednej strane, 
na strane druhej - na tendenciu ich postupnej adaptácie a integrácie. Napriek značnej zhode v pre-
javoch inovačných procesov, porovnávané jazyky sa odlišujú najmä v miere a rozsahu preberania 
cudzích prvkov (napr. väčšia otvorenosť bulharčiny voči preberaniu anglicizmov, väčší podiel in-
ternacionalizmov bez ďalšej adaptácie aj s ohľadom na odlišnú grafiku), v rýchlosti a stupni ich 
adaptácie a začleňovania do lexikálneho systému príslušného jazyka, v konkrétnych jazykových 
prejavoch a potenciálnych možnostiach derivácie už prevzatých jazykových jednotiek (napr. aktív-
nejšie dotváranie členov slovotvorných hniezd v slovenčine). Inovačné procesy obidvoch jazykov 
občas sprevádza nerešpektovanie normatívnych pravidiel a nežiaduce vnášanie cudzích systémo-
vých rysov, cudzích slovotvorných modelov, s ktorými sa preberajúce jazyky musia vyrovnávať. 

 Lexikografická prax nestačí čeliť silnému tlaku a expanzívnemu prílevu nových slov, nových 
významov, ako aj prehodnocovaniu a zmene štylistického statusu mnohých lexikálnych jedno-
tiek. Hoci je každý slovník obrazom i odrazom svojej doby, na príklade Bulharsko-slovenského 
slovníka sme prezentovali relatívnu možnosť slovníka korektne reflektovať aktuálnu jazykovú 
situáciu a pohotovo reagovať na všetky zmeny prebiehajúce v príslušnom jazyku. V prípadoch, 
keď chýbajú normatívne pravidlá, lexikograf stojí pred nevyhnutnosťou zaujať pozíciu tvorcu 
teórie, resp. normotvorcu a uplatniť vlastný prístup k problematicky interpretovanému jazyko-
vému javu.

Pramene
Официален правописен речник на българския език. София: Институт за български език „Проф. Любомир Ан-

дрейчин“, 2012, 676 s.
Речник на българския език. том 14. (Гл. ред. Крумова-Цветкова, Л. – Чоролеева, М.). София: Академично изда-

телство „Проф. Марин Дринов“, 2012, 1223 s.
Речник на новите думи и значения в българския език (Пернишка, Емилия – Благоева, Диана – Колковска, Сия). 

София: Наука и изкуство, 2001, 309 s.
Речник на чуждите думи в български (Буров, Стоян – Пехливанова, Пенка). Велико Търново: ЕЛПИС, 

1995, 767 s.
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Slovenský národný korpus: http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/do_query?query=gau%C4%8Ding&corpna-
me=prim-6.0-public-all&start=0&cnt=10

Slovník súčasného slovenského jazyka. A-G. (Hl. red. Buzássyová, K. – Jarošová, A.). Bratislava: Veda, vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied, 2006, 1134 s.

Slovník súčasného slovenského jazyka. H-L. (Hl. red. Jarošová, A. – Buzássyová, K.). Bratislava: Veda, Vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied, 2011, 1087 s.

Vlastná excerpcia – autorský archív

Language Dynamics in the Mirror of Dictionary Processing 
(using Bulgarian and Slovak Material)

Mária Košková

The socio-political changes that occurred in Slavic countries at the turn of the 1980s and 1990s, as well as the 
development of science and technology, the globalization of world problems, the rapid exchange of information as 
well as other changes have been reflected in the development of contemporary Slavic languages and led to innova-
tory processes in each of them. The presented article presents a confrontational view of the dynamics of Bulgarian 
and Slovak language as a permanent and ongoing process and the (im)possibility of its lexicographic capture in the 
specific dictionary.

The basic tendencies and movements reflecting the dynamics of Bulgarian and Slovak language are largely compa-
rable. In both languages, tendency of taking over foreign elements is stronger than formation from their own resources. 
The predominant tendency towards internationalization interferes in particular with their vocabulary and word-forma-
tion. The explosive expansion of internationalisms brought about by the constant pressure of new naming and com-
munication needs over the past two decades points to the openness of the lexical systems of both languages on the one 
hand, and to the tendency of their gradual adaptation and integration on the other. Despite considerable consistency in 
the manifestations of innovation processes, the languages being compared demonstrate many differences. Innovative 
processes of both languages are occasionally accompanied by disrespecting of normative rules and the undesirable 
introduction of foreign systemic features, foreign word-formation models, which the languages taking over must come 
to terms with.

 Although each dictionary is both an image and a reflection of its time, the Bulgarian-Slovak dictionary presents the
relative possibility of a dictionary to correctly reflect the current language situation and respond promptly to all changes
occuring in a particular language.
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KATARÍNA DUDOVÁ∗

Jazykový obraz remesla v slovenskej a poľskej frazeológii

DUDOVÁ, K.: Linguistic Image of the Handicraft Preserved in Slovak and Polish Phraseology. Slavica Slovaca, 
53, 2017, No. 3-4, pp. 19-28 (Bratislava).

The aim of the article is reconstruct the linguistic image of the handicraft in the minds of Slovak and Polish ancestors 
through rich material resources, namely phraseology (especially paremiology) units collected in majestic work of A. P. 
Záturecký and in research publication of E. Młynarczyk, but also in the other phraseological and explanatory dictiona- 
ries. On this material basis we approach not only the general perception of the craft in the Slovak and Polish traditional 
image (Chapter I), but we compare the character and status of some specific, the most advanced crafts in the phraseology
of both languages (Chapter II). 

Craft, Linguistic image, Phraseology.

Dôležitou súčasťou každodenného života (dedinskej i mestskej) spoločnosti boli v minulosti 
remeslá, ktorých produkty či služby uspokojovali základné i ďalšie potreby obyvateľstva. Úlo-
ha remeselnej činnosti v existencii a kultúre národa sa uchovala v jazyku, a to nielen v lexi-
ke označujúcej jednotlivé remeslá, v pomenovaniach osôb vykonávajúcich remeselnú činnosť,  
v názvoch remeselných náradí, činností či miest práce, ale rovnako aj v ustálených slovných 
spojeniach s obrazným charakterom. 

Obraz remesla v povedomí slovenských i poľských predkov rekonštruujeme prostredníctvom 
bohatého materiálového zdroja, ktorý predstavujú predovšetkým frazeologické (najmä paremio-
logické) jednotky1 zaznamenané v zberateľskom diele A. P. Zátureckého2 a vo výskumnej práci 
E. Młynarczykovej,3 ale aj v ďalších frazeologických4 i všeobecných výkladových slovníkoch.5 
Na tejto materiálovej báze priblížime nielen celkové vnímanie samotného remesla v slovenskom 
a poľskom tradičnom obraze sveta (I. kapitola), ale porovnáme charakter a spoločenské postave-

∗ PhDr. Katarína Dudová, PhD., Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa  
v Nitre, Štefánikova 67, 949 11 Nitra.
1 Otázke poľsko-slovenskej frazeológie sa venoval Ferdinand Buffa, ktorý zostavil slovník zachytávajúci poľskú fraze-
ológiu v konfrontácii so slovenskou frazeológiou. Buffa, Ferdinand: Frazeologický slovník poľsko-slovenský. Prešov: 
Náuka, 1998. 276 s.
2 Záturecký, Adolf Peter: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Bratislava: Tatran, 1974. 756 s.
3 Młynarczyk, Ewa: Nie święci garnki lepią. Obraz rzemiosła w polskiej frazeologii. Krakov: Wydawnictwo Naukowe 
Universytetu Pedagogicznego, 2013. 298 s.
4 Habovštiaková, Katarína – Krošláková, Ema: Človek v zrkadle frazeológie. Bratislava: Tatran, 1990. 224 s. Smiešková, 
Elena: Malý frazeologický slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989. 272 s.Słownik frazeolo-
giczny języka polskiego. 1. a 2. diel. Red. Stanisław Skorupka. Warszawa: Wiedza Powszechna 1987. 788 s., 905 s.; 
Nowa księga przysłów i wyrażeń prysłowiowych polskich. 1.-4. diel. Red. Julian Krzyżanowski (1.-3. diel), Stanisław 
Świrko (4. diel). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969-1978, 880 s., 1165 s., 996 s., 627 s. 
5 Krátky slovník slovenského jazyka. Hlavní redaktori: J. Kačala, M. Pisárčiková a kol. Bratislava: Veda, 2003. 985 s.; 
Slovník súčasného slovenského jazyka. 1.-3. zv. Red. Klára Buzássyová – Alexandra Jarošová a kol. Bratislava: Veda 
2006, 2011, 2015. 1134 s., 1087 s., 1104 s.; Slovník slovenského jazyka. 1.-5. zv. Red. Štefan Peciar a kol. Bratislava: 
Vydavateľstvo SAV, 1959, 1960, 1963, 1964, 1965. 815 s., 648 s., 912 s., 760 s., 848 s.
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nie niektorých špecifických remesiel (II. kapitola). Pôjde o najviac rozšírené potravinárske a tex-
tilné remeslá, ktoré majú vo frazeológii obidvoch jazykov najbohatšiu reprezentáciu jednotiek. 

I. Obraz remesla v slovenskej a poľskej frazeológii
V slovenčine a poľštine sú prítomné frazeologické jednotky, v ktorých sa odráža celkové 

vnímanie remesla/rzemiosła ako jednej z pracovných oblastí zaoberajúcej sa „spracúvaním su-
rovín na základné životné potreby“6 a „vykonávaním a napravovaním predmetov každodenného 
úžitku“7. Osobou vykonávajúcou remeslo je remeselník/rzemieślnik, ktorého sémantické vlast-
nosti sú v jazykovom obraze sveta tematicky najužšie späté so špecifickou remeselnou prácou. 
Slovenská a poľská frazeológia odráža viacaspektový (s dôrazom na aspekt existenčný, spolo-
čenský a etický) a viacvrstvový obraz remesla a remeselníka. 

Jedno remeslo – existenčné zabezpečenie remeselníka. Remeselná činnosť je v slo-
venskom i poľskom jazykovom obraze sveta interpretovaná ako zdroj živobytia, existenčného 
zabezpečenia Remeslo živí., Remeslo je zlatá baňa. – Remeslo je zlatý srp., Remeslo má zlaté 
dno., Rzemiosło ma złote dno. Hoci práca remeselníkovi neprináša veľký zárobok, stačí na po-
krytie základných životných potrieb: Remeselník – zlatá babka; keď netečie, aspoň kvapká., 
Remeselník – zlatá ruka, čo zarobí, to presúka. V poľskom obraze remesla sa existenčný aspekt 
spojený s nižším zárobkom odráža v parémiách: Kupcy, rzemieślnicy grosza groszem gonią.; 
Dla zysku sporego leda kto się dobrym rzemieślnikiem ozwie. Je však potrebné, aby remeselník 
robil svoje remeslo a nezaoberal sa inými pracovnými či zárobkovými činnosťami Remesla sa 
drž!, Niechby każdy pilnował swego rzemiosła. 

Viac remesiel – zlé existenčné zabezpečenie remeselníka. Ak sa niekto venuje 
viacerým remeslám, nerobí ani jedno remeslo dobre, a tak je jeho práca vnímaná negatívne ako 
existenčne nespoľahlivá: Čo viac remesiel, to väčšia psota., Devätorý remeselník, desatorý žob-
rák. – Devätoro remesiel a desiata psota (žobrota)., Veľa remesiel, veľa nešťastia., Kto mnoho 
remesiel zná, býva žobrák., Kto nit majstrem čemu, toten katom temu. Kritický pohľad na nešpe-
cializovanú a rôzne zameranú prácu je spoločný pre slovenský i poľský paremiologický obraz 
remesla, čo ilustrujú aj poľské jednotky: Siedm rzemiosł, czternaście nieszczęścia., Partaczem 
taki rzemieślnik, który wiele rzemiosł umie. 

Spoločenské hodnotenie remeselníka. Spoločenské hodnotenie samotného remeselní-
ka sa odvíja od výsledkov jeho práce. Slovenská a poľská frazeológia odráža tento sémantický 
znak remesla v jednotkách, ktoré poukazujú na kvality remeselníka podľa jeho produktov: Práca 
chváli majstra., Z roboty można rzemieślnika poznać.; Jaki rzemieślnik, taka robota., Mistrza 
dobrego z małej sztuky poznać. Pozitívne je tiež vnímaný remeselník, ktorý sa vyznačuje fyzic-
kou silou a pracovitosťou Oberučnému kováčovi remeslo sa darí., čoho spoločenským protikla-
dom je lenivý, slabý a nikomu nepotrebný remeselník Remeslo mu smrdí., Lichy majster niech 
psu buty robi. 

Zlý remeselník – neodborník. Spoločným znakom slovenského a poľského jazykové-
ho obrazu remesla je vnímanie nešikovného, nespoľahlivého a zlého remeselníka (fušer/fuszer, 
partacz), ktorý vykonáva prácu neodborne, čím kazí remeslo tomu, kto mu rozumie, ako to 
vidieť v slovenských frazeologických jednotkách: Neučený majster hotový kat., Fušuje nie-
komu do remesla., Ty sa do toho remesla nerozumieš. Nežiaduce vstupovanie do kompeten-
cií iného remeselníka negatívne hodnotí aj poľská frazeológia (Niechby każdy pilnował swego 

6 Slovník slovenského jazyka. III. P – R. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1963, s. 724.
7 Słownik języka polskiego. Red. Elżbieta Sobol a kol. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2006, s. 884. 
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rzemiosła.), ktorá osobu fušera metaforicky označuje ako Majster zepsuj, Majster przez dwa  
f, Majster Hugo robi nie na długo, Z niego majster jak z koziej dupy trąbka.

Dobrý remeselník – odborník. Naopak dobrým remeselníkom je špecialista, ktorý rozumie 
svojmu remeslu, je v ňom dostatočne zručný, a preto treba dôverovať jeho práci. Dokladom tohto 
presvedčenia sú viaceré slovenské i poľské príslovia, ktoré ukazujú, že každé remeslo si vyžaduje 
šikovnosť a špeciálne schopnosti: Každé remeslo má svoj fortieľ (kumšt)., Każdy w swym rzemiośle 
biegły., Każdymu w swym rzemieśle wierzyć trzeba. Tiež sa však vyžaduje, aby remeselník bol dobre 
vyučený svojmu remeslu: Remeslo sa na potoku nezačiera., Neučený majster hotový kat.

Nečestné remeslo. V poľskom paremiologickom obraze remesla sa stretávame s prí-
kladmi, ktoré naznačujú, že remeslo je niekedy vykonávané aj nečestným spôsobom, čo 
vedie zákazníkov k opatrnosti, aby odmenu za prácu nedávali remeselníkovi vopred: Rze-
mieślnikowi przed czasem nie płać, koni na bórg nie przedawaj, żony bez posagu do domu 
nie bierz. 

Organizácia remesiel do cechov. Remeslá boli organizované do cechov (napr. do mly-
nárskeho cechu, krajčírskeho cechu, plátenníckeho cechu a pod.), čo sa odráža v slovenskom 
prísloví Aké remeslo, taký cech. Cech organizoval príslušníkov určitého remesla a chránil ich 
záujmy, a teda bolo v záujme remeselníka, aby dbal o členstvo v cechu: W który się kto cech 
wpisze, tego niech pilnuje.

Hierarchia v cechoch. Slovenské i poľské parémie ukazujú, že v cechoch vládla 
hierarchia predovšetkým medzi majstrom ako vyučeným remeselníkom majúcim oprávne-
nie viesť samostatnú dielňu a učňom (tovarišom, čeľadníkom), ktorý sa iba učil remeslu: 
Tovariš nevie nič., Nejednaj sa s tovarišom, ale s majstrom., Lepiej się udać do majstra niż 
do czeladnika. Preto majster bol vyhľadávaný a dobrý remeselník (Našiel na ňom dobrého 
majstra. – Padol na dobrého majstra., Dobrý majster!), kým pozícia učňa bola často ne-
ľahká: Učeň – mučeň., Od wszystkiego towarysz, a od chleba majster. Poľská frazeológia 
ukazuje, že vzťahy v cechu sa odvodzovali aj od veku členov: Młodszymi się w cechach 
posługują. 

Majster. O tom, že majstrom či remeselníkom sa človek stáva postupne, hovoria niektoré 
slovenské i poľské parémie: Z človeka majster., Nikt się majstrem nie urodzi., Nie zaraz się 
rzemieślnik z ucznia stanie. No ani skutočným majstrom nebol iba ten, kto sa chválil titulom: 
Majster na ryby, lenže sa vody bojí., Nie każdy mądry, co go majstrem zowią. Medzi majstrami 
bola určitá konkurencia či rivalita: Majster nad majstra., Majster majstrowi kole ‘majster maj-
strovi vyčíta chyby’. 

Jedinečné znaky špecifických remesiel. To, že každé remeslo má svoje jedinečné zna-
ky, podľa ktorých možno spoznať remeslo i remeselníka, ukazujú nielen tieto slovenské a poľské 
príslovia Aké remeslo, taký címer., Každé remeslo má svoj fortieľ (kumšt)., Każde rzemięsło ma 
swoje zwyczaje., ale aj niektoré špecifické remeslá priblížené v II. kapitole. 

II. Obraz niektorých špecifických remesiel uchovaný v slovenskej a poľskej frazeológii
Osobitnú skupinu frazeologických jednotiek, ktoré sú tematicky najvýraznejšie zviazané so 

špecifickým remeslom, tvoria najmä parémie s komponentom označujúcim niektoré z potra-
vinárskych remesiel alebo jeho derivát. Hoci slovenská i poľská frazeológia zachytáva reálie 
spojené s viacerými potravinárskymi remeslami (napr. sk. medovnikárstvo/pl. piernikarstwo; 
sk. pivovarníctvo/pl. piwowarstwo; pl. krupiarstwo), najsilnejšie sa tematicky dotýka a najbo-
hatšie sa odráža vo frazeológii obidvoch jazykov mlynárstvo/młynarstwo a čiastočne aj mä-
siarstvo/rzeźnictwo (masarstwo). 



22

Obraz remesiel zviazaných s výrobou oblečenia i bytového textilu tvoria v slovenskej a poľ-
skej ľudovej frazeológii najmä tie, ktoré sa zaoberali výrobou plátna i súkna (plátenníctvo/płó-
ciennictwo, tkáčstvo/tkactwo; súkenníctvo/sukiennictwo, pradenie/przędzalnictwo) a šitím ho-
tových odevov (krajčírstvo/krawiectwo). Okrem nich však ľudová tvorba spojená s textilnou 
výrobou zahŕňa aj ďalšie remeslá, ako sú čipkárstvo, výšivkárstvo, cajgárstvo, klobučníctvo, 
krpčiarstvo, papučiarstvo a i., ktoré majú v parémiách obidvoch porovnávaných tradičných kul-
túr oveľa slabšie zastúpenie. 

2. 1. Obraz mlynárstva 
Mlynárstvo je jedno z najstarších remesiel na svete. Na Slovensku i v Poľsku za začalo ší-

riť od 13. storočia. Za feudalizmu mohli mlyny budovať najmä kláštory a cirkevné inštitúcie, 
šľachta a slobodné kráľovské mestá. Právo mlyna vykonával zemepán priamo prostredníctvom 
svojich poddaných mlynárov, od 18. storočia ho dával mlynárom do prenájmu. V slovenskom 
i poľskom paremiologickom obraze sveta sa mlynárstvo najzjavnejšie odkrýva cez komponent 
osoby, ktorá toto remeslo vykonáva a prostredníctvom ktorej sa odkrýva obraz mlynárstva  
v týchto sémantických vrstvách: 

Mlynárova rodina. V slovenských parémiách je to mlynár, no aj mlynárka, ktorí sa odli-
šujú v zodpovednosti pred nadriadenými: Keď nemelie mlynár, meľú jeho., Najväčšie mýto berie 
mlynárka., t. j. ‘mlynár je zodpovedný pred zemepánom, tovariš pred majstrom, a len mlynárka 
pred nikým’. V poľskej frazeológii sa obraz mlynárskeho remesla odráža cez osobu mlynára 
a mlynárky (tłusta jak młynarka, wystrojił się jak młynarka), ale aj zvierat, o ktoré sa mlynárska 
rodina stará (syty jak młynarska kura, delikatny jak młynarski pies). 

Spoločenské postavenie. Majetnosť. Spoločným sémantickým znakom obrazu mly-
nárstva v slovenčine i poľštine je dobrá materiálna zabezpečenosť, ktorá ovplyvňuje sociálne  
i spoločenské postavenie mlynára a jeho rodiny v dedinskej spoločnosti. V porovnaní s inými re-
meslami je mlynárstvo majetkovo výnosné Mlynára sa múka lapá a ševca smola., Krajčír, mly-
nár a bača najlepší pšóres majú. ‘osoh berú z toho, čo im je zverené’. Prospech z priaznivých 
prírodných podmienok má predovšetkým samotný mlynár zaoberajúci sa tým, z čoho má sám 
zisk Každý mlynár na svoje koleso vodu naráža., Mlynári sú hodní chlapi, keď im pyteľ tlapy, tla-
py!. Výnosnosť mlynárskeho remesla zvyšujú nielen dobré prírodné podmienky, ale aj platba za 
mlynárove služby v naturáliách (Młynarze i pekarze nie kradną, sami im ludzie znoszą.), môže 
ísť aj o časť z roľníkovej žatvy (Ziarnko do ziarnka dla młynarza miarka.). 

Závislosť od vhodných prírodných podmienok. Úspešnosť mlynárskeho remesla nie je 
ani tak závislá od jeho fyzickej námahy Mlynárovi voda doženie., ale skôr od prírody: a) od dostatku 
vody v mlyne Mlynár, keď má vodu, pije víno. - keď nemá vody, pije vodu., Mlynár sedí na kolese, 
a voda mu všetko nesie., Suchý mlynár. ‘bez vody’, ako aj b) od času žatvy Keď mlyn stojí, vtedy 
mlynár počúva, kde mlátia. Aj v poľskom jazykovom obraze zabezpečuje mlynárovo živobytie viac 
príroda (voda, ale i vzduch) ako jeho vlastné sily: Tracznemu i młynarzowi sama woda pieniądze 
niesie., Taki sobie młynarz dobry, jak i wojewoda: wojewodzie robią ludzie, młynarzowi woda. 

Biela farba. Najvýraznejším znakom mlynárskeho remesla je biela farba, t. j. farba múky, 
ktorá sa v slovenčine prirovnáva k snehu (Mlynárčíci sa bijú.) a v slovenčine i poľštine sa s ňou 
spája stav byť zamúčený: Kto do mlyna chodí, ľahko sa zamúči; Młynarz nie umączeny – rzadka 
rzecz., Kto miele we młynie, umączy się., Mokry strzelec, suchy rybak, czarn młynarz a biały 
kominarz to wszystko diabla warte. Iným znakom mlynárskeho remesla v slovenčine bol proces 
mletia, ktorý sa prirovnával k „mletiu“ jazyka, k neužitočnej a zbytočnej reči (Viac otrúb ako 
múky. – Viac otrúb namele jazyk ako sto mlynárov). 
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Pracovné nástroje. V slovenskej a poľskej frazeológii nachádzame spoločnú jednotku 
Mlynár sa vtedy prebudí, keď mu mlyn zastane./Młynarzowi przerwie się spanie, gdy mu młyn 
stanie., ktorá má nemecké znenie Wenn die Mühle des Nachts stehen bleibt, wacht der Müller 
auf. a poukazuje na niektoré aspekty práce spojenej s mlynárskym remeslom. Ide o pracovný 
nástroj, ktorým neboli mlynárove ruky, ale stroje dávajúce do pohybu mletie. Keď mlyn fun-
goval správne, mlynár sa nemusel priamo fyzicky namáhať, mohol spať. Hlavnou funkciou 
mlynára bolo dohliadať na činnosť strojov, musel mať sluch dobre vycvičený na zvuky fungu-
júceho mlyna. Stála kontrola stroja a ostražitosť mohli mlynára unaviť, a tak zaspal. 

Zhrnutie. Hoci slovenský a poľský tradičný obraz mlynárskeho remesla sa neodráža v po-
četných totožných jednotkách, tvoria ho viaceré spoločné a blízke sémantické rysy: vysoký 
sociálny status remesla, majetnosť mlynára, závislosť od priaznivých prírodných podmienok 
a činnosti strojov v mlyne, najsilnejším atribútom je biela farba. 

2. 2. Obraz mäsiarstva 
Ďalším remeslom zviazaným s potravinárskou výrobou bolo mäsiarstvo, ktoré má v slo-

venskej i poľskej frazeológii oveľa nižšie zastúpenie v počte tematicky najsilnejších jednotiek, 
ako to bolo v prípade mlynárskeho remesla. Súvisí to s faktom, že v obidvoch krajinách bolo 
mäso zriedkavou potravinou chudobných, kým zámožnejšie rodiny si mäso mohli dovoliť čas-
tejšie, ba aj každodenne. Najstaršie mäsiarske cechy vznikali v kráľovských mestách. Od konca  
18. storočia sa mäsiarske remeslo začalo prudko rozvíjať (na konci 18. storočia vzniklo na 
Slovensku vyše 90 mäsiarskych cechov, v roku 1890 bolo v slovenských župách 2 351 mä-
siarskych a 1 189 údenárskych dielní a v roku 1930 bolo 1896 mäsiarskych dielní)8. V slo-
venskom a poľskom ľudovom obraze nachádzame tieto znaky mäsiarskeho remesla:

Schopnosti mäsiara. Slovenská frazeológia ukazuje, že ak sa chcel mäsiar uživiť, musel 
vedieť mäso lacno nakupovať Mäsiar, keď nevyšteká, veru nevyseká. – Mäsiar nevyseká topo-
rom, ak nie jazykom. – Ak ho (mäso) mäsiar na trhu nevyšteká, na kláte ho nevyseká. a mať 
kvalitný, zdravý dobytok určený na zabitie. Preto pri snahe predať lacné, no menej kvalitné mäso 
riskoval dobrú povesť: To len taký mäsiar: kde tu svinka zdochla?. 

Zvieratá. V poľskom obraze mäsiarstva sa stretávame so špecifikáciou druhov zvierat ur-
čených na zabitie (vôl, koza, ovca, býk): jak koza do rzeźnika idzie, spaśny jak byk na masorza, 
Każde cielę znajdzie rzeźnika, Wołu do rzeźnika, krowę do byka. Okrem zabíjaného dobytka 
boli súčasťou mäsiarskych jatiek aj iné zvieratá, najmä psy, ktoré žrali mäsový odpad. Vidíme 
to v slovenskej paremiologickej jednotke Za krajčírom veš, za mäsiarom pes. Psy boli neod-
deliteľným prvkom mäsiarskeho remesla aj v poľskom tradičnom jazykovom obraze (rzeźnica 
– wietrzy jak pies koło rzeźnicy). 

Mäsiarske produkty. V slovenskej paremiológii je mäsiarstvo najužšie späté s cenou 
mäsa, ktorá bola neprijateľná pre početné vrstvy nemajetných obyvateľov. Za dobré mäso sa 
muselo viac platiť: Aký mäsiar, taká jatka; aká cena, taká šatka. Mäsiarske remeslo sa tak 
nepovažovalo za veľmi výnosné, resp. sa mäsiar za života nedožil väčšieho bohatstva: Kupca, 
mäsiara a sviňu šacujú, keď sa minú. V poľskej ľudovej frazeológii je menej zvýraznený so-
ciálny aspekt spojený s cenovou nedostupnosťou mäsa pre široké ľudové vrstvy obyvateľstva 
a skôr sa uprednostňujú iné sémantické vlastnosti mäsiarskych produktov. Napríklad sa tieto 
výrobky považovali za lepšie ako pečivo (Zna i glupi, czemu rzeźnik lepszy od piekarza.), mali 
zdravotný vplyv na človeka (Lepiej poslać po rzeźnika niż po doktora./Lepszy dać masorzowi 

8 Viac na internetovej stránke: https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/masiarstvo/. 
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niż dochtorowi.), hodnotili sa rôzne druhy mäsových výrobkov (Pewniejsza kiełbasa w rynce 
niźli szynka u rzeźnika.). 

Zhrnutie. Mäsiarstvo v slovenskej a poľskej ľudovej frazeológii nie je zachytené v totož-
ných jednotkách. Najvýraznejšou sémantickou kategóriou v obidvoch jazykoch je produkt práce 
mäsiara (Dobrý mäsiar má aj dobrú jatku.; Szewc do skóry, a rzeźnik do mięsa.), ktorý je v slo-
venčine rozvitý najmä zo sociálneho a ekonomického hľadiska, kým poľský obraz mäsiarskeho 
remesla sleduje skôr kvalitatívnu stránku mäsa. V poľskom i slovenskom vnímaní mäsiarske-
ho remesla je pes spoločným prvkom sprevádzajúcim priebeh mäsiarskych jatok, medzi ďalšie 
zvieratá patria tie, ktoré boli chované na mäso, a teda určené na zabitie. 

2. 3. Obraz plátenníctva a súkenníctva 
Manufaktúrna a neskôr fabrická výroba plátna sa rozvíjala na území Slovenska a Poľska naj-

mä v 18. storočí a v 1. polovici 19. storočia. V slovenských a poľských parémiách odrážajúcich 
remeslá zviazané s výrobou plátna i súkna sa odkrýva jazykový obraz cez osobu, ktorá reme-
selnú činnosť vykonávala (jej rodové rozlíšenie a sociálne zabezpečenie), charakter remeselnej 
činnosti, povahu výrobného produktu. 

Osoba vyrábajúca plátno a súkno. Stretávame sa s viacerými špecializáciami, t. j. tkáč, 
plátenník, súkenník, priadka, ktoré si boli veľmi blízke a vzájomne sa dopĺňali, o čom svedčia 
viaceré paralely v slovenčine: Tenký plátenník. – Tenký súkenník., Ešte je nič, keď sa tkáč díva 
na súkenníka, ale keď mäsiar!, Veľkonočná priadka, turíčna tkáčka a sobotná práčka bývajú zlé 
gazdiné. Z pohľadu poľskej frazeológie je s výrobou plátna spájaná predovšetkým práca tkáča, 
ktorá bola hodnotená podľa schopností remeselníka (Lepsze zrobi płótno dobry tkacz na złym 
warsztacie niżeli zły na dobrym.) a nevyžadovala si od neho toľko fyzickej námahy: Lepiej być 
przy tkaczu jak przy rębaczu., Nie masz ci to jako tkaczom, gdy on siedzi, nogi skaczą ‘tkáč pri 
práci iba sedí a bez väčšej námahy pohybuje nohami’ . V poľských parémiách sa odráža skutoč-
nosť, že súkno bolo určené predovšetkým na výrobu oblečenia (napr. mužských nohavíc): Jak 
stępowane sukno bywa na nadragi, tak zrazu huczą, potem kurczą się posagi ‘ako sa zrazí súkno 
na nohavice, tak veľké veno sa vplyvom času tiež zmenší, zrazí’.

Rodové rozlíšenie remeselníka. V ľudovej frazeológii sa ukrýva rodové rozlíšenie re-
meselníkov, ktoré naznačuje, že pradenie vykonávala iba osoba ženského pohlavia (priadka), 
kým samotné tkanie nebolo iba výsadou mužov (tkáč, plátenník): Veľkonočná priadka, turíčna 
tkáčka a sobotná práčka bývajú zlé gazdiné. Poľská ľudová frazeológia ponúka bohatý obraz 
priadky, ktorá tvorila nite z prameňov vlákna: Póty prządka nić ciągnie, póki ma przędziwo. 
a mala tiež svoj podiel na výrobe plátna: Jaka prządka, takie płótno. Priadkou bola vždy žena 
rôznej vekovej kategórie, čo umožňovalo prenášať remeslo z generácie na generáciu: Niech już 
i tak będzie, jak stara baba naprzędzie., Dawniej matka gospodyni nauczała prząść, dziś z cór-
kami próby czyni, żeby ładnie siąść.

Sociálne zabezpečenie remeselníka. Atribút „tenký“ (chudobný) vo viacerých sloven-
ských parémiách indikuje slabé sociálne zabezpečenie všetkých remeselníkov zaoberajúcich sa 
výrobou plátna a súkna: Tenká priadka si bola od hrubej požičať rubáša., Tenký plátenník. – Ten-
ký súkenník. či vo folklórnej detskej hre Tenká priadka, poď do tanca! Nemám si čo obliecť. 
Slovné spojenie „tenko upradené“ sa metaforicky prenáša na jav zatajovania niečoho: Nič nenie 
tak tenko upradeno, aby nebolo na svetlo preneseno. 

Kvalita plátna. Obzvlášť cenené bolo v obidvoch obrazoch sveta husté, hrubé, pevné 
a hladké plátno, o čom svedčia viaceré slovenské paremiologické prirovnania Plátno krásne ako 
kvet. – Plátno husté ako dub., Postav krásny, hladký ako šiba. Poľské príslovia sa kriticky vyjad-
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rujú k plátnu, ktoré tieto kritériá nespĺňalo: To je rzádki płótno, jedna nić się drugij nie dowołá.; 
Cenci płótno i cenci kochanié prędko się rwią. 

Obchodovanie s plátnom. Napriek tomu, že kvalitné plátno bolo žiadané, existenčné po-
treby nútili remeselníka so svojím výrobkom obchodovať, o čom svedčí slovenská paremiolo-
gická jednotka Plátno je vždy hotový peniaz. 

Lokálny aspekt remesla. Najviac slovenských plátenníkov bolo na Orave, odkiaľ mu-
seli často vycestovať z domu do sveta, aby svoje produkty predali: Vtedy bude súdny deň, keď 
v Gemeri všetci Ratkovci, v Nitre všetci Brezováci, v Turci všetci šefraníci, v Orave plátenníci, 
vo Zvolene čipkári na Vianoce budú doma. Lokálny aspekt remesla sa v poľskej frazeológii 
uplatňuje v zmysle celej poľskej krajiny, ktorá sa vyznačovala dobrou produkciou súkna: wozi 
sukno do Wielkiej Polski ‘robí nepotrebnú prácu’. 

Časový aspekt remesla. Okrem lokálneho hľadiska sa v slovenských parémiách stretáva-
me s časovým (kalendárovým) kontextom, kedy neslobodno priasť a tkať: Veľkonočná priadka, 
turíčna tkáčka a sobotná práčka bývajú zlé gazdiné. Čas pradenia sa odráža aj vo viacerých 
poľských frazeologických jednotkách: W listopadzie kobieciny przędą swe kądziele, a co święto, 
co niedziele, brzęczy gdzieś wesele., W Nawrócenie świętego Pawła nie należy prząść, ażeby 
krety nie zryły pola. 

Charakter remeselnej činnosti. Proces výroby plátna i súkna bol spojený s prepletaním 
a ťahaním tenkých nití do priečnej sústavy v tkanine, a preto si vyžadoval od remeselníka dlho-
ročné skúsenosti i schopnosti, medzi ktoré patril dobrý zrak. Požiadavky kladené na túto reme-
selnú prácu sa stali v slovenčine predmetom prirovnaní k iným vydareným či nevydareným ľud-
ským činnostiam: Ide mu to ako slepému tkáčovi utok., Súka ako súkenník. Zaujímavé miesto tu 
má slovenská jednotka Niekedy aj starý tkáč pomoce. – Niekedy aj starý kallec priadzu pomaší., 
ktorá má sémanticky podobný, no formálne odlišný poľský ekvivalent Najlepszemu piekarzowi 
czasem chleb się nie uda. Obidve jednotky poukazujú nielen na to, že aj ten najskúsenejší a naj-
lepší remeselník môže občas urobiť chybu vo svojej práci, ale zároveň poukazujú na základné 
prvky práce pekára a tkáča, t. j. pečenie chleba a namotávanie priadze. 

Zhrnutie. Slovenská, ako aj poľská frazeológia ponúka širokospektrálny obraz výroby plát-
na a súkna. Nachádzame tu spoločné sémantické znaky, ktoré sa prejavujú v rodovom rozlíšení 
remeselníka, v špecifikácii kvalitného remeselného produktu, identifikácii času i miesta vykoná-
vania remeselnej činnosti. 

2. 4. Obraz krajčírstva 
Krajčírstvo sa ako samostatné remeslo vyčlenilo na Slovensku v 13. a 14. storočí, od  

14. storočia sa v Poľsku rozvíjalo najmä v mestách a prvé cechy vznikali v 15. storočí. Obraz 
krajčírstva je v slovenskej a poľskej frazeológii zachytený z viacerých aspektov, a to predo-
všetkým cez osobu remeselníka (rodové rozlíšenie, schopnosti a pod.), jeho pracovné nástroje, 
špecifické remeselné činnosti.

Rodové rozlíšenie remeselníka. Krajčírstvo sa v slovenskej frazeológii vníma ako re-
meslo vyžadujúce si nielen jemnú prácu, ale často aj veľmi jemnocitného remeselníka mužské-
ho (krajčír) či ženského pohlavia (zastar. ševkyňa, nár. švačka, šivačka): Šivačka, vyšila vtáčka 
a zjedla vola. – Švačka zrobi vtačka, a pri temu vola zji., Ševkyni sviňa pred prahom zdochne., 
Za krajčírom veš, za mäsiarom pes..

Závislosť od cudzieho materiálu. Obraz krajčírskeho remesla v poľskej frazeológii uka-
zuje, že krajčír musel prispôsobiť celú svoju prácu materiálu, ktorým disponoval: Tak krawiec 
kraje, jak mu materii/sukna staje. Bol závislý od cudzieho materiálu určeného na šitie By nie 
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cudze płatki, nie miał by krawiec karwatki., čo viedlo k podozreniu, že z neho kradne Krawiec 
– sługa Boży: jednemu weźmie, drugiemu dołoży.

Existenčné potreby remeselníka. Remeselník mal väčšie nároky na živobytie ako ostat-
ní Od surovej kapusty kováč ozdravel, krajčír umrel., Šivačka vyšila vtáčka a zjedla vola. – Švač-
ka zrobi vtačka, a pri temu vola zji. 

Neschopnosť postarať sa o hospodárstvo.  Obraz osoby vykonávajúcej krajčírske re-
meslo bol v slovenčine spojený s neschopnosťou dostatočne sa postarať o hospodárstvo Ševkyni 
sviňa pred prahom zdochne., lebo samotné remeslo jej bolo užitočnejšie, prinášalo väčší exis-
tenčný osoh Krajčír, mlynár a bača najlepší pšóres majú. 

Krajčírske činnosti. Protikladné krajčírske činnosti šitie a páranie (rozdeľovanie zošitých 
častí látky) sú v slovenčine významovým podkladom pre označenie zbytočnej či zle organizovanej 
práce v jednotke Vo dne šije, v noci pára. s ďalšími paremiologickými variantmi Jeden šije, druhý 
pára., Jeden šije, druhý pára, trecí dzievča nahovára. V poľskom obraze remesla sa stretávame 
s etapami šitia: 1. meranie: Jeden chodzi w mierze, drugi suknią dzierże. 2. strihanie: Tak krawiec 
kraje, jak mu materii/sukna staje.; Jak krajesz, to śpiewasz, zacznij szyć – może zapłaczesz. 3. zo-
šívanie častí postrihaného materiálu: Dobry krawiec to i patykiem/kołkiem zeszyje.

Hodnotenie rôznych krajčírskych činností. Ďalšie činnosti zachytené v slovenských 
prísloviach poukazujú nielen na fázy krajčírskej práce, ale tiež na potrebnú uvážlivosť osoby, 
ktorá šije: Dva razy meraj, raz strihaj. Keďže náhlivosť v šití bola hodnotená negatívne, od prá-
ce krajčíra sa vyžadovala sústredenosť, dôslednosť, jeho pozornosť sa nemohla príliš zamestná-
vať inými činnosťami: Husto šiť, riedko piť. Tiež poľská frazeológia prináša také spôsoby šitia, 
ktoré boli vnímané kriticky, napr. rýchle šitie, na poslednú chvíľu (szyć sobotnim sztychem, szyć 
gorącą igłą), nedbalé šitie (szyje jak na umarłego), hrubou niťou a veľkým stehom (szyje jak 
dziadowską torbę).

Krajčírske techniky. Technika krajčírskej práce je podaná v slovenských parémiách me-
taforicky. Osobitne bola cenená hustota drobného stehu Robí stehy ako ovos., čoho opakom 
bolo Šitie, čo môže každý štich na klinček zavesiť., Šije na zajačí skok., Zošíva ako sadlo., ale 
negatívne bola hodnotená náhlivosť a s tým spojená nedôslednosť šitia: Šila horúcou ihlou., Len 
tak z päť na šesť je zošité. Poľská frazeológia odráža viaceré techniky šitia, ktoré sa prirovnávajú 
k zvieracím krokom: szyje jak wilk przez połe ‘šije chvatne a s veľkými stehmi’, drygantowskim 
szwem szyje ‘nerovno a dlhými stehmi’, szyje to zyjynczym sztychem ‘dlhými stehmi’. 

Pracovný nástroj krajčíra. Krajčírske remeslo je v slovenskom jazykovom obraze sveta 
spojené s pracovným nástrojom, ktorým bolo neodmysliteľné spojenie ihly a nite: Za nitkou sa 
ihla nájde. Ich podoba ovplyvňovala kvalitu práce krajčíra: Ihla veľká ako kôl. – Ihla hrubá ako 
kôl., Niti hrubé ako dratvy., Kde je nitka najtenšia, tam sa najskoršie urve (roztrhne). Aj v poľ-
ských prísloviach bola základným pracovným nástrojom krajčíra ihla (Igła krawca żywi, igłą 
zarabiać na chleb), ktorá sa používala s niťou (Gdzie idzie igła, tam i nić iść musi.). No svoje 
významné miesto mali aj nožnice (Krawcy, kiedy się zejdą, mówią o nożycach). 

Slovenské príslovia ukazujú, že ihla a niť boli predmetom prirovnaní k správaniu človeka, 
napr. Šila horúcou ihlou., Vytáča (vykrúca) ako nitku., či rôznym životným okolnostiam Visí to 
na tenkej nitke., Medzi mužom a ženou nitku nepretiahneš. Poľské parémie prinášajú príklad, 
podľa ktorého sa remeselné zručnosti krajčíra neodvodzovali od použitia vhodných krajčírskych 
nástrojov: Dobry krawiec to i patykiem/kołkiem zeszyje.

Zhrnutie.V poľskej a slovenskej frazeológii sa stretávame s niekoľkými jednotkami, ktoré 
sú formálne i sémanticky identické: brať, zobrať niekomu mieru – brać/przyjmować (właściwą) 
miarę; šiť horúcou ihlou – szyć gorącą igłą; príp. s lexikálnymi odlišnosťami nemeniacimi kom-



27

plexný význam frazémy: Dziesięć razy mierz, a raz utnij. - Dva razy meraj, raz strihaj.; szyje to 
zyjynczym sztychem - šije na zajačí skok. Spoločné sémantické aspekty jazykového obrazu kraj-
čírskeho remesla nájdeme aj v ďalších technikách šitia, ako aj v hodnotení kvality či dôslednosti 
ušitého, odlišnosti sa prejavujú v chápaní osoby krajčíra a v jeho významovom diferencovaní 
(napr. v slovenčine je výraznejšie zastúpený rodový aspekt, v poľštine zasa závislosť krajčírovej 
práce od cudzieho materiálu).

III. Záver
Jazykový obraz remesla má v poľskej i slovenskej tradičnej materiálnej kultúre významné 

miesto, čo dokumentuje rozsiahly frazeologický fond, ktorý možno klasifikovať do dvoch blokov 
zachytávajúcich: 1. celkové vnímanie remesla (materiálovo menej rozsiahly blok), 2. vnímanie 
špecifických remesiel (výrazne materiálovo rozsiahlejší blok). Obidva bloky sú vzájomne prepo-
jené prostredníctvom základných sémantických kategórií (osoby vykonávajúcej remeslo, reme-
selnej činnosti, objektu remeselnej práce), ako aj najsilnejšie prítomného spoločenského, sociál-
neho a existenčného aspektu, príp. slabšie zachyteného rodového, etického, psychologického, lo-
kálneho i časového hľadiska s vlastnými príznakmi. Tieto znaky poukazujú na spoločné vnímanie 
remesla vyplývajúce z jazykovo-kultúrnej blízkosti, no ich detailnejšie sémantické špecifikácie 
často odkrývajú dve jedinečné interpretácie založené na komplementárnosti, nie kontrastnosti. 

Navonok sa podobnosti v poľskom i slovenskom ľudovom obraze remesla odkrývajú cez 
formálne a sémanticky identické frazeologické jednotky (predovšetkým parémie, no i ustále-
né slovné spojenia), ktorých počet je minimálny (Remeslo má zlaté dno./ Rzemiosło ma złote 
dno., Mlynár sa vtedy prebudí, keď mu mlyn zastane./Młynarzowi przerwie się spanie, gdy mu 
młyn stanie.; brať (zobrať) niekomu mieru – brać (właściwą) miarę; šiť horúcou ihlou – szyć 
gorącą igłą). No častejšie sa možno stretnúť so sémanticky podobnými jednotkami, ktoré sú  
z lexikálneho, syntaktického či morfologického hľadiska čiastočne odlišné (napr. Veľa remesiel, 
veľa nešťastia./Siedm rzemiosł, czternaście nieszczęścia., Dziesięć razy mierz, a raz utnij./Dva 
razy meraj, raz strihaj.; szyje to zyjynczym sztychem/šije na zajačí skok.). Významovo blízke, 
ale formálne úplne neidentické jednotky sú v slovensko-poľskom obraz remesla najvýraznejšie 
zastúpené, a teda predstavujú materiálovú i obsahovú bázu v príspevku realizovaných analýz. 
Táto skutočnosť môže poukazovať na fakt, že hoci Slovensko a Poľsko sú geograficky blízke 
krajiny, zachovávajú si jedinečný spôsob vnímania remesla, resp. remesiel.
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Linguistic Image of the Handicraft preserved in Slovak and Polish Phraseology

Katarína Dudová

The extensive phraseology collection reflecting the linguistic image of the handicraft in Slovak and Polish can be
classified into two blocks: 1. the general perception of the craft, 2. the perception of the specific crafts. Both blocks are
interconnected by basic semantic categories (by the person carrying out the craft, the craft activity, the object of craft 
activity), as well as the most significant social and existential aspect, weaker captured gender, ethical, psychological,
local and time-related aspects with their own signs. These features point to the common perception of craft arising from 
linguistic and cultural proximity, but their more detailed semantic specifications often reveal two unique interpretations
based on complementarity, not contrast. The similarities in Polish and Slovak folk image of the craft are revealed through 
formally and semantically identical phraseological units, the number of which is. More often we can find the grips with
semantically similar units that are partly different from a lexical, syntactic or morphological point of view. Semantically 
close, but formally dissimilar units are the most representative in Slovak-Polish image of the craft, and therefore repre-
sent the material and content basis of the analyzes contianed in the contribution. 
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JÚLIA DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ∗

Štefan Tóbik a jeho dielo GEMERSKÉ NÁREČIA I. – III. 
v kontexte slovenskej jazykovedy

DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, J.: Štefan Tóbik and his Work Dialects of Gemer I.-III. in Context of Slovak Lin-
guistics. Slavica Slovaca, 53, 2018, No 3-4, pp. 29-41 (Bratislava).

We are presenting to the Slovak as well as foreign professional public Štefan Tóbik’s lifework Dialects of Gemer 
I/1,2 (2018), Dialects of Gemer II/1,2 (2019), and Dialects of Gemer III (2019), issued in two stages by the Publish-
ing House of Prešov University. The first volume is dedicated to the 16th International Congress of Slavists in Beograd 
(2018); the other two are issued on the occasion of the 110th anniversary of the author’s birth (1909–2019). In Slovak 
linguistics and dialectology, this is an extraordinary event, as the author finalised the manuscript and handed it in to the
Editorial Office of the National Geographic Society of Gemer (Gemerská vlastivedná spoločnosť) in Rimavská Sobota 
(within the edition National Geographic Views of Gemer (Gemerské vlastivedné pohľady) right before his premature 
death in 1969. Academic publications for the above society were issued by two publishing houses – Obzor in Bratislava 
and Osveta in Martin. All this information can be found on the title pages of the first and the second volume of the manu-
script. Due to various subjective as well as objective reasons, publishing this masterpiece was postponed for fifty years,
causing many representatives of Slovak linguistics to lose all hope the manuscript would be found. 

Slovak linguistics and dialectology, Štefan Tóbik’s lifework Dialects of Gemer I.—III., publishing this masterpiece 
was postponed for fifty years.

Prof. PhDr. Štefan Tóbik, CSc., popredný slovenský jazykovedec, dialektológ, pedagóg, 
vysokoškolský profesor a organizátor vysokého školstva na východnom Slovensku, sa narodil  
7. februára 1909 v Hnúšti, okres Rimavská Sobota. Zomrel 2. septembra 1969 v rodisku, keď sa 
vracal z dialektologického výskumu v rodnom kraji. 

Základné a stredoškolské vzdelanie absolvoval vo svojom rodisku, v susednom Tisovci a v Ri-
mavskej Sobote. V týchto gemerských mestečkách sa narodili alebo pôsobili viacerí významní 
slovenskí dejatelia, ktorí sa svojím dielom zapísali zlatými písmenami do dejín slovenského ná-
roda. To nemohlo nevplývať na formovanie osobnosti Š. Tóbika, ktorý sa po maturite rozhodol 
pokračovať v štúdiách na Univerzite Komenského v Bratislave. V septembri 1928 sa zapísal na 
štúdium slovenskej a germánskej filológie na filozofickej fakulte. Z rodného kraja si odniesol 
živý záujem o slovenský jazyk a o slovenské nárečia, o ktorých sa už v dvadsiatych rokoch dvad-
siateho storočia vedelo, že majú mimoriadny význam pre štúdium najstarších dejín slovenské-
ho jazyka, o dejiny slovenského národa a o rozvoj slovenskej vzdelanosti. V akademickom roku 
1930/1931 absolvoval jednosemestrálny študijný pobyt na Univerzite v Grazi v Rakúsku.

Od roku 1933 pôsobil ako stredoškolský profesor na Štátnej obchodnej akadémii v Koši-
ciach, v rokoch 1938-1945 v Prešove (v čase, keď po viedenskej arbitráži 2. novembra 1938 Ko-
šice s celým južným a časťou východného Slovenska anektovalo Maďarsko) a v rokoch 1945-
1952 opäť v Košiciach. Od roku 1950 začína externe spolupracovať s filologickým ústavom na 

∗ Prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc. Prešovská univerzita v Prešove, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, Ul. 17. novem-
bra 15, 080 01 Prešov.
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košickej pobočke Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave a od roku 1952 sa 
stáva interným pracovníkom Pedagogickej fakulty v Prešove, ktorá vznikla reorganizáciou ko-
šickej pobočky. Od roku 1952 až do svojej predčasnej smrti roku 1969 zasvätil svoj život rozvoju 
vysokého školstva v Prešove, kde prešiel mnohými akademickými funkciami (vedúci katedry, 
prodekan, dekan) a kde v priebehu krátkeho času obhájil všetky vedecké hodnosti vysokoškol-
ského učiteľa: 1950 PhDr., 1955 docent, 1963 CSc., 1968 mimoriadny profesor.

Hneď po skončení vysokoškolských štúdií sa v rokoch 1933-1938 zúčastňoval na dialektolo-
gickom výskume počas prázdnin, ktorý organizoval jeho učiteľ Václav Vážný, profesor FF UK 
v Bratislave a organizátor dialektologického výskumu na Slovensku. V dvoch ročníkoch časo-
pisu Carpatica (1936, 1939) Václav Vážný publikuje dve správy o výsledkoch prázdninových 
aktivít svojich bývalých poslucháčov v rokoch 1933-1935 a 1936-1938, z ktorých sa dozvedá-
me, že prázdninové štipendium bolo poskytnuté členom dialektologickej komisie Jazykovedné-
ho odboru Učenej spoločnosti Šafárikovej, medzi ktorých patrili: Š. Tóbik, J. Halaša, J. Štolc,  
E. Pauliny, A. Rakus, E. Jóna, A. Arany, L. Šimovič, J. Laubert, J. Enderle, J. Szabó-Orlovský. 
Jazykovedný odbor Učenej spoločnosti Šafárikovej, ktorý bol založený v jeseni 1932 v Bratisla-
ve, v spolupráci so Slovanským seminárom UK, „si vytýčil ako jednu zo svojich najdôležitejších 
úloh vychovávať slovenský univerzitný dorast ako budúcich spolupracovníkov pre prípravu mo-
nografického spracovania jednotlivých krajov Slovenska z hľadiska dialektologického,“ uviedol 
v správe V. Vážný (1936). 

Tieto ciele boli v súlade so závermi Prvého zjazdu slovanských filológov v Prahe (1929), na 
ktorom sa veľa pozornosti venovalo napríklad aj diskusii o výskume nárečí v slovanských kraji-
nách, ako aj o metóde jazykového zemepisu ako základnom metodickom a metodologickom po-
stupe pri výskume dialektov a ich opise. Slovenská lingvistika sa na pražskom zjazde prezento-
vala, povedané slovami českého bádateľa V. Šmilauera, „ako najchudobnejšia spomedzi všetkých 
slovanských filológií“, ale poukazovalo sa na jej prednosť – bohatstvo slovenských nárečí.1 Na 
pražskom zjazde reprezentovali slovenskú slavistiku českí vysokoškolskí učitelia a bádatelia pô-
sobiaci na UK v Bratislave a v Matici slovenskej v Martine. Zodpovedalo to vtedajšiemu stavu 
slovenskej spoločnosti, ktorá po vzniku prvej Československej republiky nemala dostatok vzde-
laných ľudí a inteligencie a ktorá v tom čase, obrazne povedané, vstávala z popola ako povestný 
vták fénix. Preto bolo potrebné vychovať mladých slovenských odborníkov, ktorí by pokračovali 
vo výskume a ktorí by nadviazali na dosiahnuté výsledky svojich českých profesorov pri budo-
vaní slovenskej vedy. Tak sa aj stalo, lebo z radov spomínanej dialektologickej komisie Učenej 
spoločnosti Šafárikovej sa v neskorších rokoch formovala nová generácia slovenských jazyko-
vedcov, ktorej pripadla čestná úloha: položiť základy modernej slovenskej jazykovedy. 

Patrí medzi nich aj Štefan Tóbik, ktorý celý svoj tvorivý život mal na pamäti túto náročnú 
úlohu – venovať sa výskumu slovenských nárečí ako živých jazykových pamiatok, v ktorých sa 
petrifikovali najdôležitejšie javy z interného vývinu slovenského jazyka v jeho najstaršom vývi-
novom období v 10.-15. stor. Na svojom novom pôsobisku v Prešove (na Pedagogickej fakulte, 
na Filologickej fakulte Vysokej školy pedagogickej a na Filozofickej fakulte UPJŠ) podobne ako 
jeho bývalý učiteľ Václav Vážný organizoval dialektologický výskum na východnom a stred-
nom Slovensku, získaval z radov svojich poslucháčov záujemcov o štúdium slovenských nárečí 
a o onomastický výskum, zapájal svojich mladých spolupracovníkov na katedre a tiež posluchá-
čov slovenského jazyka do dialektologického výskumu slovenských nárečí v rámci výskumného 

1 Šmilauer, Vladimír: Práce linguistické sekce I. sjezdu slovanských filologů v Praze. In: Bratislava, 3, 1930, 
 č. 5, s. 1131–1137.
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projektu Atlas slovenského jazyka (I.-IV. 1968 – 1984), ktorý v tom čase organizoval Jazyko-
vedný ústav Ľ. Štúra SAV. Pod jeho vedením boli napísané desiatky diplomových, rigoróznych 
a dizertačných prác venovaných štúdiu slovenských nárečí, vychoval niekoľko generácií stre-
doškolských učiteľov slovenského jazyka. Ako vedúci katedry slovenského jazyka a literatúry 
(1952 – 1969) rozvíjal spoluprácu s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV, s Katedrou sloven-
ského jazyka FF UK v Bratislave a so Združením slovenských jazykovedcov pri SAV. Mal veľkú 
zásluhu na tom, že prešovská slovakistika sa v priebehu niekoľkých rokov etablovala ako druhé 
univerzitné pracovisko na Slovensku, zamerané na výskum slovenského spisovného jazyka, slo-
venských nárečí, dejín spisovnej slovenčiny a vývinu slovenského jazyka. 

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa Štefan Tóbik venoval výskumu slovenských nárečí, 
dejín slovenského jazyka, odbornej terminológie, jazykovej kultúry a jazykovej výchovy. Od 
roku 1934, t. j. už o rok po absolutóriu, uverejňuje v Bratislave, časopise Učenej spoločnosti 
Šafárikovej, svoju prvú štúdiu Charakteristické zjavy hláskoslovné v nárečiach juhozápadného 
Gemera a o rok neskôr vychádza v tom istom časopise druhá časť tejto štúdie (1935). Roku 
1936 uverejňuje v Sborníku Matice slovenskej príspevok Kvantita gemerských nárečí a o rok 
neskôr v tomto matičnom zborníku publikuje prácu Prechodná oblasť stredoslovensko-východo-
slovenská (1937). S jeho menom sa každoročne stretávame až do roku 1940/1941 aj v ďalších 
časopisoch (Carpatica, Slovenská reč, Linguistica Slovaca), kde publikuje štúdie o slovenskej 
obchodnej terminológii, o striedniciach za praslovanské skupiny or̃t-, ol̃t- v gemerských náre-
čiach, príspevky ku gemerskej dialektológii. Vo vojnových rokoch, ale aj v povojnovom ob-
dobí sa Š. Tóbik na istý čas odmlčal a jeho publikačná činnosť sa naplno rozvinula až od roku 
1956, keď svoje vedecké aktivity rozširuje o štúdium Štúrovej jazykovej a pravopisnej normy, 
o dejiny slovenského jazyka, o štúdium slovenských jazykových pamiatok, o štúdium jazyka  
P. J. Šafárika a J. Kollára, o výskum jazyka presídlencov zo Zakarpatskej oblasti Ukrajinskej re-
publiky, o výskum východoslovenských nárečí, o otázky jazykovej výchovy a o toponomastický 
výskum. V roku 1957 vychádza jeho rozsiahla štúdia Členenie a charakteristika gemerských 
nárečí v druhom ročníku zborníka Jazykovedné štúdie 2. (s. 86-120) venovanom dialektológii. 
Táto štúdia so 6 mapami, na ktorých boli zakreslené základné izoglosy gemerských nárečí, sa na 
dlhé roky stala jedinou podrobnou prácou o členení a charakteristike gemerských nárečí, o ktorú 
sa opierali všetci neskorší bádatelia slovenských nárečí doma i v zahraničí. 

Na spomínanú štúdiu sa odvoláva a jej význam pre slovenskú i zahraničnú jazykovedu zdô-
razňuje Jozef Orlovský (1908 – 1990), súpútnik Š. Tóbika, slovenský jazykovedec, dialektológ 
a bádateľ stredogemerských nárečí. V úvode monografie Stredogemerské nárečia J. Orlovský 
konštatuje: „Ani jeden kraj na Slovensku nepredstavuje tak pestro nárečovo diferencovanú oblasť 
ako bývalá stolica Gemerská. Na túto gemerskú nárečovú špecifickosť, spojenú s komplikovanos-
ťou uceleného triedenia jednotlivých charakteristických nárečových oblastných hraníc, v posled-
nom čase poukázal aj prof. dr. Štefan Tóbik (1909 – 1969) v článku Členenie a charakteristika 
gemerských nárečí (so 6 mapami), Jazykovedné štúdie II, Dialektológia, Bratislava 1957, 86-20), 
kde sa uvádza aj podrobná literatúra k tejto problematike. Preto sa o gemerské nárečia v nedávnej 
minulosti zaujímali nielen naši domáci lingvisti – dialektológovia, ale aj lingvisti zo zahraničia, 
ako Sreznevskij, Conev, Boutelje, Małecki atď.“2 J. Orlovský sa však ani slovkom nezmieňuje 
o rukopise Tóbikovej monografie Gemerské nárečie I. Gemerská nárečová čítanka (s členením, 

2 Orlovský, Jozef: Stredogemerské nárečia. 1. vyd. Vydalo Vydavateľstvo Osveta v Martine pre Gemerskú vlastivednú 
spoločnosť v Rimavskej Sobote, 1975, s. 7.
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charakteristikou a mapami), ktorý už v tom čase bol k dispozícii v archíve Gemerskej vlastived-
nej spoločnosti v Rimavskej Sobote. Domnievame sa však, že existencia rukopisu diela Š. Tóbika 
J. Orlovského určite inšpirovala k napísaniu monografie Stredogemerské nárečia3 a neskôr aj Ge-
merského nárečového slovníka.4 Netreba zabúdať, že obidvaja autori spolu začínali v tridsiatych 
rokoch minulého storočia ako nádejní slovenskí jazykovedci v rámci dialektologickej komisie 
Jazykovedného odboru Učenej spoločnosti Šafárikovej pod vedením profesora Václava Vážne-
ho, predsedu komisie. Obidve monografie Orlovského vyšli vo vydavateľstve Osveta v Martine, 
ktoré spolu s vydavateľstvom Obzor v Bratislave patrili k dvom základným vydavateľom kníh 
a publikácií pre Gemerskú vlastivednú spoločnosť v Rimavskej Sobote. 

Vyvrcholením publikačnej činnosti profesora Tóbika v polovici šesťdesiatych rokov je mono-
grafia Šafárikov a Kollárov jazyk. Príspevok k vývinu českého a slovenského jazyka v období národ-
ného obrodenia5, ktorá prináša charakteristiku doby a jazykových pomerov na Slovensku v období 
Šafárikovej a Kollárovej mladosti, názory týchto veľkých Slovákov na slovenčinu a na jej miesto 
v rodine slovanských jazykov, na vzťah slovenčiny a češtiny, na jazykovú prax v ich období, rozbor 
jazyka ich diela podľa jednotlivých období, diel, vrstiev a štýlov, charakteristiku Kollárovho a Ša-
fárikovho jazyka z hľadiska dynamiky jazykového vývinu v období národného obrodenia. 

Centrálne miesto vo vedeckovýskumnej činnosti autora patrilo gemerským nárečiam. Štú-
die o gemerských dialektoch publikoval v rozpätí vyše tridsiatich rokov. Štefan Tóbik niekoľ-
ko rokov pripravoval rozsiahlu monografiu Gemerské nárečie I. Gemerská nárečová čítanka  
(s členením, charakteristikou a mapami), v ktorej sumarizoval svoje bohaté znalosti týchto náre-
čí, predstavujúcich pre slovenskú dialektológiu, pre dejiny slovenského jazyka, ale aj pre slavis-
tické štúdium mimoriadne dôležitý objekt výskumu. Ako uviedol PhDr. Július Bolfík, predseda 
a zakladateľ Gemerskej vlastivednej spoločnosti v Rimavskej Sobote, v predhovore k mono-
grafii Jozefa Orlovského Stredogemerské nárečia6 „Práca Jozefa Orlovského Stredogemerské 
nárečia je ďalším prínosom k výskumu dialektológie. Vhodne nadväzuje na prácu Štefana Tó- 
bika Gemerské nárečie I. Gemerská nárečová čítanka (s členením, charakteristikou a mapami).“ 
Tóbikova monografia podobne ako Orlovského kniha mala vyjsť v edícii Gemerské vlastived-
né pohľady, v rámci ktorej vychádzali práce venované výskumu dejín, literatúry a nárečí tohto 
regiónu. Kým monografia J. Orlovského vyšla v roku 1975 (rukopis bol zadaný do tlače v júni 
1973), monografia Š. Tóbika na dlhé roky skončila nevedno v ktorom archíve a na svoje vydanie 
musela čakať takmer päťdesiat rokov.

To je veľmi dôležitá a vlastne jediná informácia o Tóbikovej práci. Pravdepodobne J. Bol-
fík ako vedecký redaktor edície Gemerské vlastivedné pohľady v tom čase, čiže ani nie o šesť 
rokov po predčasnej smrti Š. Tóbika, nevedel povedať, resp. nepokladal za potrebné uviesť 
ďalšie podrobné informácie, kedy dielo bude publikované, koho navrhol za recenzenta a v kto-
rom vydavateľstve vyjde, hoci v spomínanom citáte zdôrazňuje, že práca J. Orlovského vhod-
ne nadväzuje na prácu Š. Tóbika. To znamená, že si uvedomoval, že jedine on ako redaktor 
edície Gemerské vlastivedné pohľady a predseda Gemerskej vlastivednej spoločnosti so sídlom 
v Rimavskej Sobote, je zodpovedný za publikovanie tohto diela, lebo to autorovi isto sľúbil 

3 Orlovský, Jozef: Stredogemerské nárečia, op. cit. 
4 Orlovský, Jozef: Gemerský nárečový slovník. 1. vyd. Vydalo Vydavateľstvo Osveta v Martine pre Gemerskú vlastived-
nú spoločnosť v Rimavskej Sobote, 1982, 423 s.
5 Tóbik, Štefan: Šafárikov a Kollárov jazyk. Príspevok k vývinu českého a slovenského spisovného jazyka v období 
národného obrodenia. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Philologica. 1.) 1. vyd. Bratislava: Slo-
venské pedagogické nakladateľstvo, 1966, 157 s.
6 Orlovský, Jozef: Stredogemerské nárečia, op. cit., s. 6.
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a bol s ním dohodnutý, že dielo vyjde v rámci spomínanej edície. Určite netušil, že v dôsledku 
mnohých nepredvídaných okolností sa vydanie rukopisu oddiali až o takmer päť desaťročí 
(1969-2018, 2019). Domnievame sa, že jednou z príčin odkladania publikovania Tóbikovho 
diela mohol byť náročný vedecký text, zložitá fonetická transkripcia a mimoriadne rozsiahly 
rukopis najmä v časti Gemerská nárečová čítanka, v ktorej sú uvedené viacstránkové nárečové 
texty z každej slovenskej dediny bývalej Gemerskej stolice. Určitú úlohu tu mohli zohrať aj 
finančné dôvody. No najväčším dôvodom bolo to, že Š. Tóbik nestihol toto svoje rozsiahle 
dielo vydať za svojho života a že starosti o vydanie diela prešli na jeho rodinu a na jeho bývalé 
pracovisko. Podľa PhDr. Tatiany Matlovičovej, rod. Tóbikovej, mladšej dcéry prof. Š. Tóbi-
ka, Gemerská vlastivedná spoločnosť postúpila rukopis monografie na recenzovanie Jozefovi
Orlovskému (1908-1990). Tu sa končí stopa tohto rukopisu a jeho existencia i vydanie boli 
na dlhé roky zahalené rúškom tajomstva. Postupne sa informácie o rukopise a o mieste jeho 
archivovania stali nedostupnými.

S odstupom času sa možno domnievať, že po predčasnej smrti prof. Tóbika bolo treba po-
môcť dr. Bolfíkovi ako hlavnému garantovi publikovania monografie a ponúknuť mu spoluprácu 
na príprave vydania, pri korektúrach, pri finančnom zabezpečení vydania, a to jednak z bývalého 
pracoviska na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF UPJŠ, jednak aj z dialektologického 
oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra. Skutočnosť však bola taká, že každý sa venoval svojej 
práci, svojim úlohám a zabudlo sa na to, že aj vydanie práce z pozostalosti autora patrí do nápl-
ne vedeckovýskumnej činnosti vysokoškolského učiteľa alebo vedeckovýskumného pracovníka. 
Okrem toho ide o morálnu povinnosť bádateľov sprístupňovať odbornej verejnosti významné diela 
svojich predchodcov, učiteľov a kolegov na ďalšie štúdium a výskum. Tým, že spomínaná mono-
grafia Štefana Tóbika nebola publikovaná, utrpela nielen slovenská dialektológia, ale aj slovenská 
a slovanská jazykoveda, pretože autor patrí k najlepším slovenským znalcom gemerských nárečí. 

Nádej umiera posledná, hovorí jedno staré slovenské príslovie. Rodina profesora Š. Tóbika 
nikdy neprestala veriť, že rukopis sa nájde a ani na chvíľu nezapochybovala o tom, že jeho 
celoživotné dielo bude publikované. Nevzdávali sa nádeje ani najbližší spolupracovníci prof. 
Tóbika na bývalej Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UPJŠ, ktorú vie-
dol a budoval od jej vzniku v roku 1952 až do svojej smrti 1969. Tým sa zároveň zúčastňoval aj 
na budovaní a zveľaďovaní Filozofickej fakulty, ako aj celej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
od jej založenia roku 1959. Vedeli sme, že náš pán profesor tým splácal daň svojmu rodnému 
kraju, ktorý úprimne miloval, a preto pokladal za svoju morálnu povinnosť vynakladať svoj 
talent a svoje bohaté znalosti na štúdium jazyka svojich gemerských predkov, jazyka slovenské-
ho národa a na výskum diela svojich slávnych krajanov. Túto lásku a vrúcny vzťah k rodnému 
kraju, k slovenským nárečiam, slovenskému jazyku, dejinám slovenskej literatúry a k dejinám 
Slovenska prenášal aj na svojich študentov, čím nás motivoval k vážnemu záujmu o vedecký 
výskum slovenského národného jazyka a jeho spisovných i nespisovných útvarov, dejín slo-
venskej literatúry, národných i regionálnych dejín Slovenska. Všetci sme boli presvedčení, že 
toto vzácne jazykovedné dielo sa raz určite nájde a že bude veľkým obohatením slovenskej 
i slovanskej dialektológie aj jazykovedy. Veď v spise je uložených toľko tvorivých síl, elánu, 
zodpovednosti, radosti a nadšenia z tvorivej práce, ale aj nekonečný počet hodín, ktoré autor 
strávil pri opise týchto archaických a originálnych dialektov, ktoré majú zásadný význam pre 
štúdium najstarších dejín slovenského jazyka. 

Keď hovoríme o duchovnom náboji skrytom v donedávna stratenom diele Š. Tóbika, ne-
možno nespomenúť aj nekonečný počet hodín strávených pri priamom terénnom výskume 
na Gemeri. Keď v rozpätí takmer štyridsiatich rokov (1930-1969), ako sa dozvedáme  
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z úvodu ku Gemerskej nárečovej čítanke, autor navštívil osobne každú slovenskú obec bý-
valej Gemerskej stolice, kde zapísal v každej skúmanej lokalite vždy viaceré nárečové texty. 
Netreba zabúdať, že priamy terénny výskum bolo treba absolvovať po cestách – necestách 
v každej gemerskej doline a v každej väčšej či menšej gemerskej dedine nájsť schopných  
a vďačných informátorov, aby nárečové texty spĺňali prísne vedecké kritériá na ďalšie bá-
danie a vedecké analýzy. 

Spočiatku sa texty zapisovali rukou, neskôr v päťdesiatych rokoch sa začali nahrávať na 
magnetofón alebo diktafón. Po návrate z výskumu bolo treba texty prepísať z magnetofónovej 
nahrávky, najskôr rukou, neskôr na písacom stroji, upraviť ich z vecnej alebo štylistickej strán-
ky a odlíšiť systémové javy od nesystémových javov, ktoré môžu byť výsledkom interferencie 
medzi spisovným jazykom a nárečím, resp. medzi skúmaným nárečím a iným kontaktujúcim 
dialektom. Je to zložitý a zdĺhavý proces, kým z textov získaných metódou priameho terénneho 
výskumu vznikne ucelená nárečová antológia. 

Čitateľ sa z úvodu ku Gemerskej nárečovej čítanke dozvie, že celú nárečovú antológiu 
autor zostavil sám, čiže najprv zapísal alebo nahral na magnetofón súvislé nárečové pre-
hovory pri priamom terénnom výskume, ktoré postupne prepisoval, opierajúc sa o zásady 
čitateľskej fonetickej transkripcie, ktorá sa pokladá za variant zjednodušenej transkrip-
cie. „Vzhľadom na predpokladaný širší okruh čitateľov upúšťame od prísne vedeckej 
transkripcie, aby sme umožnili aj priemerne vzdelanému čitateľovi čítať a rozumieť tex-
tom.“ Profesor Tóbik tým pravdepodobne myslel svojich informátorov, čo by sme mohli chá-
pať ako istú formu poďakovania za ich nezištnú pomoc pri niekoľkoročnom výskume, keď 
mu poskytovali údaje a informácie o svojom rodnom dialekte i o svojom živote. Možno tým 
myslel aj svojich kolegov z Gemerskej vlastivednej spoločnosti v Rimavskej Sobote, ktorí 
pracovali v iných vedeckých oblastiach a ktorým tiež záležalo na tom, aby Gemerská nárečo-
vá čítanka vyšla tlačou, čím by sa skúmané dialekty sprístupnili nielen vedeckej, ale aj širšej 
laickej verejnosti. Určite na prvom mieste to bol Dr. Július Bolfík, zakladateľ a dlhoročný 
predseda Gemerskej vlastivednej spoločnosti (1966-1991), ktorý sa zaslúžil o to, že v edícii 
Gemerských vlastivedných pohľadov bolo publikovaných 90 samostatných knižných titulov 
z viacerých vedných oblastí. V tomto počte nie je však zahrnuté vydanie dialektologického 
spisu profesora Štefana Tóbika, ktoré bolo pôvodne plánované na rok 1971 jednak vo vyda-
vateľstve Obzor v Bratislave (Gemerské nárečie II.) a jednak na rok 1974 vo vydavateľstve 
Osveta v Martine (Gemerské nárečie I.). 

Zároveň autor v úvode poznamenáva, „že texty treba pozorne čítať a vyslovovať tak, ako 
sú vytlačené v dôsledku splývavej alebo nesplývavej výslovnosti“ (s. 22). Toto je veľmi dô-
ležitá informácia pre editorku diela, ale aj pre čitateľov z radov odborných jazykovedných 
kruhov, lebo autor na jednej strane rozlišoval javy, ktoré sú výsledkom splývavej výslovnosti, 
a na druhej strane javy, ktoré sú výsledkom nesplývavej výslovnosti. Preto v rukopise Ge-
merskej nárečovej čítanky, v ktorej sa autor dôsledne opiera o tieto zásady, nie je potrebné 
zasahovať do metodického postupu uplatňovaného pri transkripcii, ale treba ho rešpektovať 
a opraviť iba chyby z nepozornosti. Domnievame sa, že nárečové texty nie je potrebné opra-
vovať, lebo Štefan Tóbik zanechal slovenskej verejnosti rukopis svojho dialektologického 
spisu, v ktorom sú precízne zaznamenané všetky osobitosti gemerských nárečí a ktorý je 
svedectvom toho, že k výskumu dialektov vo svojom rodnom Gemeri pristupoval s veľkou 
zodpovednosťou. Tejto zodpovednosti a tomuto svedomitému prístupu k práci učil aj svojich 
poslucháčov slovakistiky. Rovnako bol náročný aj na svojich spolupracovníkov na katedre 
slovenského jazyka a literatúry, ktorú viedol od vzniku katedry v roku 1952 až do svojej pred-
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časnej smrti v roku 1969. Svedomitosť, zodpovednosť a pracovitosť vyžadoval aj od svojich 
kolegov na iných katedrách a pracoviskách mladej a formujúcej sa filozofickej fakulty i celej 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.7

V prvom obale diela Š. Tóbika bolo uložených 663 strán rukopisu napísaných strojom. Ide 
o originál, prvopis, veľmi dobre zachovaný a čitateľný, napísaný na firemnom papieri vyda-
vateľstva Obzor v Bratislave. Text sa vpisoval na orámované strany s názvom vydavateľstva 
na ľavom hornom okraji, čím sa limitoval počet úderov v riadku a počet riadkov na strane. Bolo 
vidno, že text prešiel korektúrou a opravy boli vpisované ceruzkou alebo perom priamo do textu. 
Viaceré diakritické znamienka alebo písmená z gréckej abecedy či z azbuky, ktoré nebolo možné 
napísať na písacom stroji, boli vpisované rukou. Zaujala nás aj štruktúra textu, ktorá je premys-
lená, členenie textu na kapitoly a odseky sa označuje rímskymi alebo arabskými číslicami, resp. 
veľkými či malými písmenami slovenskej abecedy. Pri charakteristike každého javu sa uvádza 
veľké množstvo starostlivo prepísaných príkladov. Každý príklad je podčiarknutý hrubou čiarou, 
čo v elektronickej podobe označujeme tučným písmom. 

Prvá strana rukopisu je obálka s takými dôležitými údajmi, ako je názov vedeckej spoloč-
nosti garantujúcej vydanie monografie: Gemerská vlastivedná spoločnosť v Rimavskej Sobote. 
O pár centimetrov nižšie a hneď od ľavého okraja sa uvádza meno a priezvisko autora Štefan 
Tóbik a potom o dva centimetre nižšie nasleduje názov monografie Gemerské nárečie I. Gemer-
ská nárečová čítanka (s členením, charakteristikou a mapami). V dolnej časti obálky je názov 
vydavateľstva Osveta v Martine a rok vydania (1974). 

Na vnútornej strane obálky sa v hornej hlavičke opäť uvádza názov Gemerská vlastivedná 
spoločnosť v Rimavskej Sobote. O dva riadky nižšie na ľavej strane je uvedený názov edície 
Gemerské vlastivedné pohľady a ešte o riadok nižšie číslo edície, ktoré nie je vpísané, iba je 
vybodkované miesto na číslo. O dva riadky nižšie tiež od ľavej strany nasleduje text: Rediguje 

7 O existencii rukopisu som sa dozvedela v októbri 2015 od prof. RNDr. Reného Matloviča, PhD., vnuka prof. 
Štefana Tóbika, v priestoroch dekanátu Fakulty humanitných a prírodných vied PU. „Rukopis môjho starého otca sa 
našiel“, stihol mi pán dekan oznámiť radostnú správu. Začiatkom letného semestra 2015/2016 mi pán dekan Matlovič  
(a v rokoch 2007-2015 rektor PU) doniesol rukopis diela prof. Tóbika, ktorý bol uložený v troch obaloch. Poprosil ma, 
aby som pripravila na vydanie uvedený dialektologický spis z pozostalosti jeho starého otca. Bola som si vedomá toho, 
že je našou morálnou povinnosťou sprístupniť odbornej verejnosti doma i v zahraničí toto rozsiahle dialektologické dielo 
o gemerských nárečiach. Bol to prof. Tóbik, ktorý ako vedúci katedry slovenského jazyka a literatúry a garant sloven-
skej dialektológie a historickej gramatiky slovenského jazyka na filozofickej fakulte, v čase mojich štúdií na FF UPJŠ 
(1963-1969) zapájal svojich študentov do dialektologického výskumu hneď od prvého ročníka, vzbudzoval v nás záujem 
o nárečový i onomastický výskum v rodnom kraji. Prof. Tóbik nás učil, ako treba systematicky pracovať na svojich  
bádateľských témach, ako byť čestný i svedomitý a nevzdávať sa pri ťažkostiach, ktoré život prináša. 

Na jeho podnet som sa začala venovať výskumu goralských nárečí a neskôr sa táto téma stala mojou celoživotnou 
témou, do ktorej som vložila časť svojho srdca. Od výskumu goralských nárečí na slovensko-poľskom jazykovom po-
medzí som sa dostala k širším slavistickým témam, ako je štúdium poľského jazyka a konfrontačný výskum slovenčiny 
a poľštiny, ako aj ďalších slovanských jazykov. Vďaka výskumu goralských nárečí, ktoré spadajú do karpatského ja-
zykového areálu, sa mi naskytla príležitosť zapojiť sa do medzinárodného kolektívu dialektológov z 11 krajín, ktorí sa 
po schválení projektu na VII. medzinárodnom zjazde slavistov 1973 vo Varšave začali systematicky venovať realizácii 
výskumnej úlohy Celokarpatský dialektologický atlas/Общекарпатский диалектологический атлaс. 

Prof. Tóbik ma prijímal ako asistentku na katedru slovenského jazyka a literatúry hneď na druhý deň po štátnych záve-
rečných skúškach zo slovenčiny dňa 11. júna 1969. Po predčasnom skone prof. Tóbika 2. septembra 1969 prednášky z tejto 
historickej jazykovednej disciplíny prevzal prof. dr. Ľudovít Novák, DrSc., zakladateľ Slovenskej akadémie vied a umení  
v Bratislave (1942), ktorý po rehabilitácii v roku 1968 prednášal na bývalej Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Prof. Novák 
bol prijatý najskôr ako externý spolupracovník a neskôr ako interný profesor so zameraním na všeobecnú jazykovedu a his-
torické jazykovedné disciplíny na FF UPJŠ v Prešove, kde prednášal až do svojho odchodu na dôchodok v roku 1983. Ako 
profesor Tóbik, tak aj profesor Novák zásadne ovplyvnili moje vedeckovýskumné zameranie i moje jazykovedné myslenie. 
Boli pre nás vzorom i príkladom odbornej erudície i ľudskosti. Obidvaja patria k zakladateľskej generácii slovenských 
jazykovedcov, ktorí celý svoj život obetovali rozvoju slovenskej vedy a slovenského vysokého školstva.
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Július Bolfík. O štyri centimetre nižšie počínajúc ľavým okrajom sú uvedené dva údaje: Autor: 
univ. prof. PhDr. Štefan Tóbik, CSc., a pod týmto riadkom sa uvádza ďalší údaj: Dielo: Gemerské 
nárečie I. O sedem centimetrov nižšie sa uvádza posledný dôležitý údaj: Recenzoval: univ. prof. 
PhDr. Jozef Štolc, DrSc. 

Uvádzame podrobne všetky tieto údaje, ktoré potvrdzujú fakt, že dielo už začiatkom se-
demdesiatych rokov minulého storočia bolo pripravené na vydanie a že jeho vydanie sa malo 
uskutočniť v roku 1974.

Každá strana rukopisu je očíslovaná, podľa čísel vidno, že text bol prepisovaný po častiach, 
ale autor nezabudol vždy na prvej strane nasledujúcej časti uviesť v zátvorke číslo poslednej 
strany predchádzajúcej časti. Papier je kvalitný, v niektorých prípadoch boli poškodené okraje 
strán. Rukopis prvej časti pôvodného I. zväzku rukopisu bol rozdelený do piatich častí. Všetkých 
päť častí tvorí jeden tematický celok, ktorý navrhujeme publikovať pod názvom: GEMERSKÉ 
NÁREČIA I / ČASŤ PRVÁ / ÚVOD – ČLENENIE – CHARAKTERISTIKA /. Okrem už spo-
mínaného (1) obsahu a (2) úvodu sme túto časť rukopisu doplnili o ďalšie kapitolky: (3) zá-
ver, (4) literatúra, (5) anglické resumé, (6) ruské resumé, (7) súborná personálna bibliografia, 
(8) literatúra o autorovi a (9) zoznam skúmaných lokalít. 

Za prvou časťou s názvom Členenie a charakteristika gemerských nárečí nasledovala druhá 
časť Gemerská nárečová čítanka / Nárečové texty ako rozsiahla antológia gemerských nárečo-
vých textov (464 s.). Túto druhú časť navrhujeme vydať pod názvom GEMERSKÉ NÁREČIA 
I / ČASŤ DRUHÁ / GEMERSKÁ NÁREČOVÁ ČÍTANKA. Obidve časti na seba nadväzujú, 
lebo nárečová čítanka nasleduje až po členení a jazykovej charakteristike gemerských nárečí. 
Preto z praktického hľadiska pokladáme za vhodné vydať obidve časti ako dve osobitné knihy 
pod pôvodným názvom, ale s doplnením, že ide o prvú alebo o druhú časť: GEMERSKÉ NÁ-
REČIA I / ČASŤ PRVÁ ; GEMERSKÉ NÁREČIA I / ČASŤ DRUHÁ. Ako vidno, v názve diela 
sme zmenili pôvodný singulárový tvar lexémy nárečie a nahradili sme ho plurálovým tvarom 
nárečia: Gemerské nárečie » Gemerské nárečia. 

V predkladanej antológii gemerských nárečových textov budú uverejnené iba texty 
zo skupiny vlastných gemerských nárečí, ktoré sa vnútorne členia na tri základné areály:  
(1) nárečia juhozápadného Gemera, (2) nárečia stredného Gemera a (3) nárečia východného 
Gemera. Nárečová čítanka obsahuje viacstránkové nárečové texty zo sto gemerských obcí a ich 
poradie sa označuje arabskými číslicami. Každý text zapísaný v skúmanej lokalite má svoje 
číslo. Kým prvá gemerská obec nesie názov Vaľkovo s poradovým číslom 1 a je z juhozápadného 
Gemera, posledná gemerská obec sa volá Vyšná Slaná a je z východného Gemera s poradovým 
číslom 100. Celkove z juhozápadného Gemera sú uverejnené nárečové texty z 51 obcí (č. 1-51), 
zo 47 obcí zo stredného Gemera (č. 52-98) a z dvoch obcí z východného Gemera s poradovým 
číslom 99-100. Väčšinou ide o dlhé, viacstránkové texty. Viaceré nárečové prehovory rozprávali 
tí istí informátori v istých časových intervaloch, lebo autor chcel „zachytiť dynamiku vývinu 
každého gemerského nárečia v rozpätí obdobia jednej a pol generácie. ...Pritom sme sa usilovali 
vybrať a podať v prevažnej miere ukážky skutočnej reči najstaršej generácie (70-90-roč.), 
starej (50-70-roč.), strednej (30-50-roč.), mladej (15–30-roč.) a najmladšej (10-15-roč.) a to tak 
mužskej, ako aj ženskej.“ (s. 16). 

Doplnili sme obsah aj do druhej časti prvého zväzku, v ktorom bude uverejnená podrobná 
štruktúra Gemerskej nárečovej čítanky. Vo všetkých prípadoch ponechávame pôvodné členenie 
textu i pôvodné poradové čísla obcí. To znamená, že za názvom základného nárečového areálu 
(napr. I. Nárečia juhozápadného Gemera) bude nasledovať názov menšej skupiny nárečí 
pomenovaných podľa názvov dolín v Gemeri (napr. 1. Nárečia Sušianskej doliny), ďalej 
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nasleduje názov časti doliny [napr. a) severozápadnej] a za ním názov menšej skupiny nárečí 
[napr. 1) pondelské nárečie]. Až potom nasleduje názov skúmanej obce s osobitným poradovým 
číslom, počínajúc číslom jeden a končiac číslom sto (napr. 1.Vaľkovo alebo 100. Vyšná Slaná). 
Tým sa značne zjednoduší vyhľadávanie textov v čítanke, lebo podľa čísla obce si čitateľ 
vyberie príslušný nárečový text na ďalšie štúdium alebo analýzu. Tieto údaje sú veľmi dôležité 
najmä pre prácu s textom na seminároch z disciplíny Vývin slovenského jazyka a dialektológia, 
ktorú poslucháči aprobácie slovenský jazyk a literatúra absolvujú v treťom a štvrtom semestri 
vysokoškolského štúdia, resp. na výberových prednáškach a seminároch z tejto disciplíny. 
Rovnako dôležité sú aj pre poslucháčov doktorandského štúdia zo študijného programu 
Slovenský jazyk a so špecializáciou na slovenskú dialektológiu. Pôvodná štruktúra členenia 
nárečovej čítanky je užitočná aj pre prácu ďalších slovakistov z akademických i univerzitných 
centier doma i v zahraničí, ktorí potrebujú údaje o gemerských nárečiach doplniť aj príkladmi 
z nárečových textov. 

V úvode druhej časti pôvodného rukopisu Š. Tóbik predkladá prehľad všeobecne platných 
zásad fonetickej transkripcie v slovenskej dialektológii a opisuje zásady fonetickej transkripcie 
gemerských nárečových textov vrátane špeciálnych grafém i diakritických znamienok. Z úvodu 
sa čitateľ ďalej dozvie, že predkladaná nárečová čítanka je iba malým zlomkom rozsiahleho 
nárečového materiálu, ktorý autor zapísal v rozpätí rokov 1930-1969. Pripomína tiež, že texty 
sú zapísané čitateľskou fonetickou transkripciou, lebo pri písaní svojho diela isto myslel nielen 
na odbornú verejnosť z jazykovedných kruhov, ale aj na milovníkov gemerských dialektov, 
bádateľov gemerskej ľudovej kultúry, obyčají, zvykov a tradícií na Gemeri, ktoré jeho krajania 
a predkovia tvorili v priebehu stáročí v gemerských dolinách i na gemerských vŕškoch. 

Text úvodu sme presunuli z pôvodného rukopisu (s. 16-22), ktorý autor zaradil na úvod 
celého prvého zväzku Gemerské nárečie I. Keďže však pôvodný úvod začína od strany číslo 16, 
svedčí to o tom, že autor ešte hodlal doplniť prvé strany rukopisu. Môžeme predpokladať, že to 
mal byť obsah a predhovor, v ktorom by prípadne uviedol aj ďalšie údaje.8 Až potom nasledujú 
nárečové texty z jednotlivých obcí podľa členenia gemerských nárečí, z ktorého vychádzal pri 
jazykovej charakteristike skúmaných dialektov. Táto štruktúra Gemerskej nárečovej čítanky 
je premyslená do najmenších detailov, lebo číslovanie jednotlivých menších či väčších celkov 
gemerských nárečí, ako aj názvov skúmaných lokalít nadväzuje na seba. Takže v tomto systéme 
členenia nárečových textov nebolo treba nič meniť, všetko ponechávame v pôvodnej podobe. Čo 
je však dôležité, čitateľ nájde v tejto štruktúre Gemerskej nárečovej čítanky mnoho údajov, ktoré 
mu pomôžu dobre sa orientovať v súbore textov a tiež mu poslúžia pri hľadaní podrobných alebo 
detailných údajov a znakov opisovaných nárečí. 

Ponechávame tiež pôvodnú štruktúru údajov, ktoré sa podľa zásad platných pre zostavovanie 
nárečovej antológie obyčajne uvádzajú na začiatku každého nárečového textu. V závere Gemerskej 
nárečovej čítanky sme doplnili abecedný zoznam obcí s názvom okresu podľa súčasného 
administratívneho členenia Slovenska. Pri názve obce ponechávame aj nárečové znenie obce, 
ktoré je často odlišné od úradného názvu a v ktorom sa tiež odrážajú znaky skúmaného nárečia, 
napr.: Selce (v miestnom nárečí a na okolí Seṷce, neutr.). 

Ostatné údaje, ako je názov textu, meno, rok a miesto narodenia informátora, ako aj rok 
zápisu textu, nie sú zaznamenané podľa jednotnej šablóny. Preto niektoré údaje nájdeme na 

 8 „Nárečové ukážky podávame v takom slede jednotlivých obcí a ich nárečí, ktorý vyplýva z historicko-genetických či 
vývinových a geografických či zemepisných podmienok týchto nárečí. Neuchyľujeme sa od poradia, ako ho uvádzame 
v obsahu.“ (rkp. s. 18).
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začiatku textu, kým iné údaje sú na konci textu. Keďže súbor textov vznikal v rozpätí takmer 
štyroch desaťročí (1930-1969), autor pokladal za dôležité uviesť, či text bol zapísaný rukou, resp. 
ide o text prepísaný z magnetofónovej nahrávky. tiež Autor tiež rozlišuje, či ide o záznam textu 
z rozhovoru s jednou osobou, resp. o záznam textu z rozhovoru viacerých informátorov. Vždy 
sa uvádza dátum zapísania textu, čo umožňuje čitateľom porovnávať texty staršie s mladšími 
a vyhľadať odlišnosti v textoch vyplývajúce z tohto časového aspektu. Zaujímavé je sledovanie 
odlišností v textoch aj podľa generačného rozvrstvenia informátorov. Vo viacerých prípadoch totiž 
ide o záznam prehovorov najstaršej, starej, strednej, mladej a najmladšej generácie informátorov, 
ktoré navyše boli zapísané v rozličných časových intervaloch, čo poskytuje bádateľom priestor 
na analýzu javov podmienených dynamickým vývinom gemerských nárečí. Táto dynamika 
zmien vždy bola podmienená odlišnou jazykovou situáciou, či už v nárečí konkrétnej gemerskej 
obce, alebo väčšej či menšej nárečovej skupiny. 

Tieto podrobné údaje o informátoroch, o mieste a okolnostiach priameho terénneho výskumu, 
ale tiež štúdium jazyka alebo dialektu podľa rozličných spoločenských či generačných vrstiev sú 
už z oblasti sociolingvistického výskumu. Tu vidieť, aká je krehká hranica medzi dialektológiou 
a sociolingvistikou a že výskum mnohých tém sa v týchto dvoch lingvistických disciplínach 
navzájom dopĺňa alebo prekrýva. Uplatnenie sociálneho aspektu pri štúdiu jazyka alebo nárečí 
priniesol do jazykovedy francúzsky jazykovedec a predstaviteľ sociologickej školy Antoine 
Meillet (1866–1936) v dvadsiatych a tridsiatych rokoch minulého storočia. Do tohto obdobia 
spadajú aj začiatky systematického výskumu slovenských nárečí pod vedením Václava Vážneho, 
učiteľa prof. Tóbika, ale tiež aj samého autora.  

V druhom obale je uložených 728 strán rukopisu Š. Tóbika pod názvom Gemerské nárečie II. / 
Nárečia juhozápadného Gemera/ Hláskoslovie, ktorý mal vyjsť vo vydavateľstve Obzor v Brati-
slave v roku 1971. Na rozdiel od rukopisu Gemerských nárečí I. z prvého obalu nejde o originál 
rukopisu, ale o kópiu práce, ktorú autor pripravoval ako nárečovú monografiu v rokoch 1932 
– 1944. Tým reagoval na výzvu svojho učiteľa V. Vážneho, ktorý podnecoval svojich býva-
lých študentov a členov dialektologickej komisie USŠ, aby sa podujali na napísanie monografie
o svojich rodných dialektoch. „No pre nadmerné zaneprázdnenie v škole, ako potom aj pre rušné 
pomery politické pred uplynulou vojnou, musel som začatú prácu na monografii niekoľkokrát 
prerušiť. ...Poznamenávam, že stať historickú a zo synchronickej stať o samohláskových foné-
mach mal som hotovú už v roku 1944.“ (rukopis Úvod, s. VIII.). 

Rukopis prešiel dvoma autorskými korektúrami, čo pekne vidno na dvoch odlišných typoch 
písma. Š. Tóbik drobulinkým písmom ceruzkou dopisoval poznámky, prípadne nové príklady 
na okrajoch strán alebo aj priamo do textu. Podobne aj autor druhých korektúr prečítal a opravil 
celý text a opravy vpisoval ceruzkou priamo do textu. Tieto druhé korektúry sú zreteľne zapísa-
né čitateľným písmom a každý opravený príklad či iné chyby v rukopise, ako napríklad vyne-
chané diakritické znamienko alebo písmenko, to všetko je starostlivo opravené. Tieto korektúry, 
žiaľ, autor diela nestihol zapracovať do rukopisu. V rukopise sme nenašli poznámku, kto je 
autorom týchto druhých korektúr. Podľa rozsahu a kvality opráv možno usudzovať, že to bol 
veľmi dobrý znalec nárečí juhozápadného Gemera, ktorý často a seriózne vykonával korektúry 
tlačených textov. Domnievame sa, že išlo o PhDr. Júliusa Bolfíka, redaktora edície Gemerské 
vlastivedné pohľady, v rámci ktorej pod číslom XXXV mala vyjsť monografia pod názvom Ge-
merské nárečie II. /Nárečia juhozápadného Gemera / Hláskoslovie. Totiž meno redaktora edície 
sa uvádza na vnútornej strane titulného listu, kým meno recenzenta sa nespomína. 

Usudzujeme tak aj na základe toho, že autor druhých korektúr upravil aj pôvodný názov 
monografie Nárečia juhozápadného Gemera. Úprava spočívala v tom, že redaktor celý tento 
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rukopis nazval titulom Gemerské nárečie II., za ktorým nasledoval užší názov Nárečia juhozá-
padného Gemera /Hláskoslovie. Touto zmenou spojil obidve časti rozsiahleho rukopisu, pochá-
dzajúcich z obidvoch obalov do jedného celku, ktorý spája rovnaký objekt výskumu: Gemerské 
nárečie I / Gemerská nárečová čítanka (s členením, charakteristikou a mapami); Gemerské 
nárečie II. (Nárečia juhozápadného Gemera/ Hláskoslovie ). Autorom tejto korekcie mohol byť 
iba Dr. Július Bolfík, vedecký redaktor Gemerských vlastivedných pohľadov, ktorému bol dob-
re známy neblahý osud rukopisu najrozsiahlejšieho dialektologického spisu na Slovensku. 

Podobne ako to bolo v prípade rukopisu z prvého obalu, aj rukopis diela z druhého obalu sme 
z praktického hľadiska rozčlenili na dve polovice, ktoré vyjdú ako prvá a druhá časť druhého zväzku 
spisu. Kým prvá časť vyjde pod názvom GEMERSKÉ NÁREČIA II / ČASŤ PRVÁ / Nárečia juho-
západného Gemera/Hláskoslovie/Časť historická/, druhá časť vyjde pod titulom GEMERSKÉ NÁ-
REČIA II / ČASŤ DRUHÁ / Nárečia juhozápadného Gemera /Hláskoslovie/Časť synchronická/. 

V treťom obale rukopisu bolo uložených 42 jazykových máp, ktoré sú rozličnej kvality. 
Prvá mapa predstavuje podkladovú mapu, pri ktorej redaktor spisu uvádza pokyny, ako treba 
postupovať pri prekresľovaní máp. Na mapách číslo 2-8 je zakreslené delenie gemerských ná-
rečí na vlastné a nevlastné nárečia, členenie vlastných gemerských nárečí na menšie skupiny 
podľa dolín a ich častí. V pravej dolnej časti mapy je uvedený prehľad základných znakov, 
podľa ktorých sa členia gemerské nárečia na základné areály a menšie skupiny podľa dolín 
a menších oblastí. Na ďalších dvadsiatich ôsmich mapách sú zakreslené izoglosy typických 
znakov gemerských nárečí. Podľa pokynov autora sa tieto mapy mali vložiť do prvej časti 
rukopisu Gemerské nárečie I hneď za jazykovú charakteristiku dialektov. Autor uvádza vždy 
aj číslo strán, kam treba mapu zaradiť. Napríklad mapa číslo tri Východné hranice typických 
znakov stredoslovenských nárečí sa podľa pokynov autora mala uverejniť medzi stranami 34 
a 35 rukopisu. Mapu číslo šesť Prízvuk a kvantita autor navrhuje vložiť medzi strany 39-40. 
Mapu číslo osem Prechodný charakter gemerských nárečí treba podľa autora vložiť medzi 
strany 41-42, pričom v časti vymedzenej pre legendu je uvedený prehľad grafického označe-
nia izoglos. Oblasť výskytu sa ohraničuje rôznymi podobami geometrickej línie: súvislá čiara 
(tučná), súvislá čiara (tenká), prerušovaná čiara, kombinovaná čiara a pod.

Na troch mapách zo zachovaného súboru máp je legenda napísaná rukou drobným písmom, 
ktorú treba čítať pomocou lupy. Niektoré mapy venované členeniu gemerských nárečí majú 
viacero variantov, vidno, že autor pri kartografovaní nárečových javov ešte nebol rozhodnutý, 
ktorý variant uverejní. 

Z praktického hľadiska navrhujeme, aby celý súbor máp bol uverejnený v osobitnom 
zväzku pod názvom GEMERSKÉ NÁREČIA III /Stručný jazykový atlas gemerských náre-
čí, ktorý zostavíme po dôkladnej analýze rukopisu máp. Tento jazykový atlas bude dobrou 
pomôckou pri štúdiu gemerských nárečí a ich jazykovej charakteristiky, lebo bude v ňom 
zakreslený priestorový výskyt nárečových javov. Podrobnejšiu charakteristiku uverejníme 
v úvode k tretiemu zväzku. 

Ide o celoživotné dielo prof. Š. Tóbika, pozostávajúce z piatich kníh, ktoré sa takmer po 
päťdesiatich rokoch dočká vydania vo vydavateľstve Prešovskej univerzity v Prešove (2018, 
2019). Prešovská univerzita v Prešove sa po delimitácii vyčlenila z Univerzity Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach v roku 1997, čím sa Prešov stal novým univerzitným centrom na východnom 
Slovensku. Profesor Tóbik stál pri začiatkoch budovania vysokého školstva na východnom Slo-
vensku a patrí ku zakladateľskej generácii Katedry slovenského jazyka a literatúry a Filozofickej
fakulty v Prešove, ako aj Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
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 Štefan Tóbik and his Work Dialects of Gemer I.-III. in Context of Slovak Linguistics

Júlia Dudášová-Kriššáková

Thanks to its contents and scope as well as the methodical and methodological approach used, this piece by profes-
sor Štefan Tóbik is among the most modern and topical works of Slovak dialectology. Its quality did not suffer even 
after an almost fifty year wait. That is why it could be claimed that Štefan Tóbik’s manuscript is one of the key sources 
on Slovak dialectology as well as Slovak linguistics. Slovak dialects are of exceptional importance for research into and 
reconstruction of the oldest history of the Slovak language between the 10th and 15th centuries. That is an internal period 
of the history of the Slovak language (as well as other Slavic languages) when, within six centuries, all key changes 
occurred in Old Slovak due to which Slovak was formed as a distinctive Slavic language with a specific system of pho-
nemic, morphological, syntactic and lexical-semantic phenomena. Unfortunately, continuous records from this period, 
the most important for the development of Slovak language, were not preserved. Based on them, the oldest history of the 
language could have been reconstructed. What was, however, preserved were individual words, proper nouns (naming 
places or persons) in Latin-written records. 

It was not until modern linguistics, following the fundamental principles of structuralism and utilising new research 
approaches in linguistics, such as internal language reconstruction and methods of relative chronology and linguistic 
geography, reconstructed the oldest history of the Slovak language based on research into Slovak dialects. That is why 
the development of Slovak language is based on an analysis of Slovak dialects and this methodological approach follows 
internal justifications of each change.
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PAULÍNA ŠMERINGAIOVÁ∗

Slovensko-nemecké vzťahy v 15. – 18. storočí1

ŠMERINGAIOVÁ, P.: Slovak-German Relations in 15th – 18th Century. Slavica Slovaca, 53, 2017, No. 3-4, 
pp. 42-47 (Bratislava).

In this article we attempt to present general view of Slovak-German relations in 15th – 18th century especially fo-
cused on the guild system in the area of former Upper Hungary. Also it deals with the important language element and 
both-sided influence of two different ethnic origins. This helps us corret to understand in this field as well as it proves
the potencial of similar researches. Part of this paper is dedicated to our research of belonging dissertation in the State 
Archive of Trnava which contains documents from the city of Trnava and the nearby communities-Hlohovec, Chtelnica 
and Vrbové. 

German settlement, Upper Hungary, guild system, terminology, historical written documents.

Stručné zhrnutie histórie príchodu Nemcov na Slovensko
Nemecké osídľovanie na území bývalého Horného Uhorska prebiehalo vo viacerých fázach, 

pričom najintenzívnejším podnetom na príchod kolonistov bol pustošivý tatársky vpád do Uhor-
ska v rokoch 1241 – 1242. V rozpätí 13. až 15. storočia sa vytvorili najväčšie nemecké jazykové 
ostrovy na území Slovenska, ktoré kontinuitne pretrvali až do polovice 20. storočia. Možno preto 
oprávnene tvrdiť, že nemecká kolonizácia má na Slovensku svoju podstatu v stredovekom období.2 
„V tejto etape príchodu nemeckých imigrantov na Slovensko bol osídlený horný a dolný Spiš, ban-
ské mestá stredného Slovenska so širším okolím, viaceré mestá východného Slovenska a taktiež 
mnohé lokality a oblasti západného Slovenska – Bratislava, Trnava, malokarpatské vinohradnícke 
mestečká.“3 Takto boli rozložené tri najväčšie nemecké jazykové ostrovy na našom území.4 

Svojím príchodom sa Nemci aktívne pričinili o zavedenie a ukotvenie rozličných nových 
štruktúr. Smerovaní boli buď do oblastí väčších miest, alebo (konkrétne napríklad banícki a hut-

∗ Mgr. Paulína Šmeringaiová, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Dúbravská cesta 9,841 04 Bratislava.
1 Príspevok je výsledkom riešenia grantového projektu VEGA 2/0045/2017 Stav a perspektívy etnolingvistického výsku-
mu na Slovensku.
2 Porov. Válka, Miroslav: Etnická história Slovenska. Nemci. In: Studijné materiály předmětu: Fenomén migrace, 
2012, s. 146-177. Dostupné na internete: https://is.muni.cz/el/1421/jaro2012/ETBB18/um/32940095/05_NEMCI.pdf 
[online] [06.02.2018]
3 Ďurkovská, Mária: História nemeckého osídlenia na území Slovenska do začiatku 19. storočia. In: Človek a spoloč-
nosť. Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2007, roč. 10, č. 2., 
b.s. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/archiv/2-2007/durkovska.html [online] [06.02.2018]
4 Najčastejšie sa stretávame s delením na tri oblasti – Bratislava a jej okolie, ktorá zasiahla hlavne vinohradnícku oblasť 
medzi Bratislavou a Modrou, okrajovú líniu dnešného Záhoria. V okolí Trnavy sa usadili habáni a v Malých Karpatoch 
zase huncokári (z nem. Holzhacker v doslovnom význame stínač dreva resp. drevorubač). Ďalším ostrovom je tzv. oblasť 
Hauerland (z nem. hauen vo význame klčovať, sekať), ktorou sa označuje banský región banských miest a zahŕňa nemec-
ký jazykový ostrov v oblasti Kremnice. Zasahuje aj oblasť jazykovej skupiny v okolí Handlovej. Poslednou oblasťou je 
horný a dolný Spiš na východe Slovenska, v ktorej tiež dominovalo baníctvo. Špecifikom odborného zamerania tohto 
územia sa však stala železiarska výroba.
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nícki odborníci) boli vrchnosťou cielene sústreďovaní do oblastí bohatých na nerastné suroviny, 
kde mohli zúrokovať svoje bohaté skúsenosti a pomôcť rozvinúť práve tieto sféry (napr. okolie 
Kremnice s príznačným prívlastkom zlatá, strieborná Banská Štiavnica či medená Banská Bys-
trica). Vo väčšine prípadov išlo primárne o hostí z rozličných západoeurópskych krajín, ktorí 
prijali pozvanie panovníka do Uhorska, pričom najväčšie zastúpenie mali práve hostia z nemec-
ky hovoriacich krajín. Uhorsko takýmto spôsobom reagovalo na potrebu obnoviť svoju rozko-
lísanú stabilitu po deštruktívnom vpáde a posilniť krajinu po hospodárskej i obrannej stránke. 
Kolonisti na takéto riešenie pristúpili za podmienok, že pri organizovaní svojho života v novom 
prostredí sa budú môcť riadiť svojimi vlastnými právnymi ustanoveniami a že panovník bude 
tieto zvyklosti a princípy rešpektovať ako ich osobné slobody, výsady a privilégiá. Tieto právne 
normy sa postupne spolu s obyvateľmi udomácnili a vytvoril sa tak u nás ustálený pojem „ne-
mecké právo“. Na našom území išlo o konkrétnu formu mestského magdeburského práva5 a no-
rimberského práva.6 Tieto štruktúry sa stali neskôr vzorom pre domáce obyvateľstvo a postupne 
vznikali ich rozličné obdoby, ktoré boli do značnej miery ovplyvnené práve pôvodným domácim 
obyvateľstvom. Na podobnej báze vzniklo aj známe žilinské právo, kremnické či krupinské prá-
vo.7 Okrem nemeckého právneho systému sa k nám prostredníctvom neho infiltrovalo aj mnoho
slov a pojmov, z ktorých určitá časť je podnes prítomná v často prispôsobenej slovenskej jazy-
kovej podobe v lexikálnej zásobe slovenčiny. 

Vplyv novoprisťahovaného etnika však nebol jednosmerný, čo môžeme dokázať na zá-
klade porovnávania zachovaných dobových rukopisných či tlačených dokumentov, mest-
ských kníh a iných pamiatok. Existuje viacero dôkazov, že podobne aj forma vtedajšej 
slovenčiny výrazne vplývala na nemecký jazykový element na našom území. Dôležité je 
zdôrazniť fakt, že v tomto období boli nemecký jazyk spolu s latinským štandardne použí-
vanými jazykmi vo verejnej sfére. Ako konkrétny príklad môžeme uviesť použitie vyššie 
spomínaného nemeckého právneho vzoru pri vytváraní nových mestských a dedinských 
sídiel, kde sa pri uplatňovaní stanovených noriem okrem kolonistov zúčastňovalo i do-
máce obyvateľstvo. Takým spôsobom na seba vedome či nevedome vplývali, prirodzenou 
konfrontáciou tak došlo ku prelínaniu etnických vrstiev nielen na organizačnej a politickej 
úrovni, ale aj na úrovni jazyka.

Ako sme už poznamenali, prisťahovalci so sebou priniesli na naše územie nové modely 
spoločensko-hospodárskych štruktúr. A spolu s nimi aj novú odbornú terminológiu. Keď-
že niektoré z odvetví u nás neboli dovtedy veľmi rozvinuté, je prirodzené, že sa do danej 
problematiky prevzali už jestvujúce nemecké pojmy. Oblasť cechových združení nebola 
výnimkou. „V porovnaní s ďalšími etapami vývoja odborných jazykov sú v stredovekých 
odborných jazykoch zastúpené predovšetkým oblasti remeselníctva a techniky, kým oblasť 
vedy, „ducha“ a práva zaostáva a rozvíja sa až v ďalších etapách. Písomné pramene, ktoré 
sa zachovali, podávajú svedectvo o existencii špeciálnej lexiky, napr. termínov a o existen-
cii špeciálnych druhov textov. K významným dokumentom tohto druhu patria v odbornej 
literatúre často uvádzané zoznamy remesiel, recepty, obchodné knihy, poriadky cechov, po-
ľovné zákony a knihy liečiv.“8

5 Priniesli ho Nemci zo severu Nemecka.
6 Priniesli ho Nemci z južnej tzv. švábskej oblasti Nemecka.
7 Op. porov., Válka, Miroslav: Etnická história Slovenska. Nemci..., op. cit., s. 146-177. 
8 Ďuricová, Alena: Vznik a vývoj nemeckých odborných jazykov s poukázaním na právny jazyk. In: Germanistické 
štúdie, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2003, s. 10-15.
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Cechový systém na Slovensku
Medzi prvé európske krajiny, v ktorých vznikli cechové zriadenia v pravom slova zmysle, 

bolo Anglicko, Francúzsko, Nemecko a Taliansko. Najstaršie zmienky o organizovaní remeselní-
kov do určitých štruktúr v Nemecku pochádzajú z prelomu 11. a 12. storočia. Povinnou účasťou 
remeselníkov v cechu sa zaručil ich dlhoročný úspech, pričom primárnym cieľom bolo takouto 
formou zabezpečiť stabilné zázemie pre pracujúcich remeselníkov, ako aj kontrolu nad lokálnym 
spotrebným dopytom a jeho naplnenie v zodpovedajúcej miere. Prostredníctvom cechov vznika-
la aj možnosť presadenia niektorých spoločenských a politických záujmov a možnosť regulácie 
cudzieho tovaru v mestách a obciach. Dôležitou súčasťou cechu boli okrem iného aj pravidelné 
kontroly, ktoré zabezpečovali úroveň kvality predávaných výrobkov. Cechy na území Nemecka 
boli však v prvom rade politickými organizáciami a od cechov na našom území sa výrazne líšili 
svojím zameraním i remeselným zložením.9

V odbornej i populárno-náučnej literatúre môžeme nájsť mnohé definície cechových zdru-
žení. Pre lepšiu predstavu môžeme uviesť nasledujúcu: „Boli to stavovské organizácie reme-
selníckych majstrov, niekedy aj tovarišov, ktoré mali rozličné poslania a úlohy. Tak to bolo 
nielen u nás, ale aj v mnohých iných európskych krajinách, i keď cechovníctvo nemalo všade 
rovnaký obsah a formy. Celkove môžeme hovoriť o jeho anglickom, francúzskom a nemec-
kom type. U nás sa uplatnil nemecký typ, ktorý bol v Európe najrozšírenejší. Našli sme ho 
v celej stredovekej nemeckej ríši v najširšom zmysle slova, teda aj v dnešnom Holandsku 
a Belgicku, severnom Taliansku, Švajčiarsku, Čechách a na Morave Tento typ bol všade tam, 
kde sa v stredoveku dostali nemeckí kolonisti alebo kam prenikol ich vplyv, teda aj v Pobaltí, 
niektorých častiach Škandinávie, v starej poľskej Rzeczi pospolitej, v zgermanizovaných ob-
lastiach na východ od Labe i v celom Uhorsku, vrátane Sedmohradska a Chorvátska, a teda 
aj na Slovensku.“10 

Slovník súčasného slovenského jazyka uvádza pod heslom cech:
1. (hist.) stavovská organizácia remeselníkov a obchodníkov v mestách chrániaca záujmy 
svojich príslušníkov a sledujúca akosť výrobkov a potvrdzuje jeho nemecký pôvod
2. Výrobný a organizačný útvar podniku tvoriaci uzavretý prevádzkový celok
3. (hovor.) skupina al. združenie ľudí s rovnakými záujmami
4. (hovor.) účet, útrata (za celú skupinu, spoločnosť)

Slovník taktiež potvrdzuje nemecký pôvod tohto slova.11 S najväčšou pravdepodobnosťou 
pochádza z nemeckého pojmu Zeichen, teda znak. Jedným z hlavných symbolov cechu bol totiž 
cechový znak, ktorý sa používal na pečatiach, zástavách a predovšetkým zdobil cechovú truh-
licu. V textoch písaných po nemecky môžeme pojem cech nájsť najčastejšie v podobe Zech, 
Zunft, Innung, Gilde či Ordnung.

Nemecká forma cechového systému sa mimoriadne rýchlo a úspešne uchytila a do značnej 
miery vyformovala život širokej spoločnosti v Uhorsku. Zasiahla sféry verejného i osobného 
života, ako aj celkový chod a fungovanie života v mestách. Charakteristickou črtou bolo jej 
prísne hierarchické zoradenie od najvyššie postavených cechmajstrov cez majstrov, tovari-
šov až po najnižší stupeň – učňov. Pre všetky spomínané funkcie boli presne spísané práva 

9 Organizovali sa skôr na základe mestských štvrtí ako svojím profesionálnym zameraním. Porov. Špiesz, Anton: Remes-
lá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1983, 203 s.
10 Špiesz, Anton: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku, op. cit., s. 31. 
11 Dostupné na internete: http://slovniky.juls.savba.sk/?w=cech&s=exac-
t&c=0933&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezvis-
ka&d=un&d=locutio&d=pskcs&d=psken&d=noundb&ie=utf-8&oe=utf-8# [online]. [12.02.2018]
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a povinnosti v cechových artikuloch,12 ktoré slúžili ako právna úprava celej štruktúry, vďaka 
ktorej bolo regulované jej správne smerovanie a účinnosť. Ich význam a úspešnosť spočívali 
v tom, že členstvom v cechu boli remeselníci chránení pred konkurenciou, prirodzeným spô-
sobom vnútornej regulácie sa usmerňoval nákup surovín, cena, množstvo a kvalita vyhotove-
ných produktov, ktoré sa dostali do predaja.

Hoci na našom území príslušníci cechov nevstupovali priamo do politického diania miest 
a obcí, čo bolo v iných krajinách s nemeckým typom cechovníctva bežné, ba dokonca požadova-
né, ich členstvo zasahovalo do mnohých sfér súkromného i verejného života jednotlivcov a ich 
rodín. Mestá na našom území disponovali demokratickejším prístupom pri volení cechmajstrov, 
čo v praxi znamenalo, že boli volení „zvnútra“, a teda spomedzi príslušných majstrov daného 
cechu. V iných krajinách boli častokrát volení „zvonku“ – vrchnosťou (richtármi, či miestnou 
radou), ktorá si neraz do tejto pozície dosádzala vlastných, sebe vyhovujúcich ľudí, prostredníc-
tvom ktorých mali ľahší prístup a kontrolu nad cechom a v konečnom dôsledku aj nad miest-
nou politickou situáciou.13 Napr. v Taliansku sa cechy zameriavali na politickú stránku takéhoto 
združenia, pričom účasť remeselníkov v organizácii nebola vyslovene povinná. Môžeme preto 
tvrdiť, že forma organizácie sa v rámci Európy viac či menej líšila, čo bolo podnietené rôznou 
spoločensko-politickou situáciou v jednotlivých krajinách.

Usídľovanie nemeckého etnika na Slovensku spolu s cechovníctvom prirodzene potrebovalo 
svoj čas. Cudzí element v Nemcami osídlených oblastiach bol citeľný a domáce obyvateľstvo 
sa muselo so zmenami nejakým spôsobom vyrovnať. Postupom času sa začlenili do novovznik-
nutých cechov, čo však nebolo bezprostredne s ich príchodom samozrejmosťou. Niektoré cechy 
mali vo svojich stanovách uvedené rozličné podmienky, ktoré tento proces znemožňovali. Ob-
zvlášť tie nemecké sa zo začiatku zameriavali na svoje výsadné postavenie v mestách a odmieta-
li prijať medzi seba remeselníkov iného než nemeckého pôvodu.14 Do polovice 16. storočia boli 
písomné pamiatky týkajúce sa tejto oblasti písané takmer výlučne v nemeckom jazyku. Situácia 
však bola veľmi rozdielna a v niektorých oblastiach dnešného Slovenska nemecký živel vôbec 
neprevážil nad domácimi remeselníkmi. Dôkazom nám môžu byť slovenské priezviská uvedené 
v daňových záznamoch či mestských knihách, ktoré vznikli na základe slovenských pomenova-
ní jednotlivých remesiel (Kováč, Krajčír, Čižmár, Puškár atď.), ktoré sa v slovenskom jazyku 
zachovali dodnes.15 Dovtedajšia prísna uzavretosť cechov sa však dlhoročným spolunažívaním 
oslabila a spoločenstvá sa otvorili aj pre miestnych remeselníkov.

Slovensko-nemecké vzťahy a jazyk
Úroveň napĺňania slovensko-nemeckých kontaktov možno na úrovni jazyka skúmať 

prostredníctvom písomných prameňov administratívno-právneho charakteru. Vzájomné 
ovplyvňovanie sa však uskutočnilo aj vďaka priamej každodennej interakcii príslušníkov obi-

12 Známe aj ako cechové štatúty, či stanovy. Častokrát to boli bohato zdobené listiny, v čom sa zračila ich výnimoč-
nosť, keďže prostredníctvom nich vrchnosť povoľovala ich legálnu existenciu a možnosť fungovať. Doposiaľ najstarším 
nájdeným dokladom o existencii istej formy cechových stanov na Slovensku patrí cechu kožušníkov z Košíc. Konkrétne 
je z roku 1307. Porov. Houdek, Ivan: Cechovníctvo na Slovensku. Turčiansky Svätý Martin: Muzeálna Slovenská spo-
ločnosť, 1943, 177 s. 
13 Porov. Špiesz, Anton: Štatúty bratislavských cechov. Dokumenty. Bratislava: Obzor, 1978, 506 s.
14 Napr. obuvníci z Kremnice sa vyjadrili v štatúte z roku 1508, že výslovne neprijímajú iných majstrov a tovarišov ako 
tých s nemeckým pôvodom. Porov. Pecníková, Iveta: Kremnické cechy a ich sociálna starostlivosť v 15. a 16. storočí. 
In: Kremnický letopis. 2007, roč. 6, č. 2 Dostupné na internete: http://www.soskremnica.sk/KL/letopis12/krletopis12.
pdf [online] [24.02.2018]
15 Op. porov. Špiesz, Anton: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku, op. cit., 203 s.
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dvoch etník, a to napríklad prostredníctvom spevu, ktorý sa neraz spájal práve s pracovnou 
činnosťou. Aj v tejto sfére máme dôkazy slovenských jazykových prvkov v nemeckom speve 
a naopak nemeckých vplyvov v slovenskom speve. Preberanie sa uskutočňovalo na úrovni 
jazyka, aj v melodických motívoch, v rámci ktorých dochádzalo k posunom a zmenám či 
už v nápevoch alebo textoch.16 H. Urbancová uvádza konkrétne príklady takýchto vplyvov. 
Nemecký vplyv na speve Slovákov charakterizovala na príklade starej baníckej piesne Glück 
auf! Glück auf! Der Hutmann kommt, ktorá má svoje korene v 16. storočí a spievali ju pri prá-
ci v origináli aj nemeckí aj slovenskí baníci. Existovali aj piesne viacjazyčné, ktoré i v rámci 
jedného verša kombinovali nemecký a slovenský jazyk a mohli tak byť znakom preklado-
vej činnosti. „Dvojjazyčnosť funguje aj ako prostriedok prisvojovania si piesne prevzatej zo 
slovenského repertoáru. Ide o akési medzištádium na ceste k prekladaniu celých piesní zo 
slovenčiny do nemčiny.“17 Existuje tak teda celkom logický predpoklad, že veľkú zásluhu na 
interakcii a výmene lexikálnych jednotiek mali aj tradície jednotlivých etník a každodenná 
komunikácia obyvateľstva. 

Napriek skutočnosti, že od 16. storočia cechy už nevystupovali ako čisto nemecké organizá-
cie, zachovalo sa v tejto oblasti veľa nemeckej terminológie i v textoch písaných po slovensky. 
V slovenskom jazyku sa udomácnili mnohé názvy, ktoré sú aj dnes prítomné v našej slovnej 
zásobe, či už v jej spisovnej alebo nespisovnej zložke, ako napr. majster (Meister = najvyšší 
stupeň znalosti niektorého z remesiel), fušer (Fuscher = známy aj ako vagabund, čiže reme-
selník, ktorý nebol členom cechu, resp. neúspešný adept na remeslo, ktorému nebol uznaný 
štatút, čím sa nezaraďoval do cechového systému a mal zakázané predávať svoj tovar na trhoch 
i mimo nich), richtár (Richter = hlavný predstaviteľ obce či mesta, ktorý mal súdnu právomoc  
a zastupoval vrchnosť v správe obce), šacovať (schätzen = posudzovať; v cechovej terminológii 
išlo o posudzovanie kvality výrobkov, ktoré sa predávali na trhoch). Jednotlivé nemecké názvy 
remeselníkov sú v našej krajine podnes prítomné vo forme priezvisk, napríklad Binder (debnár), 
Fischer (rybár), Kirschner (kožušník), Müller (mlynár), Wagner (kolár), Zimmermann (tesár) 
a mnoho iných. 

Existuje však aj množstvo špecifických pojmov, ktoré zanikli spolu s touto remeselnou or-
ganizáciou (napr. frajšprechovať = prepustiť učňa po uplynutí učňovskej doby, prepúšťal ich 
majster a pri tomto akte mu bol vydaný zároveň aj výučný list, čím sa učeň oficiálne zapísal do 
zoznamu tovarišov a tento významný moment bol spečatený slávnostným krstom; Quartalgeld = 
povinný členský poplatok, ktorý sa platil na štvrťročných schôdzach do cechovej truhlice). 

Ku jednoznačným dôkazom obojsmerného vplývania patria zistenia J. Doruľu uvedené 
v publikácii O slovensko-nemeckom spolunažívaní v 16. – 18. storočí. Staré slovenské slovo 
„špán“, ktoré prešlo viacerými významovými modifikáciami a v písomných pamiatkach vystu-
povalo ako:

• Vo význame „najvyšší predstaviteľ územno-správneho celku, komitátu → župan“. 
• V slovenských písomných pamiatkach sa však o niečo neskôr vyskytuje v modifiko-
vanom význame „pán, dominus, Herr“ vo význame urodzený pán.
• Či v ďalšom významovom okruhu → z latinskej podoby slova „spanus“ s význa-
mom „nižší hospodársky správca, resp. dvorský“. 
• V súčasnosti sa môžeme so slovotvorným základom „špán“ stretnúť hlavne v miest-
nych názvoch (Špania dolina) či v priezviskách (Španko). 

16 Porov. Urbancová, Hana: K typológii slovensko-nemeckých vzťahov v tradičnom piesňovom repertoári. In Doruľa, Ján 
(ed.): Z histórie slovensko-nemeckých vzťahov, Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008, s. 152-183.
17 Urbancová, Hana: K typológii slovensko-nemeckých vzťahov v tradičnom piesňovom repertoári, op. cit., s. 169.
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Nemci pojem „Span“ prevzali do svojho jazyka nasledovne:
• Prvotnú verziu s významom župana resp. vytvoril sa z neho i pojem „Spanschaft“ 
vo význame „župa“, ktorý sa používal od 16. do 17. storočia. 
• V pamiatkach zo 16. – 18. storočia sa ním však už poukazuje na „zemiansku sto-
licu“, takže význam aj v nemeckých textoch menil svoj charakter, čo súviselo viac 
s historicko-spoločenskými zmenami. 
• Ďalším homonymom „Spanschaft“ bol aj menej často vyskytujúci sa význam „žup-
ná šľachta“. 

Táto analýza slovotvorného základu „Span“ je následne v publikácii J. Doruľu potvrdená 
viacerými konkrétnymi príkladmi z dobových pamiatok a slovnú výpožičku ďalej rozvíja o jej 
ďalšie tvary, ako napr. „Vicespan“.18

Záver
Keďže cechový systém na územie dnešného Slovenska bol prinesený v nemeckom jazyku, 

vzniká tu predpoklad, ktorý už viacerí výskumníci potvrdili, že jeho vplyv sa výrazne podpísal 
aj na súčasnej podobe slovenského jazyka. Vzhľadom na to, že výmena bola obojsmerná, si 
dovolíme tvrdiť, že výskum a problematika slovensko-nemeckých vzťahov sú aj pre súčasného 
človeka aktuálne, pretože prinášajú pohľad na doposiaľ nepreskúmané historické pamiatky, kto-
ré nám napomôžu nazrieť do našej minulosti v európskom priestore a na jej dopad na podobu 
vtedajšieho i súčasného stavu slovenčiny a rovnako i nemčiny.

Výsledkom archívneho výskumu doposiaľ nespracovaného fondu Cechy v Trnave 1535-1909 
v zbierke Hospodárske organizácie, spoločenstvá, podniky, družstvá v Štátnom archíve v Trnave19 
je súhrn paralelných slovensko-nemeckých písomných pamiatok. Konkrétne sú to Artikuly tova-
rišov cechu šustrov v Trnave (1556), Vandrovná knižka Jána Bartauscheka (1827) a Stanovy pre 
majstrov a tovarišov (1772), ktoré v rámci prípravy dizertačnej práce transkribujeme a následne 
budeme analyzovať. Náš príspevok nateraz prináša zhrňujúci pohľad na historické-spoločenské 
súvislostí v problematike slovensko-nemeckých vzťahov.

Die slowakisch-deutschen Beziehungen in 15. – 18. Jahrhundert

Paulína Šmeringaiová

Im Rahmen des Posterauftritts werden die Angaben präsentiert, die anhand der Forschung im Staatsarchiv von 
Trnava gesammelt und analysiert werden. Diese Forschung stellt einen Bestandteil der Dissertation Die slowakisch-deut-
schen Beziehungen im 16. – 19. Jahrhundert (aufgrund des Zunftschriftgutes) vor und orientiert sich an das Schriftgut, 
das inhaltlich die Zünfte angeht. Im Archiv befinden sich die Dokumente von der Stadt Trnava und den nahen Gemein-
den – Hlohovec, Chtelnica und Vrbové. Während unserer Forschung haben wir mit der Sammlung Hospodárske orga-
nizácie, spoločenstvá, podniky, družstvá (Die Wirtschaftsorganisationen, Gemeinschaften, Betriebe, Genossenschaften) 
gearbeitet, die sich im unverarbeiteten Fond Cechy v Trnave 1535-1909 (Die Zünfte in Tyrnau) befindet.

18 Porov. Doruľa, Ján: O slovensko-nemeckom spolunažívaní v 16. – 18. storočí. Bratislava: Slavistický ústav Jána Sta-
nislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2014, 352 s.
19 Okrem mesta Trnava archív sústreďuje aj okolité obce Hlohovec, Chtelnicu a Vrbové.
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VIKTÓRIA ĽAŠUKOVÁ*

Типы фольклорной актуализации в кодификации  
словацкого и белорусского языков  

как рефлексия лингвистического концепта В. Караджича1

ĽAŠUKOVÁ, V.: Types of Folklore Actualization in the Codification of the Slovak and Belarusian Languages   as  
a Reflection of the Language Program of V. Karadžić. Slavica Slovaca, 53, 2017, No. 3-4, pp. 48-63 (Bratislava).

The paper studies and compares the concepts and programs of codification of the Slovak and Belarusian languages   
related to folklore and folklore texts. The parameters and methods of folklore actualization, reflected in linguistic works
and observed at different stages of formation of studied standard languages, are identified and analyzed. V. Karadžić’s 
codification activity was chosen as a basic level and factor of typological nature, which influenced the formation of codi-
fication concepts in the analyzed and other Slavic languages   that did not have the status of official ones.
Types of folklore actualization are identified by comparing the methods and specifics of the publication of classical
genres of folklore and verified on the basis of closely related, but typologically different standard languages   – Czech 
in relation to Slovak and Russian in relation to Belarusian.

The theory of Slavic standard languages, folklore and written tradition, folklore text, competitiveness of the folklore 
sphere, functions of folklore in codification. 

В истории славянских языков прослеживается особая роль фольклорной сферы как 
основы кодификации, повлиявшей на определённые типологические особенности ряда 
языков.2 Эту проблематику известный русский славист Никита Ильич Толстой рассматри-
вал в качестве отдельного признака, подчинённого связи с традицией, выбору диалектной 
базы и единству / вариантности литературного языка.3 По признаку близости литератур-
ного языка к народнопоэтическому койне названный учёный особо выделяет в то время 
ещё единый, но существующий в двух национальных версиях сербскохорватский язык, 
«где близость литературного языка к народно-поэтическому койне очень значительна  
и где само койне базируется на восточногерцеговинском диалекте. Это народно-поэти-
ческое койне – плод развитой сербскохорватской фольклорной традиции, богатой эпи-
ческими жанрами и устойчивыми поэтическими средствами».4 С этим типологическим 
эталоном связаны конкретные языки: «Роль фольклорной традиции и фольклорного языка 
в становлении национальных литературных языков может быть отмечена у македонцев,  

* Doc. Viktória Ľašuková (Liashuk), CSc., Katedra slovanských jazykov, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela  
v Banskej Bystrici, ul. Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica.
1 Príspevok je čiastočným výstupom projektu VEGA č. 1/0118/17 Slovanské spisovné jazyky v synchrónii a diachró-
nii: západo- a východoslovanský kontext – Славянские литературные языки в синхронии и диахронии: западно-  
и восточнославянский контекст – Slavic Standard Languages in Synchrony and Diachrony: West and East Slavic context.
2 Ляшук, Вікторыя Марленаўна: Мова славянскага фальклору ў тыпалагічных даследаваннях. In: Dudášová, Júlia 
(ed.): Slovensko-slovanské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konfe-
rencie 4. – 7. októbra 2006. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 35-49.
3 Толстой, Никита Ильич: История и структура славянских литературных языков. Москва: Наука, 1988, c. 194-195.
4 Толстой, Никита Ильич: История и структура славянских литературных языков, op. cit., с. 19-20.
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в меньшей мере – у украинцев, болгар, словаков, белорусов и лужичан. Она мало заметна 
в языках, сохраняющих в значительной мере давнюю книжную традицию, – в русском, 
чешском, польском и в более «молодом» – словенском. Народно-поэтические элементы 
и элементы книжные, архаические оказываются, таким образом, взаимоисключающими. 
Они проявляются в тех литературных языках, где старая традиция или вытеснена, или 
вообще отсутствовала».5 Среди перечисленных славянских языков нами детально рассмо-
трены белорусский и словацкий языки, обладающие значительным количеством одинако-
вых или соотносимых типологических признаков и в этом аспекте наиболее близкие по 
своим литературным разновидностям.6 Изучение роли и влияния фольклора на кодифика-
цию этих языков7 указывает общие и специфические особенности в интерпретации этой 
жанрово упорядоченной сферы, в актуализации, приобретении и применении опыта по 
использованию её текстового и языкового потенциала. 

Формы, способы, направления и механизмы влияния языка фольклора на кодификацию 
представляют собой комплексные взаимозависимые параметры, определённым образом 
проецируемые на литературный язык. С воздействием фольклора связаны тенденции де-
мократизации, эстетизации, текстовой актуализации, межтекстуальности, преемственности, 
разговорности и др. – «jazyk tak vnímame nielen ako nástroj dorozumievania, ale ako prejav 
kultúry každého národného spoločenstva»8. Язык фольклора, характеризующийся признаком 
наддиалектности (фольклорное койне), презентует текстово закреплённые и ситуационно 
соотнесённые стандарты народного языка. В этом аспекте по отношению к фольклору пока-
зательны наблюдения чешского лингвиста Богуслава Гавранека о наличии в литературном 
языке двух противонаправленных тенденций – отталкивания от народного языка и стрем-
ления к общепонятности. При этом существенным выступает параметр социальной базы 
носителей языка и её объёма, с чем связан фактор значимости не только теории, но и фак-
торов более широкого (национально-культурного) плана: «Normy spisovných jazyků se 
vytvářejí vyrovnáváním různých tendencí, zčásti protivných, za vědomých zásahů teoretických,  
a to <...> plynoucích nejen z teorie jazykovědné, nýbrž z teorií a snah mimojazykových.

Tak za prvé spisovnému jazyku, jakožto nositeli a prostředníku kultury a civilizace, prospívá 
co největší rozsah oblasti jeho užívání (rozsah geografický a kmenový): přizpůsobuje se této 
tendenci i struktura spisovného jazyka; vítězí v ní totiž často právě ty jazykové prvky, které jsou 
schopny rozšíření na území co největším <...>; zároveň se snaží jazyk spisovný v této úloze  
o to, aby se odlišoval od jazyka lidového, od běžné řeči jednak z vnitřních důvodů jazykových (např. 
z potřeby jednoznačných slov, <...>), jednak ze snahy po třídní výlučnosti (exkluzívnosti), pokud 
bylo užívání spisovného jazyka znakem třídním <...>. Proti těmto tendencím stojí požadavek 
srozumitelnosti (obecné přístupnosti) a omezuje geografické a kmenové rozšiřování jazyka, 
užívaného jako spisovného, a brzdí jeho odlišnost od lidových jazyků jednotlivých geografických 
a kmenových celků».9 Указанные тенденции зависимы не только от носителей языка в целом 

5 Толстой, Никита Ильич: История и структура славянских литературных языков, op. cit., с. 20.
6 Ляшук, Виктория Марленовна: Белорусский и словацкий языки в типологии славянских литературных языков. In: 
XLinguae European Scientific Language Journal, 2012, Volume 5, Issue 4, s. 29-44; Ľašuková (Ляшук), Viktoria: Folklórny 
vektor v kodifikácii bieloruského a slovenského jazyka. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009, s. 25-53.
7 Ľašuková (Ляшук), Viktoria: Folklórny vektor v kodifikácii bieloruského a slovenského jazyka, op. cit., 309 s.
8 Žeňuchová, Katarína: Stav a perspektívy etnolingvistického výskumu na Slovensku. In: Žeňuchová, Katarína – Китанова, 
Мария – Žeňuch, Peter (eds.): Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava 
– Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, 
Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017, s. 11-18.
9 Havránek, Bohuslav: Studie o spisovném jazyce. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963, s. 32.
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(коллективного сознания), но и от конкретных личностей, способных воплощать в своей 
деятельности и концепциях коллективное сознание и влиять на него, динамизировать его 
и концептуализировать в языковых программах. Именно эти личностные качества необхо-
димы для основателя, реформатора и кодификатора литературного языка. Личность серба 
Вука Караджича10 в такой деятельности приобрела в славистике не только всеобщую извест-
ность, но стала своего рода эталоном в формулировании и реализации концепта кодифика-
ции на народной основе, в соотнесении подходов и интерпретаций.11 

В научной литературе подходы В. Караджича оппозиционируются подходам чешского 
слависта Йозефа Добровского – на основе противоположных взглядов на народную осно-
ву кодификации – под влиянием разных научно-культурных парадигм, соответственно, ро-
мантической и классицистической: «Dobrovský, který skvěle ukončuje u nás období filologie
normativní, kodifikoval vědomě podle jejích zásad jazyk klasické doby starší, nikoli současný 
jazyk lidový, kdežto Vuk Karadžić v době zahajující filologické uctívání lidových nářečí vědomě 
bere za spisovnou normu pro srbocharvátštinu současný jazyk lidový. – Jungmann a jeho škola 
spojovala tendenci znárodnit spisovný jazyk s novotářsky vedenou snahou, aby jazyk měl dosti 
prostředků pro úkoly spisovného jazyka».12 

Концепция повышения народного языка до литературного развивалась в дискуссиях и от-
рицании: «J. Dobrovský zaujal odmietavé stanovisko k tejto koncepcii povýšenia ľudového jazyka 
na spisovný, no svojím vplyvom sa zasadil za interpretáciu folklórnych textov ako reprezentantov 
národného jazyka. Neskoršie výskumy ukázali, že folklórne texty, aj v celoslovanskom kontexte, 
takisto disponujú príznakmi stability a všeplatnosti, ktoré sa zdôrazňovali v písomnej sfére».13

 Оба подхода отражают активное языковое сознание – «продолжительно действующее 
и устойчивое явление, которое является неотъемлемой частью исторического познания 
и знаком общественного мышления <...> о культуре и обществе, а также о <...> сосед-
них народах. Языковое сознание обнаруживает идентичность культурного целого, <...>  

10 Стојановић, Љубомир: Живот и рад Вука Стефановића Караџића. [Београд – Земун: Макарије, 1924]. Beograd: 
BIGZ, 1987, 22, 852 с.; Ивић, Милка: О језику Вуковом и Вуковском. Нови сад: Књижевна заједница Новог Сада, 
1990, 109 с.; Havránek, Bohuslav: Význam Vuka Stefanoviće Karadžiće pro vývoj spisovného jazyka srbochrvátského. 
In Barnet, Vladimír et kol. (eds): Slavica Pragensia VI. K stému výročí smrti Vuka Stefanoviće Karadžiće. Acta Univer-
sitatis Carolinae 1964. Philologica 2. Praha: Universita Karlova, 1964, s. 5-12; Милошевић-Ђорђевић, Нада (ed.). Вук 
Стефановић Караџић (1787–1864–2014). Примљено на VI скупу Одељења језика и књижевности од 23. VI 2015. 
године. Београд: САНУ, 2015, 638 с.
11 Dostál, Antonín: Vuk Stefanović Karadžić a církevněslovanský jazyk. In Barnet, Vladimír et kol. (eds): Slavica Pra-
gensia VI., op. cit., s. 13-23; Kurz, Jozef: Vuk Stefanović Karadžić a soudobí čeští a slovenští slavisté. In Barnet, Vla-
dimír et kol. (eds): Slavica Pragensia VI., op. cit., s. 55-62; Kvapil, Miroslav: Vuk Stefanović Karadžić a Pavel Josef 
Šafařík. In Barnet, Vladimír et kol. (eds): Slavica Pragensia VI., op. cit., s. 63-71; Mára, Karel: Vuk Stefanović Karadžić 
a F. L. Čelakovský. In Barnet, Vladimír et kol. (eds): Slavica Pragensia VI., op. cit., s. 73-81; Urban, Zdeněk: K prob-
lematice vztahu B. Němcové k dílu V. S. Karadžiće. In Barnet, Vladimír et kol. (eds): Slavica Pragensia VI., op. cit., 
s. 83-90; Чуркина, Искра Васильевна: Вук Караджич и Н.И. Надеждин (к 150-летию со дня кончины сербского 
учёного). In Узенёва, Елена (ed.): Славянский мир в третьем тысячелетии: человек, общество, народ в истории, 
языке и культуре. Москва: ИСл РАН, 2014, с. 11-26; Аксёнова, Елена Петровна.: «Он хотел писать для народа» 
(А.Н. Пыпин о реформаторской деятельности В. Караджича). In Узенёва, Елена (ed.): Славянский мир в третьем 
тысячелетии..., op. cit., с. 27-34.
12 Havránek, Bohuslav: Studie o spisovném jazyce, op. cit., s. 33-34. 
13 Ľašuková (Ляшук), Viktoria: Folklórny vektor..., op. cit., s. 17. См. также: Ляшук, Виктория Марленовна:  
Й. Добровский и аспекты исследования белорусских фольклорных текстов. In Vavřínek, Vladimír – Gladkova, Hana 
– Skwarska, Karolína (eds.): Josef Dobrovský fundator studiorum slavikorum: Sborník příspěvků z mezinárodní konfe-
rence. (Praha 10. – 13. června 2003). Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2004, с. 552-559. О динамике устности см.: Patráš, 
Vladimír: Sociolingvistické výskumy bezprostrednej komunikácie a dynamika pojmu ústnosť. In: Kurek, Halina (ed.): 
Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym. Prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów. 
Biblioteka „LingVariów”, T. 15. Kraków: Uniwersytet Jagielloński – Wydział Polonistyki, 2012, s. 171-182.
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В языке отражается мышление общества, язык является сигнификатом культурного уров-
ня развития народа, доказательством исторической памяти, в которой сохраняется образ  
о культурном развитии общества».14 

Как указание на отличие в развитии литературного языка старого и нового времени 
деятельность В. Караджича типологизирует русский лингвист Виктор Владимирович 
Виноградов, развивая тезис о том, что «в средние века и в новое время литературные 
языки развивались по-разному (ср., например, славяно-сербский язык у сербов XVIII  
и нач. XIX в. и народную реформу Вука Караджича <...>».15 Суть этого изменения моти-
вирована историческим моментом, который «выдвинул замечательную личность Вука 
Караджича, центральную фигуру этого процесса, сумевшего понять и осуществить 
стремления и надежды своего народа.

Борьба за создание национального литературного языка у южных славян в начале – се-
редине XIX в. означала не просто стремление упорядочить одну из форм литературной  
и общественной жизни, нормировать и обогатить литературный (письменный) и разговор-
ный язык, определить его функции, существенные для таких стабильных литературных 
языков, как русский, польский, французский, немецкий. Для южных славян, особенно для 
сербов и хорватов, эта была борьба за национальную независимость и самоопределение, 
за культурное и политическое единство двух окончательно оформившихся наций. 

 В середине XIX в. сложилась такая ситуация, когда решение ряда на первый взгляд 
чисто лингвистических проблем по сути дела являлось вкладом в решение важных наци-
онально-освободительных и культурно-исторических проблем.16 

В современных источниках фольклорная основа кодификации в деятельности ре-
форматора имплицируется: «Караджич Вук Стефанович (1787-1864) – крупнейший 
деятель сербского национального Возрождения, реформатор сербского литературного 
языка, алфавита и правописания. Положил начало научному исследованию сербского 
фольклора, языка, обычаев и Новой истории сербов. Талантливый ученый-самоучка. 
В 1814 г. издал первую грамматику сербского языка, в 1818 – первый сербский слова-
рь»17. При этом первыми были напечатаны сербские песни, которые стали текстовой 
базой и посылкой для указанных кодификаторских работ. Таким образом трудолюбие, 
заинтересованность, осведомлённость, активность, возрожденческая деятельность, 
общественная направленность привели к тому, что «Вук реформирует литературный 
язык, отказываясь от труднодоступного славяно-сербского книжного языка и опираясь 
на собранные им многочисленные фольклорные тексты»18. По сравнению с диалект-
ным языком, отражающим территориальную дифференциацию языковых средств, язык 
фольклора (фольклорное койне) обладает интегративностью, является «своеобразным 

14 Žeňuch, Peter: Источники византийско-славянской традиции и культуры в Словакии – Pramene k byzantsko-
-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku. Monumenta Byzantio-Slavica et Latina Slovacie IV. Roma – Bratislava 
– Košice, 2013, s. 17.
15 Виноградов, Виктор Владимирович: Проблемы литературных языков и закономерностей их образования  
и развития. Москва: Наука, 1967, с. 33; ср.: «Существует, конечно, глубочайшее различие в литературно-языко-
вой ситуации у сербов в XVIII столетии и в XIX в. (после реформы Вука Караджича)». Гудков, Владимир Павло-
вич. Славистика. Сербистика: Сборник статей. Москва: Издательство МГУ, 1999. 208 с., с. 83.
16 Толстой, Никита Ильич: История и структура славянских литературных языков, op. cit., с. 194.
17 Шемякин, Андрей Леонидович (ed.): Русские о Сербии и сербах. Том II (архивные свидетельства). 
Москва: «Индрик», 2014, с. 230.
18 Супрун, Адам Евгеньевич – Калюта, Александр Михайлович: Введение в славянскую филологию. Минск: Вы-
шэйшая школа, 1981, с. 124.
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поэтическим койне, имея наддиалектный характер, и мог быть использован в качестве 
литературного языка».19 

Вук Караджич указывает, что к осознанию феномена народной песни он пришёл по-
степенно, под влиянием внешним: «Да ја оне вриједности нашијех народнијех пјесама, 
коју су Грим и Гете и Копитар у њима нашли и свијету је (по)казали, нијесам познавао 
ни онда кад сам прву ону књижицу штампао, то је цијела истина; <...> сам се ја родио  
и одрастао ондје гдје су се пјесме јуначке пјевале и казивале (као усред Херцеговине), 
и знао сам их још из дјетинства силу божију и разумијевао сам их све онако добро као 
што их и народ разумије, и миле су ми биле као што су и осталом народу»20. В сербской 
лингвистике язык песен сохраняет эту интерпретацию: «Вук jе примером свога jезика  
у списима наjразноврсниjе природе, а нарочито примером jезика народних песама, потпу-
но доказао да се народним jезиком могу изражавати и наjсуптилниjе мисли и осећања».21  
В целом необходимо отметить, что потенции кодификации, заложенные в фольклорной ак-
туализации в большей мере коррелируют с кодификацией письменной, чем противостоят 
ей, как противопоставлял Вук Караджич народный язык существующему: «Folklórna sféra, 
ktorej tradície sa spájajú s ústnou formou jazykovej aktualizácie, nie veľmi výrazne vykazovala 
svoju ontologickosť a ako typologický príznak sa sformovala neskôr, na základe kodifikačnej 
praxe V. Karadžića a jeho nasledovníkov».22 

 Эту фольклорную актуализацию вызвал у Вука Караджича своим интересом к серб-
ской культуре Ерней Копитар, активно повлиявший на всю деятельность стремящегося  
к образованию представителя сербского народа. Копитар эксплицировал процесс актуали-
зации в статье, посвящённой словарю В. Караджича: «Као чисто српски говорни образац 
могле су одлично да послуже српске народне песме, којима овај народ обилује, и то стога 
што су их спевали обични, неуки народни певачи, који нису могли да мешају старословен-
ски јер га нису познавали, и тако су оне чисто српске, па их врло често певају и католици 
и потпуно их разумеју као и Срби грчког обреда. – Господин Вук и његова сестра знали 
су 110 таквих песама наизуст. Вук их је записао и оне су прошле цензуру. <...> Вук се 
потрудио да скупи 5–10 свезака такви песама. Затим је по оваквим узорима чисто српске 
композиције дошла једна верна граматика српског дијалекта, чиста од калуђерских старо-
словенских (искривљавања), и, најзад, као круна – један чисто српски речник!».23 Отра-
жённое в этих замечаниях отталкивание от старославянского (церковнославянского) языка 
выступает типологическим признаком разрыва с письменной традицией. Одновременно 
это явление правомерно определить как обращение к устной (фольклорной) традиции, 
существовавшей параллельно с первой и не знающей перерыва. Именно этот факт пока-
зателен в отношении белорусского языка, письменная форма в истории которого опреде-
лялась по отношению к церковнославянскому языку как «простая мова». Перестав быть 
официальным после 1696 г., белорусский язык постепенно был вытеснен в сферу общения 
простого народа – сельского населения. Языковое возрождение объективно опиралось на 

19 Дмитриев, Пётр Андреевич – Сафронов, Герман Иванович: Вук С. Караджич и его реформа сербохорватского/
хорватосербского литературного языка. Учебное пособие. Ленинград: Ленинградский университет, 1984, с. 89.
20 Караџић, Вук: Прави узрок и почетак скупљања нашијех народнијех пјесама. In Лакићевић, Драган (ed.): Копи-
тар и Вук. Београд: Вуков сабор – Тршић. Издавачка радна организација «Рад», 1980, с. 120.
21 Станоjчић, Живоjин, С.: Граматика српског књижевног jезика. Београд: Креативни центар, 2010, с. 28.
22 Ľašuková (Ляшук), Viktoria: Folklórny vektor..., op. cit., с. 17.
23 Лакићевић, Драган (ed.): Копитар и Вук. Београд: Вуков сабор – Тршић. Издавачка радна организација «Рад», 
1980, с. 88.
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наиболее сохранённую устную форму и фольклорные тексты. Фольклорная актуализация 
на начальной стадии была фактически единственной возможностью до 1905 г., когда раз-
решалось печатать только фольклорные сборники. Экология белорусского языка была  
и остается до сих пор проблемой. 

Один из основателей белорусского литературного языка, поэт-классик Янка Купала 
(Иван Доминикович Луцевич, 1882 – 1942) достаточно выразительно отразил вопросы, 
которые вставали на пути возрождения белорусского литературного языка, в полемико-
публицистической статье «Ці маем мы правы выракацца роднай мовы?» (1910; [рус. «Есть 
ли у нас право отрекаться от белорусского языка?» – В. Л.]): «Цяпер астановімся на нашай 
беларускай мове. Нам кажуць, і мы самі часта гэтаму патураем, што мова беларуская про-
стая. А па-мойму: ну і дзякаваць Богу, абы не крывая. Але разбяромся ў гэтым лепей. Яшчэ 
за часу, некалькі соцень лет таму назад, калі Беларусь жыла сваім незалежным жыццём, 
мела сваіх князёў, сваё веча, ці маглі тады беларусы іначай гаварыць, як не па-беларуску? 
<...> А мова наша была і тады не інакшая, – была таксама простая, але простая ў сваім 
значэнні – не крывая, дарэчная, не зменная для агулу, для свайго народа»24. Аналогичные 
взгляды отразил в своих публицистических статьях второй основатель белорусского ли-
тературного языка, классик-прозик Якуб Колас (Константин Михайлович Мицкевич, 1882 
– 1956), выходец из народа. Педагог-словесник по профессии, он автор первого пособия 
по методике преподавания белорусского языка в школе «Методыка роднае мовы» (1926), 
один из редакторов академического «Русско-белорусского словаря» (1953), активно по-
влиял на становление современных норм белорусского литературного языка, совершен-
ствование культуры речи. Оба этих единомышленника опирались на свой аутентичный 
фольклорный опыт и пополняли знания из опубликованных фольклорных сборников. Оба 
поэта входили в редакцию возрожденческой газеты «Наша ніва» (1906 – 1915), оба актив-
но отстаивали право белорусского языка быть литературным. 

Народно-диалектная основа25 стала причиной ограниченного использования в бело-
русском литературном языке церковнославянских элементов. Тенденции её развития на 
избранной базе сохраняются: «Народна-гутарковую аснову мае і пісьмовая разнавіднасць 
сучаснай літаратурнай мовы. У гэтым яе спецыфіка, але ў гэтым і многія яе праблемы».26 

Кодификатор словацкого языка Людовит Штур (1815–1856) получил университетское 
лингвистическое образование, учился в Германии. Его обращение к фольклору было со-
знательным шагом с целью глубже познать речь народа, за права которого он выступал  
и с помощью языка которого он хотел объединить словацкую нацию, которую его пред-
шественник кодификатор Антон Бернолак (1762–1813), католический священник, не смог 
объединить и примирить с идеей общего словацкого языка евангеликов, использовавших 
словакизированный вариант чешского языка. Как и Вук Караджич, Штур проявил свой ре-
волюционный дух и активно действовал как политик, что отметил Славомир Ондреёвич: 

24 Купала, Янка: Выбраныя творы. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2002, с. 537-538.
25 Жураўскі, Аляксандр Іосіфавіч: Народна-дыялектная аснова новай беларускай літаратурнай мовы. In: Jedlička, 
Alois a kol. (eds.): Slovanské spisovné jazyky v době obrození. Sborník věnovaný Universitou Karlovou k 200. výročí 
narození Josefa Jungmanna. Praha: Universita Karlova, 1974, с. 49-62.
26 Лукашанец, Аляксандр Аляксандравіч: Беларуская мова ў ХХІ стагоддзі: развіццё сістэмы і праблемы функцы-
янавання. Мінск: Беларуская навука, 2014, с. 7.
27 Ondrejovič, Slavomír (ed.): Ľudovít Štúr a reč slovenská. Prednášky z konferencie konanej 13. – 14. júna 2006 v Bra-
tislave. Bratislava: VEDA, 2007, s. 7. См. также Ondrejovič, Slavomír – Kmiťová, Jaroslava (eds.): Jazykovedné dielo 
Ľudovíta Štúra v historických a súčasných interpretáciách: zborník príspevkov z vedeckej konferencie k 200. výročiu 
narodenia Ľudovíta Štúra. Bratislava: Veda, 2017, 207 s.
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«boli časy, keď na čele národa stáli jazykovedci».27 Сферы деятельности этого словацкого 
возрожденца также отражали его исключительность – «aj politik, novinár, básnik a pedagóg, 
bibliotekár, vodca národa a podobne».28 

Кодификаторскую деятельность Вука Караджича и Людовита Штура в сравнительном 
плане анализировал словацкий лингвист Эмил Горак, выделив отличие в признании (хоть 
и частичном) Сербии и непризнании Словакии29. Аналогичное положение наблюдалось 
и в отношении белорусского языка, который должен был доказывать независимость от 
русского и польского языков. В действии кодификатора, по мнению указанного лингви-
ста дифференциальным признаком выступает коллективность (прослеживаемая у Штура) 
или единоличность (замечаемая у Караджича) введения литературного языка в практику.30 
Коллективность прослеживается и при введении белорусского языка, однако, при отсут-
ствии детального концепта. Причина этой особенности нами видится в художественной 
направленности текстовой поддержки кодификации. 

Фольклорная сфера определённым образом соотносится с письменной, образуя це-
лостность в рамках национальной культуры и в то же время представляя особое качество 
речи и культуры языка. Соотношение этих двух сфер в научной интерпретации прошло 
через несколько стадий. На первой, отмечаемой в Эпоху классицизма письменная сфера 
представлялась единственно возможной и существенной для концепта литературного язы-
ка, что наблюдается во взглядах Й. Добровского, который не имел в своем архиве чешских 
фольклорных текстов и по просьбе братьев Гримм смог послать им в 1812-1814 гг. только 
несколько русских и польских сказок и книги для народного чтения.31 

В кодификации с актуализацией фольклора отражается динамика, свойственная уст-
но-разговорной сфере: «Ľ. Štúr kodifikoval živý útvar. Proti tomu J. Dobrovský kodifikoval
spisovnú češtinu na historickom podklade. To bol veľký rozdiel, ktorý mal za následok – ak ve-
zmeme Štúrovo jazykovedné a filozofické školenie – že spisovná slovenčina má ešte i dnes silný 
charakter hovorenej reči. <...>. Smer, ktorý nastolil Ľ. Štúr, mal potom význam aj pre kultúru 
jazyka, pre kontrolu jeho správnosti a pre celkový smer jeho vývoja».32 

Фольклорное койне как наддиалектная структура коррелирует с концепцией генерали-
зации и концентрации языковых средств, которые лежат в основе кодификации языка. Ана-
логия механизма определяет конкурентность фольклорной сферы, представленной значи-
тельным текстовым массивом. В языках в развитой фольклорной сферой наблюдается связь 
её норм с литературными нормами. Исходным условием представляется текстовый массив, 
а в его границах – жанровая презентованность и дифференцированность на поэтическую 
(лирическую) и прозаическую (эпическую) форму. Эталонными в этом случае выступают 
соответственно народные песни и народные сказки. Эпическим элементом характеризуются 
поэмы, богатырские песни сербов, украинские думы, русские былины и под. К существен-
ным факторам реализации фольклорного потенциала относятся расширение социальной 
базы, опыта владения и объёма знания фольклорных текстов посредством их публикования. 

28 Ondrejovič, Slavomír (ed.): Ľudovít Štúr a reč slovenská, op. cit., ibid.
29 Horák, Emil: Ľudovít Štúr a Vuk Stefanović Karadžić (ako kodifikátori spisovných jazykov). In Dudok, Daniel (ed.): 
Zborník spolku vojvodinských slovakistov 15 (1993). XI. Medzinárodný zjazd slavistov. Zborník referátov. Nový Sad: 
Účená spoločnosť Kultúra v Báčskom Petrovci, 1993, s. 52-59.
30 Horák, Emil: Ľudovít Štúr a Vuk Stefanović Karadžić..., op. cit., s. 53.
31 См.: Horák, Jiří: Česká pohádka v lidové a sběratelské tradici. In Červenka, Jan (ed.): O pohádkách. Sborník statí 
a článků. Praha: Statní nakladatelství dětské knihy, 1960, s. 40.
32 Pauliny, Eugen: Pramene Štúrovej kodifikácie. In Jedlička, Alois a kol. (eds.): Slovanské spisovné jazyky v době 
obrození., op. cit., s. 70.



55

В этом плане сербский возрожденец Вук Караджич представляет собой чистый тип прямого 
носителя фольклорной традиции и народного языка (в его определённой диалектной раз-
новидности), осведомлённого в особенностях иных диалектных разновидностей и фоль-
клорных особенностях южнославянского ареала. Трансформация этих обычно автономных 
по отношению к письменной традиции знаний устной поэтической традиции правомерно 
мотивировать стремлением овладеть грамотой. Его осуществление связывает и соотносит 
эти две традиции, в разной степени поляризованные у конкретных славянских народов. 
Естественная поляризация устной и письменной (книжной) культурных сфер дополняется 
и динамичным именно по отношению к устной традиции представлением о ее престиже. 
Вук Караджич публикует сербские, черногорские и др. народные песни и поэмы, а значи-
тельно позднее и сказки, указав особенности языкового образа конкретного народа. Своим 
содержанием и яркостью они привлекли внимание ведущих представителей гуманитарной 
(филологической) науки Европы, получили таким образом интеллектуальную поддержку,  
а также определили обобщённые представления Вука Караджича о литературном языке для 
сербов. Прозаическая форма сербских сказок эти представления о повествовательной тра-
диции указала более последовательно, выразительно и системно. 

Э. Паулины при оценке и анализе штуровской кодификации словацкого языка об-
ращает внимание на существование интереса к сказочной традиции: «Štúrovci ešte pred 
uzákonením spisovnej slovenčiny vyvinuli veľkú aktivitu pri zbieraní ľudovej rozprávkovej 
tradície. A hoci texty pochádzajú z najrozmanitejších kútov Slovenska, jedno je na nich zhodné. 
Sú temer všetky zapísané približne tým jazykom, ktorý neskoršie kodifikoval Štúr».33 В сло-
вацких и белорусских текстах народных сказок наблюдается частичная соотносимость  
в языке и повествовательной традиции.34

В результате текстового накопления раскрывается богатство, жанровое разнообразие 
и функциональность языка фольклора. Эти параметры определяют типологическую осо-
бенность литературного языка, образовавшегося с участием фольклорного койне в период 
внимательного и заинтересованного отношения к фольклору со стороны интеллектуаль-
ной элиты и особенно филологов. В этом плане деятельность Вука Караджича получа-
ла конкретные импульсы извне, от словинца Ернея Копитара как яркого и влиятельного 
представителя венской славистики, а также от немецких филологов (компаративист Якоб 
Гримм), классиков немецкой литературы (Иоганн Вольфганг Гёте) и др. 

Признак гибкой стабильности, который в ХХ веке сформулировал по отношению к ли-
тературному языку чешский лингвист Вилем Матезиус, замечается также и по отношению 
к фольклорному прозаическому тексту и базируется на языковой вариантности и натураль-
ности речи. Это позволяет проявлять индивидуальные особенности владения языком, рас-
полагаемые между полюсами обычного и мастерского воспроизведения текста. Его пись-
менная фиксация образует основу для дальнейших трансформаций творческого характера 
– перевода, редактирования, обработки, пересказа. Осознанный, мотивированный харак-
тер изменения при письменном фиксировании фольклорного текста представляет собой 

33 Pauliny, Eugen: Pramene Štúrovej kodifikácie, op. cit., с. 68.
34 Ляшук, Вікторыя Марленаўна: Беларускія і славацкія празаічныя фальклорныя тэксты як крыніца фарміравання 
літаратурнай нормы. In: Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта, cерыя 4, 2005, č. 3, c. 46-50; Ляшук, 
Вікторыя Марленаўна: Празаічны фальклорны тэкст у моўным адраджэнні славакаў і беларусаў. In: Slavica Slo-
vaca, 2005, roč. 40, č. 2, s. 111-124; Ляшук, Вікторыя Марленаўна: Мова фальклору ў славянскім адраджэнні. 
In: Roczniki Humanistyczne. Tom LIVLV, zeszit 7: Słowianoznawstwo. Lublin : Towarzystwo naukowe Katolickiego 
uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2006-2007, s. 127-137.
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языковую культивацию, аналогичную кодификации литературного языка. Специфика вли-
яния фольклорной сферы на формирование литературного языка, интерпретируемая нами 
как фольклорный вектор в кодификации35 охватывает также личностный аспект в связи  
с авторством и реализацией концепта литературного языка. В этом плане деятельность 
Вука Караджича в научной интерпретации получает типологические характеристики. 
Его имя в изучении славянских литературных языков занимает определенную позицию 
и сопоставляется с именами конкретных личностей на основе полярности (противопо-
ставленности) или национальной реализации их концепций: «Только по отношению к на-
циональному литературному языку может быть выдвинут тезис об организующей и фор-
мирующей роли отдельных индивидуальностей (например, Пушкин в истории русского 
национального литературного языка, Вук Караджич — в истории сербского, Христо Ботев 
— болгарского, Мицкевич — польского и т. д.)».36 

Совокупность связанных с изучением конкуренции фольклора в кодификации теоре-
тических положений составляет: 1) идея о наддиалектном характере устнопоэтическо-
го койне: «Язык, положенный Караджичем в основу сербского литературного языка, не 
столько, как принято писать в литературе, герцеговинский диалект, сколько несколько об-
работанное и национально оформленное поэтическое койне сербских народных песен»;37 

2) концепция внутренних фольклорных традиций в развитии сербского, белорусского 
и словацкого литературных языков; 3) предложенная Геннадием Цыхуном типологиче-
ская концепция образования славянских литературных языков (словацкого, белорусского  
и др.), которые имеют литературно-письменную основу позднего формирования и ориен-
тируются на концепт и программу, реализованную Вуком Караджичем.38 

 Привлечение фольклорной сферы к кодификации типологически сближает с сербския 
языком как белорусский, так и словацкий, что прослеживается в наиболее полно разрабо-
танных характеристиках, связанных с традицией в языковом развитии, особенностями ор-
фографической системы, языковыми ситуациями, нормативными стилями, диалектными 
системами, наддиалектными письменными образованиями. При фрагментарной разрабо-
танности отдельных типологических признаков белорусский язык рассматривается в огра-
ниченном или парном наборе с другими славянскими языками (украинским, словацким). 
В преобладающем большинстве это социолингвистические признаки: признание языка  
в качестве самостоятельного; влияние инославянских языков и др. По демонстрированию 
признака значительного типологического отличия у близкородственных языков белорус-
ский язык включается в постоянные параллельные связи только со словацким языком. 
Квантификация типологии славянских литературных языков, предложенная Д. Брозови-
чем, привела к последовательности позиций белорусского и словацкого языка, указала их 
наименьшее дистанцирование друг от друга.39 

Парное типологическое изучение конкурентности фольклорной сферы белорусского  
и словацкого языков указало, что письменная форма языка определяет кодификацию боль-

35 Ľašuková (Ляшук), Viktoria: Folklórny vektor ..., op. cit., 309 s.
36 Виноградов, Виктор Владимирович: Проблемы литературных языков ..., op. cit., с. 65.
37 Виноградов, Виктор Владимирович: Проблемы литературных языков ..., op. cit., с. 62; см. также: Толстой, 
Никита Ильич: История и структура славянских литературных языков, op. cit., 239 с.; Brozović, Dalibor: Vuk  
i novoštokavska folklorna koine. In: Slavia, roč. XXXIV, Praha, 1965, č. 1, s. 1-27.
38 Літвіноўская, Алеся Генадзеўна: Вукава традыцыя і беларуская літаратурная норма. In: Веснік Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта. Сер. 4, 1995, № 1, с. 33–37.
39 Брозович, Далибор: Славянские стандартные языки и сравнительный метод. In: Вопросы языкознания, 1967, 
№ 1, с. 3-33.
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шинства типов норм, она существенна для механизмов генерализации и селекции. На пер-
вом этапе лингвистического фольклоризма реализуются планы языковой идентификации 
фольклорных текстов. Идентификация текста с определённым славянским языком имеет 
специфику на межъязыковом уровне посредством включения в качестве разновидности 
соседнего языка, имеющего литературную форму (белорусский язык как диалект русского 
или польского, словацкий как разновидность польского или чешского). 

Наддиалектная специфика фольклорного койне заключала в себе также интегративные 
тенденции. В концептуальном плане показательна идея славянской взаимности, выдвину-
тая словаком Яном Колларом и направлявшая славянское возрождение в типологически 
соотносимых направлениях как движение за сохранение и фиксирование посредством 
литературного языка своей национальной самобытности: «Одним из важнейших вопро-
сов этого движения было создание литературных языков на народной основе. У сербов 
эту работу проделал Вук С. Караджич (1787-1864), у хорватов Людевит Гай (1809-1872),  
у словаков Людовит Штур (1815-1856) и др. Однако новые идеи не сразу пробивали себе 
дорогу. Нередко споры вокруг основ национального литературного языка выходили за 
рамки чисто национальных проблем и затрагивали славянскую идею. Среди южных сла-
вян идея языкового, литературного и политического объединения был весьма актуальной-
»40. В подходе Я. Коллара существенны актуализационные тенденции соотнесения исто-
рии и культуры славянских народов, а также обращение к духовным ценностям и славян-
ской общности. В освободительном и патриотическом пафосе, «historických danostiach, 
či paralelných národných skúsenostiach, tkvie i skutočnosť, že Kollárova slovenská myšlienka 
slovanskej vzájomnosti svoj najväčší dopad mala práve u južných Slovanov, ako Srbov, tak 
i u Chorvátov a len potom u Slovákov, Čechov, Poliakov, Rusov a iných».41 

Именно среди южных славян отмечаются наиболее выразительные межнациональные 
интеграционные тенденции, не имеющие последователей у восточных славян и ограничен-
но замечаемых у словаков при совершенном отсутствии у поляков. В концепции и реформе 
Вука Караджича интеграционные тенденции реализовались в полной и исключительной 
мере: «Reforma językowa Vuka – polegająca na przyjęciu za podstawę serbskiego języka literac-
kiego sztokawskich gwar wschodniohercegowińskich – nie tylko zintegrowała językowo samych 
Serbów, ale również doprowadziła do integracji językowej Serbów i Chorwatów».42 Договор об 
общем языке для сербов и хорватов в истории и теории славянских литературных языков 
аналогов не имел, но история указала на временную возможность такой интеграции. 

Факт публикации фольклорных текстов определяет начало формирования теоретиче-
ской базы кодификации с фольклорным вектором в определённой перспективе. Изданные  
в 1823 Яном Колларом и Павлом Йозефом Шафариком словацкие песни определили линг-
вистический концепт и его потенции, оказали влияние на выбор диалектов Центральной 
Словакии в качестве базы кодификации Людовитом Штуром.43 Неопубликованные же точ-

40 Дуличенко, Александр Дмитриевич: Введение в славянскую филологию [Электронный ресурс]. Москва: 
ФЛИНТА, 2014, с. 226.
41 Kmeť, Ján: Vzájomnostný odkaz Jána Kollára. In Dudok, Daniel (ed.): Zborník spolku vojvodinských slovakistov 15 
(1993), op. cit., s. 7.
42 Lewaszkiewicz, Tadeusz: Tendencje integracyjne/unifikacyjne i dezintegracyjne w historii języków słowiańskich. In 
Абисогомян, Ирина (ed.): Лингвокультурное пространство современной Европы через призму малых и больших 
языков: К 70-летию профессора Александра Дмитриевича Дуличенко; Humaniora: Slavica Tartuensia IX. Tartu: 
Universitas Tartuensis / Tartu Ülikool; Международная комиссия по славянским микроязыкам при Международном 
Комитете славистов, 2011, s. 127.
43 Žigo, Pavol: Štúrova kodifikácia spisovnej slovenčiny a jej reforma. In: Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 5, s. 265-275.



58

ные записи белорусских песен, сделанные Зорианом Дaленго-Ходаковским в 1817 – 1819 гг. 
аналогичной функции в отношении белорусского языка не реализовали, и время образова-
ния литературного языка значительно отдалилось (фактически на столетие, если учитывать 
время издания первой грамматики белорусского языка, которую написал Бранислав Тараш-
кевич). Практика поэта и собирателя фольклора Яна Чачота указывает динамику перехода 
от публикации белорусских народных песен в польском переводе (1839) к их исходному 
белорусскому языку (1840) и далее к включению в фольклорный сборник также авторских 
стихотворений, стилизованных под фольклор (1846). Кодификация, представляющая собой 
указание и закрепление в лингвистических работах системных особенностей языка тре-
бует текстовой поддержки. Словацкий лингвист Эуген Паулини говорит существовании  
с конца XVIII и в первой половине XIX рукописных сборников песен и стихов на централь-
нословацком диалекте (v strednej slovenčine), известных в среде образованного населения  
и частично опубликованных идеологом славянской взаимности Яном Колларом.44 

При разработке концепции национального литературного языка белорусский поэт Вла-
димир Дубовка основы благозвучия также соотнёс с качествами и фонетической дина-
микой народной песни: «Беларуская мова вызначаецца сваёй агульнай милагучнасьцю. 
Мілагучнасьць гэта дасягаецца пэўнымі спосабамі, на падставе пэўных законаў. Законы 
мілагучнасьці набываюць большага значэньня затым, што ў народнай паэзіі, ў народнай 
мове яны зʼявіліся невыпадкова...».45 

Проекция трёх рассматриваемых языков на русский литературный язык указывает  
3 возможных соотношения типологических параметров: 1) признание / непризнание  
в качестве отдельного языка – 2) научное изучение и интерпретация – 3) преподавание.  
В Сербии изучался русский литературный язык и церковнославянский язык русской редак-
ции. Языковая ситуация, таким образом, имела сложное взаимодействие языковых, терри-
ториальных, социальных, культурных, политических элементов: «В то время, когда боль-
шая часть сербского народа оставалась под османским игом, а малая часть, получившая 
австрийские «привилегии», жила под угрозой германизации, мадьяризации и обращения  
в католичество, когда опора на Россию стала основой политического курса сербских духов-
ных лидеров, в сербской среде актуализировалось и приобрело активное идеологическое 
значение сознание русско-сербской общности, знамением которой были принадлежность  
и сербов, и русских к славянству, родство и близость их языков, тождество вероисповеда-
ния. В этих условиях связь по линии церкви, церковной литературы, церковнославянского 
языка являлась важным, но не единственным компонентом сербско-русских культурных от-
ношений. <...>. Сербские церковные круги не противились употреблению народного язы-
ка в текстах, предназначенных для широких слоёв верующих».46 Реформа Вука Караджича 
описанную ситуацию изменила по аналогии с Россией, вытеснив инославянские языки на-
циональным литературным языком, в котором заложена народная основа. В России серб-
ский язык изучался и преподавался, признавался самостоятельным славянским языком. 
Ситуация в Словакии включала дополнительный, связанный с католицизмом, элемент  
в виде влияния двух культурных языков – латинского и словакизированного чешского. Cу-

44 Pauliny, Eugen: Pramene Štúrovej kodifikácie, op. cit., с. 68.
45 Дубоўка, Уладзімір: Некаторыя прыватныя выпадкі мілагучнасьці нашае мовы. In: Узвышша, 1927, № 4,  
с. 88. См. также: Куліковіч, Уладзімір Іванавіч. Тэарэтычныя і практычныя праблемы беларускай мовы ў працах  
У. Дубоўкі. Мінск: РІВШ, 2011. 165 с. 
46 Гудков, Владимир Павлович: Славистика. Сербистика: Сборник статей. Москва: Издательство МГУ, 1999,  
с. 74-75, 81.
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щественную роль в культурно-языковой жизни словаков играет кирилло-мефодиевская 
традиция, а также использование церковнославянского языка в Восточной Словакии как 
богослужебного, «trvalým priestorom jeho používania a súčasne kultivovania sa stala hlavne 
východoslovenská oblasť so slovenským [словацким – В. Л.], rusínskym, prípadne ukrajinským 
etnikom s teritoriálnym presahom do susedných oblastí Poľska, Haliče a Zakarpatskej Ukrajiny».47 
Латинский язык использовался на всей территории Словакии параллельно с чешским языком 
(богослужебным и общесловацким), то есть «stredoveká latinčina ako tradičný stredoeurópsky 
kultúrny jazyk aj v nových podmienkach ranej fázy dejín Rakúsko-Uhorska kontaktom so súvekou 
kultúrnou slovenčinou [словацким языком – В. Л.] pozitívne ovplyvňovala jej kultivovanie v ho-
vorenej a písanej podobe».48 В России словацкий язык изучался в первую очередь как этно-
графическое явление и преподавался по сравнению с сербским более ограниченно, причем 
часто на материалах фольклорных записей. Белорусская ситуация отличалась включённос-
тью в состав России и статусом белорусского языка как диалекта русского языка, поэтому его 
изучение и введение в образовательную сферу специализировалось диалектологией. 

Фольклорная актуализация в перечисленных типах проекции косвенным образом зави-
сит от конфессиональных проявлений, которые оказали «существенное влияние на истори-
ческое, культурное и даже языковое развитие различных славянских народов, пошедших, 
вслед за доминирующими культурно-религиозными характеристиками, разными путями.  
В наиболее общем виде, западные славяне оказались вовлечены в культурно-религиозный 
круг европейского Запада, в то время как восточные, поддерживаемые православием, высту-
пили хранителями византийско-греческой культурно-религиозной традиции. Самую пёструю 
картину можно наблюдать у славян южных (болгары, сербы, черногорцы как преимуществен-
но православные народы и культуры, с одной стороны, и хорваты и словенцы как, в большин-
стве своём, католические – с другой)».49 Отличие в вероисповедании было одной из причин 
недостаточной конкурентной силы при кодификации словацкого языка Антоном Бернолаком. 

Языковая концепция, разработанная на основе конкретной сферы, может иметь об-
щие элементы с другой программой, на что обращает внимание Никита Ильич Толстой на 
примере русского писателя, стремившегося актуализовать разговорность вне фольклор-
ной сферы: «Довольно решительный разрыв Н. М. Карамзина с архаической традицией 
церковнославянской письменности побудил его задолго до серба Вука Караджича выдви-
нуть лозунг «пиши, как говоришь» (точнее, «писать, как говорят и говорить, как пишут»), 
т. е. покончить с наследием теории трёх стилей и с противопоставлением письменного  
и разговорного языка. Важно, однако, что в качестве разговорного Карамзин предлагал 
принять не язык «пастухов и землепашцев», как это делал Вук, а разговорный язык об-
разованного общества. Этот факт и наложил особый типологический отпечаток на совре-
менный русский язык».50 Этот факт свидетельствует о возможности при равных лингви-
стических условиях реализовать концепт в разных направлениях.51 

47 Krajčovič, Rudolf – Žigo, Pavol: Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava: Univerzita Komenského, 2002, s. 72.
48 Krajčovič, Rudolf – Žigo, Pavol: Dejiny spisovnej slovenčiny, op. cit., s. 72.
49 Краев, Андрей: Становление и развитие дискурса католической церкви в России в конце XX– начале XXI века. 
In Даскалова, Добрина (ed.). Limes Slavicus: Славянството граница на общността: доклады от международна 
научна конференция (Шумен, юни, 2015). Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преслав-
ски», 2016, c. 288.
50 Толстой, Никита Ильич: О курсе истории русского литературного языка академика В. В. Виноградова.  
In Виноградов, Виктор Владимирович: Очерки по истории русского литературного языка XVII – XIX вв. 3-е изд. 
Москва: Высшая школа, 1982, с. 8.
51 См. Толстой, Никита Ильич: Избранные труды, том II. Славянская литературно-языковая ситуация. Москва: 
Языки русской культуры, 1998, с. 23.
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При формировании литературного языка исключительно важное значение приобрета-
ет носитель языка, обладающий конкретной литературно-языковой программой, актив-
но отстаивающий её перед оппонентами и вводящий её в языковую практику. Наблюдая 
состояние языка в актуальном времени, находясь в центре общественной и культурной 
жизни, такая личность выполняет роль катализатора и организатора языкового преобра-
зования, стремясь как можно полнее воплотить в жизнь свои представления и одновре-
менно динамически их корректируя в конкретных обстоятельствах. Такой субъективный 
аспект получает типологический статус и обобщённую интерпретацию: «Отмеченные ра-
нее предпосылки и факторы сами по себе не в состоянии сдвинуть с места, организовать 
новое литературно-языковое движение. Использовать такие предпосылки, привести в дей-
ствие наличествующие факторы могут только люди, т. е. субъективный фактор. Обычно  
в период, когда созревают необходимые этносоциальные предпосылки, в среде, где потен-
циально возможно создание нового литературного языка, появляются пионеры, которые 
собственным примером и всей своей деятельностью (как правило, в области литератур-
но-художественного творчества либо в организационно-издательской) пытаются доказать 
полезность и необходимость собственного литературного языка, стремятся определить 
возможности и пути создания такого языка. В истории славянской культуры и литератур-
ных языков такие литературно-лингвистические (или, шире, культурно-лингвистические) 
пионеры получили название будителей. Институт будителей возникает в основном в эпо-
ху национального Возрождения».52 Определение личности как будителя берёт основу из 
чешской культурно-языковой традиции, где оно соотносится с именем основателя слави-
стики Йозефа Добровского. На основе изученных источников к числу эталона созидатель-
но-языковой деятельности фактически во всех частных теориях славянских литературных 
языков относится сербский деятель Вук Караджич. Его языковая программа рассматрива-
ется в концептуальной связи с фольклором и сельским (преобладающим) населением. 

Изучение деятельности и трудов Вука Караджича без преувеличения можно характе-
ризовать как наиболее детально и разноаспектно разработанную в славистике aксиологи-
ческую модель фольклорности литературного языка. В словацком и белорусском языке 
конкретные особенности фольклорности коррелируют с типологическими признаками её 
реализации, однако имеют свои параметры и интенсивность. Соотносясь по тенденциям 
развития языковой структуры и направлениям нормирования, все три языка характеризу-
ются функционально-стилистической спецификой, которая распространяется на оценоч-
но-аксиологическую сферу. 
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Typy folklórnej aktualizácie v kodifikácii slovenského a bieloruského jazyka  
ako reflexia lingvistického konceptu V. Karadžića

Viktória Ľašuková

V príspevku sa vysvetľujú a porovnávajú koncepcie a koncepty kodifikácie slovenského a bieloruského jazyka súvisiace 
s folklórnou sférou a folklórnymi textami. Odhaľujú a analyzujú sa parametre a spôsoby folklórnej aktualizácie, ktoré 
nachádzame v jazykovedných prácach a sledujú sa v rozličných etapách formovania skúmaných spisovných jazykov. 
Kodifikačnú činnosť V. Karadžiča chápeme ako základnú úroveň a faktor typologického charakteru vplývajúci na formo-
vanie kodifikačných koncepcií v analyzovaných i ďalších slovanských jazykoch, ktoré nemali status štátneho jazyka. 

Typy folklórnej aktualizácie sa vyčleňujú na základe porovnania spôsobov a špecifík publikovania klasických 
folklórnych žánrov a verifikujú sa na materiáli geneticky blízko príbuzných, ale typologicky odlišných spisovných jazy-
kov češtiny vo vzťahu k slovenčine a ruštiny vo vzťahu k bieloruštine.
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KATARÍNA ŽEŇUCHOVÁ*

Cyrilské liečiteľské príručky z 18. storočia 
(etnolingvistická analýza pomenovaní chorôb)1

ŽEŇUCHOVÁ, K.: Cyrillic Healing Handbooks from the 18th Century (An Ethnolinguistic Analysis of Names of 
Illnesses). Slavica Slovaca, 53, 2017, No. 3-4, pp. 64-74 (Bratislava).

Cyrillic healing manuscripts from the 18th century include recipes and instructions for treatment of human diseases 
and farming procedures in the field and crop growing procedures as well as healing guides for diseases and treatment of
domestic animals, especially cattle, horses, sheep, and pigs. In the paper we focus on terminological motivation and its 
symbolism and information on cultural code by comparative research of folk terminology and issues related to research 
of language picture of the world presented in Slavic spiritual culture. 

Ethnolinguistics, folk terminology, Cyrillic manuscript healing handbooks, spiritual culture, names of illnesses.

V príspevku venujeme pozornosť dvom rukopisným liečiteľským príručkám, ktoré sú sú-
časťou digitalizovanej databázy cyrilských rukopisných písomnosti Slavistického ústavu Jána 
Stanislava SAV v Bratislave.2 Kompletný digitalizovaný súbor zhromaždenej pramennej bázy 
tvoria cyrilské rukopisy i tlačené texty od 15. do 19. storočia. Väčšiu časť digitalizovaných 
zbierok tvoria liturgické a bohoslužobné knihy (irmologiony, apoštoláre, evanjeliáre, miney, li-
turgikony a iné) zapísané cyrilským písmom v cirkevnej slovančine, ktorá je podnes liturgickým 
jazykom cirkvi byzantsko-slovanského obradu. 

Popri liturgických knihách sa v databáze nachádzajú aj cyrilské písomnosti neliturgického 
charakteru, napr. rukopisné spevníky paraliturgických piesní, výklady k evanjeliám, kázňová 
a katechetická tvorba či pamiatky administratívnoprávneho charakteru.3 

V textoch kázní sú často vkomponované aj ľudové rozprávania, exemplá, folklorizované pre-
rozprávania apokryfických a biblických sujetov, životov svätých či rozličné etiologické legendy, 

* Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava.
1 Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA 2/0045/2017 Stav a perspektívy etnolingvistického výskumu 
na Slovensku.
2 Peter Žeňuch od roku 1999 v SÚJS SAV uskutočňuje terénny a archívny výskum v pamäťových inštitúciách i v súkrom-
ných zbierkach na Slovensku, v Českej republike, na Ukrajine, v Poľsku a v Rusku spojený so systematickým zberom 
cyrilských rukopisných písomností, ktoré sú späté s tradíciou byzantsko-slovanského obradu na Slovensku, v karpat-
skom areáli, ale aj v prostredí spoločenstiev veriacich byzantského obradu žijúcich v diaspóre vo Vojvodine v Srbsku.
3 Základnú charakteristiku pramennej bázy cyrilských rukopisov pozri: Žeňuch, Peter – Vasiľ, Cyril: Cyrillic Manuscripts 
from East Slovakia. Slovak Greek Catholics: Defining Factors and Historical Milieu / Cyrilské rukopisy z východného 
Slovenska. Slovenskí gréckokatolíci, vzťahy a súvislosti. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. I. 
Roma – Bratislava – Košice: Pontificio Istituto Orientale / Slavistický kabinet SAV / Centrum spirituality Východ – Zá-
pad Michala Lacka, 2003. 448 s.; Pramene byzantskej tradície na Slovensku. K výstave z príležitosti Roka kresťanskej 
kultúry 2010 / Sources of the Byzantine Tradition in Slovakia. An Exhibition Organized within the Year of Christian 
Culture 2010. Zost. Peter Žeňuch a Andrej Škoviera. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána 
Stanislava SAV v spolupráci s Národným osvetovým centrom, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky a Gréckokatolíckej eparchie v Bratislave 2010, 73 s. 
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ktoré svojím charakterom, ako je napríklad ich nekánonická podstata, či neviazanosť reči, voľ-
ná kompozícia umožňujú autorom (zapisovateľom, pisárom) text dopĺňať, meniť, kompilovať  
a variovať jeho výslednú podobu, prípadne vyberať z predlôh tie texty, ktoré boli pre dané prostre-
die atraktívne (napr. výber obľúbených svätcov). Hoci ide zväčša o štylizácie či preklady textov  
z iných predlôh, alebo sú to kompiláty viacerých zdrojov, nálezy variantných textov vo via-
cerých sledovaných cyrilských pamiatkach alebo záznamy variantných folklórnych textov pou-
kazujú na ústne šírenie v tradičnom ľudovom prostredí, a tak časť textov z databázy cyrilských 
písomností možno považovať za folklórne. 

Medzi jedinečné rukopisné pamiatky folklórneho charakteru môžeme zaradiť – liečebníky, 
receptáre, bylinkáre, kde sa reflektujú nevedecké tradičné predstavy človeka o prírode alebo kaž-
dodenných potrebách človeka spojených s prinavrátením zdravia či úspechu, alebo často obsa-
hujú aj postupy na vykonávanie magických praktík. Liečiteľské príručky, ktorým venujeme po-
zornosť, sú napísané cyrilským písmom a sú späté s písomnou kultúrou veriacich cirkvi byzant-
sko-slovanského obradu pod Karpatmi a na východnom Slovensku. Ide o zápisy liečiteľských 
receptov, ktoré suplovali vtedajší nedostatok či nedostupnosť odbornej medicínskej praxe. 

Sledované cyrilské rukopisné liečebníky sme do zbierky cyrilských písomností Slavistické-
ho ústavu Jána Stanislava SAV získali zo súkromnej zbierky pravoslávneho kňaza Dr. Štefana 
Horkaja z Michaloviec. Rukopisné texty opísal a charakterizoval Ralph Cleminson v publikácii 
Cyrilské rukopisy na Slovensku.4 Z údajov v citovanej práci vyplýva, že aj liečebníky patria 
do archívu Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie.5 Rukopisy, ktoré opísal R. Cleminson, 
však zhromažďoval Štefan Horkaj v 80. rokoch 20. storočia a patria do jeho súkromnej zbierky. 
Liečebníky študoval i Štefan Švagrovský, ktorý o nich v časopise Slavica Slovaca a v Sloven-
skom národopise publikoval stručné informácie.6 Edícia kompletného vydania bola publikovaná 
na stránkach supplementa časopisu Slavica Slovaca v roku 2014.7 

Základná charakteristika a paleografické osobitosti liečebníkov
Prvá cyrilská rukopisná kniha Vráèq domášnyj (Domáci lekár) je datovaná rokom 1790, dru-

hý rukopis pod názvom Pomoònikq oã domuvstvh, gazduvstvh i meжdu lú…dьmi (Pomocník 
v domácnosti, pri gazdovaní a medzi ľuďmi) vznikol podľa údajov na titulnom liste v roku 1791. 
Ide o dve samostatné rukopisné knihy od toho istého autora Mikuláša Teodoroviča, ktoré vznikli 
s časovým odstupom jedného roku. Každá z nich má osobitný titulný list a predhovor, v ktorom 
sa autor zmieňuje o okolnostiach vzniku rukopisu a o zamýšľanom poslaní svojich diel. Obidve 
rukopisné knihy sú dnes zošité spolu do jednej knižnej väzby s celoplátenným obalom.8 Mikuláš 
Teodorovič koncipoval svoje práce ako dve samostatné diela. 

4 Cleminson, Ralph M.: Cyrilské rukopisy na Slovensku / Cyrillic manuscripts in Slovakia. Martin: Vydavateľstvo Ma-
tice slovenskej, 1996, s. 68-85.
5 Pri rukopisoch s poradovým číslom 26-42 sa uvádza „Michalovce, Pravoslávny biskupský úrad, unnumbered MS.“
6 Švagrovský, Štefan: Manuskript „Vrač domašnyj“ z východného Slovenska. In: Slavica Slovaca, 1986, roč. 21, č. 3,  
s. 273-277; ten istý: Michalovský manuskript o ľudovom liečení. In: Slovenský národopis, 1988, roč. 36, č. 2, s. 320-324.
7 Žeňuch, Peter – Žeňuchová, Katarína: Dva cyrilské liečiteľské rukopisy z Michaloviec: Врачъ Домашныи z roku 1790. 
Помощникъ оу домувствѣ, газдувствѣ z roku 1791. In: Slavica Slovaca, 2014, roč. 49, č. 3 (supplementum), s. 3-148.
8 Bližšie o kulturologických kontextoch rukopisných pamiatok pozri Žeňuch, Peter: Cyrilské rukopisné pamiatky výcho-
doslovenskej proveniencie. In Ku koreňom našej viery. Zborník prednášok k 40. výročiu obnovenia Gréckokatolíckej 
cirkvi. Michalovce: Spolok sv. Cyrila a Metoda, 2008, s. 19-20; Женюх, Петер: Кирилски и латински ръкописи oт 
визaнтийската традиция в контекста на културния и религиозен плурализъм в подкарпатския регион. In: Paleo-
bulgarica / Старо-българистика, 2008, roč. 32, č. 4, s. 70-95; Žeňuch, Peter: Cyrilské písomné dedičstvo z Michaloviec 
a okolia. In Molnár, Martin – Starják, Matej (zostavovatelia): Historické príbehy od Schengenskej hranice. Michalovce: 
Občianske združenie Priatelia Zemplína v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach, 2011, s. 10-17. 
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V predhovore k prvému rukopisu Vráèq domášnyj Mikuláš Teodorovič uvádza, že chce po-
môcť ľuďom, ktorí žijú ďaleko od miest a lekárov (felčiarov) a zároveň poukazuje na to, že každá 
rastlina, každý korienok či kvietok dostal od Stvoriteľa osobitnú liečivú silu: stvori6telq laskavyj 
ni6ètoжe krémq slušnoj pri 6èi6ny6 nestvori6lq: takq ktomu dlä poжytka i6 poratovanä slaboj 
natury èl9vkoj davq moc i 6 vraèevnu si\lu koжdomu korínku, kvhtu, bylí i… li6stku; aby sebe 
svoi6mq rozumomq podq èasq potreby, oã6 oã6padkoxq ratovati mugq tymq bolše: èi\mq mnogi6, 
ï varošovq, mi6stq, felèhrwV, i6 doxtorwV ïdalenny prebyvaúT; kotoryX nemoòamq, i6 kelèi\ku 
spomoèi\ xotäòe, sºú kni\жi\cu, .... do rukq dostavše... Mikuláš Teodorovič, ako gréckoka-
tolícky kňaz v Michalovciach, upozorňuje tiež na nedostatok príručiek liečiteľského charakteru 
v jazyku, ktorému by rozumeli práve jednoduchí ľudia, ktorých viedol ako duchovný: „Treta 
pri\èi\na moej pracy, жe oã6 našoM rosºjskoM å6zyku, å6kq nemnogo6 drukarnh; tak nemnogo kni6gq, 
cerkovny i6 pravi6lny vyni\maúèi6 maeme, a tymq eòe menše do vraèevstva naleжaòíxq“

V predhovore k druhej časti rukopisu adresátom svojich prác pripomína, aby sa usilovali za-
obstarať si obidve časti, lebo sú užitočnou a pragmatickou príručkou: „Vnemli6 takoжde: abysq 
vraèa domašnegw6 mnoú6 iZ oã6garskogw å6zyka na ruskºj prevedenNagw6 oã6 tvoemq domh malq.“ 
Zámerom autora bolo teda vytvoriť pomocníka pre širšie ľudové vrstvy v zrozumiteľnom jazyku 
v dvoch častiach, ktoré poskytnú jednoduché návody na liečenie ľudských chorôb i ochorení 
zvierat. Keďže Mikuláš Teodorovič uvažoval o tom, že sa jeho diela majú dostať do každej do-
mácnosti, možno predpokladať, že zamýšľal obidva rukopisy vydať aj tlačou.

Obidve knižky sú napísané kurzívnym typom cyrilského písma, ktoré sa bežne používalo 
koncom 18. storočia. Prvý rukopis VRAÈQ DOMAŠNYJ je datovaný na deň 10. mája 1790. 
Ide o preklad z nateraz bližšie neurčenej maďarskej predlohy, o čom na viacerých miestach 
sám hovorí: „...sºú kni\жi\cu, xotäj kremq ti\tula, reestra i6 w6statnyxq paperºj do rukq 
dostavše, i6z oã6gorskogw6 å6zyka na našq ruskºj prevedoX ejжe ti\tulq nadaxq VRAÈQ DO-
MAŠNYJ...“ Rukopis obsahuje 269 receptov na prípravu liečivých prostriedkov – mastí, 
roztokov, olejov a rozličných postupov pri ich aplikácii na liečenie ľudských chorôb. Na 
koniec rukopisu autor pripojil aj opis liečivých účinkov a spôsobov užívania pšeničného 
kvetu (Ko domašnyM wsobli6vyM Lhkarstvamq pri6datokq w kvhth жytnomq, i6 egw mnogw6 
vraèevnyX polza X, i6 si6lh). Rukopis obsahuje aj register názvov chorôb usporiadaný podľa 
sledu cyrilskej abecedy. 

Podobných prekladov liečiteľských a medicínskych príručiek do ľudového jazyka z nemec-
kých, francúzskych či latinských predlôh vznikalo v Európe v 16. až 18. storočí veľké množstvo, 
ktoré majú svoje korene v antickej, byzantskej a západoeurópskej tradícii.9 Niektoré preklady 
tohto druhu vyšli na Slovensku tlačou koncom 18. a začiatkom 19. storočia. Ako príklad možno 
zo slovenskej literárnej tradície uviesť dielo rímskokatolíckeho farára Jána Koresku,10 ktorý pre-
ložil z nemčiny do slovenčiny západoslovenského (trnavského) okruhu spis pod názvom Novi 
nalezek s čerstveho sladkeho Owčého, a Kravskeho mlgeka. Viborne Maslo, a Sir. we wačem 

9 O prekladoch lekárskych rukopisov do češtiny pozri napríklad Tomíček, David: Víra, rozum a skušenost v lidovém lé-
kařství pozdně středověkých Čech. Acta Universitatis Purkunianae 153. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009, 
s. 57-58. Historicko-lingvistický pohľad do ukrajinskej ľudovej medicíny podáva H. Dydyk-Meuš v úvode svojej mo-
nografie Украïнська медицина. Исторiя назв. Львiв: Iнститут украïнознавства iм. I. Крип’якевича НАН Украïни, 
2008, s. 8-44; Ипполитова, Александра: Русские рукописные транвики XVII–XVIII веков. Москва: Издателъство 
Индрик 2008, s. 7-8.
10 Ján Koreska (* 1769 Skalica – † 1844 Skalica) pôsobil ako rímskokatolícky farár v Senici, Prietrži, v Dolnom Dubo-
vom. Bol členom Slovenského učeného tovarišstva a horlivým popularizátorom poľnohospodárskych poznatkov. Bližšie 
pozri Slovenský biografický slovník. 3. zväzok. Martin: Matica slovenská, 1989; Kubiš, S.(zost.): Dolné Dubové (1262-
2012). Obec Dolné Dubové: 2012, s. 98.
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Mnostwu, a síce bez unuwana, a nakladku w Kratkem velmi času vivesť, a preukazat. Koreskov 
preklad vyšiel v Trnave tlačou ako súčasť (prídavok) druhého vydania knižného diela Juraja 
Fándlyho O nemocách ai o viléčeňú nezdravéj rožnéj lichvi.11 V knižných tlačených pamiatkach 
tohto druhu sa často popri odborných prírodovedných poznatkoch vyskytovali i opisy účinkov 
rozličných rastlín, ktoré pochádzali z ústnej tradície. 

Druhá rukopisná pamiatka Pomoònikq oã domuvstvh, gazduvstvh i meжdu lú…dьmi z roku 
1791 je na rozdiel od prvej časti Teodorovičovým pôvodným dielom, o čom napokon i sám píše 
v záverečnej časti druhého rukopisu: Povyše vshxq ï mene sobranNyxq, zloжennyxq, i\ w6pi-
sannyxq, ko prodolжenºú жyvota èlv+kagw6, i\ skotskgo zdravºä naleжaòi6xq sredstvºi6, toto 
lú\bi\myi\ èi\tatelú6 dobrh U 6vaжai6, i6 znai6: жe å6kq kaжdui6 ri\èi\ svoi6 èäsq prºi6de, i6 ú6жq 
xotäi6 proti\vq volh, dosti\gne; Nhtq toi6 na svhth kerti6;

Aby moжq ï smerti6 sperti. Mikuláš Teodorovič uvádza, že všetkých 195 receptov a ná-
vodov na liečenie obsiahnutých v druhej časti zozbieral a zapísal s cieľom predĺžiť a uľahčiť 
život človeka, resp. zvierat a zlepšiť kvalitu ich pozemského života. Druhú knihu tvoria recepty 
a návody na liečenie ľudí, dobytka, oviec i rozličné návody pre sedliakov, napríklad ako majú 
zakladať včelín a ako sa starať o včely. Rukopis obsahuje aj recepty, návody a pomôcky pri práci 
na poli a pri ochoreniach obilia, ovocia, zeleniny a napadnutiach poľnohospodárskych plodín 
škodcami. Osobitnú časť tvoria liečiteľské postupy pri ochoreniach domácich zvierat, najmä do-
bytka, koní, oviec a ošípaných, ktoré M. Teodorovič zozbieral medzi jednoduchým dedinským 
ľudom, medzi sedliakmi, roľníkmi a remeselníkmi.

Za texty receptára druhej časti rukopisu zaradil M. Teodorovič osobitnú časť pod názvom 
Prostacki6 voprosy, i6 ïvhty (Ľudové otázky a odpovede), kde uvádza 121 vtipných a dômysel-
ných hádaniek z ľudového prostredia. Z hľadiska žánrovej charakteristiky ide o osobitnú formu 
hádaniek, ktoré sú kompozične utvorené z dvoch častí: Prvú časť hádanky tvorí priama otázka  
a druhá časť je krátkou (zvyčajne jednoslovnou) ostrovtipnou odpoveďou na zadanú otázku. Uve-
dený typ hádaniek spolu s tzv. alegorickým typom hádaniek, ktoré opisujú skutočnosť pomocou 
inotajov a opisov, tvoria samostatný folklórny a literárny žáner. V súvislosti s Teodorovičovou 
zbierkou hádaniek Prostacki6 voprosy, i6 ïvhty a jej miesta v dejinách zbierania a zapisovania 
tohto folklórneho žánru treba uviesť veľmi dôležitú skutočnosť: Prvé publikované zápisy háda-
niek zo slovenského prostredia uverejnil Čeněk Zíbrt v časopise Český lid v roku 1899 pod ná-
zvom Slovenské hádanky. Čeněk Zíbrt publikoval dve rukopisné zbierky slovenských hádaniek: 
rukopisnú zbierku anonymného autora z 2. polovice 17. storočia a rukopisnú zbierku Sloven-
ské hádanky z roku 1720. Teodorovičove zápisy obsahujú hádanky, ktoré do ľudových vrstiev 
prenikali aj z umelej literatúry, zo spoločného európskeho literárneho dedičstva, z latinských, 
staronemeckých i staročeských (napr. Klaretova zbierka hádaniek v latinčine Enigmaticus,  
r. 1360)12 zbierok. Popri nich v zbierke nájdeme aj ľudovú vrstvu hádaniek, ktorá sa formo-
vala pod vplyvom kresťanskej tradície. Tvoria ich najmä o otázky z Biblie,13 niektoré z nich 
sú ozajstnou skúškou dôvtipu, iné viac inklinujú k humoristickým a anekdotickým žánrom.14 
Komparatívny výskum Teodorovičových hádaniek s analogickými rukopisnými zborníkmi zo 

11 Fándly, Juraj: O nemocách ai o viléčeňú nezdravéj rožnéj lichvi. 2. vydanie Trnava: Ján Jelínek, 1829, 127 s.
12 Preklad do češtiny Bartoloměj z Chlumce řečený Klaret: Hádankář. Z lat. originálu přeložila Dana Svobodová.  
In Spunar, Pavel (ed.): Smích a pláč středověku. Praha: 1987, s. 183-199. 
13 Kto nerodi\vsä, i\ UmeR? ïvhtq: Adamq.// Kto rodi\vsä a neU\mer? Enoxq.// Kto U\merq, a nestlhvq? жena Loto-
va.// Kto razq rodi\vsä, a dvaraZ U\mhral? Lazarq
14 Kotry lú\de malo vhdä̋ sl+ca? pºäki6.// Kulko dni6 iZ жenoV vesely? Toli\ko dva: a+. Koli\ sä жenišq; a v+. koli6 
vonq nogami6 ú6 vunesű.
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slovenského kultúrneho prostredia z 19. storočia a s dielami osvietenskej slovenskej literatúry 
ukázal mnoho variantných hádaniek, ktoré nájdeme aj napríklad v Bajzovej tlačenej knižke hu-
moristického obsahu Weselé účinky, a rečeňí...15  

Podobne ako prvý Teodorovičov rukopis aj druhý rukopis je opatrený registrom utriedeným 
podľa sledu cyrilskej abecedy. M. Teodorovič jednotlivé recepty vo svojom diele netriedil podľa 
cyrilskej azbuky hneď v procese vzniku diela, ale zapisoval ich v takom poradí, ako ich postupne 
prekladal a získaval. Za registrom na voľných stranách rukopisnej pamiatky nájdeme aj neskor-
šie zápisy s ďalšími receptami v cyrilike i v latinke – v zemplínskom nárečí i v maďarčine, ktoré 
doň pravdepodobne postupne vpisovali vlastníci manuskriptu. Nachádza sa tu aj niekoľko zápi-
sov ľudových piesní v cyrilike i latinke. Gréckokatolícky kňaz Anton Habina, jeden z vlastníkov 
rukopisu, na voľných listoch na konci rukopisu uviedol matričné záznamy zomrelých vo farnosti 
Pichne v rokoch 1852 – 1853 v latinskom jazyku.

O autorovi a osudoch rukopisu
 Vlastné životopisné údaje Mikuláš Teodorovič uvádza v predhovore k druhému rukopis-

nému dielu – Pomoònikq oã domuvstvh, gazduvstvh i meжdu lú…dьmi. Narodil sa v dedine 
Dubrynyč, kde jeho otec bol gréckokatolíckym farárom. Vyrastal v dedine Zaryčevo,16 neďaleko 
dnešnej slovensko-ukrajinskej hranice. Sedem rokov študoval v Užhorode, rok v Tokaji a v Bu-
díne absolvoval dvojročné štúdium filozofie. Napokon pokračoval štyri roky na teologických 
štúdiách v kňazskom seminári sv. Barbary vo Viedni. V roku 1791, keď písal druhú časť ruko-
pisu, bol už dvanásty rok v kňazskej službe v Michalovciach: ...nynh жe oã6 Mi\galú6vcoX å 6kq 
pastyR duševnyj, ú6жq na dvanacatyj rokq, oã6 vi6nogradh Gd+nemq vedlu povolanºä moegw6 
pracuú... Pomocou jednoduchého výpočtu možno dedukovať, že Mikuláš Teodorovič prišiel na 
faru do Michaloviec v roku 1780. Tento historiografický údaj sa nám však nepodarilo doložiť 
žiadnym archívnym prameňom. Historický schematizmus Prešovskej gréckokatolíckej metropo-
lie ako prvého známeho duchovného správcu farnosti Michalovce uvádza až o. Michala Šimogu, 
ktorý pôsobil na michalovskej gréckokatolíckej fare v rokoch 1795 – 1812.17 Predpokladáme, 
že Mikuláš Tedorovič na fare v Michalovciach zotrval až do príchodu Michala Šimogu v roku 
1795. Túto skutočnosť dokazuje aj záznam z kroniky michalovskej farnosti, v ktorej sa spomí-
na odchod Mikuláša Teodoroviča v roku 1795.18 

Obidva Teodorovičove rukopisy v rokoch 1797 až 1804 vlastnil Ján Žatkovský,19 farár  
v Ďačove (obec leží neďaleko Lipian, na ceste zo Sabinova do Starej Ľubovne, farnosť dnes cir-
kevno-správne prináleží do sabinovského protopresbyterátu).20 Dokazuje to latinský zápis mena 
Ioannis Zsatkovszky na titulnom liste rukopisu Vráèq Domášnyi6. Neskôr v rokoch 1842 – 1854 
ich vlastnil Anton Habina, farár v Pichniach (v súčasnosti farnosť prislúcha do sninského pro-
topresbyterátu),21 o čom svedčí latinský text Ex Libris Antonii Habina napísaný tiež na titulnom 

15 Bajza, Jozef Ignác: Weselé účinky, a rečeňí, které k stráveňú trúchlivých hoďín zebral, a widál Jos. Ign. Baiza farár 
dolnodubovský. Trnava, Tlačiareň Václava Jelinka, 1795.
16 Obidve obce Dubrynyč i Zaryčevo sa nachádzajú v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.
17 Dzurovčin, D. (zost.): Schematizmus Prešovskej gréckokatolíckej metropolie. Prešov: Gréckokatolícke arcibiskupstvo 
Prešov, 2008, s. 287 
18 Ďakujem o. Mgr. Matúšovi Marcinovi, kaplánovi v Michalovciach, predsedovi historickej komisie pre výskum  
a dokumentáciu dejín Gréckokatolíckej Cirkvi v Spolku svätých Cyrila a Metoda, za poskytnutie informácií z kroniky 
michalovskej fary.
19 R. Cleminson v citovanej práci o cyrilských rukopisoch na Slovensku (s. 79) chybne prečítal meno jedného z vlastní-
kov rukopisu „Ex Libris Janna Bratkovsky“.
20 Obec Ďačov leží na hornej Toryse v Prešovskom kraji v okrese Sabinov. 
21 Obec Pichne sa nachádza v Prešovskom kraji v okrese Snina.
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liste rukopisu Vráèq Domášnyi6.22 Až do roku 1980 obidva rukopisy vlastnil Mikuláš Ladižinský 
(*13. október 1923 Matysová – † 3. máj 1987 Bratislava), slovenský herec, skladateľ a dirigent, 
ktorý ich napokon odovzdal do rúk súčasného majiteľa Štefana Horkaja. V roku 1980 obidva 
rukopisy kúpil pravoslávny kňaz ThDr. Štefan Horkaj od kňaza Mikuláša Ladižinského, ktorý 
podľa schematizmu Prešovskej gréckokatolíckej metropolie bol ordinovaný za gréckokatolíc-
keho kňaza 5. novembra 1922 a umrel v Bratislave 7. septembra 1982. Znamená to, že Štefan 
Horkaj obidve cyrilské rukopisné liečiteľské príručky získal dva roky pred jeho smrťou. Podľa 
rozhovoru so Štefanom Horkajom vieme, že obidva rukopisy požičal Antonovi Semešovi, ktorý 
rukopisné pamiatky zviazal do jednej knihy v plátenej väzbe. Odvtedy sa obidva rukopisy na-
chádzajú vo vlastníctve Štefana Horkaja, pravoslávneho kňaza v Michalovciach.23

Ďalšie putovanie rukopisu nám poodhalil archívny výskum rukopisnej pozostalosti Hiadora 
Stripského,24 ktorá je uložená v Archíve Spolku sv. Vojtecha v Trnave. S istotou môžeme potvr-
diť, že druhú časť rukopisného diela Mikuláša Teodoroviča Pomoònikq oã domuvstvh, gazduv-
stvh i meжdu lú…dьmi v roku 191025 vlastnil práve Hiador Stripský, ktorý ho pripravoval na vy-
danie. V roku 1919 mala byť druhá časť rukopisu vytlačená v edícii Памятки русько-українскої 
мовы и літературы v rámci vydavateľských aktivít Ukrajinského vydavateľského spolku Čas 
v Budapešti. V archíve Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde je uložená rukopisná pozostalosť Hia-
dora Stripského, sa nachádza aj kompletný prepis druhej časti Teodorovičovho rukopisu. Prepis 
obsahuje poznámky a vysvetlivky zostavovateľa. Spolu s rukopisom sa v pozostalosti nachádza 
aj hotový výtlačok prvých šestnástich náhľadových strán z tlačiarne. Na ostatnej 16. strane tlače-
ného hárku je rukou Hiadora Stripského dopísaná poznámka: „Друковалося юню-юлю 1919 за 
часу комунiзму. Режим перепав 31. юлья, то и дальший друк перервався, не мали сьме уже 
власти над друкарнею.“ Tlač rukopisu teda prerušili zmeny režimu po vyhlásení Maďarskej 
republiky rád. Vydavateľská činnosť spolku Čas bola pozastavená. Pozostalosť H. Stripského 
odkrýva aj viacero doteraz neznámych faktografických údajov о skúmanom rukopise z roku 
1791. V úvode k vydaniu Hiador Stripský uvádza, že rukopis získal od Ivana Murániho, vtedy 
duchovného otca v Neresnici26 v Marmaroši. 

Podľa H. Stripského jedinečnosť rukopisnej knižky Pomoònikq oã domuvstvh, gazduvstvh 
i meжdu lú…dьmi spočíva v dvoch rovinách. Knižka mohla poslúžiť nielen ako užitočná príručka 
pre gazdov, ale popri jej pragmatickom význame H. Stripský ju vníma aj ako pamiatku staršej 
cyrilskej literárnej tvorby v bývalom Uhorsku v prostredí cirkvi byzantsko-slovanského obradu. 
Knižka sa svojím tematickým zameraním, ale aj z hľadiska zacielenia na ľudového adresáta vy-
myká z okruhu cyrilských písomností prevažne cirkevno-religiózneho charakteru zo 17. a 18. sto-
ročia: „Цнна сеся книжочка изъ двохъ причинъ. Разъ тому, бо мае въ собi дуже пожиточнi и 
хосеннi порады газдовськи, котрым может хоть кто и нын добре похосновати ся; а другiй 

22 Obec Pichné sa nachádza v Prešovskom kraji v okrese Snina.
23 Žeňuch, Peter: Источники византийско-славянской традиции и культуры в Словакии / Pramene k byzantsko-
-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku. Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. IV. Bratislava – Roma: 
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Pontifico Istituto Orientale Roma – Slovenský komitét slavistov – Centrum 
spirituality Východ-Západ M. Lacka, 2013, s. 345-364, komentár na s. 449-450.
24 Hiador Stripský (* 1875 – † 1946) národopisec, bibliograf, jazykovedec, novinár, prekladateľ a literát. Autor mno-
hých publikácií, národopisných prác, lingvistických štúdií a bibliografií. Bližšie o ňom: Поп, И.: Энциклопедия 
Подкарпатской Руси. Ужгород: Издательство В. Падяка, 2001, s. 354-355. 
25 H. Stripský v úvode k pripravovanému vydaniu uvádza, že rukopis M. Teodoroviča bude publikovaný po 119 rokoch 
od svojho vzniku, to znamená, že v roku 1910 bol pripravený do tlače. Svoj úvod H. Stripský datoval takto: В Сигот, 
въ праздникъ Крачуна, р. 1910.
26 Neresnica je obec v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.
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разъ потому, бо она есть заразомъ коштовна памятка нашой старшой литературы. У насъ, 
на Угорщин и такъ мало еще извстны творы XVII-го и XVIII-го вковъ, якихъ набизовно 
много было, як се видно из обнародовленых дос памяток; а што изъ нихъ уже вдомо, 
содержанiемъ своимъ походить майже выключно изъ широкого поля церковно-релiгiйного 
письменства, праве прото у насъ люде привыкли до тои гадки, што наши предки кром 
церковщины не полишали поза собою ничого изъ свтськихъ наук.“ Z uvedeného vyplýva, 
že rukopisnú pamiatku H. Stripský pokladá za argument, keď vyvracia dovtedy všeobecne známe 
tvrdenia o tom, že ľudia v minulosti neboli vzdelaní v iných oblastiach vied okrem cirkevných a 
teologických odborov: „...наши предки кром церковщины не полышали поза собою ничого 
изъ свтськихъ наук. А тут маеме прекрасно ясный доказъ на противное!“ H. Stripský v 
predhovore k pripravovanému vydaniu Teodorovičovho rukopisu z roku 1791 vyjadruje hypoté-
zu, že svetských pamiatok, akou je aj Pomoònikq oã domuvstvh, gazduvstvh i meжdu lú…dьmi, 
bolo viacero. O tom, že existuje aj prvá časť rukopisu VRAÈQ DOMAŠNYJ, sa H. Stripský do-
zvedel iba z Teodorovičových odkazov na prvý rukopis: „На жаль осталася по за нимъ поки-
-што лише отся одна, хоть Теодоровичъ написавъ кром сеи еще и иншу, подъ титуломъ 
Домашый врачъ, якъ се въ передньомъ слов Помощника читаеме.“

O tom, že Mikuláš Teodorovič bol vzdelaným človekom, svedčí aj konštatovanie H. Strip-
ského, ktorý poukazuje na to, že na michalovskú farnosť pod patronátnou správou šľachtické-
ho rodu Stárajovcov boli vyberaní iba vzdelaní kňazi: „Видно отще, што бывъ освченым 
чоловкомъ. Се так повинно было и быти, бо Михальовска парафiя належит под патронат 
граф Стараi, якi – загорiлi католики – завели такий порядок, што парафиi давали и доныне 
дають выключно лиш выборным освiченым особам, до сес были сучасно и дворськи-
ми духовниками сих графов.“ Hiador Stripský vynaložil veľa úsilia na to, aby zhromaždil čo 
najviac údajov o dovtedy neznámom Mikulášovi Teodorovičovi. Obrátil sa listom na duchov-
ných správcov v Dubrynyči, v Zaryčeve a v Michalovciach a prosil ich o pomoc pri získava-
ní matričných údajov o dátume narodenia a smrti M. Teodoroviča. Údaje však získal iba od  
o. Andreja Fencika zo Zaryčeva, kde bol Matej, otec Mikuláša Teodoroviča, v rokoch 1771 
– 1776 v duchovnej kňazskej službe. Matričné záznamy z knihy narodených prinášajú údaje 
o narodení piatich potomkov Mateja Teodoroviča. 6. decembra 1755 sa mu ako druhé dieťa 
narodil syn Mikuláš, autor sledovaných rukopisných liečebníkov.

O jazyku rukopisu a názvoch chorôb 
Z jazykového hľadiska sú cyrilské písomnosti z okruhu liturgických a bohoslužobných 

kníh napísané v liturgickej podobe cirkevnej slovančiny, v ktorej sa podnes slávia liturgické 
obrady v prostredí byzantsko-slovanskej cirkvi na Slovensku. Podrobné lingvistické analýzy 
cyrilských pamiatok prinášajú aj dôkazy o aktívnom vplyve miestneho nárečia na kánonickú 
podobu príslušnej redakcie cirkevnej slovančiny. Neliturgické texty, ku ktorým však patria 
liečiteľské rukopisy M. Teodoroviča a tiež kázňová tvorba, zápisy paraliturgických piesní 
vznikali v osobitnej forme literárneho jazyka, ktorý stojí medzi liturgickou cirkevnou slo-
vančinou a miestnou podobou nárečia,27 dokonca existujú aj cyrilské texty zapísané v čistej 

27 Bližšie o osobitostiach vplyvov ľudového jazyka na liturgickú podobu cirkevnej slovančiny pozri v práci Petra Žeňu-
cha: Medzi Východom a Západom. Byzantsko-slovanská tradícia, kultúra a jazyk na východnom Slovensku Bratislava: 
Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2002. 288 s. K špecifikácii tzv. jazyčia karpatskom areáli treba uviesť, 
že ide o zmes nárečových, východoslovanských a cirkevnoslovanských prvkov. Túto podobu písaného jazyka viacerí 
pokladajú za pokus o vytvorenie osobitného spisovného či literárneho jazyka, ktorý síce vychádzal z bežnej praxe, no 
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nárečovej podobe.28 Cyrilikou je zapísaný aj Keresturský zborník legiend v zemplínskom ná-
rečí z roku 1893, ktorý pochádza z prostredia dolnozemských gréckokatolíkov a jej autorom 
je Ján Moskaľ z Kocury.29

Ak sledujeme nami vybrané rukopisné súbory liečiteľských návodov, na margo ich jazyka 
nemožno opomenúť ani tie aspekty, ako sám autor rukopisov M. Teodorovič vníma ich jazyk. 
O jazyku sa zmieňuje na viacerých miestach a označuje ho ako ruskij (ruskºj) alebo rosijskij 
(rosºjskºj). V predhovore k prvému rukopisu z roku 1790 – VRAÈQ DOMAŠNYJ o jazyku ho-
vorí na dvoch miestach: ....i6z oã6gorskogw6 å6zyka na našq ruskºj prevedoX ejжe ti\tulq nadaxq 
VRAÈQ DOMAŠNYJ...; „Treta pri\èi\na moej pracy, жe oã6 našoM rosºjskoM å 6zyku, å6kq nemnogo 6 
drukarnh; tak nemnogo kni 6gq, cerkovny i 6 pravi 6lny vyni\maúèi6 maeme, a tymq eòe menše 
do vraèevstva naleжaòíxq: i6 poneжe nhmch nhmecki\mi 6, francuzy francuskima li\terami 6,  
i6 kni\škami6 kotoryX mnoжestvo estq, sebh pomagaú6tq: proto našegw6 naroda radi6, sºä kni6zi6cä 
potrebna. Stæla, albo teèenºä å 6zyka pi 6smennagw6 štosä dotyèe; estq å6snyj, runyj, i 6 w 6bòy6, 
da by ètuòagw6 koжdyj ne oã6mhstnyj slyšaèi vyrazumhti6 mugq kremq byvaúòogw6  
oã6 kni\gaxq vysokumä (sic). Aj v predhovore k druhému rukopisu – Pomoònikq oã domuvstvh, 
gazduvstvh – takisto označuje jazyk svojho diela ako ruský: abysq vraèa domašnegw6 mnoú6  
iZ oã6garskogw å6zyka na ruskºj prevedenNagw6 oã6 tvoemq domh malq. Hiador Stripský pokladá 
jazyk rukopisov za čistý lemkovský dialekt, ktorý paradoxne a nesprávne situuje aj do oblasti 
Zemplínskej a Užskej stolice: „Языкъ автора то ярко-лемковьскiй дiялектъ, якимъ в середнiм 
бiгу р. Ужанской, осередкомъ околицi в Перечинi, въ горахъ бережанской, унгварской, 
земплинской столицяхъ и до теперъ говорять. Се была и найбольша причина, што мы 
ей подаеме тут дословно-буквально, до се найлпшимъ доказомъ служить письменничой 
дялности Угорскихъ Русиновъ XVIII-го вка и заразомъ представляе намъ литературну 
памятку на одномъ изъ подрчiй Угрорускихъ. ... Пишучи чисто народнымъ духом и сло-
воскладньею, Теодорович указуе намъ такий самый процесъ языкового житя, въ якомъ мы 
самы и до нын живеме. Уродженый и выхованный меже чистыма Руснаками, володе 
народною бесдою дуже добр; однако житьевi обставины заставляютъ его боротися съ 
словакизмами (акокольвекъ, барзъ, кады), церковщиною (голубома, собрахъ), съ мадяриз-
мами (деревяный олай, беридну = vedd be!, игетборъ). Не дивнота, што будучи Мигальов-
скимъ попомъ помеже пословачеными Русинами привертае его перо разъ на молоко, разъ 
на млко, раз (sic)солодкiй раз (sic)сладкiй итд.

Z uvedeného citátu vidno, že Teodorovičov ruski jazyk Hiador Stripský označuje za lem-
kovský dialekt, ktorý sa podľa jeho slov uplatňuje v Zemplínskej, Užskej a Berežskej stolici. 
Práve týchto oblastiach žijú veriaci byzantsko-slovanskej cirkvi, ktorí svoju identitu spájajú 
s príslušnosťou k obradu, hoci v domácom prostredí používajú ľudový jazyk, nárečie. Recepty 
v prvej časti diela Vráèq Domášnyi M. Teodorovič preložil z maďarského jazyka. Ako pomoc 

nebol všeobecne akceptovaný. K problematike pozri napríklad: Teutsch, Alexander: Das Rusinische der Ostslowakei im 
Kontext seiner Nachbarsprachen. Europäischer Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main 2001; Sabov, Jevmenij: 
Literární jazyk Podkarpatské Rusi. In Chmelář, J. – Klíma, S. – Nečas, J., (ed.): Podkarpatská Rus. Praha: 1923,  
s. 125-129; Doruľa, J. (ed.): Slovensko-rusínsko-ukrajinské vzťahy od obrodenia po súčasnosť. Bratislava: Slavistický 
kabinet SAV, 2000; Moser, Michael – Zoltán, Acs: Die Ukrainer (Ruthenen, Russinen) in Österreich-Ungarn und ihr 
Sprach- und Kulturleben im Blickfeld von Wien und Budapest, Slavische Sprachgeschichte, vol. 4. Vienna: 2008. 
28 Príklady cyrilských zápisov v šarišsko-zemplínskom nárečovom variante pozri napríklad v štúdii P. Žeňuch: Patria 
cyrilské paraliturgické piesne do kontextu slovenskej kultúry. In: Slavica Slovaca, 2008, roč. 43, č. 2, s. 97-107 a Žeňuch, 
Peter: Nižnorybnický spevník z roku 1817 – znovuobjavený rukopis. In: Slavica Slovaca, 2012, roč. 47, č. 2, s. 118-144.
29 Rukopisná pamiatka sa našla na fare v Djurdjove (Srbsko) počas terénneho výskumu v roku 2007. Digitálna kópia sa 
nachádza v databáze cyrilských textov v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v Bratislave. 
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pri identifikácii ľudových názvov rastlín využíval i latinské botanické názvy (napr. „verbascum: 
volovyi6 xvustq“ – divozel; „melilotum: gvozdi6kovyi6 kvhtq“ – komonica lekárska; „Chelido-
nia maior, lastuvèa trava“), ktorých cieľom má byť ich presná identifikácia: Na konecq ednw 6  
oã6 sei6 kni\жi6ch pomerkuešq èto tebh aèei6 neudäènw bude sè: жe dagde lemq oã6garskh, a i6nde 
lemq sami6 lati\nski6 slova znaIdešq èto takw6 buduèi\ razmysli\vq sebh жe na semq svhth 
nhtq ni\èq soveršennegw6, ko semu i toto znai 6, жe na vyslugu predsävzätä, ni 6gde di 6kcºw6naR 
oã6garskw=lati\nskw6=slavenskºi6 do rukq dostati6 nemoжnw6 bylo; pri6 èú\mq takwжde oã6zri\šq, 
жe dagde vsh å6zyki\ g+. razdhli\telnw 6 vyloжeny sutq. Jazykové prevzatia zo slovenského náre-
čového prostredia dokazujú, že liečiteľský rukopis vznikol na základe receptov, ktoré zozbieral 
medzi sedliakmi žijúcimi v okolí Michaloviec.

Význam obidvoch rukopisných textov spočíva predovšetkým v priblížení dobovej kultúrnej  
a jazykovej situácie, ktorej odraz možno dobre dokumentovať najmä v ustálenej ľudovej termino-
lógii. Opis liečiteľských postupov poskytuje hodnotné informácie o účinkoch rastlín, o ľudovej 
viere v účinky niektorých súčastí liečebného prostriedku, o ich magických účinkoch, o každo-
denných problémoch človeka a jeho vzťahu k prírode. Výskum jednotlivých pomenovaní rastlín 
umožňuje nielen identifikovať miestne nárečové podložie, ale otvára možnosti poznania vply-
vov z iných slovanských i neslovanských prostredí a jazykovo-kultúrnych areálov, ktoré v čase 
vzniku rukopisu ovplyvňovali terminologický aparát. Skúmaný rukopisný liečebník disponuje 
obsiahlym penzom názvov liečivých bylín či názvov chorôb alebo farmaceutických prípravkov. 
Ľudová nomenklatúra chorôb reflektuje nevedecké – laické vnímanie rozličných fyzických de-
fektov ľudského organizmu, pri ktorých sa zväčša odkazuje na vonkajšie prejavy (symptómy) 
chorobných stavov, prípadne sa pri nominácii poukazuje na miesto lokalizácie ochorenia. Jed-
notlivé recepty a návody zhrnul M. Teodorovič do konkrétnych tematických celkov. Jednotlivé 
tematické celky tvoria prevažne názvy ochorení alebo chorobných stavov, prípadne sa využí-
va liečebný prostriedok (napr. bylina) ako kľúčové slovo, ktoré je v rukopise podčiarknuté, za 
ním sa uvádzajú konkrétne návody a recepty na liečenie chorôb ľudí i zvierat, resp. iné návody 
na ochranu poľnohospodárskych rastlín, návody na starostlivosť o dobytok, ovce, svine a pod.  
V rámci jednej tematickej skupiny sa pri konkrétnom kľúčovom slove nachádza nielen jeden 
recept, ale celý rad návodov rozličného charakteru.

Z hľadiska výskumu pomenovaní názvov chorôb, je sledovaný liečebník zaujímavý i tým, že 
patrí do skupiny rukopisných medicínskych kníh, v ktorých sa najprv pomenúva choroba alebo 
jej príznaky a potom sa uvádza spôsob jej vyliečenia. V slovanskej rukopisnej tradícii tohto cha-
rakteru sú popri liečebníkoch známe tzv. bylinkáre (rus. травники), kde sa za názvom liečivej 
byliny opisuje jej vonkajší vzhľad, aby ju bolo možné spoľahlivo rozpoznať, spôsob jej zberu 
a liečivé účinky.

Sledované rukopisné liečebníky poskytujú bohatý materiál na výskum lexikálnych polí špe-
ciálnej medicínskej, botanickej a farmaceutickej nomenklatúry. Skúmaný materiál nasvedčuje 
tomu, že v 18. storočí bolo známych veľké množstvo chorôb. Ich pomenovania v súčasnom 
spisovnom jazyku zväčša pochádzajú z latinského či gréckeho jazyka. V texte Teodorovičovho 
liečebníka z 18. storočia nenachádzame ani jedno pomenovanie choroby pochádzajúce z latin-
ského či gréckeho jazyka. Iba ojedinele autor uvádza len ako ekvivalent latinské pomenovanie 
choroby „kankusa“ /Morbus Gnoraicus; „å6senq, i 6 U 6stq gnilecq“/Scorbutus; „hdla nepoжad-
li6vostq“/Nausea (z lat. nausea, gr. ναυσία (nausiē), rsp. ναυτία; ľudové pomenovanie: čemer, 
ochvat; „Di6koe mäso U6 ranh“ /Gangrena cancer. Na základe uvedených príkladov možno 
povedať, že v tradičnom prostredí bol známy a dobre zaužívaný aj ľudový názov, autor však 
v záujme jednoduchšej identifikácie choroby uvádza aj jej odborný inojazyčný ekvivalent. Treba 
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spomenúť, že analýzy ruských ľudových liečiteľských príručiek sledovaného obdobia prinášajú 
početné doklady o výskyte viacerých prevzatých latinských alebo gréckych pomenovaní, ako 
napríklad epilepsia (lat.epilepsis), grécke cholera/kolera (gr.cholerheo).30 Názvy chorôb v sle-
dovanom rukopisnom zborníku môžeme rozdeliť na základe rozličných kritérií do viacerých 
lexikálnych skupín:

1. Všeobecné pomenovania chorôb sú zväčša motivované od všeslovanského koreňa „боль“: 
bolq/ bulq, boläkq, boläòi6; „-хвор-“ xorota. Je zaujímavé, že pri nominácii nemoòq preva-
žuje slovné spojenie s adjektívom podľa modelu „zla nemoòq“ „täška nemoòq“. Pomenovania 
tejto nominačnej skupiny majú vysoký stupeň abstrakcie, preto pokrývajú široké sémantické 
pole na prezentáciu pojmu „choroba všeobecne“. Do tejto sémantickej skupiny všeobecných 
pomenovaní chorôb patria aj názvy chorobných stavov odvodených od ich symptómov: lamnä 
(lámka), träsi\nä , träsenºe (triaška); metanä, kovtanä (mykanie), goruèka (horúčka), zi\mni\cä 
(zimnica), korèq (kŕč, spazmus).

2. Množstvo pomenovaní chorôb v Teodorоvičovom zborníku je motivovaných na základe 
vonkajších prejavov а zmien na koži, ako je svrbenie (sverbäèki), farba alebo zmena farby kože 
(жovtaèka, èevhnka). 

3. Väčšina pomenovaní chorôb je však motivovaná miestom lokalizácie bolesti (ochorenia 
srdca, pľúc, žalúdka, pohybového aparátu, očí, ušú, čriev a pod.)

4. Pre oblasť ľudovej kultúry je charakteristické, že každý chorobný stav sa vnímal aj ako 
prejav pôsobenia zlého ducha, ktorý ovládol človeka s cieľom ochudobniť ho o fyzickú a psy-
chickú silu. To samozrejme viedlo k vzniku magického kultu a k existencii takých jedincov 
v tradičnom ľudovom kolektíve, ktorí sa vynímali schopnosťou liečiť prostredníctvom zaklí-
naní a zariekaní a špeciálnych modlitieb. Choroby, ktoré sú spôsobené pôsobením zlého du-
cha alebo človeka so zlým úmyslom sú v Teodorovičovom receptári zastúpené gostecq (názov 
pochádzajúci od substantíva гость /hosť, choroba spôsobená človekom, ktorý zvyčajne pri-
chádzali prostredníctvom nejakého škodlivého pohostenia, jedla), жaba komu pod å6zykomq 
(choroba hrdla, angína) , frasq (epilepsia, ľud. zrádnik, padúcnica, zlá choroba, fras, zlý duch) 
šläkq / guta (porážka, mŕtvica). 

Z obsahového hľadiska sú sledované liečebníky nehomogénne, je pre ne charakteristický 
synkretizmus. Možno v nich doložiť prvky ľudovej mágie, ktoré sa miešajú s kresťanským obsa-
hom a symbolikou. V rámci druhej časti rukopisného receptára s návodmi na gazdovanie Pomo-
ònikq oã domuvstvh, gazduvstvh sa nachádza aj trinásť návodov či receptov, ktoré sa neopie-
rajú o racionálne liečiteľské postupy, ale sú založené na poverách, magických a symbolických 
úkonoch. Cieľom týchto receptov bolo ovplyvniť alebo vrátiť zdravie, hospodársky úžitok zvie-
rat, plodnosť a silu. Pri týchto úkonoch mal veľký význam presne určený čas prípravy a presne 
určený spôsob prípravy liečiteľského prípravku, ktorý sa buď požil (zjedol či vypil), alebo sa 
nosil ako talizman. Inokedy sa tieto prípravky natierali na postihnuté miesta, a tak mali zaručiť 
navrátenie zdravia človeku alebo zvieraťu, alebo aj prinavrátiť alebo zlepšiť užitočnosť hos-
podárskeho zvieraťa. Niektoré praktiky využívajú prvky kresťanskej tradície, ako je napríklad 
prežehnávanie sa či modlenie. Magické praktiky vychádzali z predstáv o existencie zlého ducha, 
ktorý spôsobuje chorobu a ktorého treba z tela vyhnať napríklad prenesením na iný objekt, alebo 
zničením. Neduhy sa vyháňali rozličnými formami zariekania, dymom z rastlín, prekračova-
ním magickej látky, alebo tiež používaním rozličných zapáchajúcich látok (napr. cesnak, cibuľa, 

30 Коскина, Наргиза Ахметовна: Названия болезней в Тобольском травнике XVIII века. В аспекте славянской 
лингвокультурологии и лексикографии. In: Проблемы истории, филологии, культуры, roč. 3, č. 3, 2011, s. 169. 
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exkremety zvierat alebo ľudí). Na zahubenie démona choroby slúžilo nielen zničenie takého 
predmetu, ktorý bol v kontakte s chorým, ale na zavrátenie démona poslúžili rozličné kultové 
zvieratá (napr. havrany, žaby, mačky, psy, plazy). Osvedčenými boli aj spôsoby zničenia okult-
ných predmetov pripravených podľa presného receptu vo vode, v zemi, v ohni.31

Náčrt analýzy pomenovaní chorôb a chorobných stavov ukazuje, ľudová nomenklatúra 
chorôb má svoju štruktúru a špecifický pojmový aparát. Princípy nominácie ľudovej nomen-
klatúry sú založené na symptomatike chorôb, na subjektívnych pocitoch človeka postihnutého 
chorobou, ale aj na princípe kultúrneho kódu jednotlivých objektov a procesov, ktorých pome-
novania sa stali motivantmi lexiky analyzovaného sémantického poľa. 

Popri (etno)lingvistickom výskume staré liečiteľské rukopisy priťahujú aj pozornosť etnogra-
fov, antropológov, folkloristov, kulturológov a religionistov, botanikov, ktorí v nich hľadajú tradič-
nú podobu ľudového liečenia, ktorá je prirodzeným výsledkom interakcie zľudovených exaktných 
poznatkov z medicíny.32 Výskum liečebníkov a vymedzenie ich postavenia v slovenskom kultúr-
nom kontexte je aktuálnym najmä pre prítomnosť synkretických elementov, folklórnych prvkov, 
nemenej zaujímavý je i vzťah obsahu pamiatky k sociálnym a etnografickým kontextom.

Cyrillic Healing Handbooks from the 18th Century  
(An Ethnolinguistic Analysis of Names of Illnesses)

Katarína Žeňuchová

Cyrillic healing manuscripts from the 18th century include recipes and instructions for treatment of human diseases and 
farming procedures in the field and crop growing procedures as well as healing guides for diseases and treatment of
domestic animals, especially cattle, horses, sheep, and pigs. In the paper we focus on terminological motivation and its 
symbolism and information on cultural code by comparative research of folk terminology and issues related to research 
of language picture of the world presented in Slavic spiritual culture. Particularly important is to observe the motivation 
of terms - botanical names of plants as well as ingredients used in preparing prescriptions or folk terminology indicating 
human and animal diseases. Terminology from Slovak, Ruthenian-Ukrainian, German, and Hungarian language envi-
ronment is applied in Cyrillic healing handbooks from eastern Slovakia. Many terms are also accompanied by the Latin 
botanical name. The paper will introduce actual ethnolinguistic research findings dedicated to these Cyrillic manuscript
healing handbooks in Slovakia as well as based on results of similar research at important ethnolinguistic centres of the 
Slavic environment.

31 Porovnaj aj komentár v citovanej práci P. Žeňucha Источники византийско-славянской традиции и культуры в 
Словакии / Pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku. Monumenta byzantino-slavica et latina 
Slovaciae IV. na s. 449-450. 
32 O etnografickom a folkloristickom význame skúmaných rukopisov píše H. Stripský toto: „Кромъ языкословниковъ 
найдуть собi много интересного въ сей книз и людознавц-етнографы, бо Теодоровичъ, черпаючи свою науку кром 
книжковъ такожь просто изъ устъ народа, позаводжовавъ до ней много изъ народныхъ повhрокъ и забобонъ.“
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PETER ŽEŇUCH*

Vojvodinskí Rusnáci a slovenskí rusnáci: Jazyková, konfesionálna 
 a etnická identita v komparácii1

ŽEŇUCH, P.: Rusnáks of Vojvodina and Slovak Rusnáks: Language, Confessional, and Ethnic Identity in Compari-
son. Slavica Slovaca, 53, 2017, No. 3-4, pp. 75-85 (Bratislava).

The paper will provide a comprehensive view on language of Rusnáks in Vojvodina compared to folk language of 
Slovak Byzantine Catholics (rusnáks) in eastern Slovakia. Significant part of the paper presents a summary of multian-
nual research results on the language of selected Cyrillic manuscripts of Byzantine Catholics in Vojvodina in comparison 
with similar Cyrillic literature of eastern Slovak Byzantine Catholics. The presentation of this linguistic research will 
also include descriptions of stereotypes created on the basis of extra-linguistic, particularly confessional and ethnic (self) 
identification of Byzantine Catholics in Vojvodina compared to language, ethnic, and religious identity of believers of
the Byzantine-Slavic Church in eastern Slovakia. 

Lowland Byzantine Catholics, eastern Slovak Byzantine Catholics, rusnák, Rusnák/Ruthenian, eastern Slovak dia-
lect, Church Slavic.

V auguste a septembri roku 1947 Jozef Štolc spolu s tímom slovenských jazykovedcov, etnogra-
fov a historikov uskutočnil terénny výskum slovenských dolnozemských nárečí, pričom neobišiel ani 
obce na Dolnej zemi vo Vojvodine, ktorých obyvateľstvo v rámci svojej rečovej i písomnej komuni-
kácie používa východoslovenské nárečie. Do podoby kodifikovaného jazyka tento nárečový variant 
slovenčiny v roku 1923 uviedol Gábor Kostelnik svojou „Gramatikou bačvansko-ruskej bešedi“. 

Bezprostredne po skončení prvej fázy terénneho výskumu slovenských nárečí na Dolnej zemi 
Jozef Štolc publikoval správu o svojich terénnych zisteniach v časopise Kultúrny život,2 v ktorej 
prehľadne charakterizoval systémové jazykové javy tých skupín západoslovenských, stredoslo-
venských a východoslovenských nárečí, ktoré sú podnes zastúpené v reči obyvateľstva Dolnej 
zeme a ktoré vo viacerých vlnách kolonizácie od druhej polovice 18. storočia sa zo svojich sídel 
na Slovensku presťahovalo na Dolnú zem, aby v tomto priestore zaplnilo uprázdnené miesta 
po vyhnaní Turkov z Uhorského kráľovstva. V októbri 1965 Jozef Štolc uskutočnil aj opakova-
ný terénny výskum slovenských nárečí na Dolnej zemi a tieto ďalšie poznatky zosumarizoval 
v článku „O pôvode a rozvoji slovenskej reči v Juhoslávii“, ktorý publikoval v dolnozemskom 
časopise Nový život v roku 1965.3

V obidvoch týchto správach z terénneho výskumu J. Štolc poukazuje na skutočnosť, že ním 
skúmané slovenské nárečia na Dolnej zemi zachovávajú svoj starobylý stav. Dokazuje sa tým 

* Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava.
1 Štúdia vznikla v rámci riešenia projektu Linguistic and Ethnocultural Dynamics of Traditional and Non-traditional 
Values in the Slavic World, akronym LED-SW (ERA.NET RUS Plus; RUS_ST2017-472).
2 Pozri Štolc, Jozef: Slovenské nárečie v Juhoslávii. In: Kultúrny život, 1947, roč. 2, č. 21 a. Kultúrny život, 1947, 
roč. 2, č. 22-24.
3 Štolc, Jozef: O pôvode a rozvoji slovenskej reči v Juhoslávii. In: Nový život. Časopis pre literatúru a kultúru, 1965, 
roč. 17, č. 4, s. 333-342.
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nielen ich starobylosť, ale najmä pôvod ich reči v slovenskom jazykovom areáli. Starobylé 
javy vo svojom jazyku si dolnozemskí používatelia priniesli so sebou zo Slovenska a po vyše 
250 rokoch ich pôsobenia v prostredí Dolnej zeme si ich udržali vo svojom živom hovorenom 
jazyku.4 Jozef Štolc identifikoval štyri skupiny slovenských nárečí z oblastí, z ktorých pochá-
dzajú títo naši presídlenci, ich potomkovia a používatelia tejto nárečovej podoby slovenčiny. 

V správe zo svojho opakovaného nárečového výskumu v roku 1965 J. Štolc hovorí o tom, 
že pripravuje systematizujúcu monografickú prácu o slovenských nárečiach v Juhoslávii,  
„v ktorej sa podá všeobecná charakteristika nárečí a vymedzia sa jednotlivé ich typy (juž-
nostredoslovenský, kysucký, západoslovenský a východoslovenský typ). V monografii sa vy-
čerpá všetko bohatstvo a zachytia sa všetky dôležité podrobnosti.“5 K tomu dodáva, že „oso-
bitnú pozornosť treba venovať výskumu východoslovenských nárečí v Juhoslávii, rozvoju 
a osudom jeho spisovnej podoby. Výsledky tohto výskumu prinesú nepochybne užitočné po-
znatky k otázke rozhraničenia slovenčiny a ukrajinských nárečí na východnom Slovensku.“6 
Utváranie kodifikovanej podoby v prostredí dolnozemských Rusnákov na báze východoslo-
venského nárečia J. Štolc porovnáva s okolnosťami, ktoré sa uplatňovali „pri vzniku spisov-
nej slovenčiny v Bernolákových a Štúrových časoch.“7 Pravda, v predobrodenskom období 
prebiehala kultivácia slovenského národného jazyka na báze jednotlivých slovenských nárečí, 
teda západných, stredných i východných nárečí. Kultiváciu východoslovenských nárečí do-
kazuje aj samo vydanie piatich kalvínskych liturgických kníh v zemplínskom nárečí z polo-
vice 18. storočia: Mali catechizmus, Svetoho Dávida Králya szto i pedzesátz ʼSoltári, Hlasz 
pobosnoho spéványa, Radosztz sertza pobosnoho a Agenda ecclesiarum reformatarum, ktorá 
je prídavkom k modlitebníku Radosztz sertza pobosnoho. Tieto knihy v kultivovanej podo-
be šarišsko-zepmlínskeho nárečia spolu s ďalšími rukopisnými i tlačenými písomnosťami na 

4 Pozri k tomu najnovšie Hríbová, Marína: Historické a kultúrne kontexty slovenských nárečí v Srbsku. In: Slavica 
Slovaca, 2017, roč. 52, č. 2, s. 133-149. V citovanej štúdii sa venuje dolnozemským nárečovým oblastiam, ktoré osídlilo 
slovenské obyvateľstvo používajúce západoslovenské alebo stredoslovenské nárečia. V súvislosti s obyvateľstvom, kto-
ré používa východoslovenské nárečia, M. Hríbová uvádza, že toto obyvateľstvo sa stotožňuje s rusínskou národnostnou 
skupinou, pričom početné výskumy ich jazyka, piesní a zvykov poukazujú na skutočnosť, že ich predkami boli grécko-
katolíci pochádzajúci z východoslovenského regiónu, ktorí pod vplyvom svojho vierovyznania podľahli konfesionálnej 
asimilácii a týmto spôsobom upevnili svoju osobitosť, ktorá v rozličných historických obdobiach im umožnila vlastnú 
národnokultúrnu a národnopolitickú aktivitu.
5 Štolc, Jozef: O pôvode a rozvoji slovenskej reči v Juhoslávii, c. d., s. 340. Marićová v procese s vnútornou nárečovou 
migráciou v rámci slovenských nárečí vo Vojvodine vidí zmiešanie ich jednotlivých typov, preto konštatuje, že nositelia 
týchto nárečí v „novozaložených osadách boli neraz veľmi zmiešaní, lebo pochádzali z rozličných – zemepisne vzdia-
lených – krajov Slovenska. Ich odkázanosť na seba vo všetkých oblastiach života, v tradičnej kultúre a v reči, vzájomná 
pomoc a spolupráca vplývali na zbližovanie. Týmto spôsobom dochádzalo k vzájomnému miešaniu, kríženiu, stieraniu 
odlišností a k splývaniu do nového celku charakteristického pre celú obec. Tak vznikali nové nárečové sústavy pozo-
stávajúce z pôvodných znakov v inom vnútornom usporiadaní. Styk s inými jazykmi vplýval na postupné preberanie 
cudzích rečových prvkov. V nových nárečových systémoch sa popri približovaní začínajú ukazovať aj odchýlky alebo 
odklony zapríčinené mimojazykovými činiteľmi.“ (Bližšie pozri Marićová, Anna: Typické znaky stredoslovenských 
nárečí vo Vojvodine. In: Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 1, s. 52). Uvedenú skutočnosť možno porovnať aj so stavom 
nárečia dolnozemských gréckokatolíkov.
6 Štolc, J.: O pôvode a rozvoji slovenskej reči v Juhoslávii, op. cit., s. 340. Treba však poukázať na skutočnosť, že 
v monografickom spracovaní sa o východoslovenských nárečiach nezmieňuje, čo možno vidieť už v samom názve tej-
to jeho knižnej publikácie Reč Slovákov v Juhoslávii (Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1968), v ktorej sa venuje 
iba tým slovenským nárečiam, ktorých používatelia deklarovali svoju slovenskú etnickú a národnopolitickú identitu. 
Gréckokatolícke obyvateľstvo však podľahlo vplyvu konfesionálnej asimilácie, ktorá v konečnom dôsledku poskytla 
možnosti pre zdôraznenie rusnáckeho národnopolitického rozmeru identity, hoci jazyk dolnozemských Rusnákov je 
východoslovenským nárečím.   
7 Štolc, J.: O pôvode a rozvoji slovenskej reči v Juhoslávii, op. cit., s. 341.
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východnom Slovensku dokazujú používanie tejto kultivovanej nárečovej podoby slovenčiny 
ako literárneho jazyka.8 

Reč východoslovenských kalvínov sa v týchto kalvínskych knihách označuje za sloven-
skú: MALI CATECHISMUS. Tojesz: Véri Kresztzánskéh Gruntóvnich Tslenkóv zaloseni FUN-
DAMENT. Chtori: Z velyikoho CATECHISMUSa presvéráz u jeziku BELGYITZKÉM krádut-
skim szlovom víbráni i vidáni: Potom z toho na uhars preprovadzeni: A z nyoho na nas jezik 
Szlovenski obrátzeni, k podobnomu tsvitsenu i u vére szlabich a Malyutskich prave priróvnáni 
i accommodováni (Mali catechizmus, 1750); SVETOHO DÁVIDA KRÁLYA A POROKA SZTO 
I PEDZESÁTZ ʼSOLTÁRI. Chtoré: Vedlya Nót Frantzúzkích z Uharszkoho na SZLOVENSZKI 
jazik szú prelosené, a vernim BOSIM szlusebnyikom k duchovnomu usitku zhotovené. A teraz; 
Pervi ráz vidané (1952); Hlasz pobosnoho spévanya. To jeszt: PÉSNE KRESZTZANSZKE na 
Rotsné Svjátki, i k jinsím Svetim Prilesitosztem szporádane. Chtoré: Z Uharszkoho jaziku na 
SZLOVENSKI prelosil. (1752); RADOSZTZ SERTZA POBOSNOHO. To jeszt: Modlitbi ranné 
a vetserné na jeden tídzeny, i insích málo, v chtorích pobosni Tslovek z duchovnú radosztzú 
szlúsi BOHU vetsnou. Chtoré: Jeden z Reformátszkich Kazatelov, z Uharszkoho na Szloven-
szki Jazik prelosil, a tés i od inud zebral, a sz pomotzu verních Uhrov a Szlovákov, k szláve 
Boszkej vitlátsitc dál (1758); AGENDA ECCLESIARUM REFORMATARUM. To jeszt: SZPRA-
VA JAKBI SE MALO V EKLEZIJICH reformatszkích Krisztzitz, Kristusovu Vetseru viszluhova-
tz, Novich manselov prisahatz, Tich chtori prepituju Eccleziu Rozhresovatz. Chtorú: V Uhar-
szkem Jaziku zhotovil Dvojej sztzi hodní Pán ZOVÁNYI GYŚRGY, Superintendent. Z chtoro na 
Szlovenszko prelosil jeden Kazatzel Szlovenski Helvetszkú Confessiu viznavajútzi (1758). Ján 
Stanislav v práci venovanej pôvodu východoslovenských nárečí v tejto súvislosti uvádza, že 

8 Svedčí o tom napríklad Andraščíkova divadelná hra vo veršoch Šenk palenčený (1845) alebo napríklad aj rukopisná 
kniha známa ako Soľnobanská mestská súdna kniha (pozri Sedláková, M.: K problematike foném [h] a [x] v Soľnoban-
skej mestskej súdnej knihe. In Nábělková, Mira (ed.): Varia. 6. Zborník zo VI. kolokvia mladých jazykovecov (Modra-
-Piesok 27. – 29. 11. 1997), Bratislava: 1997, s. 102-106; idem: K jazyku Soľnobanskej mestskej súdnej knihy (1819-
1841). In Pořízka, Petr – Polách, Vladimír (eds): Jazyky v kontaktu/Jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor: 
Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 267-272.). Treba pozna-
menať, že používanie východoslovenského jazyka spolu s nánosmi poľských, ruských (resp. rusínskych, ukrajinských)  
i maďarských lexikálnych prevzatí, ktoré sa do textov miestnej proveniencie dostali z nárečového úzu, utvárali v pred-
spisovnom období na východnom Slovensku podmienky na uplatňovanie kultivovaného východoslovenského jazyka. 
Do tohto okruhu literárnych pamiatok patrí aj Čorbova veršovaná kronika o povstaní roľníkov na východnom Slovensku, 
o epidémii cholery a o poverách a nemravnostiach medzi zemplínskym ľudom z roku 1831. V jej úvode sa dokonca 
hovorí o miestnej podobe kultivovaného jazyka, ktorým hovoria i píšu všetci obyvatelia na východnom Slovensku bez 
rozdielu národnosti: „Ňebudu se ďivit laskavi Slovaňe, | že ja pišem tak, jak mluvi Zemplinčaňe, | i Šarišske, Spiske, 
spolu jedne reči, | jak se do rospravki teto čte, presveči. | Od davna predkove naši tak mluviľi | a mi sme se rečit od 
nich naučiľi. | Magyar Zemko zdoli, a shori Rusnaci, | k tomu blisko maji obidli Polaci. | Od nich mi si slova do reči 
pojčame, | neb zaneprazdneňi s nimi často mame. | Oňi nas a mi jich virozumivame | a jim do jich reči tež slova davame“ 
(citované podľa: Sedlák, Imrich: Andrej Čorba a jeho veršovaná kronika o východoslovenskom roľníckom povstaní  
z roku 1831. In: Nové obzory 12. Košice 1970, s. 379). Treba zdôrazniť, že Slováci, Rusíni i ostatné národnosti žijúce na 
východnom Slovensku vystupovali vo všetkých dôležitých historických momentoch spoločne. Neuskutočnil sa ani jeden 
spoločenský, konfesionálny či ekonomický pohyb, nevznikla ani jedna roľnícka vzbura, ani žiadne iné organizované či 
spontánne hnutie, aby sa na ňom nepodieľali spoločne. Možno tu uviesť tiež napríklad vzbury roku 1614 v Krásnom 
Brode, povstanie východoslovenských stolíc roku 1631 pod vedením Petra Čásara, kurucké i rákociovské povstania 
koncom 17. a začiatkom 18. storočia či východoslovenské roľnícke povstanie roku 1831, v ktorých slovenskí i rusínski 
sedliaci bojovali spoločne (Haraksim, Ľudovít: Z dejín Ukrajincov na východnom Slovensku. Martin: Osveta, 1957,  
s. 3-5; Sedlák, Imrich: Východné Slovensko v letokruhoch národa. Martin: Matica slovenská, 2012, s. 466) Osobitne tre-
ba podčiarknuť, že na východnom Slovensku Slovákov a Rusínov osobitne zbližovala aj príslušnosť k byzantsko-slovan-
skému obradu, cirkevná jurisdikcia, ekonomické a spoločenské podmienky. Existencia byzantsko-slovanskej obradovej 
tradície počas celých storočí jej fungovania sa v tomto prostredí nikdy nevnímala ako cudzia (pozri tu aj Zubko, Peter:  
O dokumente Užhorodskej únie z 24. apríla 1646. In: Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 1, s. 6-7).
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„východoslovenské obyvateľstvo samo považuje svoj jazyk za slovenský, a to nielen dnes, ale 
aj v minulosti.“9 

Samuel Cambel sa počas svojich výskumných ciest po východnom Slovensku osobitne sústre-
dil na etnické a náboženské pomery. Venoval sa etnickému a jazykovému povedomiu veriacich  
a príslušníkov cirkvi byzantsko-slovanskej tradície a zaznamenával pritom aj rozličné zvyky, tradí-
cie, povery a ľudové zvláštnosti. Ako smerodajné kritérium preto odmietol rozdelenie obyvateľstva 
podľa náboženskej príslušnosti, podľa ktorého sa ešte v 18., ba dokonca aj v 19. storočí určovala 
etnická príslušnosť obyvateľov tohto regiónu. Ako závažný možno v tejto súvislosti uviesť fakt, že 
27. júla 1898 S. Cambel navštívil obec Bežovce na východnom Slovensku, kde zapísal rozprávanie 
gréckokatolíka Ďura Halajčika.10 V snahe porovnať jazyk gréckokatolíkov a kalvínov sa 29. septem-
bra 1904 opäť vrátil do Bežoviec a v hostinci v prítomnosti toho istého rozprávača a dvoch kalvínov 
Michala Gajdoša a Michala Železa prezreli text rozprávky znova, a tak potvrdil, že v obci sa jazyk 
kalvínov nijako neodlišuje od jazyka príslušníkov ruskej viery, teda gréckokatolíkov (rusnákov), že 
po slovensky (východoslovenským nárečím) sa hovorí aj v obciach rímskokatolíkov a gréckokatolí-
kov (rusnákov),11 podobne ako aj v prostredí luteránov a kalvínov na východnom Slovensku.12 

Na rozvoj konfesionálneho vzdelaneckého diskurzu v prostredí slovenských evanjelikov  
i gréckokatolíkov v kontexte s používaním jazyka liturgie ako literárneho jazyka poukazuje Ján 
Doruľa vo svojich viacerých štúdiách a sústreďuje sa na paralely medzi bibličtinou slovenských 
evanjelikov a cirkevnou slovančinou v „ústnom používaní, najmä pri spievaní nábožných piesní 
v evanjelickom, resp. v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí“13 a na základe týchto po-
rovnaní konštatuje, že „základom bibličtiny slovenských evanjelikov je tá podoba češtiny, ktorá 
v časoch šírenia luterskej reformácie bola na Slovensku známa predovšetkým v svetskom, najmä 
v administratívno-správnom prostredí, kde pod vplyvom slovenského jazykového vedomia od sa-
mého začiatku jej prenikania na Slovensko podliehala prirodzenej adaptácii.“ Na túto skutočnosť 
upozorňuje aj v súvislosti s používaním cirkevnej slovančiny, ktorá sa podobne ako bibličtina  
„z obradovo-liturgického prostredia šírila aj do svetskej, necirkevnej sféry.“14 Pod vplyvom ja-
zykového úzu a jazykového povedomia sa v prostredí veriacich byzantsko-slovanského obradu 
dlhodobým používaním ustálila a petrifikovala miestna podoba liturgického jazyka ovplyvnená 
východoslovenským nárečím. V tomto kontexte je azda potrebné opäť zopakovať aj naše konšta-
tovanie, že „zjednocujúcim znakom jazykovej identity slovenského národa nie sú rozličné litur-
gické jazyky používané v cirkvách latinského, byzantsko-slovanského obradu či v protestantskom 

9 Stanislav, Ján: Pôvod východoslovenských nárečí. Bratislava: Nákladem Učené společnosti Šafaříkovy, 1935, s. 88.
10 „Rozprával Ďuro Halajčik (Marvay), gréckokatolík. Zápis v Bežovciach v hostinci Ackermana 27. júla r. 1898. Roz-
právač bol vojakom, predpokladal som, že sa na neho veľa rečových cudzotín nalepilo, čiastočne z tej príčiny a čiastočne 
z tej príčiny, aby reč gréko-katolíkov srovnal s rečou kalvínov, 29. sept. r. 1904 došiel som zas do Bežoviec a v hostinci 
Ackermanna v prítomnosti rozprávača a dvoch kalvínov Michala Gajdoša a Michala Železa prezrel som znova celú prí-
poviedku. Zistil som, že v obci kalvini a gréko-katolíci rovnako rozprávajú, a že sú rečové nedôslednosti (na pr. voňi 
piju / voňi pijut, so a co) v celej obci bežné.“ Porovnaj Cambel, Samuel: Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských 
jazykov. Turčiansky Sv. Martin, 1906, s. 412 (zvýraznenie P.Ž.).
11 Zubko, Peter: Liturgické jazyky ľudu Zemplína a Šariša pri kresťanských bohoslužbách v roku 1749. In Žeňuch, Peter 
– Zubko, Peter et alii: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Bratislava: Slavis-
tický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied – Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 47-68.
12 Žeňuchová, Katarína: Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín. Zberateľské dielo Samuela Cambela v kontexte 
výskumu ľudovej prózy na Slovensku. Bratislava – Martin: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Matica slovenská, 
2009.
13 Doruľa, Ján: Bibličtina. In Žeňuch, Peter – Zubko, Peter et alii: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Bra-
tislava: Slavistický ústav Jána Stanislava – Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 13.
14 Tamže, s. 14.
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prostredí slovenských evanjelikov; jeho reprezentantom je totiž hovorená podoba jazyka a tou bola 
a je slovenčina, ktorou sa možno dorozumieť vo všetkých oblastiach každodenného života. Použí-
vala sa vo všetkých nárečových podobách, v ktorých prešla rozličnou mierou kultivácie do podoby 
kultúrneho či kultivovaného nadnárečového útvaru.“15 Ukazuje sa, že liturgický jazyk jednotlivých 
konfesií má významný dosah najmä na religióznu, nie jazykovú identitu jeho používateľov. 

V tejto súvislosti pripomenieme aj zistenie Antona Augustína Baníka, ktorý vypracoval a argu-
mentačne podložil tzv. konfesionálny výklad dejín slovenskej kultúry. Jeho výklad je pevne spätý 
najmä s uplatňovaním sa jednotlivých kultivovaných podôb slovenčiny až do momentu prijatia 
jej celonárodnej kodifikovanej podoby. Počas celého tohto zložitého obdobia vývinu slovenskej 
kultúry možno v dejinách slovenčiny identifikovať rozličné konfesionálne prúdy, kde jazyk cirkvi 
a konfesionálna identita bola významným a určujúcim determinantom kultúrnej identity Slová-
kov: „A. A. Baník rozoznáva v slovenskom konfesionalizme tri navzájom sa podmieňujúce a pre-
línajúce zložky: 1. cirkevnú, ktorá vychádza z presvedčenia o vyššej náboženskej hodnote vlastnej 
konfesie v porovnaní s protivnou konfesiou. Zodpovedá tomu aj typ aprioriórneho myslenia, ktoré 
selektívne vyberá fakty z dejín a súčasnosti a takto dokazuje vyššiu hodnotu, pravosť a pravover-
nosť vlastnej konfesie; 2. národnú, ktorá sa usiluje najmä historickými argumentmi dokázať väčšie 
zásluhy a dôležitosť svojej konfesie pre slovenskú národnú pospolitosť. I táto zložka konfesiona-
lizmu v konečnom dôsledku má za cieľ poukázať na nižšiu hodnotu protivnej konfesie; 3. mate-
riálno-sociálnu, ktorá zahŕňa snahy dosiahnuť materiálne výhody a uplatnenie prostredníctvom 
cirkevnej štruktúry, a to aj v spoločenskom a politickom živote.“16 Práve na príslušníkoch cirkvi 
byzantského obradu slovanskej tradície v priestore západných Karpát vidno, ako sa prelínajú iden-
tifikačné zložky povedomia príslušnosti ku jazykovo-kultúrnemu a konfesionálnemu horizontu. 
Tento aspekt sa v najzápadnejšej časti karpatského areálu zreteľne prejavuje nielen v prelínaní la-
tinského i byzantského konfesionalizmu, ale v istých okamihoch historicko-spoločenského vývinu 
vyšiel najavo aj v podobe pauperizácie alebo zjednodušovania procesov spätých s uplatňovaním 
sa byzantsko-slovanskej tradície v slovenskom etnickom a jazykovom prostredí.17 J. Doruľa v tejto 
súvislosti konštatuje: „Ukázalo sa, že otázka uvedeného vzťahu, konkrétne vzťahu slovenských 
veriacich byzantsko-slovanského obradu k ich etnickej príslušnosti sa niekedy interpretovala v du-
chu spomenutého formalisticky priamočiareho stotožňovania vierovyznania a národnosti, ,ruskej 
vieryʻ s ruskou (rusínskou, rusnáckou) národnosťou. Prameňom tohto stotožňovania bol jazyk by-
zantsko-slovanského obradu, ktorým bola cirkevná slovančina, vnímaná Slovákmi ako ruský (= 
rusínsky, rusnácky) jazyk, resp. ako jazyk vo svojej praktizovanej redakcii bližší jazyku Rusínov 
(Rusnákov) ako jazyku Slovákov. Preto sa aj všetci používatelia tohto ,ruskéhoʻ obradového ja-
zyka, t. j. veriaci byzantsko-slovanského obradu, nazývali rusnáci, bez ohľadu na ich vlastný (aj 
nerusínsky) jazyk, ktorý bol odrazom, atribútom ich etnickej (aj nerusínskej) osobitosti.“18

15 Žeňuch, Peter: Cirkevná slovančina slovenských veriacich byzantského obradu. In Žeňuch, Peter – Zubko, Peter et 
alii: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Bratislava: Slavistický ústav Jána 
Stanislava Slovenskej akadémie vied – Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 36.
16 Pozri Letz, Róbert: Anton Augustín Baník a jeho Dialektická podstata slovenského konfesionalizmu. In: Culturologica 
Slovaca, 2/2017, s. 42.
17 Bližšie k tomu pozri Žeňuch, Peter: Kultúrne stereotypy v byzantsko-slovanskom konfesionálnom prostredí na Slo-
vensku. In: Slavica Slovaca, 2014, roč. 49, č. 2, s. 121-137.
18 Doruľa, Ján: Niekoľko údajov o vzniku, vývine a významoch pomenovaní Rusín, Rusnák a Ukrajina. In Žeňuchová, 
Katarína – Китанова, Мария – Žeňuch, Peter (eds.): Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etno-
lingvistiky. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Институт за български език „Проф. Любомир 
Андрейчин“ при БАН – Slovenský komitét slavistov – Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 
2017, s. 206-207.
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Práve jazyk dolnozemských gréckokatolíkov je preto dobrým príkladom na to, ako mož-
no doložiť splynutie mimojazykovej19, teda konfesionálnej identity s etnickou. J. Štolc k tomu 
faktu uvádza, že tu ide „totiž o starý problém východoslovenských gréckokatolíkov, vyjadre-
ný heslom ,Čo gréckokatolík, to Rusínʼ. Vec je dnes jasná na Slovensku natoľko, že vieme 
bezpečne, že východoslovenskí gréckokatolíci jedni hovoria naozaj nárečím ukrajinským 
(maloruským, rusínskym), ale iní zasa nárečím východoslovenským, zemplínskym. K to-
muto zemplínskemu nárečiu patria aj gréckokatolícki Slováci v Juhoslávii“20 (zvýraznenie 
P.Ž.). V časopise Slavica Slovaca k tomu uvádzame i tieto ďalšie skutočnosti: „Na Slovensku  
a v priľahlej Zakarpatskej Ukrajine, kde sa slovenské autochtónne obyvateľstvo už od 14. – 15. 
storočia identifikovalo so svojím západoslovanským tvarom etnonyma Slovák, na označenie 
etnika východoslovanského pôvodu si utvorilo analogické pomenovanie Rusnák (Руснакъ). 
Pod priamym vplyvom západoslovanského prostredia a susediacej slovenčiny sa pomenovanie 
Rusnák začalo používať nielen ako etnonymum na označenie pôvodného staroruského etnic-
kého elementu, ale aj na označenie spoločenstiev hlásiacich sa k byzantsko-slovanskej cirkvi. 
(...) Treba zdôrazniť aj tú skutočnosť, že ruské obyvateľstvo na Slovensku netvorí kompaktné 
územie, lebo pri dedinách a osadách s ruským obyvateľstvom existujú aj osady autochtónneho 
slovenského obyvateľstva, a tak sa spolu miešajú. Dokonca ani dnes známe rusínske oblasti  
v celej dĺžke Karpát neboli a podnes nie sú jazykovo jednoliate (svedčí o tom napríklad aj va-
riácia podôb spisovných rusínskych jazykov na Slovensku, v Poľsku, v Maďarsku či tzv. ruski 
jazyk dolnozemských Rusnákov založený na dolnozemplínskom slovenskom nárečí a pod.).  
V slovenskom a rusínskom nárečovom prostredí východného Slovenska a v západných Karpa-
toch sa aj jazyk miestnych Rusnákov nikdy neoznačuje pojmom rusínsky jazyk. Slovenské oby-
vateľstvo, ba i sami Rusnáci tento jazyk nazývajú ruski jazyk. (...) V roku 2007 pri realizovaní 
výskumov zameraných na zachytenie vplyvu jazykového vedomia dolnozemských gréckokato-
líkov (používajúcich ako spisovný jazyk dolnozemplínske nárečie) v predpísaných cirkevnoslo-
vanských modlitbách a liturgických textoch sa nám podarilo zaznamenať výpovede responden-
tov, v ktorých dolnozemskí gréckokatolíci svoj jazyk označovali za rus’ki jazik a svoju vieru za 
rus’ku viru. V prostredí slovenských Rusínov sa podarilo tiež zaregistrovať čosi podobné, keď 
respondenti na otázku o konfesionálnej príslušnosti odpovedali, že sú rusnáci, ba aj o svojom 
jazyku hovorili ako o rus’kom jazyku, upozorňujeme, že nie o rusínskom jazyku (v niektorých 
ďalších lokalitách respondenti zjavne rusínskej národnosti na Slovensku uvádzajú, že hovoria po 
rusnácky). (...) Podnes sa aj preto v tomto kontexte stereotypne stotožňuje pojem gréckokatolík  
s pojmom rusnák a v praxi sa tieto termíny prirodzene a plnohodnotne zamieňajú a používajú ako 
synonymá, čo umožňuje označovať za príslušníka východoslovanského jazykového prostredia 
(Rusína i Ukrajinca) všetkých veriacich cirkvi byzantsko-slovanského obradu bez rozdielu ich 
jazykovej identifikácie,“21 vrátane tých, ktorí používajú niektoré z východoslovenských nárečí.

Rusínske (ukrajinské) nárečia na Slovensku zachovávajú všetky typické starobylé vývinové 
jazykové javy, ktoré ich spájajú so všetkými východoslovanskými jazykmi, a zároveň ich tieto 
javy zásadne odlišujú od západoslovanskej skupiny slovanských jazykov. Patrí sem napríklad 
tzv. „polnoglasie“ (-оrо-, -оlо-, -еrе-; rus. a ukr. город, молоко; bielorus. горад, малако), ďalej 
sú to napríklad spoluhlásky č a ž na miestach, kde sa v západoslovanských jazykoch vyskytuje  

19 Ide o javy a procesy, ktoré nesúvisia s jazykom, ale podmieňujú ich politické, konfesionálne i spoločenské normy  
a z mimojazykového priestoru či prostredia zasahujú do fungovania jazyka.
20 Štolc, Jozef: Slovenské nárečie v Juhoslávii, op. cit.
21 Porovnaj Žeňuch, Peter: Kultúrne stereotypy v byzantsko-slovanskom konfesionálnom prostredí na Slovensku.  
In: Slavica Slovaca, 2014, roč. 49, č. 2, s. 121-137.
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c a z/dz za pôvodné *tj, *dj (napr. rus. свеча, ukr. свiча, bielorus. свяча - slov. svieca; rus. межа, 
печь - slov. medza, pec, čes. mez), ďalej je to dôsledné používanie epentetického ľ po perných 
spoluhláskach v spojení s j (napr. bj, pj, mj, vj, porov. rus., ukr., blr. земля, slov. zem, čes. země, 
pol. ziemia). Patrí sem aj osobitný vývin spoluhláskovej skupiny kv-, gv- na začiatku slova 
pred  (slov. kvet, hviezda), z ktorých vo východoslovanských jazykoch vznikli spoluhláskové 
skupiny cv-, zv- (rus. цвет, звезда; ukr. цвiт, звiзда). Rovnako sem patrí aj zjednodušenie spo-
luhláskovej skupiny -dl-, -tl- na -l-, ktorá je spoločná pre celý východoslovanský jazykový areál 
(мыло, сало, плела oproti slov. mydlo, sadlo, plietla) a ďalšie. Rusínsky nárečový komplex tak 
patrí do ukrajinského jazykového areálu a nijako ho nemožno spojiť s niektorým zo slovenských 
nárečí vo východoslovenskom jazykovom priestore. 

Túto skutočnosť treba osobitne podčiarknuť najmä vzhľadom na knižné práce, ktoré prezen-
tujú nesystémový obraz o formovaní východoslovenského jazykového kontextu22 napriek tomu, 
že rozličné úvahy o neslovenskom pôvode východoslovenských nárečí už jednoznačne vyvrátil 
S. Cambel, J. Stanislav, J. Liška, ktorý navyše vo vzťahu k rusínskej kolonizácii východného 
Slovenska konštatuje, že „tá nastala až v dobe, keď východoslovenské osídlenie bolo približne 
v dnešnej forme skončené, takže rusínske susedstvo okrem okolia Užhorodu nemalo nijakého 
podstatnejšieho vplyvu na reč východných Slovákov.“23 Túto skutočnosť dobre dokumentujú 
práve systémové jazykové javy v reči dolnozemských gréckokatolíkov, ktoré sú zhodné s ja-
zykovými javmi v nárečiach východnej slovenčiny.24 Patrí sem napríklad slovný prízvuk, ktorý 
je na predposlednej slabike. V celej hláskoslovnej štruktúre chýbajú dlhé samohlásky. V rusín-
skych nárečiach na Slovensku je naopak voľný, resp. pohyblivý prízvuk. V jazyku dolnozem-
ských gréckokatolíkov podobne ako v slovenských nárečiach na celom východnom Slovensku  
a v celej slovenčine splynulo pôvodné predné i (i) a pôvodné zadné y (y) do jednej prednej hlá-
sky [i]. Z tohto dôvodu sa aj na mieste etymologického *i a *y vyslovuje iba predné [i] (za zadné 
*y sa vyslovuje predné [i]) napríklad v týchto prípadoch: korito, dim, miš, sir, ruki, ribi, sipaňec, 
strina; výslovnosť je rovnaká ako na mieste etymologického predného *i, napríklad: kričec, 
prikľet, pristaš, pokriva, škarupina. Nerozlišovanie predného [i] a zadného [y] pri realizácii 
hlások označených grafémami i, y, º, ð, æ v cirkevnoslovanských liturgických textoch patrí 
tiež k typickým prejavom jazykového povedomia slovenských gréckokatolíkov na východnom 
Slovensku i u dolnozemských Rusnákov. K ďalším prejavom patrí aj vyššie spomínané uplatňo-
vanie ustáleného prízvuku na penultime v zhode s praxou vo východoslovenských nárečiach.25 
V celej východnej slovenčine a podobne aj v jazyku dolnozemských Rusnákov sa príčastie mi-
nulé činné pomocného slovesa byť realizuje v podobe bul, bula, bulo. 

Za pôvodné ť, ď sa v jazyku dolnozemských Rusnákov dôsledne ako v nárečiach 
na celom východnom Slovensku vyskytuje asibilované c, dz, napr. ľudze, dzeci, hutoric, 
šedzec, šidzem, zrucic atď. V rusínskych nárečiach na východnom Slovensku je za také-
to ť, ď buď t, d, alebo ť, ď. Za mäkké sykavky sʼ, zʼ je tu š, ž, napríklad: šeme, špivac, 
šidzem, šidac (spis. sadať, sadnúť si) atď. V rusínskych nárečiach na východnom Sloven-

22 Najnovšie o tom pozri napríklad v monografickej práci Чарский, Вячеслав Владимирович: Русинский язык 
Сербии и Хорватии в свете языковых контактов. Лингвогенетический аспект. МО, Щелково: Издатель 
Маржотин П. Ю., 2011.
23 Liška, Jozef: K otázke pôvodu východoslovenských nárečí s mapou izoglos. Turčiansky Sv. Martin: Matica 
slovenská, 1944, s. 70.
24 Porovnaj k tomu Štolc, Jozef: Slovenské nárečie v Juhoslávii, op. cit.
25 Bližšie o vplyve východoslovenského nárečia na liturgickú cirkevnú slovančinu pozri v štúdii Žeňuch, Peter: Cirkevná 
slovančina slovenských veriacich byzantského obradu, op. cit., s. 27-28.
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sku sú tieto sykavky palatalizované a vyslovujú sa akýmsi i-ovým elementom, napr.: sieno,  
ziima. Spoluhlásky t, d sa menia na c, dz aj v prípade ako cma (tma), dzvere (dvere). Veľ-
mi dôležitým príznakom východoslovenských nárečí je neexistencia polnoglasia v slovách, 
ako vrana, blato, krava, brada, hlava na rozdiel od rusínskych tvarov s polnoglasím vo-
rona, boloto, korova, boroda, holova a pod. Aj na začiatku slova je v jazyku dolnozem-
ských gréckokatolíkov typický západoslovanský jav ako v celej východnej slovenčine za 
praslovanské *orT, *olT je roT, loT róšňe, rokita, rozvora, lokec, vloňi, rožeň a pod. Za 
jerové hlásky je v týchto nárečiach zvyčajne e, napr.: deska, oves, kotel a pod. Treba do-
dať, že nemäkčiace e sa nachádza iba na mieste pôvodnej zadnej jerovej hlásky q v zá-
menách toten, onen a prednej jerovej hlásky ь jeden a tiež namiesto zadného jeru q alebo 
predného jeru ь po posunutí morfematického švíku, kde v slovenčine vznikli slabičné sonóry  
, , napr.: terkac, dirgac, tirvac, veľk, verba.26 Za zadný jer q sa v nárečí uplatňuje aj stried-
nica o výnimočne aj i; napr.: statok, dobytok, ocot, cesnok, diždž. Vokál o v slovách napr.: 
pčola, čolo je výsledkom dispalatalizácie pôvodnej hlásky e (*e > o). 

Za pôvodnú nosovú hlásku ä [ę] v krátkej pozícii sa utvorila striednica e v slovách typu peta, 
pejc, dzevec, pametac, pamec, predzeno. Za pôvodnú nosovú hlásku ä [ę] sa aj vo zvratnom 
zámene sä [sę] uplatňuje systémová zmena na [e], porovnaj viškoľic še. Ďalšou za nosové ä [ę] 
je striednica a (ja/a) spravidla v pôvodne dlhých slabikách napr.: pjatok/patok, robja/roba, 
kľatba. Za nosovú hlásku ô [ǫ] sa v jazyku dolnozemských gréckokatolíkov uplatňuje striednica 
u, napr. zub (zôbq), dub (dôbq), padnu (padô), ruka (rôka), sudca (sôdь±) a pod.

V nominatíve singuláru typu hnuj, kuň, nuž v ďalších pádoch mení -u- na -o-, napr.: hnoja, koňa, 
noža. V privlastňovacích zámenách muj, tvuj sa u mení na o: moho/mojoho, tvoho/tvojoho a pod.

Kompaktne a systematicky sa vyskytujú nepalatalizované praslovanské skupiny spoluhlások 
kv-, gv- (hv-) pred h a i pôvodne diftongického charakteru, napr. kvet (kvitka), hvizda (spis. 
hviezda), hvizdac (spis. hvízdať). Rovnako ako v celom západoslovanskom areáli sa aj tu za-
chovala pôvodná praslovanská spoluhlásková skupina dl, tl (napr.: šidlo, močidlo, kridlo, sadlo, 
ridlo, žridlo, predla, štretla, pľetla) i skupina dn, tn (napr.: padnu, šednu). 

Za spoločný znak so slovenským jazykovým areálom možno pokladať aj reziduálne nezápa-
doslovanské začiatočné i v slove ihla. Za reziduálny staroslovenský prvok pokladáme aj analo-
gické ch, h (pôvodne g a k) za palatalizované š, z a c (po 2. palatalizácii velár), napríklad v lokáli 
singuláru muchoj (spis. muche), nohoj (spis. nohe), rukoj (spis. ruke). Za typický znak, ktorý 
spája východnú slovenčinu s celým slovenským nárečovým areálom, sa pokladá 2. palatalizácia 
pôvodných spoluhlások k a h (g) na c alebo z, napr.: veľk - veľci (spis. vlk, vlci; rus. волки). De-
minutívne tvary podstatných mien mužského rodu sú spravidla zakončené na -ok, menej na -ik: 
sinok (spis. synak), zajačok, veľčok, chlopik, koľik (od kul, spis. kôl), rovnakú príponu -ok majú 
aj dni týždňa pondzelok, štvartok, piatok. Používa sa tiež tvar zámena chtori namiesto chteri. 
Typickým javom je aj realizácia bilabiálneho  za v ako v strednej slovenčine, napríklad: prav-
da, kre, šogor, dzika, chľi; okrem toho sa bilabilálne  vyskytuje aj na mieste protetického 
v ako napríklad un/uon (spis. on), oňi (spis. oni), resp. v nominatínych a akuzatívnych tvaroch 
privlastňovacích prídavných mien, napr. chlopo, Jančo, barano, sino, ženo paplan a pod.“

V kontexte gramatickej rodovej unifikácie, ktorá je typická pre celý východoslovenský ná-
rečový priestor, dochádza k vyrovnávaniu niektorých prípon v rámci deklinačných systémov 
v mužskom, ženskom a strednom rode. Prídavné mená majú v nominatíve plurálu vo všetkých 

26 Pozri o tom bližšie napríklad Pauliny, Eugen: Fonologický vývin slovenčiny. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej 
akadémie vied, 1963, s. 81, 122-123, 161-162.
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rodoch príponu -i: toti dobri chlopi, toti dobri dzeci, toti šumni ženi. Aj prisvojovacie záme-
ná môj, svoj, tvoj, váš majú unifikovanú príponu -o a znejú: mojo dzeci, tvojo dziki, tvojo 
ženi, našo sinove, vašo chlopi a pod. Typickou pre všetky rody v lokáli singuláru je prípona 
-u, napr.: o ercu, kraju, koňu, jarku, dzecku, (ale aj o dzeckoj), popri tvaroch typu v mesce, 
na ňebe. Ďalšou je prípona -oj pre datív a lokál singuláru, napr.: chlopoj, ženoj, duboj, si-
noj, stromoj, psoj, viňicoj, kvitkoj, praśecoj, okoj. V inštrumentáli jednotného čísla mužského 
a stredného rodu sa uplatňuje prípona -om, napríklad: zos chlopom, dzeckom, dzedom, źecom, 
śćescom. S gramatickou unifikáciou rodov súvisí aj spoločná prípona -om v datíve plurálu, 
napr.: dzecom, chlopom, ženom. V inštrumentáli plurálu je zasa spoločná prípona -ami, napr. 
dzecami, ženami, chlopami. Pôvodne duálová prípona -oma sa zachováva v inštrumentáli čís-
loviek, napr. pejcoma, šejscoma, troma, dvoma, štiroma popri pejcmi, štirmi, tromi (chlopami, 
ženami, dzecami). 

Genitív a akuzatív plurálu podstatných mien má príponu -och, napr. dvoch sinoch, duboch, 
dvoch ženoch, troch dzecoch; nominatív plurálu mužských životných podstatných mien má za-
končenie na -e, i -ove napr.: ľudze, hrobare, pekare, šofere, kraľe i kraľove, sinove, panove, 
bratove; lokál singuláru podstatných mien zakončených v nominatívnej podobe na mäkkú spo-
luhlásku má príponu -u, napr. na koňu, na nožu, na loju, na hnoju, na varkoču; nominatív plurálu 
ženských podstatných mien je zakončený na -i, napr.: breskiňi, okuľari, ale aj na -e, napr. košuľe, 
duše, studňe i okuľare (N. sg. okuľara, napr.: vipadla mi jedna okuľara, vo význame „z okuliaro-
vého rámu mi vypadlo jedno dioptrické sklo“). 

Aj v cyrilských rukopisných textoch pochádzajúcich z prostredia východoslovenských 
gréckokatolíkov či dolnozemských Rusnákov možno nájsť vyššie opísané znaky šarišsko-
-zemplínskeho variantu slovenčiny. Uplatňovanie sa jazykového povedomia v textoch vzni-
kajúcich v prostredí byzantsko-slovanskej cirkevnej tradície medzi východoslovenskými 
gréckokatolíkmi i vojvodinskými Rusnákmi je prirodzený a trvalý proces, ktorý sa nedá 
zastaviť a ktorý sa prejavuje v prenikaní jazykového vedomia používateľov do literárneho 
jazyka v rozličných sférach písomnej kultúry poznačeného liturgickou praxou. Začiatky spo-
mínaného procesu možno vidieť už v období šírenia byzantsko-slovanskej tradície v podkar-
patskom priestore. 

Etnicko-konfesionálna identifikácia nositeľov a používateľov východoslovenskej nárečo-
vej podoby slovenčiny nijako nesúvisí so zmenou ich jazykového kódu, ale spôsobili ju iné, 
mimojazykové faktory, najmä konfesionálna identita, ktorá najmä v prostredí Dolnej zeme 
zapríčinila splynutie vierovyznania s etnickou identitou v záujme zachovania vlastných osobi-
tostí, ktorými sa dolnozemskí Rusnáci odlišujú od pravoslávnych Srbov, s ktorými ich spájala 
najmä rovnaká obradová forma, a tiež od slovenských protestantov, od ktorých sa dolnozemskí 
gréckokatolíci líšili najmä vo viere i obrade. Katolícki Slováci na Dolnej zemi sa prispôsobili 
väčšinovému konfesionálnemu prostrediu a splynuli buď s Chorvátmi alebo Maďarmi. 

Gréckokatolícki Rusnáci a slovenskí protestanti na Dolnej zemi si svoju jazykovú identitu 
zachovali najmä vďaka konfesionálnej zložke svojej identity, ktorá im umožnila rozvíjať svo-
ju kultúrnu identitu v tesnejšom či voľnejšom spojení s jazykovo-kultúrnym vývinom vo svo-
jej materskej krajine, na Slovensku. 

Príloha
Ako príklad prenikania jazykového povedomia dolnozemských Rusnákov a východosloven-

ských gréckokatolíkov do písomných pamiatok spätých s religióznym prostredím možno uviesť 
dva príklady. Prvým je text piesne zapísanej v Cyrilskom rukopisnom spevníku Jánoša Tótha z ro-
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ku 1828, v ktorom popri iných piesňach v miestnom východoslovenskom nárečí sa na fol. 34r-35v 
nachádza text piesne v šarišsko-zemplínskom variante kultúrnej (kultivovanej) slovenčiny.27

Phsnь. Podobenq Rádujsä Mr++ðe
Axq slisce krescane, | libezne spivane, |
verne pozdravu§me | tu nebecku panú. ||
Marðe Marðe meno preslavne | Meno preli1bezne |
Matki1 svatej | Povèanskej. ||
Takq krasna denðce | Vsego šveta svьºce, |
Takq lúbezne svi1ti1 | Co nebeske kvi1ti1. ||
Nadq sluncemq äsnhša | Nadq zvi1zdu kraši§ša |
Panði vsego svyta | Takq slavne prosvi1ta ||
Polne potešenði | Na nebi1 na zemli1 |
Edi1na wbrana, | Nadq nami1 gri1šni1ma ||
Nadq všicki svati1, | Slavne vi1višena, |
Axq polna mi1losty, | Matka svata bolesna. ||
Na nebьº na жemьº, | Kralovna zvolena |
Ïtq svatej troici | Estь korunovana. ||
Prosi6 oã…staviène, | Synaèka milego, |
By neraèilq trescacq | Lúdu krescanskogo. ||
Nemoжu vimluvítq, | Velíke mi1losti1, |
Matki1 svatej bolesnej, | Ej oã…priMnosti. ||
Veli1ki1xq gri1šni1kovq | Ze všej stranq pri1íma, |
Vshmq panenskimq plaòemq | Cali1 švetq pri1kriva. ||
Axq krescane vernði, | SerceM volajme, |
Matku svatu bolesnu | Verne pozdravujme. ||
Axq Matièko mila, | Slišq našo volane, |
ToteN èasq presmutni1 | Zmilu§še nadq nami1 ||
raèi1šq nasq ï moru, | Ï vojni1 xrani1ti6, |
raèi1šq za nasq tvogo | Sinaèka prosi1ti1. ||
Vydi1šq w Mati11èko, | Presmutnu krai1nu, |
ze všei1 stranq bi1dami1, | Groжne wklú1èenu. ||
Axq raèišq pocešicq | Ty presmutne vdovi |
a drobnði1 ši1roti1, | V tej oãgerskej жemi1. ||
Ktori1 pozostalh | Velkimq suжenh, |
toti1 roki1 smutne | K tej oã…gerskej жemi. ||
Lebo ixq na ti1ši1cq, | Tu krati1 zostalo, |
Velo male ceci | W…coxq nepoznalo. ||
Zmi1luj še, zlítui1 še | Matièko premíla, |
Butь tymq šírotomq | Matka milosti1va. ||
Raèišq i1xq xrani1ti1, | Ïdevšego zlego, |
Raèi1šq za nhxq prosi1cq, | Synaèka mi1lego. ||
Budešq pozdravena, | Matko svata bolesna, |
Spolu s Kri1stomq panemq, | Aжq na veki1 amenq. ||
Konecq.

27 Príklady sú prevzaté zo štúdie Žeňuch, Peter: Patria cyrilské paraliturgické piesne do kontextu slovenskej kultúry? In: 
Slavica Slovaca, 2008, roč. 43, č. 2, s. 97-107.
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Druhý príklad preberáme z rukopisného súboru textov z Keresturského rukopisu z roku 1893. 
Rukopisný zborník legiend o pozemskom živote a strastiach Ježiša Krista a Bohorodičky je na-
písaný cyrilikou v zemplínskom nárečí. Vznikol v prostredí dolnozemských gréckokatolíkov 
vo Vojvodine v Ruskom Krsture. Text pamiatky tvorí opis strastí Ježiša Krista od jeho príchodu 
do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu až po slávne vzkriesenie na nedeľu Paschy. Rukopis obsahuje 
rozprávanie aj o počte rán, ktoré Ježiš Kristus vytrpel, kým umrel na kríži, a opis troch najťažších 
bolestí a útrap, ktoré Kristus musel strpieť do svojej telesnej smrti. Za týmto rozprávaním na-
sleduje opis apokryfných udalostí o počatí Bohorodičky sv. Annou, ďalej sa opisuje obetovanie 
Bohorodičky v chráme podľa židovskej tradície a opis jej života a jej skutkov do 12. roka, ktoré 
Panna Mária strávila ako prvorodená dcéra Joachima a Anny v chráme. Rukopis obsahuje aj opis 
života Máriinho snúbenca Jozefa, opis udalosti zvestovania Bohorodičke a opis udalostí spätých  
s Kristovým narodením, ďalej s krstom Ježiša v Jordáne a opis stretnutia Pána so starcom Sime-
onom a prorokyňou Annou. Text rukopisu sa na tomto mieste končí, hoci za textom zostalo ešte 
pomerne veľa prázdnych strán. Autor (pisár) Ján Moskaľ z Kocury pravdepodobne už rukopisnú 
knihu nedokončil. Z rukopisu vyberáme úryvok, ktorý je publikovaný vo štvrtom zväzku edície 
Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae:28

A Petro še zalálь жe nьezna togw& èelovhka anh nhgda egw& nьe vi\dcelq: ïkalь vonq:  
A potomq druga sluжnhca zaжq na vratoxq skri\èela na Petra vydhla somq togw& èelovhka 
жe xodylq za Xr+tomq: a Petro še i\ drugírasq Xr4ta ïreknulь: a\ zapravdy å¡ neznaú togw& 
èelovhka Ði+sa: A potomq slugove w2gnä kladlh na dvore i\ zogryvalh še bw& bulo жímnw& mrazь 
bulь: a Petro pošolq še zogracq pomeжdu slugw&xq a i\ tamq pri\šla nьevesta e2dna i\zьkri\èela\ 
naglasq na\ Petra: Zapravdy ty esði Galðlejtänínq U¡èeníkq Ði+sovq bw\ i\ bešeda tvoä å¡vi\ tä: 
a Petro trecyrazь poèalše klätysä жe nьezna togw\ èelovhka Ði+sa: - ta ï slugw&xq pošolq 
dorazь Petro do xiжi\ gdi\ Xr+tosq жe to vonq e2òe egw& a&nh nevhdhlq: a da vi\dh e2gw& å……kq da 
mьe zna egw&: Petro na vrata xi\жni\ a\ kogutq zašphvalq: a\ Ði+sq poznalq Bostvomq svoi\mq 
жe Petro za nhmq xodcy, i\ w2gladnulše Ði+sq Xr+tosq: nazadq na Petra: A ketq by Xr+tosq na 
Petra nьe popatrelq: to bi\ Petro i\ éòe by grhxi\ pri\mnw&жelq: i\ èðj by vozvrati\lq by sä 
ïnhxq: egda bw& pri\detq neèestyvðj vo glubi\nu zolq i\ neradi\tq: govori\tq pi\sanðe:

Воеводинские руснаки и словацкие руснаки: языковое, конфессиональное и 
этническое самосознание в сравнении

Peter Žeňuch

Реферат принесет цельную точку зрения на язык руснаков в Воеводине в сравнении с народным языком 
словацких грекокатоликов (руснаков) в восточной Словакии. Значительную часть реферата составляет 
суммаризация результатов существующих многолетних лингвистических исследований в среде грекокатоликов 
в Воеводине в сравнении с языком словацких грекокатоликов в восточной Словакии. Частью презентации этих 
лингвистических исследований будет и описание стереотипов, сложившихся на основе внеязыковой, главным 
образом этноконфессиональной (само)идентификации представителей грекокатолической церкви в Воеводине 
в сравнении с этнолингвистическим и религиозным самосознанием верующих византийско-славянской церкви 
в восточной Словакии.

28 Женюх, Петер: Источники византийско-славянской традиции и культуры в Словакии / Pramene k byzantsko-
-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. IV. Bratislava: Sla-
vistický ústav Jána Stanislava SAV – Pontificio Istituto Orientale – Slovenský komitét slavistov – Centrum spirituality 
Východ-Západ Michala Lacka, 2013, s. 280.
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JURAJ GLOVŇA*

Stav vojvodinskej slovenčiny ako enklávneho jazyka

GLOVŇA, J.: The Development State of Vojvodina Slovak as an Enclave Language. Slavica Slovaca, 53, 2017, 
No. 3-4, pp. 86-93 (Bratislava).

The paper aims to capture the current state of Vojvodina Slovak as an enclave language in Serbia in regards to the 
latest dynamic processes at the level of its phonetic, grammatical, lexical and pragmalinguistic functions. The study 
examines the development tendencies of the Vojvodina Slovak language against the background of the strong pressure 
of Serbian. It appears that the written form of Vojvodina Slovak used in public communication, especially in print, elec-
tronic media and publishing, is strongly influenced by Standard Slovak codified in Slovakia. At the same time, it retains
its own „Vojvodina attributes“ resulting from the underlying dialect and bilingual context. 

Slovak in Vojvodina as an enclave language, development dynamics, Serbian as a state language, bilingual situation, 
sociolinguistic characteristics.

Slovenčinu vo Vojvodine možno dnes označiť ako minoritný jazyk v silnej pozícii.1 Na zá-
klade dostupnej odbornej literatúry2 možno usúdiť, že vojvodinská slovenčina ako celok si pl-
nila v minulosti a aj dnes si plní svoju základnú komunikačnú funkciu: dorozumievaciu. Počas 
takmer tristoročnej enklávnej existencii3 si uchovala vcelku – obrazne povedané – dobrú kondí-
ciu. A to najmä preto, že vždy dobre slúžila ako najprirodzenejší nástroj dorozumievania medzi 
príslušníkmi slovenskej minority. Pre jej dnešný stav bola rozhodujúca hovorová4 podoba.

* Prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty, Univerzita Konštantína Filozofa, 
Štefánikova 67, 949 74 Nitra.
1 Pozri Kralčák, Ľubomír: Slovenčina v pohybe. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2015, s. 66-67.
2 Súčasnej slovenčine vo Vojvodine sa venoval autor príspevku v niekoľkých štúdiách. Napríklad Glovňa, Juraj: Vojvodin-
ská slovenčina v procese európskej integrácie. In Gorjanc, V. (ed.) Slovanski jeziki iz preteklosti v prihodnost. Ljubljana: 
Univerza v Ljubljani, 2012, s. 75-78 – Vplyv srbského jazyka na preberanie cudzích slov do vojvodinskej slovenčiny. 
In Dudok, Miroslav (ed.): Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoističnoj i srednjoj Evropi. Novi Sad: 
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2012, s. 77-84; Znaky spisovnej slovenčiny vo Vojvodine. In Dobríková, 
Mária (red.): Universitas Comeniana. Philologica LXXIII. Bratislava: Univerzita Komenského 2014, s. 239-244; Súčasná 
vojvodinská slovenčina v médiách a vo verejnom styku. In Kralčák, Ľubomír (red.): Súčasná slovenčina v srbských a slo-
venských elektronických médiách. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2015, s. 30-37. Za reprezentatívne zistenia 
možno pokladať výsledky bádania M. Dudka (Zachránený jazyk. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2008, 206 s.), ktorý 
skúmal pulzačné vektory enklávnej slovenčiny v rámci teórie pluricentrického vývinu modernej slovenčiny, a práce vyni-
kajúcej znalkyne vojvodinskej slovenčiny M. Myjavcovej. Spomeňme v našej súvislosti aspoň jej dve publikácie: Sloven-
ská jazyková čítanka. O slovenskom jazyku vo Vojvodine. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2009, 234 
s. a O slovensko-srbskom bilingvizme vo Vojvodine. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2015, 164 s.
3 Prvý doklad o príchode Slovákov do Vojvodiny je z roku 1745, keď Matej Čáni privádza stodvadsaťosem slovenských 
rodín do Petrovca na vtedajšie futocké panstvo. Slováci sa do ďalších osád sťahujú buď priamo zo slovenských stolíc alebo 
aj sekundárne a terciárne z uhorských stolíc alebo z novozaložených dolnozemských osád. Príčinou vysťahovalectva bola 
predovšetkým zlá ekonomická situácia v Uhorsku, náboženské prenasledovanie (vysťahovalci boli vo väčšine príslušníkmi 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Mária Terézia im sľúbila náboženskú slobodu, ak zaujmú miesta v Turkami 
spustošenej krajine na tzv. Vojenskej hranici s Osmanskou ríšou). J. Botík (Slováci vo Vojvodine. Premeny svojbytnosti 
enklávneho spoločenstva. Nový Sad: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, v tlači) v tejto súvislosti píše: „Na rozhra-
ní 17. a 18. storočia žilo na území Slovenska okolo jedného milióna obyvateľov. Približne jedna pätina tejto populácie sa 
v priebehu 18. storočia vysťahovala z územia Slovenska do južných častí Uhorska, do ktorého Slovensko vtedy prináleža-
lo. Odhaduje sa, že tento masívny migračný prúd strhol okolo 40 tisíc slovenských rodín a približne 200 tisíc osôb.“
4 Pod pojmom hovorová slovenčina rozumieme tú podobu, ktorú používali Slováci v každodennom styku a ktorá bola na začiatku 
osídľovania napospol nárečového rázu. Termín „hovorená slovenčina“ označuje protiklad k pojmu „písaná podoba slovenčiny“.
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Jazykovú situáciu istého spoločenstva možno charakterizovať pomocou troch okruhov otá-
zok,5 dotýkajúcich sa vlastného jazykového (vnútrojazykového) rozmeru, medzijazykového 
rozmeru a napokon mimojazykovej dimenzie. V príspevku sa budeme venovať najprv mimo-
jazykovým otázkam. Dnešná slovenčina v Srbsku (vrátane spisovnej slovenčiny) má priaznivé 
podmienky na svoj rozvoj. Politický a právny systém Republiky Srbsko umožňuje národnost-
ným menšinám slobodne pestovať a ochraňovať svoj jazyk a kultúru a poskytuje im primeranú 
finančnú podporu6. Pozitívnu úlohu tu zohráva aj postoj väčšiny majoritného obyvateľstva, kto-
rí nemajú nepriateľský vzťah k Slovákom a k slovenčine. Isto aj preto, že vojvodinskí Slováci 
sú lojálni k Republike Srbsko. Sú aktívni bilingvisti (najmä mladá generácia), ktorí v úradoch, 
vo verejnom styku a aj v súkromných rozhovoroch so Srbmi používajú srbčinu. Slovenský ja-
zyk vo vzťahu k srbskému jazyku ako štátnemu jazyku nie je v konkurenčnom, lež v koopera-
tívnom vzťahu.

Pre jazykovú charakteristiku dnešnej vojvodinskej slovenčiny sú však rozhodujúce dve di-
menzie: medzijazyková a vnútrojazyková. Obe navzájom v prípade vojvodinskej slovenčiny 
súvisia. Slovenčina od príchodu Slovákov na Dolnú zem7 sa realizovala predovšetkým v úst-
nej hovorovej podobe. Avšak slovenskí vzdelanci sa intenzívne zaujímali o osudy slovenčiny 
na Slovensku. Zaujímala ich Bernolákova, no najmä Štúrova kodifikácia. Tak prenikala do Voj-
vodiny postupne spisovná slovenčina, a to najprv v písanej podobe ako médium slovenského 
písomníctva8, hneď na to aj v hovorenej podobe.

Z vlastného jazykového hľadiska je slovenčina vo Vojvodine charakteristická tým, že v čase 
príchodu Slovákov na Dolnú zem mala výsostne nárečovú podobu, a to podľa toho, odkiaľ usad-
líci prišli. Išlo prevažne o južnoslovenský nárečový typ zo stredoslovenského regiónu.9 Postupne 
sa však vnútornou migráciou vo Vojvodine jednotlivé typy premiešavali a navzájom ovplyvňovali 
do takej miery, že dnes zo štruktúrneho a lexikálneho tu nie je také nárečia, ktoré by malo svoj ek-
vivalent na Slovensku.10 Navyše sa vsúvali do tejto podoby slovenčiny srbské jazykové prostried-
ky ako bezprostredný dôsledok kontaktového spolužitia majoritného a minoritného jazyka. 

Paralelne s miešaním nárečí sa etablovala spisovná slovenčina, ktorá bola permanentne 
ovplyvňovaná – a tak je to dodnes – nárečovým podložím tejto hovorovej variety. Z vnútrojazy-
kového hľadiska možno teda konštatovať, že spisovná slovenčina vo Vojvodine je oproti svojmu 

5 Pozri Kačala, Ján: Spisovná slovenčina v 20. storočí. Bratislava: Veda, 2001, s. 72-76.
6 Slovenskú menšinu v Srbsku podporuje aj Slovenská republika prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahra-
ničia, a to najmä formou dotácií.
7 Historický termín Dolná zem má niekoľko významov. Tu máme na mysli južné územie Uhorska na území dnešného 
Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Srbska, ktoré sa stalo po vytlačení Turkov centrom veľkej vnútornej migrácie oby-
vateľstva. Dnes žije podľa posledného sčítania obyvateľstva vo Vojvodine asi 52 000 Slovákov.
8 Napríklad S. Koruniak v práci Dejiny spisovnej slovenčiny v prostredí vojvodinských Slovákov v medzivojnovom 
období. [Dizertačná práca]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2017, 234 s. preskúmal spisovnú slovenčinu 
v prostredí vojvodinských Slovákov v medzivojnovom období. 
9 Etnograf J. Botík (Slováci vo Vojvodine. Premeny svojbytnosti enklávneho spoločenstva, op. cit., v tlači) píše: „Na-
prostá väčšina vysťahovalcov, ktorá v 18. storočí smerovala z územia Slovenska do južných častí Uhorska, sa grupovala 
z príslušníkov slovenského etnika. Len v malom počte boli medzi nimi zastúpení aj Rusíni z východného Slovenska 
a Maďari z oblasti Palócov na slovensko-maďarskom etnickom rozhraní. Odchodom na Dolniaky, ako sa v tom čase 
zvykol tento migračný pohyb označovať, bolo zasiahnuté takmer celé Slovensko. Avšak najpočetnejšie skupiny odchá-
dzali na Dolnú zem z najjužnejšie ležiacich regiónov – z Bratislavskej, Nitrianskej, Hontianskej, Novohradskej, Gemer-
skej a Zemplínskej stolice. V menšom počte sa vysťahovávali aj z oblastí Trenčína a Myjavy, taktiež z Turca, Liptova, 
Kysúc, Oravy, Spiša a Šariša. Na Slovensku nebolo takej stolice, ktorej obyvatelia by neboli zastúpení na osídľovaní 
vyľudnených oblastí dolného Uhorska. Avšak ťažiskovými regiónmi, z ktorých odchádzal najväčší počet vysťahovalcov, 
boli Novohradská a Hontianska stolica, s čiastočným presahom do Zvolenskej a Gemerskej stolice.“
10 Pozri napríklad Marićová, Anna: Slovník pazovského nárečia. Bratislava: ESA, 2011, 241 s.
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vzoru na Slovensku obohatená o nárečové prvky špecifické pre vojvodinskú hovorovú varietu 
a že tento stav je prirodzeným dôsledkom špecifickej sociolingvistickej situácie enklávneho ja-
zyka. Nárečové prvky zasahujú do všetkých jazykových rovín. 

Vnútrojazykový rozmer úzko súvisí s medzijazykým rozmerom. Srbčina ako štátny jazyk 
majority vyvíja veľký tlak na minoritnú slovenčinu, čo vyplýva zo sociolingvistickej situácie, 
ale aj zo skutočnosti, že srbčina a slovenčina sú blízke slovanské jazyky, a to tak geneticky ako 
aj morfologickotypologicky. Vojvodinská slovenčina (či existovala ešte ako druh čistých sloven-
ských nárečí, alebo neskôr v podobe špecificky zmiešaných nárečí) vždy preberala zo srbčiny 
jazykové prostriedky, najmä lexikálneho rázu. A tie sa dostávali postupne z hovorovej variety aj 
do spisovného jazyka. Tu je však dôležité skonštatovať, že veľa srbizmov v dnešnej spisovnej 
slovenčine v médiách a vo verejnom priestore sa dostalo do nej priamo zo srbčiny. Súvisí to 
s tým, že slovenskí novinári sú pri promptnom preberaní správ odkázaní predovšetkým na srbské 
mediálne zdroje. V nich sa môžu objaviť lexémy, ku ktorým nevie novinár „v rýchlosti“ nájsť 
správny slovenský ekvivalent a tak uvedie do slovenského textu srbizmus. 

V príspevku prierezovo ukážeme podľa jazykových rovín, aké diferenčné jazykové 
prostriedky oproti spisovnej slovenčine na Slovensku sa môžu v novinárskych textoch objaviť 
a že ich zdrojom je buď vnútrojazyková dimenzia (predovšetkým prvky slovenského nárečo-
vého rázu alebo „sprostredkované srbizmy“) alebo medzijazyková dimenzia (predovšetkým 
všetky typy srbizmov, ktoré sa preberajú priamo zo srbčiny). Analyzovali sme jednak elektro-
nické médiá (slovenské vysielanie Vojvodinského rozhlasu a televízie, vysielanie lokálnych te-
levízií a rozhlasov), periodickú tlač (Hlas ľudu, Rovina, kalendáre) a rôzne kultúrne artefakty 
(jazyk konferencierov na kultúrnych podujatiach, príhovory verejných činiteľov na politických 
mítingoch11 a pod.)

Vo zvukovej rovine je príznakové dôsledné používanie (okrem Pivnice a časti Selenče) hlá-
sky „ľ“ v silných [ľúbiť, ľavý], ale aj v slabých pozíciách [aľebo, ľist] tak, ako je to kodifikované 
na Slovensku. Rozdiel je v tom, že vojvodinskí Slováci „mäkčia“ aj v cudzích slovách, čo sa 
v spisovnej slovenčine na Slovensku pokladá za porušenie normy: [toľerovať, koľega, kriminaľi-
ta, ľiteratúra, teľefón, ľexika]. M. Dudok12 pokladá takto realizovanú výslovnosť za prehlbovanie 
etnosignifikatívnej funkcie, ale zároveň za signál vysokého stupňa zdomácnenia cudzojazyčných 
lexikálnych jednotiek, ktoré sa dostávajú do vojvodinskej slovenčiny aj prostredníctvom srbské-
ho jazyka. Z ďalších diferenčných segmentálnych javov môžeme uviesť mäkčenie koncového 
-t v číslovkách na -desiat: [peďesiať], postupujúcu monoftongizáciu slovenskej dvojhlásky „ô“ 
[mój, vóbec], časté vyslovovanie hlásky „h“ ako „ch“[hit = xit, humanistický = xumanistický] 
najmä v cudzích slovách prevzatých priamo zo srbčiny, ale aj opačnú výslovnostnú alternáciu 
ch/h: chuligán = huligán, nerešpektovanie kodifikovaných spoluhláskových alternácií typu Pl-
zeň/plzenský [laliťský] a ďalšie.13 V prozodickej rovine sa pod vplyvom srbčiny rozrušujú ustá-
lené intonačno-rytmické štruktúry, vznikajú prestávky – rázy, čím sa narúša legátová (viazaná) 
výslovnosť a realizuje sa tzv. písmenková výslovnosť.

V morfologickej rovine sú príznakové posuny v gramatickom rode, najmä v cudzích slovách, 
ktoré vojvodinská slovenčina preberá prostredníctvom srbčiny: ten auto; pekný video; ten gerber; 

11 Jazyk politických vystúpení súčasných politikov slovenskej menšinovej scény vo Vojvodine preskúmal a zhodnotil 
Koruniak, Samuel: Politický prejav Slovákov vo Vojvodine ako odraz hovorenej slovenčiny. In Kralčák, Ľubomír (red.): 
Súčasná slovenčina v srbských a slovenských elektronických médiách, op. cit., s. 116-130.
12 Pozri Dudok, Miroslav: Zachránený jazyk, op. cit., s. 130.
13 Tamže, s. 124-130.
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tá gymnázija; ten analgetik.14 Posun v gramatickom rode sme však zaznamenali aj v domácich 
slovách. Frekventované spojenie člen Európskej únie sa pod vplyvom srbčiny (članice Evropske 
unije) používa vo Vojvodine výhradne v ženskom rode: Na akcii sa zúčastnilo sedem členiek EÚ  
(= členov, členských štátov). Ako príklad na posun v gramatickej kategórii čísla uvádzame spojenie 
v procese európskych integrácií (pod vplyvom srbského spojenia proces evropskih integracija); na 
Slovensku sa používa v singulári, por. aj Europäische Integration, European Integration.15 

Hojné sú interferencie v používaní predložiek. Jedna forma predložky môže mať v oboch ja-
zykoch odlišný význam, iné použitie či inú distribúciu: Písať na slovenskom jazyku = po sloven-
sky), Hračky za deti bez rodičov (= pre deti), To je nový liek pre liečenie zvierat (= na liečenie). 
Slovenské predložkové vyjadrovania prísloviek času, napríklad dní v týždni sú predložkové, vo 
vojvodinskej slovenčine bezpredložkové: Sobotou a nedeľou chodíme do kostola (= v sobotu 
a v nedeľu), Utorkom ráno máme cudzí jazyk (= v utorok).16 V morfológii vojvodinskej hovo-
rovej slovenčiny sa ináč používajú zvratné a nezvratné slovesá, a to podľa srbského vzoru: Srb-
sko sa hraničí s Maďarskom. (= hraničí); Vlani sa porodila. (= porodila); My sa iba žartujeme.  
(= žartujeme); Spomenul som sa (= si) aj na to. alebo opačne: Ja učím na skúšku. (= učím sa); 
Súčasná agrárna politika datuje z roku 2001 (= sa datuje).

Diferenčným prvkom v rovine morfematickej štruktúry je z pohľadu dnešnej spisovnej 
normy na Slovensku posun slovies zo VI. časovacej triedy podľa vzoru pracovať (teda s mo-
difikačnou, resp. derivačnou morfémou -ov- ) do I. triedy podľa vzoru chytať: pripravovať → 
„priprávať“. Tvary „priprávať“, „oprávať“, „vyslobádzať“ sú z hľadiska normy nenáležité. 
Príklad: Smiech uľahčuje človekovu psychu (= ľudskú psychiku), vyslobádza (= vyslobodzu-
je ) kruté srdce. Pod vplyvom srbčiny dochádza k rozličným kontamináciám v bezpredložko-
vých aj predložkových gramatických väzbách: Írske rodiny vládli mestom (= mestu, v meste)  
v 13. storočí. – Mesto Bruggy je známe po čokoládach, čipke a pive (= vďaka čokoláde, čipke 
a pivu). – Cafetin Gold je najlepší pre obranu od chrípky (= na obranu pred chrípkou).

Pre vojvodinskú slovenčinu je typické tvorenie slovies v imperfektizačnej funkcii príponou 
–úva-. Popri tvaroch frekventatív typu usporadovať → usporadúvať máme často hovorové ex-
presívne tvary („poďakúvať“) aj nenáležité tvary („praxúvať“) a iné časté formy: „napreduvať“, 
„pripravuvať sa“, „zbľižuvať sa“, „prešuvať“ atď. Príklady: V tomto čísle trochu viac priestoru 
venúvame (= venujeme) divadelnému ochotníctvu.

Derivatológia. Pri porovnávaní vojvodinskej slovenčiny a slovenčiny na Slovensku sa 
v oblasti derivačných štruktúr ukazujú ako nápadné diferencie v prefixálnom tvorení slovies. 
Nezhôd je tu veľa, opísala ich v monografii A. Marićová.17 Vo Vojvodine sú bežné slovesá: 
zakončiť školu (= skončiť); narúšanie ľudských práv (= porušovanie); utratiť syna (= stratiť 
syna). Príklad: Vo vojne mesto utratilo (= stratilo) väčšinu obyvateľstva. K zámenám dochá-
dza aj pri sufixálnom tvorení substantív, avšak v oveľa menšej miere. Používatelia nerozlišujú 
vždy presne významy sufixálnych formantov v onomaziologických štruktúrach slov: záhrad-
-ník (= profesia) ↔ záhradk-ár (= človek, ktorý sa zaoberá záhradkárstvom ako koníčkom). 
Ďalší príklad naznačuje nepochopenie významového rozdielu medzi derivátom cukráreň  
(= poslastićarnica) a kompozitom cukrovar (= fabrike šećera): Cukráreň nám mnoho trhá 

14 Myjavcová, Mária: Slovenská jazyková čítanka. O slovenskom jazyku vo Vojvodine, op. cit., s. 181.
15 Pozri Glovňa, Juraj: Vojvodinská slovenčina v procese európskej integrácie, op. cit., s. 75-78. 
16 Marićová, Anna: O jazyku. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2011, s. 105.
17 Marićová, Anna: Slovesné predpony v slovenčine a srbčine. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 
2008, 137 s.
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z profitu. Z derivatologických diferencií hodno spomenúť používanie prechyľovacej derivač-
nej morfémy -ová pri tvorení ženských priezvisk. Na Slovensku sa ženské priezvisko používa 
v texte s náležitou koncovkou slovenského prechyľovania.18 Reálne sa to rešpektuje aj vo 
Vojvodine, ak ide o slovenské mená: Marićová, Makišová, Uhláriková, Týrová etc. Menej 
však už platí zásada, že v slovenskom kontexte sa musia rešpektovať zákonitosti slovenského 
jazyka aj pri cudzích menách, ktoré v pôvodnom jazyku nemajú prechyľovaciu koncovku (čo 
je napríklad aj prípad srbčiny), resp. pri menách, ktoré v matrike nemajú zapísanú koncov-
ku -ová: K informátorom som sa dostala vďaka miestnej profesorke hudby Anne Ďurďević  
(= Ďurďevićovej), bez ktorej by som nezistila...

Medzi špecifické (nenáležité) derivačné postupy, ktoré vznikli sufixáciou, patria napríklad 
tieto lexémy: klubáš (= člen klubu); ekonomista (= ekonóm); rekreantívec (= rekreant); investi-
tor (= investor). Ďalej sa neuplatňujú náležité adjektívne derivačné morfémy pri adjektiváliách 
cudzieho pôvodu: Novosadský jazz (jazzový / džezový) festival. – Správy zo sveta metal (= meta-
lovej) hudby. – Bol som na blues (= bluesový) festivale. – Viktor Ušiak je mladý rap (= repový) 
hudobník. Uvedené nesklonné formy sa priečia duchu slovenského jazyka. Vyskytujú sa v hu-
dobných žánroch a sú zväčša anglického pôvodu.

Vo Vojvodine je celá séria slov, ktoré vznikli sufixáciou pomocou cudzej prípony –iáda / 
ijáda. Sú to dejové substantíva, ktoré vyjadrujú spoločenské akcie súťažného rázu a ktorých 
objektom je substantívum v onomaziologickej báze. Často sú to názvy, ktoré súvisia s prípravou 
jedál z oblasti gastronómie: klobasiáda, sarmiáda, kuleniáda, kifliáda, tortiáda, kolačiáda, fazu-
liáda, rakijada. Na Slovensku sme také produktívne tvorenie dejových substantív s formantom 
–iáda zaznamenali len okrajovo (šarkaniáda). Túto časť slovotvornej dynamiky vo vojvodinskej 
slovenčine podrobne analyzovala A. Makišová.19 

V syntaktickej rovine sú príznakové formou aj frekvenciou konštrukcie z nárečového 
základu slovenčiny s posesívnym benefaktorom ako treťoplánovým participantom typu: 
Ivan mi je bratom. Príklad: Ak sú vám ruky (= máte ruky) suché a dopraskané, natrite si ich 
kávovou usadeninou. – Ostatní sú zovšadiaľ, takže mu je múdrejšie (= je pre neho) naučiť 
sa centrálny jazyk. V týchto príznakových konštrukciách sa odráža rýdzo nárečové podlo-
žie. Podobne časté sú pod vplyvom stredoslovenských nárečí vety typu, keď pri podmete 
so základnou nesklonnou číslovkou od päť vyššie nie je slovesný prísudok v tvare 3. osoby 
jednotného čísla stredného rodu, resp. adjektiválium v slovesno-mennom prísudku v tomto 
type konštrukcie nemá podobu genitívu plurálu: Minulý rok bolo upratané (= uprataných) 56 
percent územia. 

Vojvodinská slovenčina nadužíva komparatív na úkor superlatívu pri stupňovaní prísloviek: 
frekventované sú spojenia typu čím lepšie miesto spojení čo najlepšie. Príklad: Prvé narodeniny 
dieťaťa sa každý snaží osláviť čím krajšie (= čo najkrajšie). – V hľadaní čím správnejšieho (= čo 
najsprávnejšieho) výrazu...evokujú mytologické kontexty. Uvedené vety nie sú z formálneho hľadis-
ka nesprávne, avšak prekvapuje vysoká frekvencia komparatívnych foriem na úkor superlatívu. 

Vojvodinská slovenčina používa oveľa viac pasívnych konštrukcií a v rámci nich uprednost-
ňuje zložené pasívne tvary (reči sú hovorené) pred zvratnými pasívnymi tvarmi (reči sa ho-

18 Mená v nominatíve môžu byť v zmysle platného zákona bez prechyľovacej morfémy. Pri vstupe do textu však prípona 
-ová vyjadruje syntakticko-sémantické vzťahy vo vete (výpovedi), jej uplatňovanie je vyjadrením flektívnosti ako zá-
kladného (bytostného) morfologickotypologického znaku slovenčiny. 
19 Makišová, Anna: Dejové substantíva so slovotvorným formantom -iáda / -ijada v slovenčine a v srbčine. In Dudok, 
Miroslav (ed.): Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u  jugoističnoj i srednjoj Evropi. II. Novi Sad: Univer-
zitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2014, s. 129-136.
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voria).20 Príklad: Dokonca kniha je už povšimnutá (= knihu si všimli) aj na Slovensku. Časté 
sú aj konštrukcie so zvratným zámenom „sa“ na začiatku vety, čo možno hodnotiť ako srbský 
slovosled: Si bola dnes v škole? (= Bola si dnes v škole?), Si sa naučila? (= Naučila si sa?), ba 
preberajú sa celé syntaktické konštrukcie zo srbčiny: Ako si? (= Ako sa máš?), Nespí sa mi.  
(= Nechce sa mi spať.) Nič sa mi nerobí. (= Nič sa mi nechce robiť.) 21 

Najdynamickejšie sa pod tlakom jazyka majoritného spoločenstva a s tým súvisiacim posilňo-
vaním bilingvizmu vojvodinských Slovákov mení lexikálna rovina jazyka. Do slovnej zásoby pre-
nikajú čoraz častejšie výpožičky zo srbčiny. Z jazykového hľadiska možno vyčleniť tieto postupy:

1. Preberanie slov zo srbčiny, ktoré označujú špecifické reálie a ktoré sa preberajú so 
srbskou morfologickou charakteristikou, keďže ide o dva slovanské jazyky blízke geneticky 
aj typologicky. Tu môžeme uviesť celú sériu lexém, ktoré majú výlučný sociolingvistický 
(idiolektový) profil: Pokrajina (administratívny termín Vojvodiny), košava (typický druh vetra 
v oblasti Dunaja), sárma (obľúbený druh jedla vojvodinských Slovákov), babura (druh papriky 
vyšľachtený v Hložanoch). Tieto výpožičky možno označiť ako náležité: obohacujú slovnú 
zásobu a sociolingvistický profil vojvodinskej slovenčiny.

2. Preberanie slov cudzieho pôvodu priamo zo srbčiny (nie prostredníctvom slovenčiny na 
Slovensku, resp. z hovorovej vojvodinskej slovenčiny), a to spolu so srbským morfologickým 
profilom, ktorý sa odlišuje od slovenského, najmä v rode (rodová konverzia). Tento mechanizmus 
ovplyvňuje morfologický status slovenčiny. Uviedli sme ho vyššie: ten auto, video, muzej, 
antibiotik, referendum [na simpozijume]; tá gimnázija, štipendija. Tento transfer nie je náležitý, 
lebo narúša systémový pôdorys slovenčiny a v istom zmysle ho deštruuje tým, že posúva 
komponenty v deklinačnom systéme atď.

3. Preberanie srbských slov na základe výrazovej a sémantickej podobnosti, pričom v spisovnej 
slovenčine takýchto slov niet: (srb.) širom: širom [príslovka] otvoriti kapiju = naširoko, širom 
[predložka] Vojvodine = v celej Vojvodine. Tieto slová sa obyčajne vo vojvodinskej slovenčine 
adaptujú foneticky: Šírom Vojvodiny je žatva.  

4. Preberanie srbských lexém s identickou (resp. s blízkou) formou spolu so „srbskou“ 
sémantikou, ktorá je však odlišná od slovenskej. Ide tu o „mylné“ interpretovanie a následne  
(z pohľadu slovenčiny) nenáležité používanie srbských lexém: „baviť sa hudbou“ = zaoberať sa 
hudbou, „strhnúť si šaty u lekára“ = vyzliecť sa, „Naše plány sú nezvestné.“ = sú neisté, „koristiť 
telefón“ = používať telefón. Uvedené prípady sa nazývajú medzijazykovou homonymiou.22 Je 
to najrozšírenejší spôsob prieniku srbizmov do vojvodinskej slovenčiny, ktorý narúša optimálnu 
vyváženosť medzi slovenskými lexémami a srbizmami.

5. Preberanie srbských slov spolu s ich derivačnou a motivačnou štruktúrou a analogické tvorenie 
nových lexém. Príklady sme uviedli vyššie v súvislosti s prienikom srbizmov do derivatologických 
štruktúr: sarma → sarmijada → sarmiáda, klobasiáda, toriáda, kifliáda...V spisovnej slovenčine na 
Slovensku je tento typ oproti vojvodinskej slovenčine menej produktívny: olympiáda, šarkaniáda.

6. Špecifické preberanie srbských lexém a ich gramaticko-fonetická adaptácia: (srb.) magarac 
= (vojvodinská slovenčina) magarec [expresívne slovo = somár, osol]: používa sa vo Vojvodine 
v slovenskom kontexte so silno expresívnym kódom. Frekventované je v hovorovej slovenčine 
napríklad slovo gúžva: Sestra sa nervíra (= rozčuľuje), lebo je tam gúžva (= tlačenica). Ďalej 

20 Zvýšená frekvencia pasívnych foriem na úkor aktívnych je v ostatnom čase typická aj v slovenčine na Slovensku. Je 
prejavom všeobecného trendu „pasivizácie“ a posúvania subjektu do úzadia: Toto auto bolo opravované už trikrát.
21 Pozri Marićová, Anna: O jazyku. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2011, 215 s.
22 Myjavcová, Mária: Slovenská jazyková čítanka. O slovenskom jazyku vo Vojvodine, op. cit., 234 s.
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zaraďujeme medzi špecifické výpožičky – polokalky typu: rodostrom podľa „rodoslovno stablo“ 
= rodokmeň, či jahodara podľa „dudara“ = morušovica.

7. Proces dynamizácie slovnej zásoby súčasnej slovenčiny vo vojvodinských médiách 
úzko súvisí s adaptáciou európskej legislatívy. Právna a následne politologická terminológia sa 
formuje pod priamym vplyvom mediálnej srbčiny a nie prostredníctvom médií na Slovensku. 
Ako eklatantný príklad možno uviesť frekventovaný výraz kohabitácia vo vojvodinských 
médiách po voľbách v roku 2012. Takýto pojem na vyjadrenie politickej povolebnej spolupráce 
slovenská tlač nepoužíva, pretože je rezervovaný na vyjadrenie koitu v lekárstve a v zoológii. 

8. Špecifický „vstup“ srbizmov do vojvodinskej slovenčiny predstavuje oblasť administratívy. 
Obyčajne sa oficiálne názvy srbských inštitúcií kalkujú alebo formulujú vo vojvodinskej slovenčine 
tak, že názvom nezodpovedajú adekvátnym inštitúciám na Slovensku: srbské Ministarstvo 
prosvete i nauke sa označuje vo vojvodinskej slovenčine ako Ministerstvo osvety a náuky, na 
Slovensku je to Ministerstvo školstva a vedy. Ďalej je tu celá plejáda administratívnych pojmov, 
ktoré majú v slovenčine na Slovensku inú podobu: Študuje na budžet (= z rozpočtu). 

9. V slovenských vojvodinských médiách sa vyskytujú okrajovo aj archaizmy, dialektizmy, 
ktoré sú nárečového rázu. Doteraz sa bežne používa v športových správach miesto družstvo 
lexéma ekipa. Význam hrať na ihrisku súpera, teda „vonku“ sa vyjadruje spojením hrať za 
chotárom. V ekonomických textoch sa „firma, spoločnosť“ nazýva kompánia (Kompánia 
pôsobila na mnohých punktoch v Číne.), „dobrovoľník“ volontér atď.

Záver
V bežnom hovorovom jazyku (ľudový každodenný jazyk) sa stupňuje príliv srbizmov, jazyk 

sa hybridizuje vo všetkých jazykových rovinách, najviac v lexike. Hlavná príčina je v ústupe 
od enklávnej monolingválnosti a v intenzívnom posilňovaní bilingválnosti, resp. v redukovaní 
komunikácie v slovenčine. Do hry vstupuje celý rad sociologických faktorov: pragmatický 
prístup rodičov, ktorí posielajú deti do srbských škôl, ústup od princípov endogamie, silnejúci 
tlak srbčiny ako štátneho jazyka a pod.

Vojvodinské tlačené média používajú relatívne kvalitnú spisovnú slovenčinu, redaktori  
&v elektronických médiách hovoria kultivovanou spisovnou slovenčinou. Prípadný výskyt 
srbizmov (lexikálnych, gramatických), dialektizmov, archaizmov a pod. signalizuje objektívny 
enklávny charakter vojvodinskej slovenčiny23. Spisovná slovenčina vo Vojvodine plní dôležitú 
integračnú a etnosignifikatívnu funkciu v čase, keď sa dynamizuje hybridizácia bežnej 
(hovorovej) slovenčiny. Podstatné je aj to, že vojvodinskí Slováci vedia, že ich slovenčina je 
súčasťou slovenského národného jazyka24, že je to ten istý jazyk, čo povzbudzuje ich sebavedomie 
a usmerňuje ich snahu o zachovávanie a udržiavanie vojvodinskej slovenčiny.25

23 Jazyk je súčasťou širšieho procesu kultúrnej symbiózy, synkretizácie. J. Botík (Slováci vo Vojvodine. Premeny svojbyt-
nosti enklávneho spoločenstva, op. cit., v tlači) konštatuje: „Táto kultúra (vojvodinských Slovákov, pozn. JG) sa utvárala 
v podmienkach dlhotrvajúceho kontaktu s multietnickým prostredím Vojvodiny. Je preto prirodzené, že má synkretický 
charakter. To znamená, že v kultúrnom uspôsobení slovenských komunít a slovenských enkláv vo Vojvodine sú zastúpené 
reálie kultúry prinesenej z pôvodnej domoviny či rodných krajov vysťahovalcov, taktiež výpožičky z kultúry inoetnické-
ho vojvodinského prostredia, a napokon aj prvky kultúry vytvorené príslušníkmi slovenských komunít vo Vojvodine. Prá-
ve preto je synkretizmus najpodstatnejším a najurčujúcejším atribútom kultúry a spôsobu života Slovákov vo Vojvodine. 
Možno ho vystopovať nielen na zložkách tradičnej kultúry, ale aj v materinskom jazyku, etnickom a historickom vedomí 
i v ďalších prejavoch, ktoré spadajú do súhrnného pojmu etnicita, čiže slovenskosť vojvodinských Slovákov.“ 
24 Žiaľ, neplatí to aj opačne. Skusmá sonda do znalostnej bázy študentov-slovenčinárov na Filozofickej fakulte UKF
ukázala, že len málo študentov vie, že máme agilnú slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku.
25 M. Dudok v publikácii Zachránený jazyk (op. cit., s. 183-184) uvádza Tézy o zachovaní slovenčiny ako minoritného 
jazyka alebo „desatoro“ zachovávania slovenčiny.
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Der Entwicklungsstand des Vojvodiner Slowakisch als einer Enklavensprache

Juraj Glovňa

Im Fokus des Beitrags liegt die Erfassung des gegenwärtigen Zustands des Vojvodiner Slowakisch als einer En-
klavensprache in Serbien vor allem in Bezug auf die neuesten dynamischen Prozesse auf der Ebene ihrer phonetischen, 
grammatischen, lexikalischen und pragmalinguistischen Funktionen. Die Studie untersucht die Entwicklungstenden-
zen der slowakischen Sprache in Vojvodina vor dem Hintergrund des starken Drucks Serbiens. Es scheint, dass die 
Schriftsprache des Vojvodiner Slowakisch, die in der öffentlichen Kommunikation, insbesondere in den Printmedien, 
elektronischen Medien und im Verlagswesen verwendet wird, stark von der in der Slowakei kodifizierten slowakischen
Standardsprache beeinflusst ist. Gleichzeitig weist sie auch ihre eigenen „Vojvodiner Attribute“ auf, die sich aus dem
zugrundeliegenden Dialekt und zweisprachigen Kontext ergeben.
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JANA KESSELOVÁ*

Referencia na hovoriaceho v dialogickej komunikácii v slovenčine: 
verbálna osoba verzus osobné zámeno

KESSELOVÁ, J.: Speakerʼs Reference in Dialogic Communication in Slovak Language: Verbal Person versus 
Personal Pronoun. Slavica Slovaca, 53, 2018, No. 3-4, pp. 94-108 (Bratislava).

The paper is a part of a wider study with the research aim to learn about Slovak-language users’ means of language 
that primarily focus on human as a (non-)participant of a communicative act (personal deixis) and as a bearer of social 
roles and relations (social deixis). The subject of this research is explicit self-reference of a speaker in a dialogic 
communication. By explicit self-reference we mean self-identification of a speaker using a combination of verbal flexion
together with personal pronoun I (ja). The study examines the relationship between verb semantics and explicit self-
referencing on the data of the Corpus of Spoken Slovak.Key words: personal deixis, social deixis, spoken communication, 
deictic center, Slovak language, the corpus-linguistic method.

Personal deixis, social deixis, spoken communication, deictic center, Slovak language, the corpus-linguistic method.

1. Výskum osobných zámen v slovenčine a v slovanských jazykoch 
Slovenčina patrí k tým jazykom, v ktorých sa referencia na rolu hovoriaceho primárne vyjad-

ruje verbálnou flexiou.1 Relačná morféma –m je jediný a všeobecný identifikátor tvaru 1. osoby 
singuláru (sg) verba, používaný bez ohľadu na to, či ide o autosémantické verbum alebo grama-
tickú morfému. V slovenčine nejestvujú špecifické morfémy prvej osoby, ktoré by sa uplatňovali 
v závislosti od pohlavia hovoriaceho alebo iných personálnych a sociálnych charakteristík hovo-
riaceho. Relačná morféma –m je v tvare 1. osoby sg verba obligatórny a dostačujúci identifikátor 
roly produktora. Keďže identifikácia hovoriaceho osobným zámenom gramaticky nevyhnutná 
nie je, slovenčina typologicky patrí k jazykom pronoun-dropping (pro-drop). 

Navzdory tomu, že z formového hľadiska je zámeno ja redundantné, používatelia slovenči-
ny ho pri referencii na seba (autoreferencii) používajú, t. j. gramatický a lexikálny prostriedok 
autoreferencie v jednej výpovedi kumulujú (ja vie-m). Príčiny explicitného použitia osobného 
zámena ja sa v slovenskej lingvistike vysvetľujú trojako: gramatickými, štylistickými a rytmic-
kými dôvodmi. Gramatické dôvody vedú k obligatórnemu použitiu osobného zámena (napr. pri 
elipse verba), štylistické a rytmické dôvody predstavujú fakultatívne použitie zámena ja. Tento 
záver vyplýva z výskumu textov klasickej slovenskej beletrie.2 Rovnaký objekt výskumu sa pri 
analýze zámen uplatnil v Morfológii slovenského jazyka. Zo sociálno-kultúrneho hľadiska sa 
nadmerné používanie zámena ja hodnotí ako prejav egoizmu.3 V druhej polovici 20. storočia je 

* Jana Kesselová, prof., PaedDr., CSc., Katedra slovenského jazyka Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofic-
ká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ulica 17. novembra 1, 080 01 Prešov, jana.kesselova@unipo.sk.
1 Štúdia vznikla v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0099/16 Personálna a sociálna deixa v slovenčine (človek 
v jazyku, jazyk o človeku).
2 Oravec, Ján: Osobné zámená v podmete. In: Slovenská reč, 1961, roč. 26, č. 4, s. 199-205.
3 Oravec, Ján: Zámená. In Ružička, Jozef (ved. red.): Morfológia slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo Sloven-
skej akadémie vied, 1966, s. 200.
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výskum zámen v slovenčine primárne orientovaný textovosyntakticky,4 v menšej miere je súčas-
ťou komparatívnych výskumov typologicky odlišných jazykov. K. Buzássyová skúma zámená 
v rámci kategórie určenosti v slovenčine a maďarčine. Autoreferencia sa skúma v špecifických 
konštrukciách typu ja som inžinier – ja ako inžinier – ja, inžinier, a to v slovenčine a maďarčine. 
Substantívum sa v týchto konštrukciách z neurčeného mení na určené, čo sa pokladá za jeden 
z dôkazov, že kategória určenosti v slovenčine síce zanikla, avšak jej skryté prejavy pretrváva-
jú.5 J. Šikra a J. Furdík porovnávajú systémy zámen v slovenčine a angličtine. Osobitné použitie 
osobných zámen vo vete (napr. ja hovorím) sa v slovenčine pokladá za príznakové a zdôraz-
ňovacie, nepríznaková je veta bez osobného zámena, keď sú gramatické kategórie obsiahnuté  
v relačnej morféme slovesa. Za dva rozhodujúce motívy používania osobných zámen v sloven-
čine sa v štúdii pokladajú príznakovosť a emfáza.6 Tento prístup sa uplatňuje aj v monografii
Slovesné kategórie osoby, času, spôsobu a ich využitie. Napriek širokému názvu sa výskum 
orientuje na klasickú slovenskú literatúru z konca 19. a prvej polovice 20. storočia, komplemen-
tarita či konkurencia v komunikačnom fungovaní osobných zámen a verbálnej osoby v súčasnej 
slovenčine predmetom výskumu nie je. Verbálna osoba a zámená sa z hľadiska sociálnej deixy 
posudzujú v kapitole Gramatická osoba ako znak spoločenských vzťahov (prejav úcty adresátovi 
zámenom 3. osoby oni v rurálnom prostredí niektorých regiónov Slovenska).7 Koncom 90. ro-
kov sa zintenzívňuje záujem o komunikačné aspekty zámen aj za hranicami umeleckého textu.8 
Výskum osobných zámen sa rozširuje tak, že sa záujem posúva od písaných textov k hovore-
nej reči, od skúmania kohézie k pragmatickým funkciám výpovedí s osobnými zámenami, a to 
v spontánnom bežnom dorozumievaní a v polopripravenom dialógu v mediálnej sfére,9 v dialó-
gu regionálne špecifikovaných používateľov slovenčiny10 alebo v špecifickom komunikačnom 
registri.11 Celkovo výskum osobných zámen, personálnej deixy a funkčno-sémantickej kategórie 
personálnosť predstavujú izolované a parciálne sondy do výsekov komunikačných sfér. Podľa 
M. Dudoka, autora kapitoly o deiktických identifikátoroch, ide o nepatrný príspevok k svetovej 
produkcii, výklad zámen v rámci personálnej deixy v slovenčine je nevýstižný a neadekvátny 
živému jazyku.12 

4 Bajzíková, Eugénia: Slovenský jazyk: textová syntax. Bratislava: Stimul, 1995, 89 s.; Bajzíková, Eugénia: Jazykové 
prostriedky v procese kohézie. In Krošláková, Ema (ed.): Fungovanie jazykových prostriedkov v texte. Nitra: Vysoká ško-
la pedagogická, 1996, s. 23-26; Dolník, Juraj – Bajzíková, Eugénia: Textová lingvistika. Bratislava: Stimul, 1998, 134 s. 
5 Buzássyová, Klára: Kategória určenosti v maďarčine a v slovenčine. In Šima, František (ed.): Z konfrontácie maďarči-
ny a slovenčiny. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977, s. 60-132.
6 Šikra, Juraj – Furdík, Juraj: Príspevok k vymedzeniu a klasifikácii zámen z konfrontačného hľadiska (na materiáli 
angličtiny a slovenčiny). In: Jazykovedný časopis, 1982, roč. 33, č. 2, s. 132-143.
7 Horák, Gejza: Slovesné kategórie osoby, času, spôsobu a ich využitie. Bratislava: Veda, 1993, 173 s.
8 Bajzíková, Eugénia: Zámená v gramatickom systéme slovenčiny a v komunikácii. In Šimková, Mária (ed.): Tradícia  
a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Bratislava: Veda, 2003, s. 229-232.
9 Kesselová, Jana: Komunikačno-pragmatický status osobných zámen. In: Slovenská reč, 2005a, roč. 70, č. 3, s 129-141.
Kesselová, Jana: Osobné zámená ako prostriedky sociálnej deixy v súčasnej hovorenej komunikácii. In Odaloš, Pavol 
(ed.): Západoslovanské jazyky. 1. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2005b, s. 69-83. 
10 Bodnárová, Martina: „Neokradneme štat my, okradne štat nas“: zámeno my v neinštitucionálnom dialógu dospelých na 
východnom Slovensku. In Kesselová, Jana – Imrichová, Mária – Ološtiak, Martin (eds.): Registre jazyka a jazykovedy 
(1). Prešov: Filozofická fakulta PU Prešov, 2014, s. 190-198.
Bodnárová, Martina: Zámená ja a on v komunikačných súvislostiach. In: Jazykovedný časopis, 2016, roč. 67, č. 2,  
s. 107-124.
11 Slančová, Daniela: Personálna deixa v trénerskom komunikačnom registri v tréningovom a zápasovom dialógu.  
In Slančová, Daniela – Slančová, Terézia: Reč pohybu, autority a súdržnosti. Prešov: Prešovská univerzita Fakulta špor-
tu, 2014, s. 228-242.
12 Dudok, Miroslav: Deiktické identifikátory. In Dolník, Juraj (ed.): Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Bratisla-
va: Vydavateľstvo VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a JÚĽŠ SAV, 2010, s. 388-400.
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V podobnom duchu hodnotí stav poznania F. Daneš: „...toto zajímavé, nesnadné a dosud ne-
úplně zpracovné téma si zasluhuje mnohem podrobnější zpracování založené na obsáhlém mate-
riále jazykových projevů psaných i mluvených.“13 Podľa F. Daneša je voľba použiť či nepoužiť 
osobné zámeno prvej a druhej osoby závislá nielen od rytmu, štýlu, ale je podmienená zložitou 
interakciou s modalitou a aktuálnym členením výpovede. Korpusovému výskumu zámena ja 
sa v špecifických pozíciách po hypotaktickej spojke v češtine venoval F. Štícha.14 Korpusový 
výskum dokladov 1. osoby sg prézentného verba finita vedie F. Štíchu k záveru, že primár-
na motivácia v použití principiálne nekonstrastného tematického ja je ovplyvnená aktuálnym 
členením výpovede, kým emocionalita, rytmus a štýl majú až sekundárny vplyv. Až sústavná 
práca s veľkými korpusmi dát umožňuje poznávať také prejavy poriadku i chaosu vo verbálnej 
komunikácii, ktoré tkvejú pod povrchom jazyka a ktoré nemožno vyčítať z jednotlivých viet, 
lež možno sa k nim dopracovať porovnávaním istého kvanta jazykových javov z veľkého počtu 
rozmanitých textov.15 

Z ostatných slovanských jazykov sa osobné zámená skúmajú hlavne v ruštine, poľštine a bul-
harčine. J. Leafgren skúma nulovú a explicitnú (zdvojenú) autoreferenciu v bežnej bulharskej 
konverzácii a v beletrii.16 L. A. Grenoble skúma osobné zámená ako súčasť deixy v ruštine. Kým 
priestorová a časová deixa referujú na priestorovo-časové okolnosti vzhľadom na referenčný bod 
(alebo pozadie), personálna deixa sa týka participantských rolí v dialógu. Trojčlenná sústava osôb 
sa v rečovom akte rozlične modifikuje. Pri výklade posunov verbálnych osôb a zámen počas rečo-
vého aktu sa využíva Goffmanov termínom footing, ktorý označuje zmeny participantských rolí 
v rečovom akte (na pozadí chápania personálnej deixy ako spôsobu kódovania participantských 
rolí). Pracuje sa s troma kategóriami, ktoré sa viažu na rolu hovoriaceho: osoba, ktorá práve 
produkuje výpoveď (animator), osoba, ktorá je skutočným pôvodcom výpovede (author) a oso-
ba, ktorej názor alebo pohľad je prijímaný (principal). V role adresáta sa rozlišujú dve kategó-
rie: presne vymedzený, konkrétny adresát, ktorému hovoriaci venuje vizuálnu pozornosť a ktorý 
s veľkou pravdepodobnosťou prevezme rečovú aktivitu (adressed recipient) a nešpecifikovaný 
príjemca (unadressed recipient).17 Centrálna výskumná otázka oboch uvedených prác spočíva 
v tom, či sa prostriedky, ktoré signalizujú zmeny participantských rolí, v jazyku gramatikalizo-
vali. Jednou z často sledovaných otázok je vzťah medzi primárne priestorovými deiktikami a ich 
metaforizáciou, extenziou do personálnej deixy. V ruštine zámená s príznakom + fyzická diš-
tancia sekundárne môžu odkazovať aj na sociálnu dištanciu, napr. opozícia zámen VOT a VON 
primárne reprezentuje opozíciu „priestorová proximita verzus priestorová dištancia“. Zámenom 
VOT sa referuje na fyzickú proximitu, avšak výpoveďou so zámenom VON môže hovoriaci vyjad-
riť nielen priestorovú, ale aj sociálnu dištanciu a negatívny vzťah k osobe, na ktorú sa referuje.18

13 Daneš, František: Osobní zájmena v textu (na pozadí kontrastivním). In Daneš, František (ed.): Jazyk a text. 1. Výbor 
z lingvistického díla. Část 2. Praha: Univerzita Karlova, 1999, s. 373-380.
14 Štícha, František: Obligatorní, preferenční a fakultativní užívaní zájmena já po spojkách hypotaktických – korpusová 
analýza. In Hladká, Zdenka – Karlík, Petr (eds.): Čeština – univerzália a specifika. 4. Brno: Masarykova univerzita,
2002, s. 171-176.
15 Štícha, František: Nerozumím tomu vs. Já tomu nerozumím. (K užívaní zájmena já z hlediska korpusových nálezů).  
In Čmejrková, Světla – Hoffmannová, Jana – Havlová, Eva (eds.): Užívaní a prožívaní jazyka. K 90. narozeninám Fran-
tiška Daneše. Praha: Karolinum, 2010, s. 227-232.
16 Leafgren, John: Degrees of explicitness: information structure and the packaging of Bulgarian subjects and objects. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2002, 264 s. 
17 Grenoble, Lenore, A.: Deixis and Information Packaging in Russian Discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Benja-
mins Publishing Company, 1998, s. 233-254.
18 Grenoble, Lenore, A.: Deixis and Information Packaging in Russian Discourse., op. cit., s. 238.
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Osobitná pozornosť sa v ruštine venuje sociálnym funkciám zámen (napr. kombinácii zá-
mena s menom a patronymom), ktorými sa hovoriaci obracia na adresáta.19 Sociálno-interakčný 
pohľad dominuje i vo výskume poľštiny, orientovanej hlavne výskum prostriedkov sociálnej de-
ixy a zdvorilosti20 a na porovnávací výskum prostriedkov referovania na hovoriaceho a adresáta 
v sociokultúrnom kontexte (napr. v ruštine a poľštine).21 

Výskum pronominálnych systémov v interakčnom a kultúrnom kontexte je v súčasnosti pred-
metom výskumov v typologicky odlišných jazykoch. Synekdochicky uvádzame výskum pro-
nominálnych systémov A. Siewierskej v monografii Person založený na dátach z viac ako 500 
jazykov.22 Skúma sa jednak to, ako gramatiky rozličných jazykov organizujú (inter)subjektivitu 
v systémoch prostriedkov referujúcich na osobu, ale aj dynamiku prostriedkov referujúcich na 
osobu v interakcii. Sociokultúrne ladené prístupy nazerajú na osobné zámená (osobné indexy) 
ako na prostriedky, ktoré nielenže odkazujú na človeka, ale ktoré kódujú isté chápanie človeka 
v kultúre používateľov jazyka. Osobné zámená ukazujú hovoriaceho a adresáta obklopeného špe-
cifickým sociálnym kontextom. Funkciou osobných zámen je prispieť k utváraniu osobnej iden-
tity a ku konštruovaniu sociálnej reality. Usudzuje sa, že používatelia rozličných jazykov majú 
rôzne štruktúrovanú predstavu o sociálnej vzdialenosti, statusovej hierarchii, individualizme  
a spolupatričnosti, nielenže inak pomenúvajú, ale aj inak prežívajú vzťahy ja verzus ty, my verzus 
iní, teda rozdiely medzi tými, ktorí do istej sociálnej skupiny patria a ktorí sú z nej vylúčení. 

2. Výskumná otázka, predmet a metóda výskumu
Verbálna flexia, zámeno a relatívne voľný slovosled v slovenčine umožňujú vysúvanie sub-

jektu do centra pozornosti alebo naopak, jeho upozaďovanie. Výsledkom je reliéfizácia informá-
cie23 a rozličná miera explicitnosti subjektu (na porovnanie verbum dúfam vs. ja dúfam): 

a) Budem citovať sám seba, dúfam, že to nebude trápne.
b) Môžu si nás vypnúť, ale ja dúfam, že napriek tomu nás počúvajú.
c) Dúfam, že som vám aspoň dačo ozrejmila.
d) Ja dúfam, že sa nikto v tých cirkevných kruhoch na mňa nejako neoborí.
e) Ale modlím sa za nich, dúfam.
f) To je jediné, v čo dúfam ja.
Ak hovoriaci referuje na seba kombináciou verbálnej flexie a zámena, hovoríme o explicitnej 

autoreferencii (b, d, f), ktorá sa ešte môže intenzifikovať iniciálovou/finálnou pozíciou zámena 
vo výpovedi (d, f). Z prehľadu stavu problematiky vyplýva, že motivácia explicitnej autorefe-
rencie sa hľadá v aktuálnom členení výpovede, emfáze, emocionalite, modalite, rytme, štýle, 
pragmatike, avšak vzťah medzi explicitnou autoreferenciou a sémantikou verba predmetom vý-
skumu v slovenčine dosiaľ nebol. Kľúčová otázka tejto štúdie znie: Ako sémantika verb deter-
minuje explicitnú autoreferenciu v slovenčine? Keďže explicitná autoreferencia vo flektívnom 
jazyku znamená súvýskyt osobného zámena ja s tvarom verba v 1. osobe sg, hlavnú výskumnú 
otázku možno rozčleniť na podotázky: 

19 Lagerberg, Robert – Kretzenbacher, Heinz, Leo – Hajek, John: Forms and patterns of address in Russian: Recent rese-
arch and future directions. In: Australian Slavonic and East European Studies, 2014, roč. 28, č. 1-2, s. 179-209. 
20 Marcjanik, Małgorzata: Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, 166 s.
21 Sosnowski, Wojciech: Forms of address and their meaning in contrast in Polish and Russian languages. In: Cognitive 
Studies / Études cognitives, 2013, roč. 13, č. 2, s. 225-235.
22 Siewierska, Anna: Person. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 327 s.
23 Reliéfizácia textu predstavuje vysúvanie niektorých zložiek výpovede do popredia (foregrounding) a odsúvanie iných 
do úzadia (backgrounding); viac Hoffmannová, Jana : Hierachizace textové informace. In Karlík, Petr – Nekula, Marek 
– Pleskalová, Jana (eds.): Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: Masarykova univerzita, 2012 – 2018. Dostupné 
na: https://www.czechency.org/slovnik/HIERARCHIZACE TEXTOVÉ INFORMACE [cit. 18-11-2017].
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1. Z ktorých sémantických tried pochádzajú verbá, preferenčne používané hovoriacimi  
v 1. osobe sg? Reflektuje sa v explicitnej autoreferencii pestrosť ľudských aktivít a prežívanýh stavov 
alebo sa väčšia miera explicitnosti subjektu viaže na ohraničený súbor sémantických tried verb?

2. Pri ktorých verbách v 1. osobe sg sa explicitná autoreferencia aktualizuje prednostne? 
3. Aký vplyv má explicitná autoreferencia na sémanticko-funkčný profil verba v interakcii?

Objektom výskumu je explicitná autoreferencia v ústne realizovanej dialogickej komunikácii 
slovenčine. Materiálovú bázu predstavujú texty Slovenského hovoreného korpusu, verzia s-ho-
vor-5.0 má rozsah 5 mil. 720 tisíc textových jednotiek, obsahuje 695 nahrávok, čo je viac ako 
600 hodín zvukových záznamov. Z korpusových metód sme využili vyhľadávanie tvarov 1. oso-
by sg pomocou atribútu tag, triedenie tvarov podľa frekvencie, pozitívny filter na selekciu tvarov
verba so zámenom ja, zoznam kolokátov a tvorbu vzoriek s náhodným výberom konkordancií. 

3. Explicitná autoreferencia: kvantitatívna analýza korpusových dát
Korpus s-hovor-5.0 obsahuje 228 101 tvarov 1. osoby sg.24 Pomocou pozitívneho filtra sme

vyselektovali výpovede so súvýskytom zámena ja. Výskyt zámena sme sledovali v rozsahu 
od -2 do +1 v okolí tvaru 1. osoby sg. Tento rozsah berieme do úvahy zo slovosledných dôvo-
dov, z dôvodu existencie analytických tvarov, výskytu inverzného postavenia zámena a ver-
ba, ale aj z dôvodu spontánnosti, nepripravenosti ústne realizovaného prejavu (medzi osobné 
zámeno a príslučný tvar verba vstupujú výplnkové slová, prerieknutia, opakovanie výrazov, 
rektifikácie, korektúry a pod.).

Výsledkom filtrovania je 54 621 konkordancií,25 v ktorých sa tvar 1. osoby sg kombinuje 
so zámenom ja. To znamená, že ak hovoriaci referuje na seba verbálnou flexiou, takmer vo
štvrtine prípadov (23,94 %) použije explicitnú autoreferenciu. Z celkového počtu 54 621 
výpovedí s explicitnou autoreferenciou je 12 800 výpovedí, v ktorých je zámeno Ja vysunuté 
do prominentnej pozície na začiatok výpovede. Inak povedané, ak hovoriaci referovali na 
seba explicitne, vo štvrtine výpovedí (23,4 %) vysunuli zámeno Ja do iniciálovej pozície. 
Kvantitatívne dáta hovoreného korpusu dokumentujú, že zhruba vo štvrtine výpovedí pou-
žívatelia slovenčiny pri dosahovaní svojich komunikačných zámerov v dialógu nepociťujú 
súvýskyt zámena ja a príslušného tvaru 1. osoby sg verba ako redundantný. Vzniká otázka, 
akú rolu pri vysúvaní subjektu do popredia zohráva sémantika verb, pri ktorých sa explicitná 
autoreferencia uplatňuje.

4. Verbá v 1. osobe sg: sémantická analýza korpusových dát 
Všetky verbá v 1. osobe sg s frekvenciou minimálne 50 výskytov v korpuse sme podrobili sé-

mantickej analýze. Ide o 183 441 tvarov verb, t. j. 84,4% všetkých tvarov 1. osoby sg doložených 
v korpuse. Frekvenciu pokladáme za ukazovateľ typickosti, a to v duchu predstavy, že hovoriaci 
v reči prednostne aktivizuje to, čo je typickým členom kategórie. Sémantická analýza verb má dve 
časti. Prvá časť je orientovaná na sémantiku lexém preferenčne používaných v 1. osobe singuláru, 
v druhej časti skúmame konkrétne kontextové aktualizácie vybraných verbálnych lexií a ich séman-
tický profil v ústne realizovanom dialógu. Lexému chápeme ako abstraktnú formálno-významovú 
jednotku, ktorá je nadradená konkrétnym realizáciám v jazykových prehovoroch hovoriacich. Na-
priek veľkosti skúmanej vzorky (takmer 200 tisíc jednotiek) verbálne lexémy, doložené v korpuse 

24 Tvary 1. osoby sg zahŕňajú prézent, préteritum aj futúrum, indikatív aj kondicionál, dokonavé, nedokonavé aj obojvi-
dové verbá, verbá v kladnej aj zápornej podobe. 
25 Pri 52 825 tvaroch verba sa zámeno ja vyskytuje v rozsahu do dvoch pozícií pred verbom, pri 1 796 tvaroch verba sa 
zámeno ja vyskytuje v rozsahu jednej pozície za verbom (inverzne).
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minimálne 50-krát, sú sémanticky koncentrované do 12 sémantických tried. Poradie sémantických 
tried verb podľa počtu výskytov ich reprezentantov v tvare 1. osoby sg podáva tabuľka 1.

Sémantické triedy verb 
v 1. os. sg

Počet výskytov 
verb v 1. os. sg

Percentuálny podiel  
sémantickej triedy 

na celkovom výskyte  
verb v 1. os. sg

existenčné verbá 93 596 48,6 %
verbá myslenia 29 965 15,6 %
komunikačné verbá 15 091 7,8 %
posesívne verbá 14 765 7,7 %
modalitné verbá 13 960 7,2 %
pohybové verbá 9 133 4,7 %
verbá prijímania a dávania 5 542 2,9 %
percepčné verbá 4 283 2,2 %
realizačné a kreatívne verbá 3 402 1,7 %
lokalizačné verbá 1 124 0,6 %
emočné a postojové verbá 705 0,4 %
verbá sociálnej relácie 567 0,3 %
ostatné 441 0,3 %
spolu 183 441 100 %

Tabuľka 1: Poradie sémantických tried verb v 1. osobe sg podľa frekvencie výskytu ich reprezentantov
(s-hovor-5.0, celkový počet tvarov = 183 441, F ≥ 50)

Sféra ľudských aktivít, vonkajších prejavov a vnútorného prežívania vytvára predpoklad pre 
sémanticky bohatý register verb, ktorými človek v role produktora potenciálne môže referovať 
na seba. Avšak sémantika verb aktualizovaná v tvare 1. osoby sg vypovedá o tom, že v centre po-
zornosti sú preferenčne niektoré aspekty hovoriaceho človeka. Dominujú inherentné až bázové 
aspekty hovoriaceho, akými sú predovšetkým:

a) existencia človeka (existenčné verbá 49 %), 
b) procesy prebiehajúce v mozgu (kognitívne verbá 16 %), 
c) materializácia myšlienkových procesov v komunikácii (komunikačné verbá 8 %), 
d) relácia posesívnosti (posesívne verbum mať je reprezentantom posesívneho modu, 

ktorý je komplementom centrálneho existenčného modu). Modus bytia a modus vlastníctva 
predstavujú v duchu výkladu E. Fromma: „dva základné spôsoby prežívania, respektíve 
sily, ktorá určuje rozdiely medzi charaktermi jednotlivcov i medzi rôznymi typmi spoločen-
ského charakteru“,26

e) relácia hovoriaceho k deju z hľadiska volitívnosti, nutnosti alebo možnosti realizovať dej 
(modalitné verbá 7,2%). Modalita sa tu chápe ako vzťah pôvodcu deja k jeho realizácii z hľadis-
ka nutnosti, možnosti či zámeru daný dej realizovať.27

Päť uvedených sémantických tried verb na celkovom počte verb v tvare 1. osoby sg partici-
puje takmer 90 percentami výskytov. Prvá osoba sg verba referuje prednostne na archetypálne 

26 Fromm, Erich: Mít nebo být? Praha: Aurora, 1976, s. 27.
27 Grepl, Miroslav: K podstatě modálnosti. In Burian, Jaroslav (ed.): Otázky slovanské syntaxe. III. Brno: Univerzita  
J. E. Purkyně, 1973, s. 23-38.
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aspekty hovoriaceho človeka (existencia, posesívnosť a komunikácia) a vnútorné, z perspektívy 
komunikačného partnera nepozorovateľné výseky mentálneho sveta hovoriaceho (kognícia, po-
stoje k deju v rámci modality).

 Zvyšnú približne desatinu výskytov predstavujú verbá, ktorých sémantiku možno kategori-
zovať na tri sémantické triedy:

f) verbá pohybu vo fyzickom aj v sociálnom zmysle 
Pohyb hovoriaceho vo fyzickom priestore predstavujú pohybové verbá s dominanciou sme-

rovo determinovaného pohybu v priestore a nulového pohybu, t. j. verbá polohy a lokalizácie. 
Pohyb živých bytostí v sociálnom zmysle predstavujú verbá sociálnej relácie a pohyb veci v ab-
straktnejšom zmysle vedie k zmene vlastníckych vzťahov medzi donorom a percipientom (verbá 
prijímania a dávania).

g) verbá senzuálneho vnímania (s dominanciou verb zrakovej percepcie) a emočné, 
resp. emočno-postojové verbá;

h) realizačné a kreatívne verbá 
Verbá pomenúvajúce deje, ktoré smerujú k vytváraniu a vytvoreniu objektu-rezultátu deja, 

sú periférne zastúpené, a to z hľadiska kvantitatívneho (1,7 %) i z hľadiska lexikálnej diverzity 
reprezentantov. Lexikálna diverzita realizačných a kreatívnych verb mierne narastá až pri ver-
bách s najnižšou frekvenciou (pod 50 výskytov v korpuse). Inými slovami, ak sémantika verba 
implikuje presun pozornosti na pravovalenčný participant (t. j. na vytváraný alebo vytvorený 
objekt ako rezultát aktivity), frekvencia tvarov 1. osoby sg, ktoré pozornosť orientujú na subjekt, 
sa významne znižuje. Frekvencia sémantických tried verb f – h ukazuje túto tendenciu. Ak zo 
sémantiky verba vyplýva, že sa zameranie pozornosti presúva na externé prejavy človeka (po-
hyb vo fyzickom alebo sociálnom zmysle), na prejavy prístupné pozorovaniu komunikačného 
partnera (emočné prežívanie človeka, vizuálne, resp. zmyslové vnímanie) alebo na objekty-re-
zultáty dejom vytvárané/vytvorené, frekvencia tvarov odkazujúcich na subjekt hovoriaceho, sa 
významne znižuje. 

5 Explicitná autoreferencia: sémantika verb v 1. osobe sg a súvýskyt zámena ja
V tejto časti sa zacielime na druhú otázku: Ak už hovoriaci na dosiahnutie svojho komunikač-

ného zámeru použije verbá v 1. osobe sg, pri ktorých z nich explicitnú autoreferenciu uplatňuje 
preferenčne? Existuje sklon hovoriacich intenzifikovať referenciu na seba samého zámenom ja 
v závislosti od sémantiky verba?

Prvým krokom je triedenie gramatických tvarov verb v 1. osobe sg podľa frekvencie. Do 
výskumnej vzorky sme zahrnuli najviac frekventované tvary verb v 1. osobe sg (s frekvenciou 
minimálne 100 výskytov v korpuse). Takto ohraničená výskumná vzorka predstavuje 181 roz-
ličných tvarov v 1. osobe sg, ktoré zahŕňajú tvary prézenta, futúra, l-ový tvar a jeho modifikácie  
v mennom rode aj negáciu. Pri tvorbe výskumnej vzorky vychádzame z predpokladu, že ex-
plicitná autoreferencia sa neviaže na lexému ako systémovú lexikálnu jednotku, ale na jej kon-
krétne komunikačné realizácie. Pomocou pozitívneho filtra sme pri každom tvare vyselektovali 
výpovede so súvýskytom verba a zámena ja (v rozsahu od -2 do +1). Získané dáta sú základom 
pre zistenie percentuálneho podielu explicitnej autoreferencie na celkovom výskyte tvaru verba 
v 1. osobe sg. V tabuľke 2 uvádzame prvých 12 verbálnych tvarov, pri ktorých sa explicitná 
autoreferencia prejavuje v najvyššej miere (je vyššia ako 30 %). 



101

Verbum v 1. osobe sg Percentuálny podiel explicitnej autoreferencie na 
celkovom výskyte tvaru 1. osoby sg

viem 47,7 %
myslel som (si) 39,4 %
bojím sa 38,1 %
nejdem 37,9 %
myslela som (si) 36,7 %
neviem 35,7 %
beriem 33,5 %
bývam 32,1 %
poznám 31,2 %
nepoznám 31,0 %
bývala som 30,9 %
napíšem 30,7 %

Tabuľka 2: Poradie 12 verbálnych lexií v 1. osobe sg podľa zastúpenia explicitnej autoreferencie
(s-hovor-5.0, celkový počet tvarov 12 verb = 14 764)

Z kvantitatívneho hľadiska korpus nepodáva dôkazy o tom, že by sa pri niektorých verbách 
explicitná autoreferencia uplatňovala pri nadpolovičnej väčšine tvarov 1. osoby sg. Navyššiu 
miery registrujeme pri kognitívnom verbe viem (takmer 48 %). 

Z formového hľadiska sa potvrdzuje predpoklad, že explicitná autoreferencia sa uplatňuje v di-
ferencovanej miere v závislosti od tvaru prézenta, l-ového tvaru a futúra, menného rodu l-ového 
tvaru, kladnej a zápornej podoby verba, teda je viazaná na lexiu, nie lexému. Osobitne skúmame aj 
l-ové tvary mužského a ženského rodu, a to so zámerom zohľadniť pri výskume explicitnej sebai-
dentifikácie pohlavie ako jednu zo sociolingvistických charakteristík hovoriaceho.28 

Zo sémantického hľadiska sa explicitná autoreferencia prednostne uplatňuje:
a) v kognitívnych verbách (viem, neviem, myslel som si, myslela som si, poznám, nepoznám);
b) v kognitívnej aktualizácii primárne nekognitívneho verba (v prípade verba brať, ktoré pri-

márne patrí do sémantickej triedy verb prijímania). Autoreferencia ja beriem sa však kontextovo 
aktualizuje tak, že subjekt má zväčša sémantickú rolu kognizant. Ide o autoreferenciu na hovoria-
ceho ako nositeľa poznávacieho procesu, ktorý niečo chápe istým spôsobom (1), z istej perspektí-
vy (2). Poznávanie prerastá do hodnotiacich postojov, ktoré hovoriaci adresuje iným účastníkom 
alebo neúčastníkom komunikačného aktu (3) alebo ktoré sám prijíma od iných komunikačných 
partnerov (4). Ostatné sémantické aktualizácie sú zriedkavejšie: prežívateľ citového stavu (5), rea-
lizátor sociálneho kontaktu (6), aktívny prijímateľ zodpovednosti (7), najmenej príjemca veci (8).
(1) ja to furt beriem ako také ako hobby
(2) ja moje zamestnanie beriem tak ako len prostriedok k tomu, aby som zarobila peniaze
(3) ja ho beriem úplne ako pohoďáka
(4) v poriadku, však ja to beriem (= reakcia na kritiku)
(5) mi tak ťažko, keď to tie spomienky si tak beriem ja
(6) moje decká, čo ja ich tam beriem, tak furt majú z toho zážitok 

28 Niekedy sú rozdiely v miere explicitnej autoreferencie medzi mužským a ženským rodom nevýrazné (myslel som 39,4 % : 
myslela som 36,7 %), avšak pri iných verbách sú rozdiely nápadné a dokonca s vyšším podielom explicitnej autorefe-
rencie v l-tvare feminína (bývala som 31 % : býval som 18 %; nemohla som 29 % : nemohol som 19 % ). Menný rod 
l-ových tvarov  by mohol byť predmetom samostatnej sondy zameranej na vzťah pohlavia a explicitnej sebaidentifikácie 
zámenom ja, avšak detailný pohľad na tento výsek materiálu prekračuje možnosti a zámer tejto štúdie.
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(7) ja si to beriem na svoje triko
(8) tržby, ktoré každé oddelenie má, toto beriem ja

Na báze jazykových dát veľkého rozsahu, pri ktorom predpokladáme neutralizáciu alebo aspoň 
reštrikciu vplyvu témy na sémantiku verb, možno povedať, že explicitná autoreferencia sa v dialogic-
kej komunikácii v slovenčine prednostne uplatňuje pri referencii na mentálnu sféru hovoriaceho (se-
dem z 12 verb s najvyšším podielom explicitnej autoreferencie tvoria kognitívne verbá vedieť, myslieť 
(si) a poznať alebo kognitívna kontextová aktualizácia primárne nekognitívneho verba brať v zmysle 
ponímať, chápať niečo istým spôsobom, z istej perspektívy. Explicitná autoreferencia v dialogickej 
komunikácii v slovenčine sa preferenčne viaže na hovoriaceho v sémantickej role kognizanta. 

Druhú časť verb s najvyššou mierou explicitnej autoreferencie tvoria verbá, v ktorých má 
hovoriaci tieto sémantické roly: 

a) nositeľ zápornej volitívnosti, t. j. osoba, ktorá je nositeľom vôle, úmyslu, odhodlania ne-
vykonať niečo (=ja nejdem niekam alebo niečo urobiť)
(9) ...som išiel hore, bleskové počasie, spravil som jednu jazdu a dosť, ja sa nejdem zabíjať

b) prežívateľ emócie strachu z istého podnetu, nedostatku odvahy niečo urobiť, obavy z nie-
čoho nepríjemného, nebezpečného (ja sa bojím)
(10) ...len ja sa bojím, ako by to skončilo a čo by sme potom spravili

c) nositeľ zámeru vyjadriť niečo, dať niečo vedieť iným písomnou formou komunikácie (ja 
napíšem). Z kontextových aktualizácii je zrejmé prelínanie roly nositeľa zámeru s prežívateľom 
kladnej (11a) alebo zápornej emócie (11b), ktorá je stimulom zámeru komunikovať.
(11a) ja napíšem tam samé pozitívne veci
(11b) ja už napíšem na úrad 

d) statuál lokalizátor (hovoriaci, ktorý sa identifikuje priestorovo 12a), statuál relátor (hovo-
riaci, ktorý sa identifikuje vzťahom k inej osobe 12b), statuál ako nositeľ sebahodnotenia (hovo-
riaci, ktorý sa identifikuje tak, ako sám seba prežíva a ako sa sám kvalifikuje 12c-d).29 
(12a) Ja by ja by som mohla, už mám takú možnosť, ale ja tu zatiaľ bývam vo Vrakuni 
(12b) ja som bývala s jednou, čo študovala slovenčina dejepis
(12c) Ja bývam niekedy, keď nejaké školenie mávame, tak veľmi zákerný
(12d) Ja som bývala bojovníčka vždy za takéto veci

Sémantika verb, pri ktorých pozorujeme explicitnú autoreferenciu preferenčne, dokumentu-
je, že presun pozornosti hovoriaceho na seba samého je len zriedka motivovaný rolou agensa-
-realizátora (aktívneho vykonávateľa deja, ktorý vedie k výsledku). Ako sme ukázali, realizačné 
a kreatívne verbá sú v tvare 1. osoby singuláru zriedkavé a v súbore verb s prednostne používa-
nou explicitnou autoreferenciou sa reprezentant tejto triedy verb nenachádza vôbec. Explicitné 
odkazy na hovoriaceho sa intenzifikujú skôr vtedy, ak hovoriaci referuje na svoj neviditeľný 
vnútorný svet (na mentálnu sféru poznávacích a myšlienkových procesov, emócie, nevôľu, zá-
mer) alebo ak sa identifikuje (priestorovo, priestorovo-sociálne alebo poukazom na svoje indivi-
duálne osobitosti, ako ich sám hovoriaci prežíva a posudzuje).

6. Sémanticko-funkčný profil explicitnej autoreferencie ja viem
V poslednej časti štúdie sa zacielime na aktualizácie kognitívneho verba viem, pri ktorom sa 

podľa korpusových zistení explicitná autoreferencia ja viem uplatňuje najvýraznejšie (takmer 

29 Terminológia pre sémantické roly subjektu podľa: Ivanová, Martina – Sokolová, Miloslava – Kyseľová, Miroslava 
– Perovská, Veronika: Valenčný slovník slovenských slovies na korpusovom základe. Prešov: Filozofická fakulta Pre-
šovskej univerzity v Prešove, 2014, 534 s.
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48 % použitých tvarov viem má v kontextovom okolí zámeno ja). Pod aktualizáciou rozumie-
me sémanticko-funkčnú konkretizáciu verbálnej lexie v interakčnom kontexte. Tú skúmame  
v súhre preferovanými pravostrannými a ľavostrannými kolokátmi spojenia ja viem a v celko-
vom interakčnom kontexte dialogickej komunikácie. Hovorený korpus poskytuje 1344 dokladov 
spojenia ja viem v neiniciálovej pozícii a 193 výskytov v iniciálovej pozícii. Explicitná autorefe-
rencia ja viem sa uplatňuje dvoma spôsobmi: v ustálených a voľných aktualizáciách.

Fakt, že ide o verbum s najvyšším podielom explicitnej autoreferencie sa premieta do vzniku 
spojení s tendenciou k ustálenosti. Ide o spojenia s ľavostranným komponentom čo (čo ja viem). 
Z 1344 spojení ja viem sa komponent čo nachádza takmer v troch štvrtinách dokladov (73 %). 
V dialogickej komunikácii sa spojenie čo ja viem aktualizuje dvojako: jednak ako epistemický 
komentár k prebiehajúcim myšlienkovým procesom hovoriaceho a hodnotiaci postoj k propo-
zičnému obsahu, jednak ako spojenie podliehajúce lexikalizácii a prehodnocovaniu na pomenú-
vaciu jednotku s novým celistvým významom a novou funkciou verba viem v ňom. 

Epistemický komentár je vyjadrenie, ktorým hovoriaci slovne sprevádza svoje prebiehajúce 
myšlienkové procesy. Komentár čo ja viem signalizuje rozličné aspekty vnútorných, pre komu-
nikačné okolie neviditeľných myšlienkových procesov hovoriaceho:

a) rozpamätúvanie pred spomienkovou naráciou alebo pred vysvetlením (13)
(13) No a tak, čo ja viem, tak prišla som tam a naraz som zistila, že tam moja žiačka sedí...

b) zvažovanie alternatív a rozhodovanie (14)
(14) No, čo ja viem, či to bolo dobré, pre koho...

c) hľadanie vhodného výrazu (15a) a spresňovanie už použitého výrazu (15b)
(15a) s takou s takou, čo ja viem, s takou mimikou

(15b) ten náklad distribuovať do škôl, do knižníc, do, čo ja viem, dedinských knižníc alebo do 
školských knižníc alebo do škôl, hej

d) zakončenie výpovede so záverom „do stratena“ (16)
(16) to by sme mohli len ukázať ako, čo ja viem, nejakú fotku skrášliť alebo čo tam ponaliepaš 
a čo ja viem

e) relativizácia platnosti propozičného obsahu vzťahovaním obsahu výpovede na vlastný po-
znávací a skúsenostný kontext hovoriaceho (17)
(17) A to sa odvážalo dvakrát týždenne, čo ja viem.

f) sprostredkúvanie nepresných údajov (18a), negatívnych hodnotiacich postojov (18b)
(18a) ten vinohrad bol široký, čo ja viem, osem, desať metrov 
(18b) ...aby si sa nestal nejakým, čo ja viem, povaľačom

g) prejav bezradnosti (19a), nevedomosti, neschopnosti nájsť adekvátny výraz (19b)
(19a) Čo ja viem?
(19b) Počúvala som ho, ale čo ja viem, ako neviem.

Epistemický komentár s explicitnou autoreferenciou ja viem predstavuje relatívne autonómnu 
zmienku, syntakticky nezačlenenú poznámku, ktorou hovoriaci zviditeľňuje vnútorný svet svo-
jich mentálnych procesov. Pozoruhodné je, že kým autosémantické kognitívne verbum vedieť 
prototypicky referuje na vlastníctvo informácie (= mať vedomosť o niekom, niečom; byť oboz-
námený s niečím30), epistemické komentáre s verbom ja viem sú, práve naopak, správou hovo-
riaceho o deficite vedenia (komentovanie mentálnych procesov ako hľadanie informácií v pamäti 
hovoriaceho, subjektívnosť a relativizácia poznania, neúplnosť a nepresnosť poznania, absolútny 

30 Kačala, Ján – Pisárčiková, Mária – Považaj, Matej (red.): Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda, 2003, 
985 s. Dostupné na: http://www.juls.savba.sk. 
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alebo parciálny deficit informácie). Na rozdiel od M. Grepla epistemický postoj teda chápeme ako 
komentár, týkajúci sa poznávania alebo vedenia vôbec, nielen ako „míru vědění (jistoty), s jakou 
mluvčí někomu něco sděluje“.31 V hovorenej komunikácii epistemické komentáre s komponen-
tom ja viem fungujú predovšetkým ako poistka proti obvineniu z porušenia maximy kvality.32 Ich 
kontextové aktualizácie možno interpretovať ako signál, že hovoriaci si v momente rečového aktu 
uvedomuje parciálnosť, nepresnosť, relatívnosť, subjektívnu limitovanosť alebo inú nenáležitosť 
propozičného obsahu, ktorý komunikačnému partnerovi sprostredkúva. Prehodnotenie sémantiky 
verba viem v spojení s explicitným odkazom na hovoriaceho je ešte výraznejšie v ustálenom spo-
jení čo ja viem. Výsledkom sú lexikalizované spojenia s funkciou neurčitého zámena (odkazujú-
ce na neurčitú vec, osobu, miesto, spôsob: čojaviemčo, čojaviemkto, čojaviemkde, čojaviemako) 
a s funkciou blízkou konštrukčnej častici napríklad (uvádza neúplnú enumeráciu 20a,b). 
(20a) ...ale bolo tam kopu kopu chlapcov z vysokých škôl, ktorí boli, čo ja viem, právnici, medici...
(20b) ...ľudia sú arogantní, že proste vedia, že čo ja viem, nemôžu mať tašku pri nohách alebo 
veci na kolenách položené, ale aj tak majú.

Komponent čo sa síce vyskytuje aj pred verbom viem, t. j. bez explicitnej autoreferencie, 
avšak výskyt spojenia čo viem je v porovnaní so spojením čo ja viem 25-krát nižší. Navy-
še, spravidla nemá funkciu epistemických komentárov, ale reprezentuje predmetovú vetu 
(ukážem, čo viem – netrápim sa nad tým, čo viem – že by som sa rozľútostila a povedala, 
čo viem). Toto porovnanie dokumentuje, že spojenie čo ja viem s explicitnou autoreferen-
ciou je funkčne špecifické ako vonkajší prejav vnútorných myšlienkových procesov ho-
voriaceho, ktoré prebiehajú simultánne popri formulácii výpovedí v rečovom akte a ktoré 
ponúkajú možnosť nahliadnuť do mentálneho sveta hovoriaceho v momente rečového aktu. 
V prípadoch, keď sémantika verba viem ustupuje v prospech novej funkčno-sémantickej 
jednotky (neurčitého zámena, častice napríklad), možno uvažovať o lexikalizácii spojenia 
čo ja viem.

 Druhým typom kontextovej aktualizácie explicitnej autoreferencie ja viem sú voľné (neustá-
lené) spojenia. Typické pravostranné súvýskyty predstavuje kolokačná paradigma syntaktických 
operátorov (spojka že,  relatíva čo, ako, kde, kto, aký, ktorý, prečo, koľko). 

Veta uvedená spojkou že sa tradične hodnotí ako vedľajšia, avšak veta nasledujúca po kogni-
tívnom verbe ja viem predstavuje sémanticky najdôležitejšiu časť výpovede. Propozičným ob-
sahom tzv. vedľajšej vety v dialogickej komunikácii bývajú skúsenosti, očakávania, hodnotiace 
postoje, fragmenty zo spomienkovej narácie, týkajúce sa hovoriaceho alebo inej osoby (21), 
resp. reprodukcia cudzej reči (22).33 
(21) ...ale ja viem, že ty si mi spomínala, že keď si vstupovala do vzťahu, tak bola si veľmi zrane-
ná z toho života, ktorý bol predtým...
(22) Židovka mi vtedy hovorila, že vieš čo, že ja viem, že existuje nejaký tábor, ktorý je vonku...
Na druhej strane, tzv. hlavná veta (ja viem) obsahuje informáciu, ktorá je výsledkom bazálnej, 
rýchlej, neuvedomovanej implicitnej inferencie a nie je ani sémanticky, ani syntakticky obliga-
tórnou zložkou výpovede (ja viem, že ty si mi spomínala... = ty si mi spomínala...). Ak už hovo-

31 Grepl, Miroslav – Karlík, Petr: Skladba spisovné češtiny. Olomouc: Votobia, 1998, s. 480-485.
32 Maxima kvality je jedna z konverzačných maxím, odvodená z princípu kooperatívnosti. Pozostáva zo supermaximy 
(Usiluj sa o to, aby tvoj príspevok do rozhovoru bol pravdivý.) a dvoch špecifických maxím: 1. Nehovor nič, čo pova-
žuješ za nepravdivé. 2. Nehovor nič, pre čo nemáš dosť dôkazov. Grice, Herbert, Paul: Logic and Conversation. In Cole, 
Peter – Morgan, Jerry (eds.): Syntax and Semantics. 3. New York: Academic Press, 1975, s. 45.
33 Deje, stavy, zmeny a ich účastníci v predmetových vedľajších vetách sa označujú ako situačné aktanty alebo „mikro-
situácie“ (Grepl, Miroslav – Karlík, Petr: Skladba spisovné češtiny, op. cit., s. 40).
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riaci informáciu komunikačnému partnerovi sprostredkúva, eo ipso, informáciu aj vlastní. Ak sa 
napriek tomu svoju rolu „vlastníka informácie“ rozhodne verbalizovať, a to ešte so zvýrazneným 
odkazom na seba zámenom ja a iniciálovým postavením verba viem vo výpovedi, vyvstáva otáz-
ka motivácie tejto komunikačnej stratégie. 

Celkovo možno povedať, že explicitná autoreferencia ja viem je epistemickým komentárom: 
nadosobný a gnómický propozičný obsah modifikuje na individualizovaný a subjektivizovaný. 
Rigorózne pravidlá používania explicitnej autoreferencie vymedziť nemožno. Za jej uplatnením 
sú subtílne interakčné okolnosti, ktoré sú výsledkom prežívania vzťahov sociálnej blízkosti alebo 
dištancie medzi partnermi v dialógu, jedinečnosti ich postojov k podávanému obsahu i výrazom 
vnútorného prežívania v momente rečového aktu. Z perspektívy rozličných účastníkov dialógu 
výpovede s explicitnou autoreferenciou ja viem nebudú identicky interpretovateľné. 

Prostredníctvom skúmania výpovedí zasadených do celkového interakčného kontextu dia-
logickej komunikácie predsa len možno vymedziť sklon k pravdepodobnejšiemu (nie však ob-
ligatórnemu) výskytu explicitnej autoreferencie ja viem v troch oblastiach: ako signál postoja 
hovoriaceho k podávanej informácii, k sebe samému a ku komunikačnému partnerovi. 

Explicitná autoreferencia ja viem vysúva do pozornosti postoj hovoriaceho k propozičnému 
obsahu, ktorý sa špecifikuje ako:

a) neverejný, tajný 
Z kontextu vyplýva, že hovoriaci vysunie do pozornosti obsah, ktorý vníma ako skrývaný pred 
verejnosťou, ktorý sa drží v tajnosti, avšak hovoriaci sa prezentuje ako taký, ktorý patrí medzi 
zasvätených (Ale ja viem, že kde tehly kde tie tehly išli a kde sú.).

b) kontrastný
Hovoriaci vysunie do pozornosti obsah, ktorý hodnotí v rozpore s dosiaľ známou a medzi ko-
munikačnými partnermi akceptovanou predstavou (...tak povedal, že on sa autobusu uhýbal, že 
preto bol v kanáli. Ale ja viem, že sa autobusu nevyhýbal.). 

c) parciálny a sprostredkovaný
Hovoriaci podáva informáciu s vedomím, že môže byť limitovaná vlastným skúsenostným 
kontextom. Pripúšťa, že jeho poznanie môže byť nekompletné (ja viem toľko, ako ja viem, 
pokiaľ ja viem, čo ja viem) alebo ovplyvnené zdrojom, z ktorého informácia pochádza (ja 
viem len z rozprávania). 

d) približný
Explicitná autoreferencia ja viem sa pravidelne objavuje v okolí kvantitatívnych údajov, zvlášť 
časových, ako signál približnosti (Prišli sme tam, ja viem, o ôsmej večer.).

e) vierohodný
V spomienkovej narácii sa explicitnou autoreferenciou ja viem vyzdvihujú tie fragmenty preho-
voru, ktoré sú pre hovoriaceho zvlášť dôležité a na ktoré si dobre pamätá. Zdrojom poznania je 
autentická skúsenosť, na ktorú sa hovoriaci odvoláva ako na verifikačný zdroj. Tak intenzifikuje
dôveryhodnosť informácie, ktorá je v momente rečového aktu neverifikovateľná (...povedal na 
stráž, pretože ja som žil, ja viem, ako sa vtedy zdravilo);

f) známy alebo nezaujímavý
Hovoriaci dáva najavo, že s propozičným obsahom prezentovaným komunikačným partnerom, 
je oboznámený, a teda jeho informačná hladina je vyrovnaná s hladinou poznania komunikačné-
ho partnera. Spojenie ja viem funguje ako interakčný signál pre partnera, aby ukončil tematický 
blok (Áno, áno, to ja viem. – Však ja viem. – Ja viem. To ja viem. – Ja viem, ja viem. – Hej, ja 
viem.). Môže ísť aj o prejav odmietnutia odpovede komunikačného partnera, ktorú percipient 
pokladá buď za neinformatívnu, alebo nezodpovedajúcu jeho očakávaniu (to ja viem, ale...). 
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Prezentáciu známej informácie percipient môže pociťovať ako svoju diskreditáciu a výraz nekom-
petentnosti, čo vedie k expresívnej a obrannej reakcii. V tomto prípade už explicitná autoreferencia ja 
viem vypovedá o emočnom stave hovoriaceho v momente rečového aktu. Nadmiera informácií, ktoré 
sú percipientovi známe, vedie k porušeniu maximy kvantity a princípu kooperatívnosti34 (23).
(23) A: To je para, to nie je dym.

 B: Áno, ja viem, že to nie je dym. No. To prepáč. To ako zas nie som teľa.
Explicitná autoreferencia ja viem signalizuje i ďalšie stránky mentálneho a s tým súvisiaceho 

emočného stavu hovoriaceho. Analýza korpusových výpovedí podáva dôkazy o dvoch tenden-
ciách najčastejšieho výskytu: 

a) Absencia vedomosti alebo schopnosti vyrovnať sa so situáciou vedie k pocitu bezradnosti 
a k rozpakom hovoriaceho (no, čo ďalej no, ja viem? – viem ja?); b) priznanie si chyby alebo 
deficitu vedomosti, príp. schopnosti vyrovnať sa so situáciou vedie k pocitu nedostatočnosti, 
hanby, sklamania, rozčarovania hovoriaceho (Nebolo to správne, ja viem, ale. Hanbím sa za 
to. Ja viem.). Napokon, explicitná autoreferencia ja viem je prejavom postoja hovoriaceho ku 
komunikačnému partnerovi a funguje ako: 

a) súčasť taktu a ohľaduplnosti hovoriaceho, ktorý pripúšťa nežiaduci vplyv svojho verbál-
neho alebo neverbálneho konania na komunikačného partnera (ja viem, že vás vyrušujem – ja 
viem, že to môže byť blbé), 

b) „vkladanie slov“ do úst komunikačného partnera, vychádzajúce z presvedčenia hovoria-
ceho, že dokáže anticipovať myšlienkové procesy partnera (ja viem, čo ešte povieš – ja viem, 
myslíš si, že...);

c) prejav empatie a ocenenia komunikačného partnera (ja viem, že že tebe je to ťažko – ja viem, 
o čom hovoríš -- a ja viem, že si zlatá, ja tomu verím); 

d) uznanie kvalít komunikačného partnera pred kritikou alebo odmietnutím (Ty mami, ja 
viem, že rada sa zapajáš do rozhovoru. Ale nie.); 

e) zverejnenie tabuizovanej informácie alebo negatívneho hodnotiaceho postoja (Veď si bol 
zavretý. Ja viem, že si bol zavretý.).

Explicitná autoreferencia ja viem v prípadoch a) – e) je nositeľom sociálnej dimenzie interak-
cie a dôsledkom uplatňovania princípu zdvorilosti a maximy taktu.35 

7. Záver
Explicitná autoreferencia sa vysvetľuje aktuálnym členením výpovede, emocionalitou, mo-

dalitou, rytmom či štýlom textu. Táto štúdia odkrýva vzťah medzi sémantikou verb preferenč-
ne používaných v 1. osobe singuláru a explicitnou autoreferenciou (súvýskytom tvaru verba so 
zámenom ja). V prvej časti sme vymedzili sémantické triedy verb, ktoré sa v ústne realizova-
nom dialógu v 1. osobe singuláru používajú preferenčne. Navzdory tomu, že sféra ľudského 
pôsobenia a prežívania je mimoriadne bohatá a verbom v 1. osobe singuláru možno referovať 
na ktorýkoľvek výsek z nej, dáta hovoreného korpusu dokumentujú, že päť sémantických tried 
verb na celkovom počte verb v 1. osobe singuláru participuje takmer 90 percentami výskytov 
(existenčné verbá, verbá myslenia a komunikácie, posesívnosti a modality). 

34 Maxima kvantity pozostáva z dvoch špecifických a komplementárnych maxím: 1. Nech je tvoj príspevok natoľko 
informatívny, ako je v momente rečového aktu potrebné. 2. Nech tvoj príspevok nie je informatívnejší, než je potrebné 
(Grice, Herbert, Paul: Logic and Conversation. Syntax and Semantics., op. cit., s. 40.).
35 K princípu zdvorilosti a maxime taktu napríklad Leech, Geoffrey, Neil: Principles of Pragmatics. London and New 
York: Routledge, 2016, s. 79-84, 104-127.



107

V druhej časti sme skúmali, v ktorých sémantických triedach verb, preferenčne používa-
ných v 1. osobe singuláru, je podiel explicitnej autoreferencie najvyšší. Z korpusových do-
kladov a sémantickej analýzy verb vyplýva, že podiel explicitnej autoreferencie v dialogickej 
komunikácii v slovenčine narastá, ak hovoriaci odkazuje na svoj vnútorný, z hľadiska komu-
nikačných partnerov nepozorovateľný mentálny svet poznávacích a myšlienkových proce-
sov, emócií, vôle, zámerov alebo ak sa identifikuje (priestorovo, sociálne alebo poukazom na 
svoje individuálne osobitosti tvoriace jeho identitu tak, ako ju sám hovoriaci prežíva a hod-
notí). Naopak, ak sémantika verba implikuje presun pozornosti na pravovalenčný participant  
(t. j. na vytváraný alebo vytvorený pozorovateľný objekt ako rezultát aktivity pri realizačných 
a hlavne kreatívnych verbách), miera explicitnej autoreferencie sa významne znižuje. Na báze 
korpusového pozorovania sme vymedzili 12 verbálnych lexií, pri ktorých sa explicitná auto-
referencia prejavuje v najvyššej miere (aspoň v tretine realizácií verba v tvare 1. osoby sin-
guláru registrujeme súvýskyt zámena ja). Sedem z 12 verbálnych lexií s najvyšším podielom 
explicitnej autoreferencie tvoria tvary kognitívnych verb vedieť, nevedieť, myslieť (si) a poznať 
a kognitívna kontextová aktualizácia primárne nekognitívneho verba brať v zmysle ponímať, 
chápať niečo istým spôsobom, z istej perspektívy. Explicitná autoreferencia v dialogickej ko-
munikácii v slovenčine sa preferenčne viaže na hovoriaceho v sémantickej role kognizanta 
(nositeľa poznávacích procesov). 

Tretia časť výskumu má podobu prípadovej štúdie orientovanej na verbum viem, ktoré  
z hľadiska explicitnej autoreferencie predstavuje dominantný reprezentant. Redundanciu 
osobného zámena, na ktorú sa odvolávajú viaceré štúdie, možno pripustiť len z čisto grama-
tického a teoretického (akontextového) hľadiska. Prípadová štúdia „ja viem verzus viem“ na 
báze korpusových dokladov z dialógu ukazuje, že explicitná autoreferencia funguje jednak 
v podobe epistemických komentárov, jednak vypovedá o subtílnych interakčných okolnos-
tiach, ktoré sa týkajú a) mentálno-emočného stavu hovoriaceho, b) vzťahu sociálnej blízkosti 
alebo dištancie k partnerovi dialógu, c) vzťahu hovoriaceho k propozičnému obsahu výpove-
de. Hoci sa vecný význam verba vedieť prototypicky vykladá v zmysle „mať vedomosť, byť 
informovaný, schopný niečo urobiť“, spojenie ja viem sa v interakcii aktualizuje na škále od 
pólu „hovoriaci = vlastník informácie/schopnosti“ až po pól celkom opačný, keď spojenie ja 
viem funguje ako signál absencie vedenia, poznávacej neúplnosti a neurčitosti. Motiváciu pre 
explicitnú autoreferenciu možno vidieť v komunikačných maximách kvantity, kvality, taktu 
a zdvorilosti. Krajný pól predstavujú lexikalizované spojenia, v ktorých komponent ja viem 
funguje ako súčasť ustálených spojení s funkciou neurčitého zámena (typ čojaviemčo) a čas-
tice napríklad, povedzme. 

Z mnohorakých funkcií explicitnej autoreferencie vyplýva, že vysvetľovať súvýskyt zámena 
s tvarom verba poukazom na redundanciu zámena by znamenalo to isté, ako pripustiť redundan-
ciu sociálnej stránky komunikácie a vnútorného sveta človeka v interakcii. 

Pramene
Slovenský hovorený korpus – s-hovor-5.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. Dostupný v interne-

te: http://korpus.juls.savba.sk.
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Speakerʼs Reference in Dialogic Communication in Slovak Language: 
Verbal Person versus Personal Pronoun

Jana Kesselová

The subject of this research is a speaker’s reference in dialogic communication. In Slovak as a pro-drop language, 
verbal flexion is a clear means of identifying the speaker. The question arises as to what motivates a speaker to use ex-
plicit self-referencing (a combination of verbal flexion together with personal pronoun). Existing research explains the
explicit speaker’s referencing with a reference to functional perspective of the sentence, emotionality, rhythm and style. 
In the study, we address the question of how the verb’s semantics and the speaker’s semantics roles determine speaker’s 
referencing. We use Corpus of Spoken Slovak as the source of language data. Research shows that the explicitness of 
self-referencing is increasing when the speaker refers to the mental sphere of his/hers cognitive and thought processes, 
emotion, will and intention. Explicit self-reference in dialogue increases when the speaker refers to his inner world, 
which is invisible to communication partners. On the contrary, explicit self-reference is used very rarely with creative 
verbs that designate an event leading to a visible result. The semantic role of the bearer of cognitive processes is domi-
nant. Particular attention is paid to the functions of the self-reference „I know” (ja viem), as with „ja viem” in Slovak 
language, explicit self-referencing is applied to the highest degree.
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DANIELA SLANČOVÁ – TERÉZIA KOVALIK SLANČOVÁ*

Športová lingvistika – vymedzenie interdisciplinárneho výskumu

SLANČOVÁ, D. – KOVALIK SLANČOVÁ, T.: Sports Linguistics – an Outline of Interdisciplinary Research. 
Slavica Slovaca, 53, 2017, No. 3-4, pp. 109-116 (Bratislava).

The given article is the discussion outline of potential existence of independent science discipline operating on the 
interdisciplinary basis, called sports linguistics. The need of the discipline, its subject and its place in the system of lin-
guistics and sports sciences is discussed.

Sport, sports sciences, linguistics, communication register.

Úvod
Šport je multidimenzionálny fenomén, ktorého súčasný spoločenský a kultúrny význam bež-

né1 ani špecializované2 slovníkové definície a v podstate ani základná definícia z čl. 2 Európskej 
charty o športe3 nezachytávajú v úplnosti. Multidimenzionálnosť športu vedie aj k prepojeniu 
vedných odvetví, ktoré majú ako svoj hlavný alebo vedľajší predmet výskumu šport a člove-
ka ako takého. F. Korček4 pripomína, že v zmysle principiálneho chápania človeka ako bio-, 
psycho- a sociálnej bytosti je „bezpodmienečne nevyhnutné uplatňovať komplexný, systémo-
vý a činnostný postup“, teda chápať človeka procesuálne, v jeho komplexnosti a systémových 
vzťahoch, v ktorých existuje. Zároveň zdôrazňuje, že „to si jednoznačne vyžaduje výraznejšie 
prelínanie jednotlivých vedeckých disciplín a ich vzájomnú participáciu nielen pri skúmaní jed-
notlivých problémov v športe, ale najmä pri odhaľovaní zákonitostí, formulovaní nových ve-
deckých poznatkov a tvorbe teórií.“ Pri takomto prístupe je do istej miery prekvapujúce, ako 
minimálne sa možno vo vedách o športe stretnúť s akcentovaním vzťahu športu a jazyka. No ani 

* Daniela Slančová, prof. PhDr. CSc. Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Ulica 17. novembra 1, 087 08 
Prešov. 
Terézia Kovalik Slančová, Mgr. et Mgr. PhD. Fakulta športu, Prešovská univerzita v Prešove, Ulica 17. novembra 15, 
080 01 Prešov.
1 Peciar, Štefan (ed.): Slovník slovenského jazyka. IV. S – U. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1964, 760 s.: Fyzická 
činnosť (napr. hry, telesné cvičenia ap.) vykonávaná na otužovanie ľudského organizmu; Kačala, Ján – Pisárčiková, 
Mária – Považaj, Matej (eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda, 2003, s. 715: 
(organizovaná) záujmová činnosť vykonávaná na posilnenie teles. kondície, často spojená so súťažením; Petráčková, 
Věra – Kraus, Jiří: Slovník cudzích slov. 2., doplnené a prepracované vyd. Balážová, Ľubica – Bosák, Ján (eds.). Brati-
slava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005, s. 877: pohybová činnosť (telesné cvičenia, hry a i.) 
vykonávaná spravidla súťažnou formou; druh tejto činnosti.
2 Sýkora, František a kol.: Telesná výchova a šport. Terminologický a výkladový slovník. 2. zväzok. Bratislava: Fi-
lozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu v Bratislave: Vydavateľstvo  
F. R. & G., spol. s r. o., 1995, s. 258-259: Špecifická, organizovaná pohybová, súťažná činnosť, zameraná na dosahovanie 
(relatívnych, resp. absolútnych) maximálnych športových výkonov.
3 Šport zahŕňa všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej alebo organizovanej účasti vedú 
k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú dosa-
hovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach (Európska charta o športe. [online] [Cit. 20-11-2017.]. Dostupné na 
internete: <https://www.minedu.sk/europska-charta-o-sporte/>).
4 Korček, František: Športová edukológia – výkonnostný a vrcholový šport. In Labudová, Jela (ed.): Vedy o športe. Cha-
rakteristika vedných odborov (pre študentov PGŠ). Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu, 1996, s. 27-30.
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lingvistika všeobecne a ani slovenská lingvistika nevenovala donedávna športovej komunikač-
nej sfére a jazyku športu výraznejšiu pozornosť.5

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sme si na viacerých miestach6 položili otázku Čo dáva, 
resp. čo môže dať jazykoveda športu? a zároveň Čo dáva, resp. čo môže dať šport jazykovede?. 
V tomto príspevku by sme sa chceli zamyslieť nad tým, či nie je závažnosť poznatkov 
a podnetov, ktoré sa môžu stať pre lingvistiku vo vzťahu k športu a opačne, pre šport vo vzťahu 
k lingvistike, taká, že by bolo užitočné uvažovať o samostatnej vednej disciplíne pracujúcej na 
interdisciplinárnom základe, a to o športovej lingvistike.7 

1. Športová lingvistika a vedy o športe
Vedy o športe sú v súčasnosti konštituované v podobe trojice športová kinantropológia, 

športová edukológia a športová humanistika.8 Každé z týchto odvetví je definované svojím 
predmetom a metodológiou, resp. metodikou výskumu. Jadrom skúmania tejto trojice vied je 
pohybová činnosť, ktorá ako predmet kinantropológie vytvára základ, východisko celého sys-
tému vied o športe.9 Okrem tejto základnej trojice sa vyformovali aplikované vedné disciplíny 
o športe. Navyše, ako uvádza J. Labudová,10 systém vied športe „je obklopený rôznymi inými 
systémami vedných odborov a disciplín, prenikajú k nemu vedecké poznatky z iných vied, aj 
keď tieto nemajú priamo vytvorenú aplikovanú vednú disciplínu o športe (matematika, astro-
nautika, meteorológia, klimatológia, environmentalistika atď.)“. Okolie vied o športe tvoria 
podľa citovanej autorky (v abecednom poradí) astronautika, environmentalistika, filozofia
športu, história športu, športová informatika, matematika, športová medicína, meteorológia, 
pedagogika športu, psychológia športu. Osobitné miesto má vymedzenie „a iné“. Autorka 
ďalej pripomína, že dané subdisciplíny (filozofia športu, história športu, psychológia špor-
tu, pedagogika športu, ale aj športový manažment či športová architektúra) patria do svojho 
základného vedného odboru (filozofia, psychológia, manažment, pedagogika, architektúra). 
Uvažuje o tom, že ich možno pokladať za aplikované vedné disciplíny vo vedách o športe, 
prípadne sa môžu hodnotiť aj ako hraničné vedné disciplíny so športovými vedami. Tieto 
sub(disciplíny) sa môžu podieľať na tvorbe vedeckých poznatkov jednotlivých vied o športe, 
napríklad poznatky športového manažmentu sa môžu aplikovať v športovej edukológii, eti-
ka športu môže prispieť k skvalitneniu poznatkov v športovej kinantropológii a pedagogika 
športu obohatí poznatky športovej humanistiky. 

5 Podrobnú analýzu a bibliografický prehľad slovenskej aj zahraničnej literatúry, ktorá sa zaoberá danou problematikou, 
pozri In Slančová, Daniela – Slančová, Terézia: Reč pohybu, autority a súdržnosti. Pragmatická analýza trénerského 
komunikačného registra v komunikácii s hráčmi kolektívnych loptových hier staršieho školského veku. Prešov: 
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, 2014, 282 s.
6 Napr. Slančová, Daniela: Komunikácia v športe v prieniku lingvistík. In Kesselová, Jana – Imrichová, Mária – Ološ-
tiak, Martin (eds.): Registre jazyka a jazykovedy (I). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, 
s. 37-43; Slančová, Daniela – Slančová, Terézia: Komunikačný register ako alternatíva funkčného štýlu (na pozadí 
komunikácie v športe). In Styl, 2012, roč. 12, s. 177-187; Slančová, Daniela – Slančová, Terézia: Reč pohybu, autority 
a súdržnosti, op. cit.
7 Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 01/0164/15 Interdisciplinárna analýza športového komuni-
kačného registra. 
8 Labudová, Jela (ed.): Vedy o športe, op. cit.; Zrubák, Anton – Labudová, Jela: Vedy o športe. In Zrubák, Anton – La-
budová, Jela a kol.: Vedy o športe. Športová kinantropológia. Športová edukológia. Športová humanistika. Bratislava: 
Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, Slovenský zväz telesnej kultúry a športu, 1998, s. 15-24; 
Kompán, Jaroslav a kol.: Vedy o športe. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2010. 166 s.
9 Kasa, Július: Štruktúra športovej kinantropológie v systéme vedy o športe. In Zrubák, Anton – Labudová, Jela a kol.: 
Vedy o športe. Športová kinantropológia. Športová edukológia. Športová humanistika, op. cit, s. 41-46.
10 In Zrubák, Anton – Labudová, Jela a kol.: Vedy o športe. Športová kinantropológia. Športová edukológia. Športová 
humanistika, op. cit., s. 18.
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Podobne uvažujú aj autori, ktorí charakterizujú jednotlivé vedy o športe. Napriek v pod-
state minimálnemu explicitnému postulovaniu potreby výskumu uplatnenia jazyka v oblas-
ti športu komunikácia v športovej komunikačnej sfére nemohla ujsť pozornosti bádateľov 
a viacerí z nich poukazovali na nesporný fakt dôležitosti komunikácie v športe ako takej, 
ako aj na potrebu systematického skúmania komunikačných procesov v tejto oblasti ľud-
skej činnosti.

Za všetky pokusy je potrebné na tomto mieste spomenúť úsilie K. Felixa, ktorého práce11 
predstavujú veľmi ambiciózny pokus o zachytenie komunikácie v športe a hlavne o športe. Vo 
svojom čase, teda začiatkom 90. rokov minulého storočia, išlo z nášho hľadiska o progresívny 
prístup k problematike vzťahu jazyka a športu, ktorý však nenašiel systematických nasledova-
teľov, hoci sa spomínané štúdie pomerne extenzívne citovali v neskorších prácach teoretikov 
aj praktikov vied o športe. Autor uznáva dôležitosť jazyka (jazykovej činnosti) v športe. Ide 
mu však predovšetkým o tematizáciu športu v rozličných komunikačných sférach, nie o komu-
nikáciu subjektov v rámci samotnej športovej činnosti. Vyčleňuje jazykovú komunikáciu ako 
komunikáciu o športovej komunikácii, teda športovú, príp. telovýchovnú metakomunikáciu. 
Uznáva, že „jazyková činnosť je potrebná v organizačnej a faktickej príprave telovýchovno-
-športových podujatí, v ich následnom a priebežnom hodnotení nielen ľudí, ktorí sa na tejto 
činnosti zúčastňujú ako priami aktéri (športovci, tréneri, rozhodcovia, funkcionári atď.), ale aj 
divákov, novinárov, reportérov, ktorí k športovému podujatiu zaujímajú vlastné hodnotiace po-
stoje“.12 Jazyk v súvislosti so športom chápe predovšetkým ako odbornú terminológiu a nazerá 
naň aj z hľadiska funkčných štýlov a im zodpovedajúcich žánrov. V intenciách funkčnej štylis-
tiky navrhuje štylistickú typológiu športových komunikátov. Šport možno tematizovať (autor 
nepoužíva termín tematizácia športu, v jeho terminológii ide o športovú metakomunikáciu) ho-
vorovým štýlom v diváckych rozhovoroch, rozhlasových a televíznych besedách športovcov 
a v športovom interview; publicistickým štýlom v správe, komentári, glose, reportáži, referáte, 
športovej literatúre faktu, úvahe, kurzíve, črte; administratívnym štýlom v oznámení, záväzku, 
správe, referáte, prihláške, plagáte, pozvánke, programe; odborným štýlom v pedagogických 
a didaktických žánroch, osnovách, metodických príručkách, žánroch v odborných telovýchov-
ných a iných časopisoch, vedeckým štýlom v monografiách, štúdiách, recenziách, prednáškach 
a napokon umeleckým štýlom v športovej črte, športovej próze (poviedke, novele), športovom 
románe, biografickom románe, rozhlasovej a televíznej hre.13 Práve u K. Felixa sa stretávame 
s definíciou teórie jazykovej komunikácie v telesnej výchove a športe po prvýkrát v slovenskej 
športovokomunikačnej literatúre. Podľa autora táto veda „skúma zákonitosti, ciele, prostried-
ky a formy jazykového styku medzi subjektmi, činiteľmi a účastníkmi jednotlivých druhov 
telesnej výchovy a športu. Jej organickou súčasťou je teória jazyka telesnej výchovy, ktorá 
skúma terminológiu telesnej výchovy a telesnej kultúry, ako aj štýly jazykových prejavov vo 
sfére telesnej výchovy“.14 K. Felix si zároveň uvedomuje potrebu rozvinúť aj skúmanie špor-
tovej metakomunikácie, a to tak s teoretickým cieľom začlenenia poznatkov do systému teórie 
telesnej kultúry, ako aj s aplikačným cieľom „so zreteľom na výchovné možnosti“, ktoré tieto 
poznatky ponúkajú. 

11 Felix, Karol: Princípy komunikácie v športe. In Telesná výchova a šport, 1992, roč. 2, č. 3, s. 4-7; Princípy metako-
munikácie v športe. In Telesná výchova a šport, 1993, roč. 3, č. 2, s. 10-13.
12 Felix, Karol: Princípy komunikácie v športe, op. cit, s. 5.
13 Felix, Karol: Princípy metakomunikácie v športe, op. cit., s. 12.
14 Felix, Karol: Princípy komunikácie v športe, op. cit., s. 6.
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V podobnom duchu sú koncipované aj heslá športová komunikácia a športová metakomuni-
kácia v terminologickom a výkladovom slovníku.15 V hesle športová komunikácia sa explicitne 
uvádza: „verbálna komunikácia je zákl. tak v tréningovom procese, ako aj pri súťažení“ a záro-
veň: „problémy komunikácie v športe sú zatiaľ málo rozpracované“. 

2. Športová lingvistika a lingvistika
Lingvistika sa najvšeobecnejšie charakterizuje ako veda o jazyku. Predmetom jazykovedy 

je podľa J. Horeckého16 jazyk, jeho štruktúra, vzťahy jazyka k mysleniu a jeho využívanie 
v spoločnosti. Tieto javy sa skúmajú z hľadiska súčasného stavu i z hľadiska vývinu. Podľa 
Encyklopédie jazykovedy17 je jazykoveda „vedné odvetvie, zaoberajúce sa všestranným 
výskumom jazyka z hľadiska jeho jednotiek, stavby, funkcií a vývinu.“ O niečo ďalej sa 
konštatuje, že „v súčasnosti predstavuje jazykoveda zložitý komplex disciplín nadväzujúcich 
na výsledky rozličných spoločenských i exaktných, resp. prírodných vied a skúmajúcich jazyk 
v celej jeho vnútornej zložitosti aj vo vonkajších súvislostiach“. J. Dolník18 sa bližšie venuje 
synchrónnej jazykovede, pričom pri určení objektu jej výskumu vychádza z tézy, že „objektom 
synchrónneho jazykovedného skúmania je jazyková komunikácia“. Autor vysvetľuje, že 
výskumný predmet jazykovedy 20. storočia sa postupne rozširuje od oblasti jazykového 
systému k ďalším stránkam jazykovej komunikácie. Podstata jazyka určuje aj nevyhnutnosť 
prieniku lingvistiky s inými vedami, predovšetkým sociálnymi (napr. sociálna psychológia, 
sociológia, antropológia, etnológia, kulturológia), ale aj s predmetom individuálnej psychológie 
aj biológie človeka. Zdôrazňuje, že interdisciplinárny prístup k aspektom jazykovej komunikácie 
umožňuje konštituovanie rozličných lingvistík (neurolingvistika, biolingvistika, ekolingvistika, 
paralingvistika, sexuálna lingvistika, lingvistika zmenených stavov vedomia a pod.). „Principiálne 
je možné skúmať jednotlivé aspekty jazykovej komunikácie s využívaním poznatkov a metód 
vhodných vedných disciplín a skúmať tie isté aspekty z odlišných interdisciplinárnych pozícií, 
a teda konštituovať rozličné lingvistiky“ 19 (zvýraznili autorky).

Pri vysvetľovaní javov sveta, či už športového, alebo jazykového, sa, ako vidno, nemožno 
obísť bez interdisciplinárneho prístupu. To, čo spája predmet záujmu vied o športe a jazykovedy, 
je človek ako bio-, psycho- a sociálna bytosť. Ako pripomína I. Macák,20  športová motorika má 
zákonite svoj humanistický rozmer. Jazyk, ktorý chápeme ako biologicky podmienený, kogni-
tívne motivovaný, sociálne osvojený a používaný, gramaticky organizovaný, funkčne bohatý 
znakový systém, ktorý je zároveň dohodnutým a normovaným spôsobom sociálneho správania 
sa ľudí, je jedným z najvýraznejších atribútov človeka, určuje jeho ľudskú, humánnu podsta-
tu. Prejavuje sa vo všetkých oblastiach ľudskej aktivity, šport nevynímajúc. Preto jazyk a jeho 
fungovanie v športovej komunikačnej sfére pokladáme za široko chápaný predmet skúmania 
športovej lingvistiky. Presnejšie, za predmet jej skúmania pokladáme športový komunikačný 
register. Vychádzame pri tom z vlastnej adaptácie pojmu register, ktorý je už niekoľko desaťročí 
súčasťou (socio)lingvistického myslenia hlavne v lingvistike anglofónnej kultúrnej oblasti.21 Na 

15 Sýkora, František a kol.: Telesná výchova a šport, op. cit., s. 266.
16 Horecký, Ján: Základy jazykovedy. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978, s. 5
17 Mistrík, Jozef (ed).: Encyklopédia jazykovedy. Bratislava: Obzor, 1993, s. 206.
18 Dolník, Juraj: Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetľovanie jazyka. Bratislava: Veda, 2009,  s. 10.
19 Dolník, Juraj: Základy lingvistiky. Bratislava: Stimul, 1999, s. 13.
20 In Zrubák, Anton – Labudová, Jela a kol.: Vedy o športe, op. cit., s. 83.
21 O adaptácii daného pojmu v slovenskej lingvistike porov. Slančová, Daniela: Potrebuje reflexia súčasnej jazykovej si-
tuácie pojem register? In Odaloš, Pavol (ed.): Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. I. diel. 
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tomto mieste len stručne pripomenieme základné tézy tejto koncepcie: Východisko tvorí kon-
cept sociálnej inštitúcie. Sociálna inštitúcia je relatívne stály, v danom spoločenstve či v skupine 
uznávaný súbor predpisov a noriem, obvykle formálnych, vrátane predpisov týkajúcich sa soci-
álnych rolí.22 Komunikačný priestor príslušný istej sociálnej inštitúcii vymedzujeme ako komu-
nikačnú sféru. V príslušných komunikačných sférach sa ustálil (viac alebo menej) preferovaný 
spôsob verbálneho (a neverbálneho) správania sa, ustálilo sa, normovalo (viac alebo menej) 
jazykové a parajazykové správanie sa. Konvencionalizované jazykové a parajazykové správanie 
sa preferované v komunikačnej sfére prislúchajúcej sociálnej inštitúcii nazývame makrosociál-
ny komunikačný register. Na dynamické aspekty fungovania sociálnej inštitúcie, predstavované 
sociálnymi rolami, ako aj na také sociálne javy, ako je sociálny status a sociálna vzdialenosť, sa 
viaže preferované konvencionalizované jazykové a parajazykové správanie sa, ktoré nazývame 
mikrosociálny komunikačný register. Komunikácia sa realizuje prostredníctvom svojej základ-
nej jednotky, ktorú tvorí text. V ňom sú simultánne prítomné verbálne aj neverbálne signály 
jazykovej štruktúry príslušného jazyka a jeho variet, makrosociálnych a mikrosociálnych komu-
nikačných registrov, žánrov a (individuálneho) štýlu. 

V súvislosti so športovou komunikáciou potom športu ako sociálnej inštitúcii23 prislúcha 
športová komunikačná sféra. Preferovaný spôsob jazykového a parajazykového správania sa 
uplatňovaný v športovej komunikačnej sfére je potom športový (makrosociálny) komunikačný 
register. Napríklad v súvislosti s komunikáciou trénera a športovca je preferovaným spôsobom 
jazykového a parajazykového správania sa trénera trénerský (mikrosociálny) komunikačný re-
gister. Tento register sa, v nadväznosti na prípravnú a súťažnú zložku športovej činnosti, uplat-
ňuje v dvoch základných žánroch: tréningovom a zápasovom dialógu, ktoré sa realizujú v kon-
krétnej komunikačnej situácii tréningu a zápasu.24 

Každý z komunikačných registrov, a teda aj športový komunikačný register možno opí-
sať na základe komplexu jazykových (zvukových, lexikálnych, gramatických) a parajazyko-
vých prostriedkov, ktoré sa spoločne a pravidelne využívajú v istých komunikačných situá-
ciách. Sú to teda tie prostriedky, ktorým používatelia dávajú prednosť pred inými prostried-
kami, ktoré majú k dispozícii. Jazykové charakteristiky možno vydeliť kvantitatívne,  
t. j. ich frekvenciou a distribúciou, a/alebo kvalitatívne, t. j. ich prítomnosťou a spôsobom 
fungovania. Osobitné postavenie pri športových komunikačných procesoch má neverbálna 
komunikácia, gestika, mimika a posturika ako komunikačné pohyby, ktoré vytvárajú svoj 
vlastný znakový systém. Pre komunikáciu v športe je príznačné, že znakové komunikačné 
pohyby (dynamické neverbálne kľúče) sú úzko prepojené s ústrednou športovou realitou, 
ktorou je pohyb. 

Komunikačné registre v istom jazykovo-kultúrnom spoločenstve neexistujú izolovane, ale 
tvoria kontinuum. V súvislosti so športovou komunikačnou sférou je v súčasnosti spoločensky 
zvlášť dôležitá interferencia športového a mediálneho makrosociálneho komunikačného registra 

Banská Bystrica: Pedagogická fakulta a Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 1999,  s. 93-100; Slančová, 
Daniela: Reč autority a lásky. Reč učiteľky materskej školy orientovaná na dieťa – opis registra. Prešov: Filozofická fa-
kulta Prešovskej univerzity, 1999, 278 s.; Slančová, Daniela – Slančová, Terézia: Komunikačný register ako alternatíva 
funkčného štýlu (na pozadí komunikácie v športe), op. cit.; Slančová, Daniela – Slančová, Terézia: Reč pohybu, autority 
a súdržnosti, op. cit.; Kesselová, Jana – Imrichová, Mária – Ološtiak, Martin (eds.): Registre jazyka a jazykovedy, op. cit.
22 Kráľová, Ľuba: Sociálne inštitúcie. Politika, Náboženstvo, Rodina. Prešov: KM – Systém, s. r. o., 2007, s. 19.
23 Porov. vymedzenie športu ako sociálnej inštitúcie napr. in Petrusek, Miloslav – Vodáková, Alena (eds.): Velký socio-
logický slovník. Praha: Karolinum, 1996, s. 1210-1211.
24 Bližšie pozri in Slančová, Daniela – Slančová, Terézia: Reč pohybu, autority a súdržnosti, op. cit., tam aj ďalšia literatúra. 
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ako dôsledok masívnej medializácie športu.25 Ako uvádza J. Mergeš,26 na vzťah médií a športu 
je možné nahliadať dvojako. Na jednej strane je šport chápaný ako obsah, šírený a komuni-
kovaný prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Podľa citovaného autora sa tak 
vzťah športu a médií označuje ako symbiotický, prípadne sa metaforicky chápe ako „dlhodobé 
manželstvo“ dvoch do istej miery nezávislých inštitúcií. Na druhej strane autor konštatuje, že 
„závažnosť športového obsahu v mediálnom prostredí dosiahla kritický bod, na úrovni ktorého 
už v podstate nemá význam diskutovať o vzťahu športu a médií v zmysle dvoch separátnych 
inštitúcií, ale naopak, v zmysle zviazaného komplexu mediálneho športu...“. Autor ďalej vy-
slovuje názor, s ktorým sa stotožňujeme, že „šport a médiá spolu tvoria koherentný celok vzni-
kajúci v objektívnej realite, pragmaticky formujúci pravidelné typy obsahov a z nich vyvodené 
významy šírené smerom k recipientom prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov“. 
Mediálny šport sa tak realizuje prostredníctvom tlačených, auditívnych, audovizuálnych médií, 
ako aj prostredníctvom internetu a ďalších elektronických médií. 

Predmet skúmania športovej lingvistiky by sa teda dal vymedziť primárne ako výskum špor-
tového makrosociálneho komunikačného registra a mikrosociálnych registrov fungujúcich v je-
ho rámci v športovej komunikačnej sfére v intrašportovej komunikácii; sekundárne ako výskum 
prienikových pásem športového makrosociálneho komunikačného registra a mikrosociálnych 
registrov fungujúcich v jeho rámci s inými registrami v tých komunikačných sférach, v ktorých 
dochádza k tematizácii športu.27 Takýmto spôsobom by sa športová lingvistika zamerala aj na 
širší kontext sociolingvistickej existencie športu. 

Pri výskume svojho predmetu športová lingvistika môže využívať základné metódy uplatňo-
vané pri lingvistickom výskume aplikované na vymedzený predmet výskumu. Sú to napr. me-
tódy a postupy fonetiky a fonológie, morfológie, derivatológie, syntaxe, lexikológie, sémantiky, 
pragmatiky, štylistiky, textovej lingvistiky a sociolingvistiky.

3. Pomenovanie športová lingvistika 
Dá sa uvažovať o dvoch spôsoboch pomenovania uvažovanej vednej interdisciplíny: športo-

vá lingvistika a lingvistika športu. Obe pomenovania majú nadradené substantívum lingvistika, 
športový rozmer je prítomný buď v podobe zhodného, alebo nezhodného atribútu. Aj jedno, aj 
druhé pomenovanie je kompatibilné s pomenovaniami ostatných hranične chápaných disciplín, 
napr. športová sociológia so zhodným atribútom, filozofia športu s nezhodným atribútom. Dáva-
me prednosť pomenovaniu športová lingvistika, a to pre jeho kompatibilitu s takými pomenova-
niami, ako sú vyššie spomínané pomenovanie typu adjektívum športová + názov vednej disciplí-
ny (napr. športová sociológia, športová psychológia, športová estetika a pod). Pomenovanie so 
zhodným atribútom je kompatibilné aj s pomenovaniami aplikovaných lingvistických disciplín, 

25 O vzťahu športovej lingvistiky a jazyka mediálneho športu porov. Slančová, Daniela: Športová lingvistika a jazyk 
mediálneho športu. In Peknušiaková, Eva – Smoláková, Viera (eds.): Médiá a text 6. Prešov: Prešovská univerzita v Pre-
šove, 2017, s. 79-86. Online. [Cit. 20-11-2017.]. Dostupné na internete:
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Peknusiakova2.
26 Mergeš, Jozef: Textové stereotypy komentátorského prejavu v priamych televíznych prenosoch z futbalu. Prešov: 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, s. 25.
27 Tu nadväzujeme na spomínanú koncepciu športovej metakomunikácie J. Felixa, resp. na názory J. Mlacka (Mlacek, 
Jozef: Z terminologických a štylistických otázok športových textov. In Kultúra slova, 1981, roč. 15, č. 10, s. 333-339.), 
ktorý už začiatkom 80. rokov minulého storočia poukázal na fakt, že „rozvoj telovýchovného a športového hnutia vy-
volal zreteľnú štýlovú diferenciáciu aj v tejto sfére jazyka“. Športovú tematiku možno podľa citovaného autora nájsť 
v publicistických, náučných, administratívnych a hovorových prejavoch a športová problematika sa často stáva aj pred-
metom umeleckého stvárnenia (s. 334).
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napr. antropologická lingvistika, biologická lingvistika, forenzná lingvistika, klinická lingvisti-
ka, alebo univerbizovanými pomenovaniami sociolingvistika, psycholingvistika, teolingvistika 
s prvým komponentom bližšie určujúcim nadradené pomenovanie lingvistika. 

4. Miesto športovej lingvisticky v systéme vied
Miesto športovej lingvistiky v systéme vied vymedzujeme buď z pohľadu lingvistiky, ale-

bo z pohľadu vied o športe. V oboch prípadoch vychádzame z interdisciplinárnej podstaty 
športovej lingvistiky.

4.1. Miesto športovej lingvisticky v systéme vied z pohľadu lingvistiky 
Z pohľadu lingvistiky môže byť predmet športovej lingvistiky chápaný ako súčasť lingvisti-

ky v tom zmysle, že skúma jazyk a jeho fungovanie v špecifickej komunikačnej sfére, využíva-
júc lingvistické metódy a postupy skúmania (porov. vyššie).28 Športovú lingvistiku možno však 
chápať aj ako aplikovanú lingvistickú disciplínu,29 a to vtedy, ak sa zdôrazní fakt, že poznatky 
o jazykových javoch a procesoch zistené v rámci jazykovedy participujú na poznatkoch o špor-
tových javoch a procesoch. Ide napr. o poznatky o tom, že jazyk v rámci športovej komunikačnej 
sféry môže fungovať ako jeden z prostriedkov efektívneho správania sa človeka v športových 
pohybových aktivitách, regulácie športových pohybových aktivít, riadenia procesov a situácií 
v športových súťažiach a športovom tréningu, motivácie športového výkonu, vytvárania osob-
nostnej profilácie športovca a vytvárania sociálnych vzťahov v športovej činnosti.30

4.2. Miesto športovej lingvisticky v systéme vied z pohľadu vied o športe
Aj z pohľadu vied o športe, resp. ich koncepcie predstavenej v citovaných prácach o vedách 

o športe, možno na miesto športovej lingvistiky nazerať dvojako. Športovú lingvistiku možno 
začleniť do okolia vied o športe ako hraničnú vednú disciplínu, ktorá patrí do svojho základného 
vedného odboru (lingvistiky), avšak participuje na dotváraní poznatkov v športových vedách. 
Druhý pohľad na športovú lingvistiku môže vychádzať z názoru na jazyk ako výsostne humánny 
fenomén a na doteraz vymedzovaný predmet športovej humanistiky, na základe ktorých dáva 
športová humanistika priestor na uplatnenie a využitie takých disciplín, ako sú filozofia špor-
tu, dejiny športu, športová sociológia, športová etika, športová estetika, športová psychológia, 
športová komunikácia, športová sociálna antropológia, športová ekonómia, športový manaž-
ment, športová informatika, športové právo, resp. aj športová politika, pričom „metodologickú 

28 Osobitnú súčasť predmetu skúmania tvorí registrovo motivovaná lexika, teda spôsoby pomenovania športových 
javov a procesov v podobe športovej terminológie, športových profesionalizmov a športových slangových prostriedkov. 
Problematike registrovej motivácie aj v športovej komunikačnej sfére sa venuje M. Ološtiak (Ološtiak, Martin: Aspekty 
teórie lexikálnej motivácie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2011, s. 267-279). Podľa jeho 
návrhu by bolo možné hovoriť o lexike športového komunikačného registra, do ktorého patria „spisovné i nespisovné 
výrazy, odborné termíny, slangizmy, profesionalizmy, argotizmy či dialektizmy“ (s. 273), čo dokladuje príkladmi 
z lexiky futbalu. Špecifickú skupinu športovej registrovo motivovanej lexiky tvorí športová terminológia (k niektorým 
aspektom jej histórie a jazykovej podoby porov. Kubišová, Hedviga: Telovýchovné názvoslovie M. Tyrša a I. B. Zocha 
z hľadiska jazykovej diglosie. In: Pospíšil, Ivo – Zelenka, Miloš  – Zelenková, Anna (eds.): Třináct let po = Trinásť 
rokov po. Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 2006, s. 143-152.). Na základe nášho 
prebiehajúceho výskumu sa ukazuje, že v športovom komunikačnom registri sa nekonfiguruje len osobitná lexika, ale 
fungujú aj osobitné registrové významy lexií. 
29 D. Crystal (Crystal, David: The Cambridge Encyclopedia of Language. 2nd ed. Cambridge University Press, 1997,  
s. 418) chápe aplikovanú lingvistiku v zmysle aplikácie lingvistických teórií, metód a poznatkov na osvetlenie jazykovej 
problematiky objavujúcej sa v iných oblastiach pôsobnosti, v iných doménach. 
30 Porov. napr. Kačúr, Peter: Vplyv komunikácie trénera na motivačnú klímu a emočné prežívanie záťaže hráčov. Dizer-
tačná práce. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, 2014. 170 s.



116

základňu športovej humanistiky predstavuje aplikovaný systém metód filozofie, politológie, de-
jín, sociológie, psychológie, práva, sociálnej antropológie, etiky a estetiky, komunikácie a in-
formatiky“.31 Ak za hlavný predmet skúmania športovej lingvistiky pokladáme športový komu-
nikačný register a za jeden z hlavných predmetov skúmania synchrónnej lingvistiky (v zmysle, 
ako ho vymedzuje citovaný J. Dolník) jazykovú komunikáciu, potom by si športová lingvisti-
ka mohla nájsť svoje miesto buď ako samostatná disciplína v rámci disciplín vymedzovaných 
v rámci športovej humanistiky, alebo ako subdisciplína športovej komunikácie. Ak sa predmet 
športovej edukológie vymedzuje ako „tvorba, realizácia a vyhodnocovanie účinnosti učebných, 
tréningových plánov, projektov, programov, pohybových režimov a vyučovací, telovýchovný, 
tréningový proces zameraný na výchovu, vzdelávanie a zámerné telesné, funkčné, pohybové 
zdokonaľovanie, psychický, sociálny a morálny rozvoj človeka prostriedkami športu“,32 potom 
skúmanie verbálnej komunikácie (komunikácie prostredníctvom jazyka) a verbálnej interakcie 
(medziľudskej interakcie realizujúcej sa prostredníctvom jazyka) môže zasahovať aj do oblas-
ti športovej edukológie.

Záver
V príspevku vychádzame z vedomia dôležitosti športu ako sociálneho fenoménu a z empi-

rického aj proklamovaného vedomia dôležitosti verbálnej komunikácie v športovej komunikač-
nej sfére prislúchajúcej športu chápanému ako sociálna inštitúcia. Zároveň sa hlásime k potre-
be interdisciplinárneho výskumu, ktorý aj v lingvistike dokáže pomenovať, charakterizovať 
a analyzovať javy a ich vzťahy z viacerých uhlov pohľadu, a teda azda aj presnejšie preniknúť 
k ich podstate. Z dôležitosti jazyka a verbálnej komunikácie v intrašportovej komunikácii, ako 
aj v širšom spoločenskom kontexte, v ktorom sa šport uplatňuje, vychádza potreba vedeckého 
skúmania so športom súvisiacich jazykových javov a procesov. Domnievame sa, že symbióza 
športu a lingvistiky môže znamenať prínos v poznávaní toho, ako sa jazyk podieľa na fungovaní 
športových javov a procesov, ako aj existencie športu v širšom spoločenskom kontexte, rovnako 
ako môže znamenať prínos v poznávaní jazyka a jeho fungovania v špecifickej športovej komu-
nikačnej sfére. 

Sports Linguistics – an Outline of Interdisciplinary Research

Daniela Slančová – Terézia Kovalik Slančová

The article is based on the fact that little attendance has been paid to sport in linguistic research as well as to the role of 
language in the sports sciences. The given article is the discussion outline of potential existence of independent science 
discipline operating on the interdisciplinary basis, called sports linguistics. In the paper the subject of the discipline 
is described as (i) research into sports macrosocial communication register and microsocial communication registers 
functioning in its framework in intra-sport communication; (ii) research into intersectional areas of sports macrosocial 
communication register and microsocial communication registers functioning in its framework with other communica-
tion registers in those communication spheres, in which sport is thematized (especially media sport). The place of sports 
linguistics in the system of linguistics and in the system of sport sciences is determined. 

31 Macák, Ivan a kol.: Športová humanistika. In Labudová, Jela (ed.): Vedy o športe, op. cit., s. 42.
32 Sýkora, František: Športová edukológia. In Zrubák, Anton – Labudová, Jela a kol.: Vedy o športe, op. cit., s. 49.
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MÁRIA MATIOVÁ*

Kognitívna analýza konceptov emócií ako interpretačných konštruktov 
slovenského jazykovo-kultúrneho spoločenstva

MATIOVÁ, M.: Cognitive Analysis of Emotional Concepts as Interpretive Constructs of Slovak Linguistic-
-cultural Community. Slavica Slovaca, 53, 2017, No. 3-4, pp. 117-131 (Bratislava).

The part of elementary postulates of cognitive linguistics is the premise that metaphor is not only linguistic 
but also primary mental and culturally determined phenomenon that allows us to think and communicate about 
abstract entities as sensually perceived things or phenomena. Human being, his interpretation of the world is 
largely contingent on the correlation of physical and subjective experiences. This causes the same metaphors in 
genetically and typologically different languages. On the other hand, we register conceptual metaphors reflecting
intercultural differences that are conditional on specific religious and cultural ideas, historical-ideological deve-
lopment of the given community and its cultural tradition. The aim of the work is cognitive analysis of conceptual 
metaphors of selected emotional concepts in Slovak language. The research of concept „profiling“ also implies
broader cultural aspect.

Conceptual metaphor, Cognitive metaphor, Concept, Emotion, Anthropocentrism, Cultural determination, 
Slovak language.

1. Zrod a piliere kognitívnolingvistickej koncepcie jazykového obrazu sveta
Napriek tomu, že koncepcia jazykového obrazu sveta sa v kognitívnom rámci datuje do 

80. rokov 20. storočia, akcentovanie relácie jazyka a myslenia sa objavuje už v druhej polovici  
18. storočia v prácach nemeckého filozofa J. G. Herdera. Jednou z jeho elementárnych premís 
bolo presvedčenie, že jazyk predstavuje pokladnicu myšlienok patriacu celému národu. Keďže 
každý národ do nej v priebehu generácií vkladá svoje vlastné znalosti i skúsenosti, ktoré ho 
formovali a formujú, spoločenstvá sa v dôsledku toho neodlišujú len jazykom, ale aj spôsobom 
myslenia. Z uvedeného dôvodu je potrebné skúmať štruktúry jednotlivých jazykov, pretože ich 
dokonalosť je priamo úmerná dokonalosti mentality daného národa či etnika.1

Významným predchodcom kognitívnej koncepcie jazykového obrazu sveta bol W. Humboldt. 
Podľa I. Vaňkovej2 vo svojich prácach už v 19. storočí explicitne operoval s označením Sprachli-
ches Weltbild. Tento pojem v daných intenciách predstavuje špecifický pohľad na svet, v ktorom 
sa odráža kolektívna skúsenosť, duch národa. Diferencie v jazykovom obraze sveta teda neprame-
nia primárne v gramatike či v hláskoslovnej rovine jazyka, lež sú determinované svetonázorovo.

Predstava kultúrnej podmienenosti jazyka a myslenia predstavuje centrálny teoreticko-metodo-
logický pilier etnolingvistického bádania, ktorého zrod sa spája s F. Boasom, E. Sapirom a B. L. 
Whorfom. Poslední dvaja z trojice amerických bádateľov pracovali už v prvej polovici 20. storočia 

* Mgr. Mária Matiová, PhD., Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, 949 74 Nitra.
1 Anusiewicz, Janusz: Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 1995, s. 23. 
2 Vaňková, Irena: Co na srdci, to na jazyku. Praha: Karolinum, 2005, s. 48. 
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s termínom „view of world“. V 30. rokoch vznikla ich elementárna téza označovaná ako teória 
jazykového relativizmu a determinizmu, zdôrazňujúca medzikultúrne diferencie, ktoré spočívajú 
v diferencovanosti materinského jazyka. Ten má podľa tejto hypotézy markantný vplyv na chápanie 
okolitého sveta. Koľko jestvuje jazykov, toľko je potom aj rozmanitých svetov, v ktorých žijeme.3

Jazykový obraz sveta ako jeden z bazálnych pojmov kognitívne orientovanej lingvistiky sa 
začal používať v 80. rokoch 20. storočia vo vedeckých prácach poľských lingvistov pôsobiacich 
v Lubline na Univerzite Marie Curie-Skłodowskej. R. Grzegorczykowa uvádza, že tento po-
jem sa v kognitívno-lingvistickom rámci prvýkrát objavil v roku 1986 v štúdii J. Bartmińského  
a R. Tokarského s názvom Językowy obraz świata a spójnośćtekstu. Títo poľskí bádatelia vydali 
okrem množstva zborníkov, ktoré v názve explicitne obsahujú daný pojem, aj etnolingvistický 
slovník a periodikum Etnolingwistyka.4

Jazykový obraz sveta však nepredstavuje iba pojem, ale predovšetkým špecifický prístup 
ku skúmaniu jazyka. K jeho uplatňovaniu dochádza v období tzv. komunikačno-pragmatického 
obratu, t. j. v období odklonu od formalizujúcich štrukturalistických metód k explikatívnosti  
a pragmatike. „Jde tu vlastně zejména o studium hluboce uložených kulturně zakotvených a sdí-
lených významů jakožto předpokladů společného kontextu a komunikace, včetně jejich proměn 
a posunů. Sémantika se tak jeví jako těsne provázaná s pragmatikou.”5

Súčasná kognitívnolingvistická koncepcia jazykového obrazu sveta sa koncentruje na sé-
mantickú dimenziu jazyka, ktorej imanentnou súčasťou je evalvácia a axiologická orientácia 
hovoriacich. Interpretačný prístup k výskumu prirodzeného jazyka umožňuje odhaľovať naivný 
obraz sveta, t. j. skúmať jazyk ako prostriedok akumulujúci skúsenosti mnohých generácií, ktoré 
sú spojené so životom v danej sociokultúrnej spoločnosti, ale aj individuálne prežívané skúse-
nosti s fyziológiou a anatómiou vlastného tela.

Jazykový obraz sveta v daných intenciách chápeme ako komplex mnohoúrovňových a záro-
veň diferencovaných pohľadov na okolitý svet, v ktorých sa odráža mentalita používateľov ja-
zyka. J. Bartmiński ho charakterizuje ako interpretáciu skutočnosti uloženú v jazyku, a to v gra-
matike, v lexikóne, vo frazémach a parémiách, alebo sú to súdy o svete, ktoré sú v textoch im-
plikované.6 R. Grzegorczykowa ho definuje ako špecifický spôsob percepcie a konceptualizácie 
sveta, t. j. jeho chápania imanentného v derivačných zákonitostiach jazyka, vo frazeolexikóne, 
v synonymických radoch, v konotáciách i stereotypoch spojených s pomenovávanými objektmi, 
ktoré svedčia o svojbytnej kategorizácii sveta.7

1.1. Antropocentrická a kultúrna determinovanosť jazykového obrazu sveta
Jednotlivé jazykové obrazy sveta implikujú isté zhody (primárne v hĺbkovej štruktúre), ale 

aj diferencie. Identifikáciou tzv. univerzálnych pojmov, elementárnych sémantických jednotiek, 
z ktorých sa v ľudskej mysli skladá všetko zložitejšie, sa zaoberala A. Wierzbicka.8 V priebehu 
longitudinálneho skúmania desiatok jazykov rôznych kultúr vymedzila niekoľko univerzálnych 
jednotiek predstavujúcich bázu komplikovanejších pojmov, predpokladajúc, že jestvuje relácia 
medzi týmito „atómami významov“ (lexémy tvoriace jadro slovnej zásoby, napríklad ľudia, ty, 

3 Černý, Jiří: Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996, s. 403. 
4 Grzegorczykowa, Renata: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 
2001, s. 162. 
5 Vaňková, Irena.: Člověk a jazykový obraz (přirozeného) světa. In: Slovo a slovesnost, 1999, roč. 60, č. 4, s. 284. 
6 Bartmiński, Jerzy: Językowy obraz świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1990, s. 110. 
7 Grzegorczykowa, Renata: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, op. cit., s. 162.
8 Wierzbicka, Anna: Język, umysł, kultura. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 1999, s. 9-13.
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ja, niekto, dobrý, zlý, hovoriť, byť atď.) a prvými pojmami, ktoré si osvojujú v priebehu ontoge-
netického vývoja deti.

Univerzálie i špecifiká jazykového obrazu sveta jasne svedčia o spôsobe, akým človek myš-
lienkovo „uchopuje“ svet a vo svojej mysli ho zároveň kreuje. Odhaľuje: „... ako sa človek 
zmocňuje okolitého sveta, ako sa v ňom orientuje a aké základné princípy orientácie v realite 
prenáša do mentálnych priestorov, aby o nich mohol premýšľať, rozprávať a v konečnom dô-
sledku ich pretvárať na svoj obraz v zmysle ním vytvorenej predstavy.“9

Lingvistika sa v daných intenciách zaoberá otázkou, aké svedectvo nám môže jazyk podať 
o spôsobe nášho bytia, porozumenia svetu, o báze našej mysle i o špecifikách predstavujúcich 
imanentnú súčasť daného kultúrneho spoločenstva (v komparácii s inými kultúrami). Napriek 
tomu, že výskum tejto problematiky si vyžaduje interdisciplinárny prienik do psychológie, filo-
zofie, sociológie kulturológie a iných vied o človeku, bázou uvažovania o daných otázkach je 
jazyk. Práve v ňom, v sémantike slov, frazém, v gramatických kategóriách atď. sa zrkadlí spô-
sob, akým jazykové spoločenstvo svet štruktúruje, evalvuje, prežíva, t. j. obraz sveta, do ktorého 
prostredníctvom materinského jazyka „prenikajú” a zároveň ho kreujú jednotliví členovia danej 
spoločnosti. 

Reprezentácia sveta, ktorá je uložená v jazyku, predstavuje zložitú, mnohovrstvovú štruktú-
ru. Jej bázou je prirodzený jazyk implikujúci elementárnu skúsenosť človeka so svetom. Pod-
ľa J. Patočku človek od narodenia postupne vrastá do už existujúcej štruktúry, neprijíma cha-
os, ale svet, ktorý je však dielom generácií pred nami.10 Túto bázu však človek aktívne rozvíja  
a formuje prostredníctvom myslenia i konania, čím konštituuje aj svet teoretický, ako aj ďalšie 
najrozmanitejšie svety.11

Skúmanie sémantických štruktúr jazyka v tomto smere predstavuje jedinečný prameň pozna-
nia človeka. To, čo je uchopiteľné a textualizované totiž odzrkadľuje javy a entity skryté, sen-
zoricky neuchopiteľné. Poukazuje na zákonitosti ľudskej mysle, na prežívanie a skúsenosti pod-
mienené antropocentrizmom i kultúrnymi determinantmi. Koncepcia jazykového obrazu sveta 
v kognitívnej lingvistike akcentuje pragmatický aspekt, predovšetkým kultúrne podmienené ko-
notácie odrážajúce pozíciu entity v danom jazykovom obraze sveta. Cieľom výskumu sémantiky 
slov, ktorá bola štrukturalistami prehliadaná, je podľa I. Vaňkovej12 rekonštrukcia „mikrokozmu” 
skrytého vo význame a za významom každej lexikálnej jednotky. „Samozřejmě, všichni lidé 
mají hlavu, oči, uši a ruce, všichni vědí o nebi nad hlavou a o zemi pod nohama, ale lidé nepře-
mýšlí o těchto věcech stejně. Jazyk neodráží svět bezprostředně, ale představuje konceptualizaci 
světa člověkem“.13 Konceptualizácia teda predstavuje procesy, ktoré prebiehajú v ľudskej mysli 
na úrovni pojmov. Ich východiskom je kategorizácia, t. j. priraďovanie predstáv o entitách či 
javoch do jednotlivých kategórií odrážajúcich znalosti a skúsenosti daného spoločenstva.

 Podľa J. S. Kurbiakovej (2004) smerujú kognitívne mechanizmy v procese kategorizácie  
k tomu, aby hovoriaci v rozmanitých a diferencovaných atribútoch rôznych objektov skutočnosti 
hľadali zhodné črty.14 Tieto mentálne schopnosti nám umožňujú svet vnímať a prežívať holis-
ticky ako celok, v ktorom je skúsenosť štruktúrovaná, kategorizovaná a následne konceptuali-
zovaná v podobe významov ustálených v poznaní človeka. „Kategorizace tvoří půdorys našeho 

9 Kováčová, Zuzana: Jazyk a (po)rozumenie z aspektu kognitívnej lingvistiky. Nitra: UKF, 2015, s. 175. 
10 Patočka, Jan: Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: Oikoymenh, 1995, s. 130, 163. 
11 Vaňková, Irena.: Člověk a jazykový obraz (přirozeného) světa, op. cit., s. 285.
12 Vaňková, Irena.: Člověk a jazykový obraz (přirozeného) světa, op. cit., s. 285. 
13 Wierzbicka, Anna: Semantika, kultura i poznanije. In: Thesis, 1993, č. 3, s. 188.
14 Kedron, Katerina: Genderové aspekty ve slovanské frazeologii. Praha: Karolinum, 2014, s. 23. 
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konceptuálního systému. Prožívame a uvědomujeme si realitu jako rozdělenou na části, jež jsou 
vzhledem ke svým různym vlastnostem provázány do různych celků. Takovou a ne jinou struktu-
raci reality přijímame primárně z (mateřského) jazyka. Co bylo pro člověka určitého kulturního 
spoločenství důležité, to bylo vyděleno z kontinua jsoucího, rozlišeno, uchopeno, pochopeno 
jako exemplář určitého druhu, vkomponováno do obrazu jazyka jako celku a v soulade s tím 
pojmenováno.“15

Koncepty v daných intenciách predstavujú zložité mentálne štruktúry, s ktorými v priebehu 
myslenia operujeme. Sú to časti naivného obrazu sveta implikujúce predstavy o svete, skúse-
nosti i znalosti hovoriacich vznikajúce kontinuálnym pôsobením fyzickej a kultúrnej skúsenosti, 
vplyvom axiologickej orientácie, náboženstva, tradícií, filozofie atď.

Rekonštrukcia jazykového obrazu sveta sa môže opierať o výskum rôznych jazykových ro-
vín. Jednou z najrelevantnejších sfér sú v tomto smere ustálené slovné spojenia. Frazémy nie sú 
len jazykovými jednotkami, ale predstavujú významnú „zásobáreň“ znalostí a skúseností, v kto-
rých sa zrkadlia predstavy a vedomosti majúce zásadné postavenie v živote človeka, ako aj celej 
národnej kultúry. Ide teda o jazykové jednotky, ktoré obsahujú a zároveň uchovávajú kultúrne 
determinované informácie o konkrétnom jazykovo-kultúrnom spoločenstve i o svete vôbec.

V súvislosti s kultúrnou podmienenosťou a špecifickosťou jednotlivých jazykových obrazov 
sveta poukázala I. Vaňková na metaforu okuliarov materinského jazyka, ktoré máme neustále na 
očiach, zväčša bez účasti nášho vedomia. Bilingválny človek majúci možnosť tieto okuliare (jazy-
ky) striedať, si začína uvedomovať relatívnosť štruktúrovania reality. Diferencovanosť svetov sa 
následne viac či menej líši v závislosti od geografickej, ale najmä kultúrnej vzdialenosti jazykov. 
To, čo je univerzálne a spája všetkých ľudí bez ohľadu na národ či jazyk, sú oči predstavujúce 
nevyhnutnú bázu kognitívnych a iných operácií, ktoré sa zrkadlia v každom jazyku. V prípade, že 
jednotlivé jazykové obrazy sveta komparujeme, zistíme, že diferencie prameniace v rozmanitých 
sociokultúrnych skúsenostiach daného jazykového spoločenstva sú skôr „na povrchu“, napríklad 
štrukturácia skúsenosti, jej popis a evalvácia, zatiaľ čo podobnosť sa vzťahuje na hlbšie štruktúry 
našej interpretácie skutočnosti, napríklad na „vtelesnenie“ ako bázu konceptualizácie sveta.16

Z uvedeného vyplýva, že mentálne schémy, o ktoré sa ľudstvo pri poznávaní sveta opiera, 
implikujú množstvo zhôd, avšak štrukturácia pojmov v kognícii hovoriacich diferentnými jazyk-
mi nie je úplne totožná. A práve tieto diferencie v kognitívnom spracovaní skutočnosti výrazne 
participujú na tvorbe a kreovaní konkrétneho jazykového obrazu sveta.

1.2. Kultúrne podmienené diferencie jazykových obrazov sveta
Variantnosť týkajúcu sa kultúrnych špecifík odrážajú mnohé metaforické konceptualizácie, 

predstavujúce imanentnú, prirodzenú súčasť daného jazyka. Špecifické atribúty konkrétneho 
jazykovo-kultúrneho spoločenstva implikuje napríklad metafora ČAS SÚ PENIAZE, ktorá sa 
jazykovo realizuje prostredníctvom ďalších štandardizovaných spojení. Veď vieme, že čas môže-
me premárniť, stratiť, ale aj získať. Čas je naozaj drahý, niekedy ho zbytočne míňame, mrháme 
ním, no na druhej strane ho môžeme do niečoho aj investovať. O abstraktnej entite v daných 
intenciách naozaj uvažujeme a aj jazykovo stvárňujeme ako vzácnu a obmedzenú, senzoricky 
percipovateľnú entitu, po ktorej je veľký dopyt.

Vyslovili by však paralelné metafory napríklad príslušníci indiánskych či austrálskych domo-
rodých kmeňov, ktoré nemajú bezprostrednú skúsenosť so životom v kapitalistickej spoločnosti, 

15 Vaňková, Irena: Člověk a jazykový obraz (přirozeného) světa, op. cit., s. 67.
16 Vaňková, Irena: Co na srdci, to na jazyku, op. cit., s. 49-50.
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kde je čas interpretovaný ako cenný tovar? Podobne ako peniaze, aj čas sa v kognícii členov 
industriálnej spoločnosti môže darovať, minúť, získať a podobne. Ak sledujeme lexikálnu či gra-
matickú rovinu jazyka, evidujeme menej zjavné i markantné rozdiely podmienené špecifika-
mi konkrétnej society a kultúry. Napríklad vo sfére zoomorfnej symboliky predstavuje „včela“ 
v slovenčine stelesnenie usilovnosti (podobne v anglickom jazyku: asbusyas a bee), zatiaľ čo 
v perzskom jazyku označuje výrečného človeka.17

1.2.1. Kultúrna podmienenosť jazykového obrazu sveta implicitná v zoomorfných metaforách
V dôsledku pradávneho a nepretržitého kontaktu človeka so zvieratami patria zooapela-

tíva k najstarším metaforám odzrkadľujúcim chápanie sveta. Ich prastarý pôvod dokazujú 
jaskynné maľby pripisujúce ľuďom zvieracie atribúty.18 Komparácia zoomorfných metafor 
v rôznych jazykoch zreteľne odráža paralely i diferencie v jazykovom obraze pomenovaní 
jednotlivých zvierat. Napríklad v slovenčine a angličtine nachádzame ustálené, štandardi-
zované prirovnania a idiómy identické v oboch jazykoch. Aj v anglickom jazyku môže byť 
niekto prefíkaný ako líška (to be crazy like a fox), pracovať/drieť ako kôň (to work like a hor-
se), byť chudobný ako kostolná myš (as poore like a church mouse), hádzať perly sviniam 
(cast pearls before swine), byť tvrdohlavý ako osol (as obstinate as a donkey) či byť krotký ako 
baránok (as gentle as a lamb).

Na druhej strane sú imanentnou súčasťou komunikačnej kompetencie anglicky hovoriacich 
mnohé idiómy, ktoré majú úplne diferentnú štruktúru, t. j. v slovenčine nemajú zoomorfný 
ekvivalent, napríklad the rat race (boj o koryto), a dark horse (tichá voda), to ride two horses 
at the same time/to run with the hare and hunt with the hounds (sedieť na dvoch stoličkách), 
it’s raining cats and dogs (leje ako z krhly), a horse of another colour/a different kettle of fish
([to je] iná pieseň), fine feathers make fine birds (šaty robia človeka), to beat the dead hourse 
(mlátiť prázdnu slamu).

Istú mieru diskrepancie v daných intenciách predstavujú prirovnania implikujúce podobný 
charakter sémantického transferu, avšak so štruktúrou obsahujúcou diferentný bázový kompo-
nent. Ak je v slovenčine niekto mokrý ako myš, respektíve zmoknutý ako sliepka, v angličtine 
je mokrý ako potkan (to look like a drowned rat), somárske uši v zošite či v knihe sú v ang-
lickom jazyku psie uši (dog ears). Na Slovensku sme zdraví ako rybička a šťastní ako blcha, 
v angličtine sme naopak zdraví ako blcha (as fit as a flea) a šťastní napríklad ako škovránok 
(as happy as a lark). Keď sme v slovenčine hladní ako vlk, v angličtine by sme zjedli aj koňa 
(could eat a horse).

Bazálne diferencie medzi zoomorfnými metaforami a idiómami v slovenčine a angličtine sa 
týkajú primárne ich formálnej štruktúry, t. j. zámeny členov syntagmatickej či vetnej konštrukcie. 
Ich hĺbková štruktúra, t. j. obraznosť participujúca na kreovaní jazykového obrazu sveta sa však 
v daných kultúrach vo veľkej miere zhoduje, prípadne diferencuje len v malej miere. Napriek tomu 
sporadicky evidujeme aj idiómy predstavujúce integrálnu súčasť jazykovej kompetencie a per-
formancie v angličtine, ktoré v slovenčine nemajú ekvivalent v podobe frazeologickej jednotky, 
napríklad hold one’s horses (zachovať pokoj), crywolf (falošný poplach), the cat is out of the bag 
(prerieknuť sa), monkey bussines (nečestne sa správať), a red harring (falošná stopa) atď.

Medzikultúrne rozdiely sú explicitnou súčasťou viacerých metafor so zvieracím komponen-
tom, ktoré implikujú fragmenty genderovo determinovaných stereotypov. Pomenovanie „a mo-

17 Talabinejad, Mahmoud – Dastjerdi, Hamidreza: A Cross-Cultural Study of Animal Metaphors: When Owls Are Not 
Wise! In: Metaphor and Symbol, 2005, roč. 20, č. 2, s. 141.
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use/myš“ v angličtine neoznačuje len denotát, t. j. malého hlodavca, ale konotatívne aj peknú 
ženu. „A dog/pes“ škaredú ženu, „a tiger/tiger“ je pomenovanie násilníka a označenie „a wolf/
vlk“ sa vzťahuje na sukničkára. Pri translácii do slovenčiny nadobúda negatívne konotácie aj 
štandardizované spojenie „hen party“ implikujúce výrazný pejoratívny sémantický odtienok. 
Dané spojenie teda neoznačuje slepačiu oslavu, ale dámsku jazdu. Podobne ustálené spojenie 
„stag party“, označuje pánsku, nie jeleniu oslavu, respektíve jazdu.

1.2.2. Kultúrna podmienenosť jazykového obrazu sveta cez prizmu odtieňov farebného spektra
Významnou zdrojovou doménou poukazujúcou na medzikultúrnu variabilitu jazykových ob-

razov sveta ukrytých v štandardizovaných spojeniach predstavujú pomenovania farieb. Napriek 
tomu, že senzorická skúsenosť videnia má univerzálny charakter determinovaný fyziologickou 
schopnosťou zdravého oka rozlišovať svetelné vnemy, označenia pre odtiene farebného spektra 
sa podľa A. Wierzbickej (1999) neobjavujú v každom jazyku. Jestvujú totiž jazykovo-kultúrne 
spoločenstvá, aj keď ide o sporadický výskyt, ktoré termíny pre označenia farieb ako samostat-
ných aspektov vizuálnej skúsenosti vôbec nevyčleňujú. Napríklad adjektívum implikujúce sé-
mantiku zelenej farby súčasne označuje sviežosť, život flóry, zatiaľ čo označenie červenej slúži 
na verbalizovanie sucha, vyschýnania rastlinstva.19

Napriek uvedenému pohľadu na pozíciu farieb v jazykovom obraze sveta považujú mnohí 
antropologickí lingvisti (Vaňková, 2005; Ciprianová, 2013; Flavell, 1992 a i.) koncept farby 
a farebnosti za univerzálny. Opierajú sa pritom o bazálnu štúdiu vo sfére kognitívno-kultúrneho 
skúmania terminológie farieb z konca 60. rokov, vydanú Američanmi B. Berlinom a P. Keyom. 
Predmetom daného výskumu bola zhruba stovka jazykov, a to od jazykov rozvinutých európ-
skych spoločenstiev až po jazyky, ktoré sú súčasnou civilizáciou ovplyvnené len minimálne, 
napríklad africké či indiánske jazyky. 

Ako uvádza G. A. Coollier,20 elementárnym cieľom daného bádania bolo vymedzenie inven-
tára farieb v konkrétnych jazykovo-kultúrnych spoločenstvách. Jedným z kľúčových záverov 
výskumu bolo vyčlenenie jedenástich univerzálnych farebných termínov, od ktorých sa následne 
v závislosti od stupňa priemyselného rozvoja danej kultúry odvodzujú ďalšie kategórie farieb 
a farebných odtieňov. V dôsledku toho sa počet pomenovaní farieb v jednotlivých jazykoch líši. 
Neindustriálne spoločenstvá s nízkym stupňom kultúrneho rozvoja majú menej farebných pome-
novaní, minimálne však dve.

Podľa autorov je integrálnou súčasťou každého jazyka členenie farebného spektra aspoň na 
bielu farbu (priraďujúc k nej svetlé farby) a čiernu (zahŕňajúcu tmavé farby). Diferencovanie 
farieb sa však opiera o isté zákonitosti. Ak v menej rozvinutom jazyku jestvujú tri pomenovania 
farieb, je to okrem achromatických farieb červená. V prípade, že spoločenstvo diferencuje štyri 
farby, pridáva sa zelená alebo žltá, po nich nasleduje modrá a hnedá. V európskych jazykoch sa 
medzi tzv. základné farby zaraďuje aj fialová, ružová, oranžová a sivá.21

Uvedené pravidlo o priamej úmernosti kultúrneho rozvoja konkrétnej spoločnosti a počtom 
termínov farieb však nie je relevantné len v synchrónnom bádaní, ale aj v diachrónnom, t. j. vý-
vojovom zmysle. Z aspektu jazykového obrazu sveta vystupujú do popredia konotatívne význa-
my implikujúce kultúrne podmienené znalosti a predstavy skutočnosti, ako aj odtlačok antropo-

18 Kövecses, Zoltán: Metaphor in Culture. Universality and Variation. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, 
s. 25.
19 Vaňková, Irena: Co na srdci, to na jazyku, op. cit., s. 43.
20 Collier, George.: Basic Colour Terms: Their Universality and Evolution. In: Language, 1973, roč. 49, č. 1, s. 245-248.
21 Collier, George.: Basic Colour Terms: Their Universality and Evolution, op. cit., s. 245-248.
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centrickosti. Mnohokrát si neuvedomujeme, že integrálnou súčasťou pomenovaní jednotlivých 
odtieňov farebného spektra sú významné informácie, v ktorých sa odráža interpretácia okolitého 
sveta. Modrá obloha signalizuje pekné, slnečné počasie, naopak sivá je znakom blížiaceho sa 
dažďa či búrky. Pojmy farieb sú súčasne bázou mentálneho „uchopenia“ a následne aj verbalizo-
vania rozmanitých abstraktných konceptov vrátane emócií, t. j. indikujú istú kvalitu prežívania. 
Prostredníctvom nich dokážeme slovne vyjadriť svoje vnútorné stavy či city a ich intenzitu. 
Vieme, čo znamená, keď je niekto žltý od žiarlivosti, zelený od závisti, bledý od strachu.

Pomenovania farieb (chromatických i achromatických) sú v slovenskom frazeologickom 
fonde bazálnym komponentom množstva idiómov ukrývajúcich naše jazykové a kultúrne dedič-
stvo, napríklad mať niečo čierne na bielom; ani biely, ani čierny; vidieť niečo bledo/ružovo/cez 
ružové okuliare; čierna ovca; biela vrana; biely kôň; čierny pasažier; sivá eminencia; modrá 
krv; trafiť do čierneho; piť až sa hory zelenajú, či prirovnania byť červený ako paprika/ruža/
cvikla/moriak; žltý ako citrón/vosk atď.22 Jazykovo-kultúrna determinácia pomenovaní farieb 
sa najmarkantnejšie prejavuje v procese translácie. Pri komparácii slovenského a anglického 
jazyka, dvoch typologicky aj geneticky diferentných jazykov evidujeme ustálené spojenia uni-
formované v oboch jazykoch. Tak ako v slovenčine, aj v angličtine môžeme byť bieli od strachu 
(to be white with fury), zelení od závisti (to be green with envy)23. Popri nich však vystupujú 
do popredia početné symbolické významy nesúce kultúrne podmienené konotatívne významy. 
Podľa E. Ciprianovej zahŕňa výrazne bohatšie konotatívne pole aj pomenovanie modrej farby 
v anglickom jazyku. Jej obraz v angličtine v dôsledku toho implikuje štandardizované spojenia, 
ktoré v slovenčine nemajú doslovný lexikálny ekvivalent.24

Na Slovensku môžeme hovoriť do omrzenia, zatiaľ čo v angličtine je bázou frazémy 
s ekvivalentnou intenzitnou konotatívnou sémantikou fyziologická, a teda aj senzorická 
skúsenosť s nezdravým, abnormálnym zafarbením pokožky domodra (till you are blue in 
face). Adjektívum modrý predstavuje v anglickom jazyku kľúčový komponent množstva 
ustálených spojení participujúcich napríklad na formovaní jazykového obrazu smútku (to 
feel blue), strachu (be in a blue funk), prekvapenia (be out of the blue, appeared out of the 
blue). A blue film alebo joke neznamená modrý film či žart, ale neslušný, keďže modrá farba 
je aj farbou frivolnosti. Spojenie once a bluemoon, ktoré čerpá zo skúsenosti s blýskaním 
sa a sledovaním farby mesiaca, má v slovenčine frazeologický ekvivalent raz za uhorský 
rok, vzťahujúci sa na zriedkavo sa vyskytujúcu činnosť.25 Daný idióm je pravdepodobne 
motivovaný tým, že v Uhorsku sa mohli muži zaviazať na ročný výkon vojenskej služby. 
Ten sa však v čase vojnového konfliktu mohol podľa potreby, t. j. trvania vojny predlžiť aj 
na niekoľko rokov.26

Na druhej strane predstavujú integrálnu súčasť slovnej zásoby slovenského jazyka ustálené 
symbolické spojenia nejestvujúce v anglickom jazykovom obraze sveta, napríklad označenie 
červená knižnica pomenúvajúce romány, ktorých čitateľkami sú primárne ženy (opierajúc sa 
o rodové stereotypy, ktoré ženám prisudzujú prevahu emocionálnosti v komparácii k mužskej 
racionálnosti; červená symbolizuje lásku, emócie, city, vášeň). Podobne spojenie červený diplom 
je determinované farbou diplomu študenta s výbornými študijnými výsledkami. 

22 Matiová, Mária: Jazykové a mimojazykové prostriedky participujúce na realizácii princípu bulvárnosti (na báze stimu-
lácie závisti percipienta). In: Filologické štúdie 2. Nümbrecht: KIRSCH-Verlag, 2016, s. 64.
23 Polysémická prepozícia „with“, okrem najfrekventovanejšej sémantiky s/so implikuje aj význam predložiek pri, z, za, 
na, po, od, u, cez.
24 Ciprianová, Elena: Metafora ako kognitívny, jazykový a kultúrny fenomén v angličtine. Nitra: UKF, 2013, s. 52.
25 Ciprianová, Elena: Metafora ako kognitívny, jazykový a kultúrny fenomén v angličtine, op. cit., s. 52.
26 Jazyková poradňa SME [online]. [Cit. 2017-09-12]. Dostupné na: https://jazykovaporadna.sme.sk/q/4536/.
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Zaujímavé sú v tomto smere aj diferentné obrazy farieb v angličtine a iných európskych či 
ázijských jazykoch. Zatiaľ čo modrá sa u nás spája so spoľahlivosťou, serióznosťou, zodpoved-
nosťou, racionálnosťou, v kresťanstve je to tzv. mariánska farba, asociuje pokoj, čistotu (spolu  
s bielou) a mier, podľa Al-Adaileha je v perzštine farbou s kontradiktórnymi konotáciami, keďže 
symbolizuje nepriateľstvo (Al-Adaileh, 2012). Modrý vtip (v angličtine; v slovenčine neslušný) 
je v španielčine zelený (Flavell, 1992) a ten, kto je v slovenskom a anglickom jazyku modrý od 
zimy, je v perzštine čierny.27

2. Dualizmus v interpretácii somatizmov hlava a srdce v slovenskom jazyku
Pri kreovaní slovenského jazykového obrazu sveta majú významné postavenie somatické 

frazémy, t. j. frazémy s kľúčovým komponentom označujúcim časť ľudského tela, implikujúc 
pozitívnu i negatívnu modalitu. V mentálnej reprezentácii predstavujú v tomto smere 
kontradiktórnu polaritu lexémy, ktoré primárne pomenúvajú časti ľudského tela stojace 
v slovenskom jazykovom obraze sveta v protikladnej pozícii – hlava a srdce. Vplyvom 
špecifickej interpretácie sveta a kultúrnej determinácie sa dané somatizmy postupne obohatili 
o sekundárne metaforické a metonymické významy odrážajúce systém znalostí a skúseností 
uložený vo frazémach i ďalších štandardizovaných, prípadne aj menej štandardizovaných 
spojeniach.

2.1. Sémantika lexémy hlava v slovenskom jazyku
Elementárny význam slova hlava, uvedený v slovenských lexikografických výkladoch, po-

ukazuje na jej fyziologický charakter a funkciu. V tomto zmysle ide o anatomickú časť tela 
ľudí a zvierat, v ktorej je uložený mozog: „... časť ľudského al. zvieracieho tela, kde sú oči...“.28 
Môžeme hovoriť o ľudskej, psej, kuracej hlave, ale aj o hlave udretej, poranenej, rozbitej, lysej, 
šedivej atď. Jej anatomický charakter zdôrazňujú aj spojenia: bolí ho hlava, hučí mu v hlave, sťať 
hlavu, o hlavu kratší, kývať hlavou do rytmu.

Chápanie hlavy ako jedného z ústredných orgánov ľudského tela je implicitné v spojeniach 
opisujúcich fyziologický stav človeka po nadmernej konzumácii alkoholických nápojov: má  
v hlave nejaké to promile, má v hlave, točí sa mu hlava, udrelo mu to do hlavy či stav únavy: má 
ťažkú hlavu, padá/kľucká/klesá mu hlava.

Telesná, fyziologická povaha lexémy je v úzkej relácii s jej metonymickou konceptualizá-
ciou. V tomto zmysle prenesene zastupuje samotný život človeka, jeho fyzickú existenciu (prí-
padne metaforicky aj postavenie, slobodu): stálo ho to hlavu/zaplatil za to hlavou, vypísal odme-
nu na jeho hlavu, príde o hlavu, žiada jeho hlavu, čia hlava padne?. Spojenia: ručím za to svojou 
hlavou, dám na to svoju hlavu – vyjadrujú absolútnu istotu, aj za cenu znášania akýchkoľvek 
následkov. Metonymický charakter danej lexémy sa zrkadlí aj v spojeniach, v ktorých zastupuje 
človeka, bytosť vo všeobecnosti: spotreba mlieka na hlavu, bude to euro na hlavu, rozdeľuje 
potraviny podľa počtu hláv, v dedine je asi dvesto hláv. V slovenskom jazyku evidujeme frekven-
tovaný výskyt použitia danej lexémy implikujúcej význam „zodpovedná osoba, ktorá je na čele 
niečoho, je vedúca, dominantná, autoritatívna“: hlava štátu, mesta, organizácie, domácnosti, 
cirkvi, regiónu, divadla, politickej strany atď.

27 Ghafel, Benafsheh – Rasekh, Abbass Eslami: Colour Terms in Persian and English Metaphoric Expressions: Al-Has-
nawi’s Cognitive Schemes in Focus. In: Cross-Cultural Communication, 2011, roč. 7, č. 3, s. 200-205.
28 Kačala, Ján – Pisárčiková, Mária – Považaj, Matej(reds.): Krátky slovník slovenského jazyka, op. cit., s. 185.
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Jazykový obraz hlavy v slovenskom jazyku dotvárajú mnohé lexikalizované metafory, tvoria-
ce imanentnú súčasť slovnej zásoby. Bázou metaforického transferu je princíp podobnosti. Dané 
pomenovanie v tomto prípade slúži na označenie nových entít, a to na základe formálnej príbuz-
nosti. Príkladom môžu byť nominatívne (denotačné) metafory: hlava zápalky, klinca, cesnaku, 
repy, ruže, postele, kométy, husieľ; šalátová, kapustná hlava. Uvedené spojenia pomenúvajú vec, 
ktorej z hľadiska vonkajšej podobnosti prislúchajú rovnaké atribúty ako ľudskej hlave: „... guľa-
tá, zaokrúhlená a pod. vec na vrchole al. konci niečoho, pripomínajúca ľudskú hlavu...“.29

Slovník súčasného slovenského jazyka H – L (2011) vyčleňuje aj ďalší sekundárny význam 
lexémy: „... dôležitá časť stroja, súčiastky, nástroja....”.30 Hlava z anatomického aspektu ozna-
čuje, ako sme už spomenuli, jednu z nevyhnutných častí, orgánov ľudského tela podmieňujú-
cich fyziologické bytie človeka. Analogicky sa k danej sémantike pričlenil metaforický význam 
slova. Spojenia: hlava motora, magnetofónu, videa, valca; tlačová, vŕtacia hlava označujú vý-
znamnú časť súčiastky či stroja. V slovenskom jazyku lexéma hlava pomenúva aj typograficky
odčlenenú a z obsahového hľadiska samostatnú časť knihy – kapitolu.

Evalvácia skutočnosti z pohľadu bežných používateľov slovenského jazyka je implicitná  
v spojeniach vyjadrujúcich mieru, kvantitu: je vyšší o hlavu, voda je po hlavu, od hlavy po päty 
(celkom, úplne), poraziť niekoho na hlavu (úplne), prípadne bola tam hlava na hlave. Slovo 
hlava dotvára slovenský JOS aj prostredníctvom prirovnaní s expresívnym sémantickým odtien-
kom: hlava ako merica, hlava ako sito, hlava ako koleno, hlava ako svet, bežať ako bez hlavy, 
chrániť niečo/niekoho ako oko v hlave, byť ako bez hlavy.

Z hľadiska slovenského JOS sa dostáva do popredia centrálny význam hlavy indikujúci jej 
spätosť s myšlienkovými, duševnými procesmi a stavmi. Percepcia tela je vlastná každému člo-
veku. Z uvedeného dôvodu sú jeho časti jednou z najfrekventovanejších zdrojových oblastí, 
ktoré sprístupňujú porozumie abstraktnému pojmu. Dominantnými fyzickými doménami sú naj-
mä hlava a srdce, ústredné časti ľudského tela. Zatiaľ čo hlavu metaforicky interpretujeme ako 
nádobu – miesto, kde sú koncentrované mentálne, psychické danosti: „... sídlo rozumu, pamä-
ti, myslenia, vôle; rozum, myseľ...”31, srdce sa v slovenskom (ale aj v európskom) jazykovom  
a kultúrnom spoločenstve spája s emóciami, s citovým prežívaním.

Opozitná konceptualizácia hlavy ako centra mentálnych procesov a srdca ako sídla emócií je 
implicitná napríklad v nasledujúcich spojeniach vyexcerpovaných zo SNK (prim-7.0-public-all)32: 
musíš sa riadiť hlavou, nie srdcom; má horúce srdce a chladnú hlavu. Emocionálnosť, istá naivnosť 
a sentimentálnosť determinovaná genderovými stereotypmi, sa v slovenskom JOS spája najmä so 
ženským pokolením: ženy sa riadia srdcom; u žien je všetko srdce, dokonca aj hlava. Konceptualizá-
cia daných pojmov odráža transkultúrne diferencie, napríklad pre niektoré kultúry v Ázii (čínsky, ja-
ponský, kórejský jazyk) je charakteristická koncentrácia rozumu aj emócií výhradne do srdca, ktoré 
symbolizuje neoddeliteľnú jednotu mysle a prežívania. V Malej Ázii je takýmto centrom pečeň.33

P. Hartl a H. Hartlová definujú rozum (intellect, reason) ako: „...organizovaný systém vě-
domostí, provázený schopností s nimi pracovat (osvojením rozumových operací)...“.34 V tomto 

29 Jarošová, Alexandra – Buzzásyová, Klára (reds.): Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Bratislava: Veda, 
2011, s. 94.
30 Jarošová, Alexandra – Buzzásyová, Klára (reds.): Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L, op. cit., s. 95.
31 Kačala, Ján – Pisárčiková, Mária – Považaj, Matej (reds.): Krátky slovník slovenského jazyka, op. cit., s. 185.
32 Slovenský národný korpus - prim-7.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Dostupný  
v internete: http://korpus.juls.savba.sk
33 Ciprianová, Elena: Metafora ako kognitívny, jazykový a kultúrny fenomén v angličtine, op. cit., s. 55.
34 Hartl, Pavel – Hartlová, Helena: Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000, s. 513.
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zmysle sa lexéma rozum v slovenskom jazyku frekventovane vyskytuje ako synonymum slova 
inteligencia. Mať rozum v hlave znamená byť inteligentný, múdry, vedieť rozumne uvažovať. 
Keďže sídlom rozumu je mozog uložený v hlave, mnohé metaforické konceptualizácie daného 
pojmu čerpajú práve z tejto fyzickej zdrojovej domény. V rámci sémantickej subkategórie rozum 
môžeme diferencovať dve podskupiny, ktoré poukazujú na osobu s dobrými rozumovými schop-
nosťami, úsudkom (múdrosť): má niečo v hlave, našiel v hlave mozog (zmúdrel), má na niečo 
hlavu, schladil mu hlavu (priviedol ho k rozumnému konaniu) a spojenia indikujúce nedostatok 
mentálnych daností (hlúposť): padla mu tehla na hlavu, padol na hlavu, prepil si hlavu (ohlú-
pol pod vplyvom alkoholu), má v hlave zatiahnutú ručnú brzdu/má pribrzdenú hlavu, uprac si  
v hlave, v hlave nemá nič, v hlave mu hrká scvrknutý mozog, má v hlave kurací mozog, má  
v hlave vykradnuté, má v hlave o koliesko menej, bolo by mu treba naliať rozum lievikom do hla-
vy. K sémantickému okruhu rozum/inteligencia môžeme pričleniť mnohé somatické frazeologiz-
my: Poznáš po vrave, čo je v hlave., Koľko hláv – toľko rozumu., I z malej hlavy súd pravý.

Rozumnosť sa zväčša vyznačuje rozvážnosťou, t. j. pokojným spôsobom uvažovania, posu-
dzovania situácií, problémov, ktoré hodnotíme ako správne, racionálne. Opísaná sémantika je 
implicitná v spojeniach: nestráca hlavu, má hlavu na (svojom) mieste, zachová si chladnú hlavu. 
Chlad v danom kontexte indikuje prevahu rozvahy, racionálnosti, naopak spojenie horúca hlava 
konotuje emocionálnosť, neschopnosť rozumne uvažovať. Nerozvážnosť vyjadrujú aj jazykové 
doklady: stratil hlavu, vrhá/ženie sa do toho po hlave/bez hlavy.

Sémantika pojmov rozum, rozvážnosť je v úzkej relácii ku konceptu myslenie. Primárny 
význam lexémy myslieť je: „... rozumom postihovať skutočnosť a rozličné vzťahy v nej, robiť 
myšlienkové operácie pomocou pojmov a súdov, uvažovať, premýšľať...“35 Jazykový obraz hla-
vy je v slovenčine dotváraný širokým repertoárom verb, ktoré sú bázou metaforického transferu 
s cieľovou doménou myslenie, uvažovanie, chápanie: láme si hlavu nad niečím, rozležalo sa mu 
to v hlave, nechal si to prejsť hlavou, blyslo mu v hlave/hlavou, zrovnal si to v hlave, vŕta/máta 
mu to v hlave, dostal sa do jej hlavy, stále si to púšťa/premieta v hlave, je to z mojej hlavy. Archi-
séma: „neprišlo by mu to ani na um, ani by na to nepomyslel“, prislúcha frazeologickej jednotke: 
ani do hlavy by mu nevošlo. 

V slovenskom jazyku sa lexéma hlava vyskytuje frekventovane v spojeniach s významom 
pamäti, respektíve zapamätávania a zabúdania niečoho. Pojem pamäť indikuje schopnosť člo-
veka alebo inej bytosti ukladať a uchovávať si štruktúrované informácie v istom časovom ho-
rizonte. Je to: „... schopnosť uchovávať a vybavovať si vnemy...“.36 Ako sme už naznačili, hla-
vu v slovenskom jazyku konceptualizujeme ako nádobu, sídlo všetkých mentálnych procesov  
a schopností vrátane pamäti. Proces zapamätávania interpretujeme ako ukladanie entity – infor-
mácie do hlavy (do pamäti). Naopak zabúdanie predstavuje opačný proces, v priebehu ktorého 
sa substancia z hlavy dostáva von.

Lexéma hlava s významom „zapamätávania/pamätania/vybavovania si z pamäti“ je obsiah-
nutá v štandardizovaných spojeniach: ide mi to rýchlo/pomaly do hlavy, vtĺka si to do hlavy 
(ale vtĺkať niekomu niečo do hlavy – „vnucovať niekomu nejakú myšlienku, názor, postoj“), 
svitlo/rozjasnilo sa mu v hlave („pochopil niečo/porozumel niečomu“),udržal si to v hlave, všte-
pil/uložil si to do hlavy, zostalo/utkvelo mu to v hlave, musí si to natlačiť do hlavy, zarylo sa mu 
to hlboko do hlavy, zanechalo mu to v hlave hlboké stopy, len tak sa mu to z hlavy nevytratí, 
doluje v hlave, zahniezdilo sa mu to v hlave, má to vypálené v hlave, má to zapísané v hlave. 

35 Kačala, Ján –Pisárčiková, Mária –Považaj, Matej (reds.): Krátky slovník slovenského jazyka, op. cit., s. 347.
36 Kačala, Ján – Pisarčíková, Mária – Považaj, Matej (reds.): Krátky slovník slovenského jazyka, op. cit., s. 495.
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V slovenskom jazyku sa frekventovane vyskytujú výrazy, ktoré zdôrazňujú proces zabúdania, 
neschopnosti udržať si informáciu v pamäti (v hlave)/vložiť si ju do pamäti (do hlavy): nejde mu 
to do hlavy („nechápe niečo/nerozumie niečomu“), vyšumelo/vyparilo/vyfúklo/vyprchalo mu to  
z hlavy, dostal/vyhodil si to z hlavy, má v hlave sito, už sa mu to nezmestí/nevojde do hlavy, 
nelezie mu to do hlavy. Archisému spojenú s procesom zabúdania implikuje aj frazeologická 
jednotka: kto nemá v hlave, má v pätách/nohách.

V slovenskom jazyku evidujeme štandardizované spojenia s lexémou hlava, ktoré vyjadru-
jú úsilie dosiahnuť stanovený cieľ, schopnosť slobodne a vedome sa rozhodovať. Sémantická 
kategória vôľa (rozhodovanie) je v úzkej relácii k mysleniu, k mentálnym procesom. Vôľu vy-
medzujeme ako ľudskú schopnosť vykonávať cielenú aktivitu, samoregulovať svoje správanie. 
Slovo hlava s významom vôle, samostatného rozhodovania, je súčasťou jazykových dokladov: 
vziať si niečo do hlavy, postaviť si hlavu, robiť niečo podľa svojej hlavy, mať vlastnú hlavu, nie-
čo mu vliezlo do hlavy, čo mu to vošlo do hlavy?. Opozitné sémantické odtienky, ktoré indikujú 
nemožnosť, neschopnosť uplatniť svoju vôľu, sú implikované v štandardizovaných spojeniach: 
to si vyhoď z hlavy, aj keď/čoby sa aj na hlavu postavil, aj keď budeš robiť stojky na hlave.

Podobne ako slovo srdce, aj slovo hlava je v slovenskom JOS obohatená o sekundárny me-
taforický význam, v rámci ktorého o nej uvažujeme ako o „zaťaženej“ entite. Ťažoba indikuje 
starosti, problémy, ktoré trápia človeka: má zavalenú /zaťaženú hlavu, ostalo to na mojej hlave, 
má toho veľa na hlave, má toho vyše hlavy/cez hlavu dosť, robí si z toho (veľkú/ťažkú) hlavu, 
prípadne nevie, kde mu hlava stojí/nevie, kde má hlavu, má hlavu ako svet. Opozitnú sémantiku 
majú spojenia: zhodil ťarchu/ťažobu z hlavy, nerobí si z toho (veľkú/ťažkú) hlavu, hodil to za 
hlavu, z toho ho hlava nebolí.

Spôsob uvažovania človeka, jeho postoj môžeme vo veľkej miere determinovať napríklad 
prostredníctvom intenzívneho verbálneho pôsobenia. Skúsenosť s naliehavým ovplyvňovaním, 
ktoré vedie k zmene zmýšľania a správania v želanom smere, je bázou mnohých metaforických 
spojení dotváraných pestrou paletou verb s expresívnym odtienkom – vytĺcť, vbiť, nahustiť, natla-
čiť atď.: vytĺcť niekomu niečo z hlavy, vtĺcť/vbiť/nahustiť/natlačiť niekomu niečo do hlavy, tlačiť 
niekomu kaleráby do hlavy, vyjesť niekomu rozum z hlavy, oblbovať niekomu hlavu, vykúriť nieko-
mu niečo z hlavy, píliť niekomu hlavu, prípadne nasadiť niekomu chrobáka/červíka do hlavy.

Zo sémantického hľadiska sú zaujímavé štandardizované metaforické vyjadrenia označujú-
ce duševnú poruchu/chorobu, ktorá sa prejavuje odchýlkami od normy v myslení, pociťovaní 
a správaní. Hlava teda nepredstavuje len sídlo kognitívnych procesov, je centrom akejkoľvek 
mentálnej aktivity vrátane duševnej. Ak povieme, že niekto má papiere od hlavy, potrebuje špe-
cialistu na hlavu, v našom jazykovom a kultúrnom spoločenstve to znamená, že daný človek trpí 
duševnou, psychickou chorobou. Do tejto sémantickej subkategórie môžeme zaradiť aj ďalšie 
spojenia: v hlave sa mu posunulo koliesko, preplo mu v hlave, je na hlavu, preskočilo mu v hlave, 
nemá v hlave všetko v poriadku, straší mu v hlave, potreboval by výplach hlavy, je to len v jeho 
hlave, počuje v hlave hlasy, je chorý na hlavu.

Slovo hlava sa v slovenskom jazyku spája aj so sebavedomím (prípadne s pýchou), ktoré sa  
v psychologickej literatúre vymedzuje ako stav mysle: „... nepřiměřeně zvýšení s. spůsobuje čas-
té nepříjemnosti při snahách prorazit hlavou zeď...“.37 Bázou metaforického transferu s cieľovou 
doménou „sebavedomie (pýcha)“ je skúsenosť s orientáciou ľudského tela. Orientácia smerom 
hore sa spája s pozitívnymi konotáciami (zdravý človek je vzpriamený, naopak pozícia smerom 

37 Hartl, Pavel – Hartlová, Helena: Psychologický slovník, op. cit., s. 525.
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dole indikuje skleslosť, stav choroby): hlavu hore, vztýč hlavu, drží/nosí hlavu hore/vysoko/
vzpriamene, sláva mu stúpla do hlavy. Koncepty „pokora, smútok“ sú orientované smerom dole: 
zvesil hlavu, sklonil/sklopil hlavu.

Medzi vymedzenými sémantickými subkategóriami (rozum/intelekt, rozvaha, myslenie, pa-
mäť, vôľa/rozhodovanie, duševná porucha, sebavedomie) nie sú ostré hranice. Všetky zastrešuje 
nadradená kategória mentálne procesy, t. j. procesy prebiehajúce v mozgu. Fyzická skúsenosť  
s jeho anatomickým umiestnením v tele (v hlave) je implicitná aj v jazykovom obraze danej 
lexémy, t. j. v spôsobe, akým o nej uvažujeme a hovoríme. 

Hlava sa v slovenskom jazyku interpretuje ako centrum, sídlo akejkoľvek mentálnej aktivity. 
Jej parciálne procesy sa vzájomne podmieňujú. Niektoré spojenia preto nie je možné jednoznač-
ne kategorizovať. Relevantná interpretácia ich sémantiky je úzko viazaná na kontext, v ktorom 
sa realizujú. Napríklad tvrdenie: nejde mu to do hlavy môžeme interpretovať diferencovane. 
Buď si daný človek niečo nedokáže zapamätať, alebo porozumieť niečomu, pochopiť niečo. 
Špecifickú interpretáciu skutočnosti uloženú v sémantických štruktúrach lexémy hlava odrá-
žajú aj frazeologické jednotky s archisémou zdôrazňujúcou chudobu, kritickú situáciu: nemá 
strechu nad hlavou/nemá, kde hlavu zložiť/skloniť; nebezpečenstvo, tieseň: horí mu strecha nad 
hlavou; nával nepríjemností, problémov: všetko sa mu sype na hlavu, položil hlavu na klát; 
ľútosť, zúfalstvo: otĺkať si hlavu o múr; stabilitu postavenia, autoritu: nespadne mu koruna  
z hlavy, prerástol mu cez hlavu, tancuje/skáče mu po hlave; karhanie, hrešenie niekoho: umývať 
niekomu hlavu, chrliť oheň a síru na niekoho hlavu; vinu: mať maslo na hlave; neuvedomovanie 
si skutočnosti: strkať hlavu do piesku; zodpovednosť (prípadne ženbu): strkať hlavu do chomú-
ta; zbytočné vzdorovanie, plytvanie silami: hlavou múr neprerazíš; zmätok, chaos, nejasnosť, 
obrátenie zmyslu niečoho: nemá to ani hlavu ani pätu, je to postavené na hlavu, obrátiť niečo 
dolu hlavou atď.

2.2. Sémantické štruktúry srdca v slovenskom jazyku
Elementárny lexikografický výklad sémantiky slova srdce svedčí, tak ako pri lexéme hlava, 

o jeho anatomicko-fyziologickej povahe a funkcii – je ústredným orgánom ľudského tela. Srdce 
je: „dutý kužeľovitý sval v hrudi ovládajúci svojimi sťahmi krvný obeh“.38 V uvedenom význa-
me sa slovo srdce vyskytuje v týchto spojeniach: tlkot srdca, srdce bije, srdce sa mu zastavilo, 
má silné srdce, má zdravé srdce atď. Jeho činnosť (tlkot) je imanentnou súčasťou metonymickej 
konceptualizácie daného konceptu ako samotného života človeka: v hrudi mu bije/tlčie srdce, 
srdce mu dotĺklo. Srdce sa v slovenčine zároveň prenesene vníma ako časť tela v oblasti srdca, 
čoho dôkazom sú spojenia: chytiť ho za srdce, pritisnúť na srdce a podobne. Psychosomatické 
symptómy sprevádzajúce činnosť srdca v zvyčajne indikujú istý emocionálny stav: z jeho slov 
ma bolí srdce, od napätia sa mi rozochvelo srdce, počúva ho so zovretým srdcom, je mi úzko 
pri srdci, srdce mi búšilo až v krku, srdce sa mu od strachu rozbúchalo rýchlejšie, takmer sa jej 
zastavilo srdce od žiaľu, srdce sa mi ide rozskočiť od radosti.

Lexéma srdce má etymologické korene v indoeurópskom ќrd, z ktorého vzniklo baltoslovan-
ské śird, praslovanské sьrdьce a to sa vyvinulo v slovenské srdce. Slovo stred má podobný tvar 
– indoeurópske ќerd, baltoslovanské śerd a slovenské stred. Slovo stred má vkladanú spoluhlásku 
‚t’, preto sa na prvý pohľad javí vzhľadom na slovo srdce odlišné, avšak, majú rovnaký etymolo-
gický pôvod.39 Etymológia slova indikuje frekventovaný výskyt lexémy srdce s významom stred, 

38 Kačala, Ján – Pisarčíková, Mária – Považaj, Matej (reds.): Krátky slovník slovenského jazyka, op. cit., s. 698.
39 Pukanec, Martin: Od indoeurópčiny k praslovančine. Brno: Tribun, 2010, s. 122.
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centrum: srdce Slovenska, srdce Európy, srdce hôr, srdce mesta, prípadne najvýznamnejšia časť 
niečoho alebo najdôležitejšia osoba v istom kolektíve: mama je srdcom našej rodiny. Jazykový 
obraz srdca v slovenčine dotvárajú aj mnohé ďalšie lexikalizované metafory pomenúvajúce enti-
ty, ktoré pripomínajú srdce svojím tvarom: srdce kapusty, srdce zvončeka, medovníkové srdce.

V slovenskom, ale aj v celom európskom jazykovom a kultúrnom spoločenstve uvažujeme  
o srdci ako o centre špecificky ľudskej schopnosti cítiť, prežívať emócie, milovať, túžiť, ale aj 
nenávidieť, pociťovať hnev a iné emócie negatívneho charakteru. Lexéma srdce sa zvyčajne 
chápe ako stred, centrum človeka, jeho prežívania. Srdce interpretujeme ako niečo vnútorné, 
pravdivé, úprimné, ako podstatu ľudskej bytosti. Naše konanie, reč, vonkajšie prejavy správania 
môžu byť v súlade s tým, čo máme v srdci: čo na srdci, to na jazyku; hovorí to zo/od srdca; čo 
v srdci vrie, v ústach kypí; čo sa v srdci vraví, zjaví sa vo tvári. Zhoda vnútorného prežívania, 
pociťovania a konania indikuje úprimnosť, priamosť, otvorenosť. Naopak neúprimnosť, faloš, 
negatívneho konotácie vyvoláva kontrast srdca a úst/reči: má v ústach med a v srdci jed; ústa sa 
jej smejú, ale od srdca slzy sa jej lejú; nehovorí od srdca.

Srdce sa v danom význame v slovenskom jazyku vyskytuje nielen v relácii k ústam, k jazyku, 
k reči, ale aj k očiam, ktoré chápeme ako otvor, okno do vnútorného sveta človeka, do duše, do 
srdca. P. Tvrdý uvádza frazému: „Oko do srdca okno”.40 Pojem srdce v danom kontexte koncep-
tualizujeme ako miestnosť, dom, v ktorom sídlia skutočné emócie človeka. Zároveň to, čo nie je 
prístupné očiam, nedostane sa ani k srdcu: čo oči nevidia, srdce nebolí.

Srdce symbolizuje lásku rozmanitého charakteru – kresťanskú, materinskú, súrodeneckú, 
priateľskú, mileneckú atď. Ak sledujeme výskyt lexémy v slovenskom jazyku, môžeme diferen-
covať spojenia indikujúce partnerskú lásku, ktorej imanentnou súčasťou je intimita, vášeň, túž-
ba: srdce jej za ním piští, srdce jej horí od lásky, má horúce srdce, rozpaľuje jej srdce, darovala 
mu svoje srdce, je to srdcová záležitosť/záležitosť srdca, stratila srdce, zlomil jej srdce, do srdca 
jej vrazil nôž. Slovo srdce je implikované aj v spojeniach zdôrazňujúcich náklonnosť, lásku 
vo všeobecnosti, napríklad k Bohu, k rodičom, súrodencom, priateľom, zvieratám a podobne.  
V tomto zmysle označuje aj úprimnosť, dobrosrdečnosť, súcit, záujem, ľudskosť a ďalšie vlast-
nosti späté s pozitívnym citovým vzťahom k iným: srdce by na dlaň vyložil, prirástol mi k srdcu, 
má srdce na pravom mieste, pomáha mu zo srdca, má dobré/ láskavé/ čisté/ mäkké/ zlaté/ otvo-
rené/ široké srdce, má srdce otvorené dokorán, do práce vložil svoje srdce, prípadne spojenia  
s opozitnou sémantikou: nemá k nemu srdce, odpadol mi od srdca, má prázdne srdce, má srdce 
plné nenávisti, nemá srdce/ je bez srdca, má tvrdé/ zatvrdnuté/ kamenné/ studené/ ľadové srdce, 
má vlčie srdce.

V slovenskom jazykovom obraze sveta uvažujeme o srdci aj v súvislosti so smelosťou, odva-
hou: má levie srdce, má statočné/odvážne/mužské srdce či strachom: stislo mu srdce, strach mu 
zviera srdce, srdce mu spadlo zo sáru do nohavíc, srdce má v sáre, má srdce v nohaviciach, má 
zajačie/babské srdce. Lexémy srdnatosť (smelosť) a srdce nie sú len v sémantickej relácii, majú 
aj rovnaký etymologický základ v praslovanskom slove sƄrd.41

V neposlednom rade sa srdce v slovenskom JOS spája aj so zodpovednosťou, svedomitos-
ťou, starosťami, ktoré zaťažujú srdce, trápia človeka: uľahčím srdcu, keď sa vyžalujem; je mi 
ťažko pri srdci/od srdca; mám na srdci kameň, leží mu to na srdci, spadol mu kameň zo srdca. 
V mnohých prípadoch konceptualizujeme srdce ako vnútorný hlas, hlas nášho svedomia, ktorý 
usmerňuje naše konanie: počúvam svoje srdce, srdce mi to hovorí/šepká, ide za hlasom svojho 

40 Tvrdý, Peter: Slovenský frazeologický slovník. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1931, s. 490.
41 Vaňková, Irena: Co na srdci, to na jazyku, op. cit., s. 252.
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srdca. Špecifická interpretácia sveta je implikovaná aj v ďalších štandardizovaných obrazných 
výrokoch: brať niečo vážne/pochopiť vážnosť niečoho: vziať/zobrať si niečo k srdcu, hnev/za-
zlievanie: má na neho ťažké srdce, hojnosť: má, čo srdce ráči, spokojnosť: má srdce na mies-
te, zdôverovanie sa/žalovanie: vylieva si pred ním/mu svoje srdce, niečo tajné/skryté: v kútiku/ 
v hĺbke srdca, hravosť/čistota/bezstarostnosť: má detské srdce, tehotenstvo: nosí dieťa pod srd-
com atď. Frekventované sú aj metonymické oslovenia, vokatívy: srdiečko, srdce moje, srdienko.

Zhrnutie
Percepcia tela je vlastná každému človeku. Jeho časti preto patria k najfrekventovanejším 

zdrojovým oblastiam, ktoré sprístupňujú porozumie abstraktnému pojmu. Metaforické koncep-
tualizácie čerpajúce z bazálnych, univerzálnych ľudských skúseností s telom sú neoddeliteľnou 
súčasťou rozmanitých jazykov. To, aké sekundárne významy jednotlivým častiam tela pripisuje-
me, odhaľuje isté transkultúrne podobnosti i diferencie. 

Dominantnými a najproduktívnejšími fyzickými zdrojovými doménami sú najmä hlava  
a srdce, ústredné časti ľudského tela. Ich fyziologická dôležitosť sa odráža aj v prenesených 
významoch daných lexém. Oba metonymicky zastupujú život, fyzickú existenciu človeka: príde 
o hlavu, srdce mu bije, prípadne niekoho/niečo významné: hlava štátu, hlava motora, dôležité 
centrum, stred niečo: srdce Slovenska, je srdcom našej rodiny. 

Interpretácie zdôrazňujúce problémy, starosti, trápenie evidujeme napríklad pri štandardi-
zovaných výrokoch: rob ísi z toho ťažkú hlavu, leží mu to na srdci. V obidvoch prípadoch však 
vystupuje do popredia odlišný aspekt – rozumový (hlava) alebo citový (srdce). Podobné séman-
tické diferencie sú imanentnou súčasťou metonymických oslovení: srdce/srdiečko moje – oslo-
venie milej, dôverne známej osoby, ty si hlavička – oslovenie múdrej osoby. 

Hlavu v slovenčine metaforicky interpretujeme ako nádobu – miesto, kde sú koncentrované 
mentálne, psychické procesy, stavy (myslenie, pamäť, inteligencia, rozvaha, vôľa atď.), prípad-
ne je imanentnou súčasťou štandardizovaných výrokov vyjadrujúcich rôzne sociálne situácie 
či spôsoby správania, úzko spojené s mentálnym hodnotením (napríklad zodpovednosť/ ženba 
–strkať hlavu do chomúta). Naopak srdce sa v slovenskom jazykovom a kultúrnom spoločenstve 
spája s emóciami, s citovým prežívaním a evalváciou (milenecká láska/láska vo všeobecnosti, 
ľudskosť, úprimnosť, dobrosrdečnosť, altruizmus, samotná pravdivá podstata človeka, ale aj 
odvaha či strach).

Opozitná konceptualizácia hlavy ako centra mentálnych procesov a srdca ako sídla emócií je 
implicitná napríklad v nasledujúcich spojeniach vyexcerpovaných zo SNK (prim-7.0-public-all)42: 
musíš sa riadiť hlavou, nie srdcom; má horúce srdce a chladnú hlavu. Emocionálnosť, istá naivnosť 
a sentimentálnosť determinovaná genderovými stereotypmi sa v slovenskom JOS spája najmä so 
ženským pokolením: ženy sa riadia srdcom; u žien je všetko srdce, dokonca aj hlava. 

Dualistický spôsob konceptualizácie srdca ako centra emócií a hlavy ako sídla myslenia však 
nie je charakteristický pre niektoré mimoeurópske obrazy sveta uložené v jazyku. N. Yu (2008) 
uvádza, že v ázijských jazykových a kultúrnych spoločenstvách má srdce ústredné postavenie 
nielen ako zdroj citov, ale aj mentálnej aktivity. Podľa P. Siahaana (2008) sa v jazyku Indonéza-
nov považuje za centrum rozumovej i duševnej aktivity pečeň. Podmienenosť JOS špecifikami
prastarého náboženstva sa odráža napríklad v jazykových ekvivalentoch: byť nahnevaný – mať 
horúcu pečeň, miláčik – ovocná pečeň, mať zlomené srdce – mať zlomenú pečeň. Podľa N. Yu 

42 Slovenský národný korpus - prim-7.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Dostupný  
v internete: http://korpus.juls.savba.sk.
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(2008) však uvedená metaforická lokalizácia nie je charakteristická len Indonézanov. Výrazne 
participuje na utváraní jazykového obrazu emócií aj v čínskom a japonskom jazyku, týka sa to 
však len niektorých emočných stavov negatívneho charakteru. V čínštine v daných intenciách 
sídli hnev v slezine a strach v obličkách.43 V japončine má zasa významnú pozíciu slovo hara 
označujúce brucho. Štandardizované spojenie „haragamiru“ (doslova brucho sa varí) konotuje 
prežívanie hnevu (vrie to v ňom), podobne „haragatacu“ (doslova brucho sa postaví) naznačuje, 
že sa niekto hnevá.44

Brušná dutina ako zdrojová doména metaforického transferu sa v slovenskom jazyku vysky-
tuje sporadicky, ale neabsentuje. Vo väčšine prípadov slúži ako východisko interpretácie negatív-
nych emócií, pocitov, postojov či vlastností, napríklad pohla sa v ňom žlč (rozčúlil sa/nahneval 
sa), má ho v žalúdku (nemá ho rád), zdvihol sa mu žalúdok (je zhnusený), zviera mu žalúdok (má 
strach) atď. Dichotomické chápanie srdca a hlavy ako dvoch protikladov poukazuje na špecific-
ké náboženské a kultúrne predstavy európskeho spoločenstva o okolitom svete.
Z uvedeného vyplýva, že slová hlava a srdce v slovenskom jazyku neoznačujú len hmotnú en-
titu – centrálny orgán ľudského tela. Sú imanentnou súčasťou mnohých metaforických, meto-
nymických, frazeologických či symbolických pomenovaní, ktoré odrážajú spôsob interpretácie 
skutočnosti uložený v slovenskom jazyku. Jazykový obraz sveta má antropocentrický, ale aj 
etnocentrický charakter. V jeho centre stojí ľudská bytosť prežívajúca svoje telo, zároveň však 
determinovaná duchovným bytím, kultúrou daného jazykového spoločenstva. 

Cognitive Analysisof Emotional Concepts as Interpretive Constructs of Slovak  
Linguistic-cultural Community

Mária Matiová

We understand the linguistic image of the world as a complex of multi-level, yet different, views of the surrounding 
world, reflecting the mentality of the language users. Despite the fact that the linguistic images of the world indicate
a certain consistency (primarily in the depth structure), they also reflect culturally related differences. The work deals
with the analysis of the dualistic interpretation of chosen somates and also with their cultural profile.

43 Ciprianová, Elena: Metafora ako kognitívny, jazykový a kultúrny fenomén v angličtine, op. cit., s. 55-56.
44 Laksová, Tereza: Hara a mune v japonské frazeologii [Diplomová práca.]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, 
s. 39, 41.
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ŽIGO, P.: The Development of Substantive Declension in the Dialects of the Slavic Languages. Slavica Slovaca, 53, 
2017, No. 3-4, pp. 132-142 (Bratislava).

A subject of the paper The Development of Substantive Declension in Slavic Languages is based on an extensive field
research of the Dialects of all Slavic languages. The territory of the research is delimited by the international Slavistic 
project Slavic Linguistic Atlas the database of which is formed by answers to 3400 questions within 853 localities of the 
overall Slavic territory. However, not all the forms of all the substantive paradigms are presented, but only the selected 
representative phenomena testifying to the natural constitutive processes of the national languages in connection with 
the phonetic changes proving the specific character of the linguistic development under the influence of a genetically 
homogeneous or heterogeneous environment and testifying to linguistic changes as results of intercultural, inter-lingual 
and probably also inter-confessional influences. The final part of the publication is oriented upon the constitutive pro- 
cesses of substantive declination in the Slavic macro-areas (South-Slavic, West-Slavic, and East-Slavic – and within 
them also in the particular Slavic languages) from the point of view of “otherness” and “foreignness”, i. e. from the point 
of view of the original and non-original grammatical endings in the particular declension types. The genuine basis of the 
transgression from the original domestic elements to the new ones gets manifested not only within the adaptation pro- 
cesses of the lexical level, but its basis is hidden in the long-term stabilization processes, in systemic changes by which 
the inner structure of the language, the area of the distribution of changes, and their impact upon the typological sub-
stance of the language are modified. By its interpretative character, the paper The Development of Substantive Declension 
in Slavic Languages aims at integrating the genetic, areal as well as typological aspects of the investigated domain. 

Substantive Declension, Slavic languages, Slavic Linguistic Atlas, Dialectology, Comparative Typology.

Spracovanie substantívnej deklinácie v rámci projektu Slovanský jazykový atlas, ktorý využíva 
nárečový materiál z celoslovanského územia, poukazuje na potrebu jeho komplexnej interpretácie. 
Praslovanská genéza, rozpad jej jednoty a konštitutívne obdobie boli aj začiatkom diferenciácie 
morfologických štruktúr pôvodných slovanských makroareálov. Tieto areály – ako dokazuje heuris-
tický materiál – z hľadiska ďalšieho morfologického vývinu nie sú identické s „predpokladaným“ 
genetickým ani územným členením slovanských jazykov. Preto sa spracovanie substantívnej dekli-
nácie svojou podstatou vymyká z klasického areálového opisu a speje od geneticko-areálovej cha-
rakteristiky aj k areálovo diferencovanej typologickej interpretácii. Súčasný stav v prirodzených 
jazykových útvaroch je výsledkom množstva vnútroparadigmatických aj medziparadigmatických 
analogických procesov, ktorých výsledkom je zložitá areálová distribúcia javov, podmienená ja-
zykovým prostredím a často aj externým tlakom okolia. Postupná rekonštrukcia súčasných tvarov 
a ich synchronická aj diachronická interpretácia odhaľuje vysokú poznávaciu hodnotu spracúvaného 
jazykového materiálu. Táto interpretácia si vyžaduje presvedčivú metodológiu, ktorá objektivizuje 
prirodzenú podstatu vývinu slovanských jazykov z ich genetického, areálového aj typologického 
hľadiska. Syntéza týchto troch hľadísk pri interpretácii vývinu substantívnej deklinácie odhaľuje aj 

* Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, 814 99 Bratislava.
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teoretickú podstatu inakosti či cudzosti v jazyku a umožňuje identifikovať ústup pôvodných prvkov 
pred funkčnejšími prvkami interného aj externého pôvodu.

Kartograficky spracovaný jav z oblasti substantívnej deklinácie si vyžaduje prístup, ktorý okrem 
východiskovej, genetickej podstaty vystihuje evolúciu, podmienenú nielen konštitutívnymi tenden-
ciami jednotlivých slovanských jazykov z hľadiska ich vnútorného vývinu, ale okrem genetickej pod-
staty každého z jazykov v ich pomigračnom, integračnom a najmä konštitutívnom období si vyžaduje 
aj ohľad na areálové špecifiká, odrážajúce okrem polohy aj externé tlaky typologickej povahy. Odliš-
nú mieru divergencií vo vývine jednotlivých slovanských jazykov možno ilustrovať nielen súčasným 
stavom v kodifikovaných podobách, ale najmä v ich prirodzených jazykových útvaroch, v nárečiach. 
Východiskom komplexnej interpretácie morfologických štruktúr celoslovanského areálu môže byť 
staršie konštatovanie Ľ. Ďuroviča, ktorý upozornil na paradox v klasifikácii slovanských jazykov: 
„...Как это ни странно, не существует классификации славянских языков, основывающейся 
на данных их современного состояния. Разделение на западно-, южно- и восточнославянские, 
или на южные и северные славянские языки бaзирует на географических данных и подгоняет 
языковые факты – notabene исторические – под эту зараннее созданную схему. Классификация 
на основании рефлексов определённых праславянских звуковых сочетаний исходит из 
положения свыше 1000 лет тому назад и пoлностью игнорирует то специфическое, что 
отдельные славянские языки выработали в течение своего самостоятельного развития.“1 

Jednou z ciest synchronickej morfologickej diferenciácie jednotlivých slovanských jazykov 
sa stala charakteristika ich morfotaktickej podstaty – sledovanie alternácie konsonantov v tvaro-
tvornom základe podstatných mien a slovies:2 

Obr. 1. Konsonantické alternácie v menných a slovesných tvarotvorných základoch.

Na charakteristiku substantívnej deklinácie rozsiahleho slovanského areálu zo syntetizujú-
ceho synchronického ani diachronického hľadiska dnes už takáto charakteristika nepostačuje. 
K vyčerpávajúcej interpretácii súčasnej areálovej aj typologickej diferenciácie slovanského ja-
zykového areálu možno dospieť vtedy, ak sa nájde ochota či schopnosť s nadhľadom interpre-
tovať nielen stav v jednotlivých spisovných jazykoch ako kompromisných riešeniach, predpo-
kladajúcich optimálne obmedzenia množstva variantných a dubletných podôb, ale ho porovnať  
s prirodzeným vývinom jazykov s ohľadom na všetky vrstvy ich stratifikácie.

Substantívna deklinácia slovanských jazykov sa vyznačuje množstvom divergentných aj 
konvergentných tendencií so stopami analogických procesov, ale aj anomáliami, vyplývajúcim 
z podstaty ďalších gramatických kategórií – menného gramatického rodu, životnosti. Z nich vy-
plýva potreba komplexnejšieho prístupu interpretácie dubletných aj variantných gramatických 

1 Дюрович, Любомир: Типология флективной основы в славянских языках. In: Scando-Slavica, 1973, roč. 19, č. 4, 
s. 225-243. Ďurovič, Ľubomír: O slovenčine a Slovensku. Vybrané štúdie. Zv. I. Bratislava: Veda, 2004, s. 125-139. 
2 Дюрович, Любомир: Типология флективной основы в славянских языках, op. cit., s. 227.
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koncoviek v jednotlivých slovanských jazykoch a ich miery v jednotlivých makroareáloch, 
resp. národných jazykoch. Na podstatu tejto problematiky – v súvislosti so slovenským jazykom 
– upozornil ešte E. Pauliny3 tým, že navrhol vzdať sa fonologického, resp. fonetického prístupu 
ich riešenia a upozornil na syntaktickú aj sémantickú podstatu problému. 

Vysvetľovanie súčasného stavu, akokoľvek sa teoretická jazykoveda odvoláva na „používate-
ľov jazyka“ a odmieta systémový prístup, sa nezaobíde bez rešpektovania zložitého vývinového 
procesu. Špecifickosť vývinu substantívnych paradigiem dokazuje ich súčasný stav v jednotlivých 
areáloch, ktorý rovnako potvrdzuje ako aj vylučuje vzájomné medzijazykové vplyvy a svedčí 
o zložitých a špecifických znakoch každého národného jazyka a jeho ďalšom vnútornom členení. 
Zmeny na úrovni spisovných čí národných jazykov možno umelo „vymedzovať“ administratívnym 
ohraničením štátnych útvarov, ale ich prirodzenú distribúciu možno identifikovať len rešpektova-
ním presahov za administratívne vymedzené hranice, ktoré nijak nemožno stotožňovať s jazyko-
vými hranicami. Vývin národných jazykov sa však v morfologickej rovine – hovoríme o nej preto, 
lebo ona je predmetom našich interpretácií – smerom k prítomnosti čím ďalej tým viac vzďaľoval 
od „očakávaného“ či „predpokladaného“ územného členenia, totožného s geneticky podmienený-
mi praslovanskými makroareálmi. Narúšanie ich vnútornej homogenity je dôkazom odvekej prí-
tomnosti inakosti v jazykovom vývine. Teoretické postuláty aj interpretácia materiálu v tejto etape 
poznávania pravej podstaty problému obsahujú veľké množstvo protirečení, ktoré s ohľadom na 
rozsah problematiky aj rozsah príspevku dokumentujeme piatimi vybranými príkladmi, ktorými 
chceme ilustrovať nevyhnutnosť komplexnej interpretácie morfologickej problematiky.

Typickým príkladom postupnej vývinovej diferenciácie slovanského jazykového areálu sú 
štruktúrno-typologické rozdiely, ktoré na jednej strane svedčia o snahe stabilizovať v západ-
nej južnoslovanskej laterálnej oblasti kontaktov s neslovanským jazykovým územím pôvodnú 
gramatickú koncovku, ale súčasne unifikovať tvarotvorný základ odstránením alternácie veláry 
v koreňovej morféme. Tento proces možno ilustrovať vybraným javom lokálu singuláru slova 
vlk na území slovinských nárečí (štvorcové symboly na obr. 2, porovnaj s obr. 1) a stability 
homogénneho východoslovanského jazykového makroareálu (s výnimkou menších častí ukra-
jinských nárečí s alternáciou spoluhlások v tvarotvornom základe – tmavšie mikroareály na obr. 
2). Na druhej strane je veľká časť západoslovanského, južnoslovanského aj východoslovanské-
ho jazykového areálu svedectvom pôvodného vnútrojazykového napätia a postupnej stabilizácie 
tvarotvorného základu analogického s pôvodnou u-kmeňovou deklináciou s lokálovou koncov-
kou -u (tmavé okrúhle symboly), resp. aj formovaním sa kategórie životnosti a v jej dôsledku 
vyrovnávaním tvarov lokálu s datívom – koncovkou -ovi. Tento jav sa v tomto prípade najinten-
zívnejšie prejavil v slovenských a ukrajinských nárečiach, v časti českých a moravských nárečí 
a v juhozápadnej časti súčasných nárečí na administratívnom území Bieloruska. Výskyt vývi-
nových tendencií – ako vidno z ich súčasného stavu – nekorešponduje s klasickým genetickým 
ani areálovým členením slovanských jazykov. Analogickými procesmi sa vyznačoval aj vývin 
východnej laterálnej časti južnoslovanského areálu: stabilizácia morfologických štruktúr sa ocit-
la pod výrazným externým vplyvom iného – neslovanského typu jazyka a dôsledkom sa stala 
redukcia prvkov substantívnej paradigmy s odlišným funkčným zaťažením predložky. Na tento 
slovný druh sa v dôsledku stabilizácie typologicky odlišných tvarov casus generalis universalis 
(aj casus generalis obliquus) presúva gramatický význam postponovanej pôvodnej gramatickej 
morfémy do antepozície (pojmom casus generalis sa označuje jav, kde sa v paradigme plno-
významového slovného druhy vyskytuje jediná forma a gramatický význam tvaru preberá pred-

3 Pauliny, Eugen: Genitív sg. vzoru dub. Slovo a tvar, 1949, roč. 3, č. 1, s. 40-41.
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ložka4). Areálovo či hláskoslovne pôvodne homogénny priestor južnoslovanských jazykov sa 
vývinovo diferencoval na morfologicky, resp. typologicky diametrálne odlišné oblasti.

Pôvod takéhoto diferencovaného vývinu treba vnímať na pozadí rozličnej intenzity interných 
aj externých impulzov. Dokazuje ich vývin genitívu plurálu slova mesiac, na ktorom sa v rám-
ci jednotlivých slovanských jazykov prejavili viaceré unifikačné tendencie s prevahou dvoch 
základných stabilizačných smerov: unifikáciou maskulín ustálením pôvodnej u-kmeňovej kon-
covky -ov (tmavé štvorcové symboly na obr. 3) na jednej strane, intenzita kontrakcie a v jej 
dôsledku inklinácia k substantívnemu typu pôvodnej i-kmeňovej deklinácie (-í, trojuholníkové 
symboly na obr. 3) a typická oblasť casus generalis universalis na území juhovýchodosrbských, 
bulharských a macedónskych nárečí (variantné detaily týchto procesov a vývinové jednotlivosti 
vysvetľuje legenda na obr. 3). 

Typickým prejavom formovania sa nových kategoriálnych významov a ich odrazu v paradig-
matickej štruktúre je kategória životnosti v triede maskulín. Prejavila sa nielen vnútroparadigma-
tickým vyrovnávaním tvarov akuzatívu podľa genitívu v singulári aj pluráli, ale aj v nepriamych 
pádoch vyrovnávaním lokálu a datívu pôvodnej u-kmeňovej deklinácie (k synovi > o synovi), ale 
aj stabilizáciou tejto analógie v triede všetkých životných maskulín. Intenzita kategórie život-
nosti a jej dôsledky na ostatné deklinačné paradigmy – napr. substantíva pôvodnej i-kmeňovej 
deklinácie (typ hosť) či jo-kmeňovej deklinácie (typ muž) – sa prejavila ako typický morfolo-
gický prvok západoslovanského jazykového areálu. Svedčia o tom medziparadigmaticky ustá-
lené „nové“ tvary datívu singuláru slova muž, t. j. podoby mužovi/muževi (tmavé trojuholníkové 
symboly na obr. 4) oproti pôvodným tvarom mužu (svetlé štvorcové symboly, obr. 4) a typickým 
juhovýchodoslovanským tvarom casus generalis.

Uniformná transparentnosť pádovej koncovky -ovi v datíve singuláru maskulín z pôvodnej 
u-kmeňovej deklinácie sa tak prejavila na stabilizácii vnútroparadigmatických vzťahov datív 
– lokál singuláru životných maskulín. Tento nejednotný proces sa vyznačoval dvoma protichod-
nými tendenciami – zachovaním pôvodnej podoby lokálu singuláru o-kmeňov *o brate 5 v roz-
siahlej časti ruského nárečového areálu6 a na území poľských nárečí. Tlak vnútroparadigmatic-
kej analógie sa v plnej miere prejavil na prieniku uniformne transparentnej koncovky -ovi z da-
tívu singuláru aj do lokálu singuláru. Predpokladom takýchto analogických procesov boli podľa  
E. Paulinyho7 doznievajúce zmeny v hláskosloví, konkrétne odstraňovanie alternácií typu človek 
– o človece , duch – o duse/o duše , ktoré sú späté so zánikom jerov a so stabilizáciou mäkkostnej 
konsonantickej korelácie (porovnaj obr. 2). Nazdávame sa, že sa tento proces začal ešte v ča-
se pôvodných praslovanských alternácií  ako proces proti destabilizácii tvarotvorného základu.8 
Spracovanie nárečového materiálu z celoslovanského územia, ako aj podrobnejšia charakteristi-
ka tohto javu v slovenských nárečiach dokazujú, že vnútroparadigmatická väzba datívu a lokálu 

4 O podstate predložiek z významového aj funkčného aspektu v slovenskom jazyku pozri diskusiu Horák, Emil: 
Metodologické a teoretické východiská opisu sémantiky slovanských predložiek. Slovenská reč, 1976, roč. 41, č. 2,  
s. 85-97, Horák, Emil: Metodologické východisko opisu sémantickej štruktúry slovanského predložkového systému. 
Slavica Slovaca, 1978, roč. 13, s. 8-18, Oravec, Ján: K základom opisu sémantickej štruktúry slovenských predložiek. 
Slovenská reč, 1976, roč. 41, č. 2, s. 98-102, Oravec, Ján: K systému prvotných predložiek v slovenčine. – In Mistrík, 
Jozef (red.): Studia Academica Slovaca. Zv. 11. Prednášky XVII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. 
Bratislava: Alfa, 1982, s. 405-413.
5 Naša interpretácia nemá byť vyčerpávajúcim etymologickým výkladom podoby *bhrātēr. 
6 Kvôli lepšej identifikácii symbolov obmedzujeme schému o severovýchodoruský areál, v ktorom je výskyt formy 
v porovnaní so zobrazovanou časťou identický.
7 Pauliny, Eugen: Vývin slovenskej deklinácie. Bratislava: Veda, 1990, s. 35-36.
8 Дюрович, Любомир: Типология флективной основы в славянских языках, op. cit., s. 227.
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singuláru maskulín sa stala súčasťou formovania kategórie životnosti na území českých , slo-
venských  a veľkej časti aj ukrajinských  nárečí. Oporou tohto tvrdenia je aj vyrovnávanie tvarov 
datívu a lokálu singuláru životných maskulín v tých areáloch, kde sa stabilizovala pádová kon-
covka -u. Zdalo by sa, že ide o pôvodnú motiváciu vzťahu datívom lokálu pôvodných o-kmeň ov; 
vývinová charakteristika nárečí v slovinskom, chorvátskom, srbskom a bosniackom nárečovom 
areáli však dokazuje, že tu ide o pôvodnú u-kmeňovú koncovku.9 Problematika pádov casus 
generalis  v bulharských  a macedónskych  nárečiach má vnútorne členenú distribúciu: v časti 
bulharských nárečí sa v lokáli ako casus generalis obliquus  po stabilizácii kategórie životnosti 
ustálila forma genitívu/akuzatívu brata , druhá časť bulharského areálu a územie macedónskych 
nárečí sa vyznačuje formou casus generalis universalis , totožnou s nominatívom singuláru10 
(obr. 5). Súhrnne možno konštatovať, že rovnaký vývin tohto javu potvrdili aj ďalšie výskumy 
životných maskulín patriacich pôvodne do iných deklinačných kmeňov.11 Areály s uniformne 
transparentnou koncovkou -ovi možno z typologického hľadiska charakterizovať ako priestor  
s tendenciou so zvýšeným stupňom aglutinácie. 

Samostatným tematický okruh tvorí vývin substantív pôvodných spoluhláskových kmeňov. 
Z rozsiahlej problematiky na ilustráciu uvádzame aspoň unifikačné tendencie tvarotvorného zá-
kladu pôvodných *n-kmeňov (typ *kamy, * vymę, * imę, *bermę, *temę, *sěmę, *slěmę...) ako 
poznatok o tom, že morfologický vývin na obmedzenom území ovplyvnili aj unifikačné tenden-
cie tvarotvorného základu tak, že súčasťou pôvodnej nominatívnej formy sa stala alosubmorfa 
nepriamych pádov: *vymę > vemeno12. Preto podoby odvodené od pôvodného východiskového 
tvaru treba interpretovať nielen morfologicky, ale komplexne13, v prvom rade ako prechod od 
základných tvarov k sekundárnym podobám, ktoré sú dôsledkom reštrukturalizácie pôvodných 
prvkov gramatického systému na jednej strane a svedectvom systémového prehodnocovania 
morfologického statusu a unifikácie nových tvarov vo funkčnej gramatickej štruktúre.14 Tieto 
procesy sú prirodzené a spontánne, nevykonali sa vo všetkých areáloch rovnomerne a premietli 
sa do nich špecifické jazykové, historicko-spoločenské, medzijazykové areálové znaky konkrét-
nych území, najmä meniace sa jazykové vedomie používateľov konkrétnych jazykových útvarov. 
Vnútroparadigmaticky unifikovanými tvarmi nominatívu singuláru typu vemeno sa vyznačuje 
západná a východná časť slovenských nárečí a kompaktný areál moravských a českých nárečí;  
v stredoslovenskom areáli neeliminovalo paralelné využívanie pôvodných východiskových 
podôb *vymę s adekvátnymi hláskoslovnými zmenami.15

Dôležitým fenoménom jednotlivých jazykových oblastí z hľadiska ich prirodzeného mor-
fologického vývinu je skutočnosť, že v rámci Slovanského jazykového atlasu – s ohľadom na 
jeho metodológiu, veľkosť areálu a interpretačné možnosti – hovoríme o základných diferen-

9 Brozović,  Dalibor – Ivić, Pavle: Jezik, srpskohrvatski, hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski. Zagreb: Jugoslavenski 
leksikografski zavod Miroslav Krleža,  1988, s. 21.
10 V legende sa kurzívovaným veľkým písmenom R naznačuje prítomnosť predpokladanej podoby, ktorá sa zachovala 
len v českých a moravských nárečiach.
11 Жиго, Павол: К проблеме картографирования субстантивных парадигм в диалектах славянских языков. 
Грамматика славянских языков. Механизмы эволюции. Утраты и инновации. Историкo-типологические явления. 
Ред. Л. Э. Калнынь. Москва: Институт Славяноведения Российской Академии Hаук, 2013, s. 37 – 47.
12 Podrobnejšie Žigo, Pavol: Vývin substantívnej deklinácie v slovanských jazykoch. Bratislava: Univerzita Komenského, 
2017, s. 61 a n.
13 Pozri Múcsková, Gabriela: Jazykové zmeny v historickom vývine gramatických tvarov z aspektu gramatikalizácie. 
Bratislava: Univerzita Komenského, 2016, s. 8.
14 Krupa, Viktor: Jednota a variabilita jazyka. Bratislava: Veda, 1980, s. 36.
15 Atlas slovenského jazyka. Zv. 2. Red. Jozef Štolc. Bratislava: Veda 1981, s. 16, Český jazykový atlas. Zv. 3. Red.  
J. Balhar. Praha: Akademie věd České republiky, 1999, s. 176.
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ciačných tendenciách morfologickej roviny z hľadiska areálovej makroštruktúry, t. j. z pohľadu 
jazykovej diferenciácie území podľa vytýčenej bodovej siete 853 výskumných lokalít. Tento 
vyčerpávajúci opis vnútornej typologickej charakteristiky skúmaných jazykových území však 
musí mať oporu v doplňovaní predpokladaných tendencií na základe mikroštruktúr jednotlivých 
areálov, na základe hlbšieho výskumu a interpretácie stavu podľa národných nárečových atla-
sov s hustejšou sieťou výskumných lokalít, resp. sa musia opierať o stav na pozadí prirodze-
ných útvarov z predspisovných období jednotlivých jazykov. Konštatovanie Ľ. Ďuroviča o tom, 
že „...klasifikácia na základe reflexov za praslovanské hláskové skupiny vychádza zo stavu 
spred vyše 1000 rokov a úplne ignoruje špecifiká, ktoré sú typické pre slovanské jazyky v ob-
dobí ich samostatného vývinu“ (... классификация на основании рефлексов определённых 
праславянских звуковых сочетаний исходит из положения свыше 1000 лет тому назад  
и пoлностью игнорирует то специфическое, что отдельные славянские языки выработали 
в течение своего самостоятельного развития...“)16 je tak z hľadiska interpretácie morfologic-
kej problematiky slovanských jazykov výsostne inšpirujúce a doterajšie výskumy prirodzených 
gramatických tvarov z rozsiahleho celoslovanského územia ho potvrdzujú. Niekoľko príkladov 
z morfologickej problematiky Slovanského jazykového atlasu, konkrétne skloňovania substantív, 
poukazuje na potrebu uplatniť pri interpretácii morfologickej problematiky rozsiahleho slovan-
ského areálu komplexný prístup: od charakteristiky genetickej podstaty morfologických javov 
cez vývin ovplyvnený vnútroparadigmatickými aj medziparadigmatickými analogickými pro-
cesmi po doplnenie o nevyhnutný aspekt – tlaky internej a externej povahy – až k súčasnému 
stavu, k zložitej areálovej distribúcii javov ako výsledku prirodzených zmien. Postupná rekon-
štrukcia súčasných tvarov a ich synchronická aj diachronická interpretácia odhaľuje vysokú 
poznávaciu hodnotu materiálu Slovanského jazykového atlasu. Problematika jeho jednotlivých 
zväzkov poukazuje na potrebu presnej a presvedčivej metodológie interpretácie heuristického 
materiálu ako prirodzeného obrazu slovanských jazykov z ich genetického, areálového aj typo-
logického hľadiska. 

Развитие склонения имен существительных в диалектах славянских языков

Pavol Žigo

Статья Развитие склонения имен существительных в диалектах славянских языков явлается интерпретацией 
результатов кaртографической обработки всех славянских диалектов в рамках проекта Общеславянский 
лингвистическй атлас. В связи с результатами развития фонологических структур автор приводит основные 
интеграционые и дифференциальные тенденции стабилизации избранных именных парадигм в славянских 
диалектах и подчёркивает необходимость комплексного генетического, ареального и типологического подхода 
их интерпретации.

16 Pozri vyššie Дюрович, Любомир: Типология флективной основы в славянских языках, op. cit., s. 225; Ďurovič, 
Ľubomír: O slovenčine a Slovensku, op. cit., s. 125.
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Obr. 2. Lokál singuláru slova vlk.
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Obr. 3. Genitív plurálu slova mesiac.
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Obr. 4. Datív singuláru slova muž.
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Obr. 5. Lokál singuláru slova brat.
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Obr. 6. Vyrovnávanie tvarotvorného základu nominatívu singuláru pôvodných n-kmeňov typu *vymę > vemeno podľa 
nepriamych pádov, typické pre areály českých a moravských nárečí a izoglosou vymedzenej časti západoslovenských 

a východoslovenských nárečí.17

17 Jednotlivé záznamy z poľského územia sú dôsledkom presídľovania obyvateľstva po 2. svetovej vojne z východnej časti 
územia, doklady z chorvátskych lokalít na území Rakúska a Maďarska hodnotíme ako nepravidelné jazykové zmeny.



143

JAROMÍR KRŠKO∗

Spracovanie slovenského onymického priestoru v rámci slovanskej  
onomastickej lexikografie – stav a perspektívy

KRŠKO, J.: Processing of the Slovak Onymic Space within Onomastic Lexicography – State and Prospects. Slavi-
ca Slovaca, 53, 2017, No. 3-4, pp. 143-150 (Bratislava).

The articles analyzes monographs and scientific articles from various onomastic subdisciplines that analyze the Slo-
vak onymic space. The author summarizes the already explored regions and outlines the next perspective research.

Onomastics, toponomastics, Dictionary of Slovak Anoikonyms, Hydronymia Slovaciae, current state, develop-
ment prospects.

Onymický priestor definuje V. Blanár ako „súhrn vlastných mien používaných v jazyku da-
ného národa na pomenovanie reálnych, hypotetických a fantastických objektov“1. V intenciách 
koncepcie onymického komunikačného registra2 vymedzujeme onymický priestor ako „súbor 
všetkých onymických bodov (nositeľov onymických scén) nachádzajúcich sa v sociálnom 
priestore príslušnej sociálnej skupiny (záujmovej skupiny, rodiny, časti obce, obce a pod.). Ony-
mický priestor je propriálnou súčasťou komunikačného registra sociálnej skupiny (ako súčasť 
kolektívneho vedomia, alebo tzv. sociálnej pamäte) a komunikačného registra príslušníkov tejto 
skupiny (ako súčasť individuálneho vedomia – individuálnej pamäte).

Onymický priestor v antroponymii predstavujú členovia jednotlivých sociálnych skupín (ro-
diny, školského kolektívu, obce, záujmovej skupiny a pod.), toponymický priestor je vymedzený 
priestorom danej sociálnej skupiny (obce, vyššej administratívnej jednotky, štátu atď.).“3

Slovenská onomastika je pomerne bohatá na diela, v ktorých sa autori venovali opisu a spra-
covaniu slovenskej toponymie4 i antroponymie.

Medzi najstaršie, ale aj najdôležitejšie práce mapujúce slovenskú hydronymiu (aj) v širšom 
slovanskom kontexte, patrí práca Vladimíra Šmilauera Vodopis starého Slovenska.5 Šmilauerov 
Vodopis sa stal fundamentom slovenskej hydronomastiky a v súčasnosti tvorí „kostru“ projektu 
Hydronymia Slovaciae. Napísanie tohto diela bolo zároveň významným impulzom pre prvotné 

* Jaromír Krško, prof. Mgr., PhD., Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja 
Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica.
1 Blanár, Vincent: Teória vlastného mena. Status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii. Bratislava: Veda, 
1996, s. 25.
2 Krško, Jaromír: Všeobecnolingvistické aspekty onymie. (Z problematiky onymického komunikačného registra). 1. vyd. 
Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Filozofická fakulta, 2016. 146 s. 
3 Krško, Jaromír: Všeobecnolingvistické aspekty onymie, op. cit., s. 100-101.
4 V tomto ponímaní chápeme toponymiu ako funkčne nadradený termín , ktorý zastrešuje ďalšie druhy objektov pevne 
fixovaných v teréne – hydronymá, ojkonymá, terénne názvy atď. 
5 Šmilauer, Vladimír: Vodopis starého Slovenska. Bratislava: Učená společnost Šafaříkova, 1932.
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analýzy slovenskej historickej toponymie a vzbudenie záujmu o výskum slovenskej toponymie. 
V. Šmilauer v tomto diele spracoval na základe pramenných edícií metácie z arpádovského ob-
dobia od najstarších čias po koniec 13. storočia najstaršie doklady slovenských hydroným. Na 
tú dobu to bola veľmi potrebná a záslužná práca, pretože staršie vydania archiválií boli často 
nesprávne a tendenčne interpretované, najmä zo strany maďarských historikov. Veľký prínos 
v sprístupnení týchto listín treba visieť predovšetkým v ich vyexcerpovaní po stránke topogra-
fickej, pretože maďarská historiografia ich spracovala predovšetkým po stránke diplomatickej 
a genealogickej. Dovtedy pri listinách chýbali komentáre, viacerí maďarskí historici nelokali-
zovali jednotlivé body opísané v metáciách, prípadne ich lokalizovali nesprávne, tendenčnosť 
niektorých historikov sa prejavila aj v tom, že zaznamenávali len toponymá utvorené z maďar-
ských apelatív. 

Odozva na Vodopis starého Slovenska aj po desiatkach rokov je znakom toho, že sa autorovi 
podarilo splniť všetky ciele. Vodopis sa tak stal základom nielen pre slovenskú a slovanskú ono-
mastiku, ale citujú z neho predovšetkým diachrónni lingvisti – tesne po vyjdení publikácie sa 
na zistenia V. Šmilauera často odvolával J. Stanislav vo svojich krátkych štúdiách venovaných 
výkladu slovenských ojkoným a aj vo svojich neskorších veľkých dielach. Na prácu V. Šmilau-
era v oblasti hydronymie nadviazal aj historik B. Varsik vo svojom diele Slovanské (slovenské) 
názvy riek na Slovensku a ich prevzatie Maďarmi v 10.-12. storočí (1989), ktorý doplnil viaceré 
výklady slovenských hydroným o novšie poznatky a názory – predovšetkým z druhej polovice 
20. storočia. Spolu s Vodopisom starého Slovenska tvorí toto dielo B. Varsika najdôležitejšiu 
historickú základňu v súčasnom výskume slovenskej hydronymie, ktorý reprezentuje celoslo-
venský projekt Hydronymia Slovaciae.

Najdôležitejším podkladom pre možné spracovanie slovenského onymického priestoru v ob-
lasti hydronymie je samotný projekt Hydronymia Slovaciae, ktorý sme detailne predstavili na 
XIV. Medzinárodnom zjazde slavistov v roku 2008.6 Na tomto mieste chceme len pripomenúť 
monografie, ktoré sa venujú jednotlivým povodiam a vytvárajú tak východiská pre záverečné 
spracovanie celej slovenskej hydronymie. Prvou monografiou, v ktorej sa spracovala hydrony-
mia slovenského povodia, bola práca K. Rymuta a M. Majtána pod názvom Hydronimia dor-
zecza Orawy (1985). Táto monografia bola však spracovaná podľa metodiky starších poľských 
hydronomastických monografií. V roku 1998 vyšla v Stuttgarte ďalšia spoločná práca autorov 
K. Rymuta a M. Majtána pod názvom Gewässernamen im Flussgebiet des Dunajec. (Nazwy 
wodne dorzecza Dunajca). V tejto monografii sa samostatne spracúva aj slovenská časť Dunajca 
a Popradu (s. 295-426 a 459-506). Autori tu nadviazali na zásady stavby hesla podľa jednotnej 
normy projektu Hydronymia Europaea.

Veľký záujem o monografické spracovanie slovenskej hydronymie nastal v druhej polovici 
deväťdesiatych rokov minulého storočia. Nové monografie už metodologicky vychádzali zo zá-
sad projektu Hydronymia Europaea. Postupne vyšli Hydronymia slovenskej časti povodia Slanej 
(Sičáková, 1996), Hydronymia povodia Ipľa (Majtán – Žigo, 1999), Hydronymia povodia Turca 
(Krško, 2003). V r. 2004 pripravil J. Hladký monografiu Hydronymia povodia Nitry, v ktorej ako 
prvý predstavil metodologické spracovanie vodných kanálov, resp. metodiku ich zapisovania 
v hydrografickom členení povodia. M. Majtán pripravil v roku 2006 druhé (prepracované) vyda-
nie Hydronymie povodia Oravy (spoluautor K. Rymut) podľa zásad projektu Hydronymia Slova-

6 Pozri Krško, Jaromír: Stav a perspektívy slovenskej hydronomastiky. In Žeňuch, Peter (zost.): XIV. medzinárodný 
zjazd slavistov v Ochride. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav 
Jána Stanislava SAV, 2008, s. 49-60.
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ciae. Rukopis kandidátskej dizertačnej práce Hydronymia povodia horného Hrona (Nemčoková, 
1988) sa stal podkladom pre celé spracovanie povodia Hrona pod názvom Hydronymia povodia 
Hrona (autorom je J. Krško, 2008). Spracovanie povodia Hrona skompletizovalo spracovanie 
povodí takmer celého stredného Slovenska. Od roku 2008 sa začal intenzívny výskum syn-
chrónnej a diachrónnej hydronymie povodia Váhu. Výsledkom skúmania hydronymie povodia 
Váhu sú najaktuálnejšie monografie z častí povodia Váhu – Hydronymia povodia Kysuce (Krško 
– Velička, 2011), Hydronymia horného povodia Váhu (od povodia Rajčanky po prameň Váhu) 
(Krško, 2011), Hydronymia povodia Dudváhu (Hladký, 2011). Oblasti povodia Dunaja sa ve-
nujú monografie Hydronymia severnej časti povodia Malého Dunaja (Beláková, 2014) a Hyd-
ronymia Žitného ostrova (Hladký – Závodný 2015). Povodie slovenskej časti Moravy spracúva 
monografia Hydronymia slovenskej časti povodia Moravy (Závodný, 2012). Oblasť západnej 
časti východného Slovenska bola monograficky spracovaná pod názvom Hydronymia sloven-
skej časti povodia Hornádu (Goótšová – Chomová – Krško, 2014).7 Monografia o hydronymii
Hornádu posunula výskum do oblasti východného Slovenska. V tejto oblasti boli spracované aj 
ostatné povodia, ale len do úrovne záverečných (bakalárskych a diplomových) prác na Katedre 
slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici (Hydronymia povodia Tople, 
Karahutová, 2006; Hydronymia povodia Ondavy, Homoľa, 2007; Hydronymia povodia Bod-
rogu, Jendrálová, 2008; Hydronymia horného povodia Laborca (po vodnú nádrž Zemplínska 
Šírava), Gajdošová, 2009; Hydronymia povodí Ublianky a Laborca (od vodnej nádrže Zemplín-
ska Šírava po ústie), Fridrichová, 2013). Primárnou úlohou v oblasti hydronymie je dokončiť 
projekt Hydronymia Slovaciae a na tento projekt by mal nadväzovať projekt spojenia jednotli-
vých monografií s digitálnymi mapami. Prvá informácia o možnostiach prepojenia slovenskej 
hydronymie s digitálnymi mapami odznela na XVII. slovenskej onomastickej konferencii v Tr-
nave v roku 2007 v príspevku J. Krška a B. Pálku Aplikácia spracovania hydronymie povodia 
Hrona do digitálnej mapy (2010). Testovaním možností prepojenia bolo spojenie s vytvorenou 
digitálnou mapou povodia Hrona8, neskôr spojiť monografické výstupy jednotlivých povodí  
s geografickými informačnými systémami (GIS) a následne s webovým prostredím. GIS ako sil-
ný softvérový nástroj na spracovanie geografických dát poskytuje veľké možnosti – od možnosti 
sledovania priečneho profilu celého toku, stvárňovanie sklonu reliéfu, doplnenia mapy o rôzne 
mapové filtre (ojkonymia, oronymia, typy zalesnenia...) atď. V prostredí GIS by bola spojená 
vizuálna stránka stvárnenia povodia a obsahovo-informačnou stránkou každého vodného toku 
– cez všetky jeho historické doklady (vrátane prameňa), varianty názvu, lokalizáciu až po ety-
mologické výklady názvov.

Pokračovanie výskumu a finalizácia projektu Hydronymia Slovaciae je však spomalené níz-
kou dotáciou samostatných čiastkových projektov zo strany grantových agentúr. Napriek tomu 
je táto oblasť onomastiky najlepšie pripravená pre kompletné spracovanie v rámci onomastickej 
lexikografie a jej význam v slovanskom kontexte by bol nespochybniteľný.

Slovenská onomastika má veľmi dobre rozpracovanú aj oblasť diachrónnej a synchrón-
nej ojkonymie. Tak ako je pre hydronomastiku primárnym dielom Vodopis starého Slovenska  

7 Podrobný prehľad publikačných aktivít slovenských onomastikov v oblasti hydronymie možno nájsť v bibliografickom
prehľade Súpis prác o slovenskej hydronymii. In Hladký, Juraj (zost.): Z hydronymie západného Slovenska. Zborník 
vedeckých štúdií. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010, s. 138-149. 
8 Pozri Krško, Jaromír – Pálka, Boris: Aplikácia spracovania hydronymie povodia Hrona do digitálnej mapy. In Hladký, 
Juraj – Valentová, Iveta (zost.): Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferen-
cie (Trnava, 12.-14. 9. 2007). Bratislava – Trnava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Veda, vydavateľstvo SAV 
– Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2010, s. 229-237. 
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V. Šmilauera, pre slovenskú (a slovanskú) historickú ojkonomastiku je východiskovým dielom 
Slovenský juh v stredoveku I, II. (1948, reedícia 1999, 2004) z pera J. Stanislava. 

Analýza historických dokladov slovanských osadných názvov ukázala širší slovanský kon-
text a umožnila jazykovedcom, historikom, archeológom a ďalším záujemcom o slovanskú his-
tóriu sledovať migračné prúdy jednotlivých menších slovanských kmeňov a slovanských etník 
tvoriacich dnešné slovanské národy. Spracovanie širokého priestoru oblasti stredného Dunaja 
poskytuje slovanskej toponomastike možnosť zisťovať frekvenciu a priestorovú distribúciu 
slovanských topolexém na jednej strane, na druhej strane môžeme sledovať aj jednotlivé to-
poformanty uplatňujúce sa v rozličných slovanských jazykoch – či posesívnych typoch ojko-
ným odvodených zo slovanských antroponým alebo utvorených pomocou typických ojkofor-
mantov. Ján Stanislav spracovaním rozsiahleho slovanského areálu dokázal, že praslovanský 
základ slovenčiny bol jazykovo-etnický rovnorodý a neskôr bol rozčlenený na dnešné nárečové 
makroareály jazykovými prvkami z juhu.9 Na tieto východiská neskôr nadviazali predovšetkým  
E. Paulíny a R. Krajčovič so svojimi teóriami o migračných prúdoch Slovanov z pôvodnej pra-
vlasti do priestoru strednej Európy.

V oblasti historickej ojkonymie sú ďalšími dôležitými dielami monografia R. Krajčovič Živé 
kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest (2005), v ktorej autor vysvetľuje vznik 
názvov viacerých slovenských obcí, toponým, slovanských antroponým, analyzuje mnohé ape-
latíva spojené s existenciou Veľkej Moravy a poukazuje na ne ako na dôležité motivačné činitele 
slovenskej toponymie. Viaceré svoje tvrdenia dokazuje R. Krajčovič širším onymickým kontex-
tom a mnohé ojkonymá vníma ako sústavu názvov motivovaných výrobnou činnosťou, obcho-
dom, službami a podobne. Problematike tzv. služobníckych osád venoval R. Krajčovič pozor-
nosť takmer polstoročie. Mnohé svoje úvahy a myšlienky o pôvode viacerých slovenských oj-
koným podrobnejšie rozpracoval v niekoľkoročnej sérii článkov Z lexiky stredovekej slovenčiny 
s výkladmi názvov obcí a miest publikovaných v časopise Kultúra slova v rokoch 2007 – 2015. 

Nezastupiteľné miesto v slovenskej ojkonomastike má monografické spracovanie vývinu ná-
zvov slovenských obcí v rokoch 1773 – 1997. M. Majtán vydal toto dielo pod názvom Názvy obcí 
Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773–1997) (1998). Ide o dôležitý zdroj historických podôb 
názvov slovenských obcí, pričom autor veľmi presne zachytil spoločenské a politické pomery, ktoré 
formovali historickú podobu slovenských ojkoným – maďarizáciu, procesy premenúvania po prvej 
a druhej svetovej vojne, po nástupe komunizmu, procesy zlučovania i osamostatňovania sa obcí 
(najmä po roku 1989). Historickej ojkonymii z východného Slovenska venoval pozornosť J. Doruľa 
v príspevku O miestnych menách v zápisoch zo 16. a 17. storočia z oblasti východného Slovenska, 
ktorý publikoval v Jazykovednom časopise roku 1964. Na základe analýzy historických písom-
nosti z archívov v Bardejove, Prešove a Sabinove analyzoval množstvo latinských, maďarských  
a slovenských podôb ojkoným, ale čitateľ má možnosť získať aj množstvo osobných mien zapísa-
ných v skúmaných archiváliách. Medzi diela zaoberajúce sa formovaním názvov obcí zachytených 
na starých mapách, patrí aj monografia B. Kleina Významné mestá Slovenska na tajných mapách  
18. storočia (2003), v ktorých opisuje historickú toponymiu zachytenú v mapách prvého vojenské-
ho mapovania. Najnovšou monografiou mapujúcou historickú ojkonymiu je dielo D. Veličku Deji-
ny osídlenia Kysúc (2017), v ktorej autor venuje pozornosť historickému formovaniu obcí v povodí 
rieky Kysuce a v rámci osídľovania Kysúc sa zamýšľa aj nad motiváciou jednotlivých ojkoným.

9 Pozri k tomu Krško, Jaromír: Slovenský juh v stredoveku Jána Stanislava v kontexte tradičných a nových onomastických 
výskumov. In Doruľa, Ján – Žeňuch, Peter (eds.): Ján Stanislav a slovenská slavistika. Bratislava: Slavistický ústav Jána 
Stanislava SAV, 2016. s. 51-59. 



147

Historickú podobu slovenských ojkoným zo štruktúrno-typologického hľadiska analyzoval 
P. Žigo v štúdiách Štruktúrne typy slovenskej ojkonymie. Počítačový tezaurus (1991), Historický 
aspekt slovenských zložených ojkoným (1998), Gramatické typy slovenských ojkoným (1998), 
Slovenské zložené ojkonymá v Slovanskom onomastickom atlase (2000). Pôvodným plánom bolo 
počítačovo spracovať štruktúru slovenských ojkoným a porovnať ju so západoslovanskou a ne-
skôr s celoslovanskou databázou. Tento projekt však, žiaľ, zostal len vo fáze budovania tezauru 
slovenskej ojkonymie. Hardvérovo je už táto databáza nekompatibilná so súčasnou výpočtovou 
technikou. Pri jej revitalizácii by sa musel celý tezaurus spracovať nanovo. 

Popularizačnou formou analýzy slovenských ojkoným je aj rozhlasová relácia Čudnopis, 
v ktorej J. Krško v päťminútovej relácii vysielanej na rozhlasovej stanici RTVS Regína Stred 
poslucháčom približuje históriu vzniku niektorých stredoslovenských obcí a ich etymológiu. Re-
lácia sa vysiela raz za týždeň a od januára 2015 zaznamenala už takmer 160 pokračovaní.

Spojivom medzi analýzou slovenských ojkoným a terénnych názvov môže byť publikácia  
I. Horňanského Osudy slovenských geografických názvov (2016), v ktorej autor venuje pozor-
nosť výkladom viacerých slovenských ojkoným, toponým a hydroným, ako aj niektorým apela-
tívnym východiskám ako motivantom niektorých toponým.

Druhou veľkou výzvou pre slovenskú onomastiku v rámci spracovanie slovenského onymic-
kého priestoru je oblasť terénnych názvov. Bohatý korpus slovenskej toponymie vznikol v Jazy-
kovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave veľkou súpisovou akciou v polovici šesťdesiatych  
a sedemdesiatych rokoch minulého storočia, kolektívnym terénnym výskumom, ktorý bol súčasťou 
seminárov o heuristickom výskume vlastných mien zorganizovaných Slovenskou onomastickou 
komisiou, excerpciou časopisov, almanachov, štúdií a rôznych článkov, výpisom katastrálnych máp, 
Základnej mapy ČSSR atď.10 Novším zdrojom korpusu slovenských toponým sú monografie a štú-
die jazykovedcov spracúvajúce väčšie oblasti, rigorózne, diplomové a bakalárske práce študentov 
vysokých škôl, prípadne štúdie analyzujúce toponymiu v rámci monografie konkrétnej obce. Medzi 
najstaršie monografie v tejto oblasti patrí spracovanie toponymie Oravy od A. Habovštiaka, ktorý 
ju publikoval v roku 1970 pod názvom Oravské chotárne názvy, Kysuckú toponymiu spracoval 
D. Choluj – Onomastika Kysúc (1992), toponymiu z oblasti východného Slovenska s dôslednou 
nárečovou charakteristikou opísal M. Blicha vo svojej monografii Toponymia Ondavskej a Toplian-
skej doliny (1996), gemerskej toponymii venovali pozornosť predovšetkým J. Krško v monografii
Terénne názvy z Muránskej doliny (2001), v ktorej podrobne analyzoval terénne názvy piatich obcí 
v oblasti Muránskej doliny – Muránskej Huty, Muráňa, Muránskej Lehoty, Muránskej Dlhej Lúky 
a Revúcej, v jednej zo svojich prvých onomastických štúdií analyzoval toponymiu Revúčky (1994). 
Z najnovších prác spracúvajúcich onymický priestor Gemera patria dve významné práce G. Rožaia 
Terénne názvy hornogemerských obcí Rejdová a Vyšná Slaná (2017)11 a jeho dizertačná práca To-
ponymia severnej časti Slanskej doliny v kontexte etnokultúrnych vzťahov (2017), v ktorej venoval 
pozornosť toponymii troch obcí východného Gemera – Vlachova, Gočova a Nižnej Slanej.

Mnohé slovenské toponymá sú spracované a analyzované v miestnych monografiách obcí, 
prípadne sa výskumom miestnej toponymie zaoberajú amatérski nadšenci, učitelia a kultúrni 
pracovníci. Hoci nesystémové, ale materiálovo cenné spracovanie toponymie troch tekovských 
obcí (Veľký Ďur, Starý Tekov a Hronské Kľačany) predstavila J. Láskošová v monografii Tekov 
očami matky Zeme (2007).

10 Pozri Valentová, Iveta: Zo zásad koncepcie spracovania lexiky slovenských terénnych názvov. In Gałkowski, Artur. 
– Gliwa, Renata: Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka vstępna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódź-
kiego, 2014, s. 156.
11 Rožai, Gabriel: Terénne názvy hornogemerských obcí Rejdová a Vyšná Slaná. Rožňava: Gabriel Rožai, 2017, 265 s. 
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Korpus slovenských toponým sa spracúva v rámci slovníka slovenských anojkoným pod 
názvom Lexika slovenských terénnych názvov a vychádza z koncepcie spracovania toponymie 
v Čechách a na Morave12, pričom sa využíva softvérové prepojenie s brnianskym pracoviskom, 
pretože „brnianska koncepcia spracovania a interpretácie materiálu využíva poznatky súčasnej 
onomastickej teórie a súčasne najmodernejšie digitálne prostriedky, ktoré umožňujú interaktívny 
prístup k materiálu...“13 I. Valentová v citovanej štúdii zároveň predstavila zásady tvorby a podobu 
hesla slovníka. Význam spracovania a digitalizácie slovenskej toponymie spočíva predovšetkým 
v možnosti komparácie databáz na Morave a Sliezsku z hľadiska štruktúrnych typov, frekvenč-
nej distribúcie topolexém, topoformantov. Digitálne spracovanie zároveň vytvorí podmienky pre 
rýchle štatistické vyhodnotenie údajov v heslách, zobrazenie vybraných údajov na mape a vyhľa-
dávanie v celej databáze toponým. „Na základe určitej funkčnej špecifikácie bude možné vytvoriť 
nielen slovník toponymickej lexiky, ale aj toponomastikon, ktorého východiskom stavby hesla je 
pomenovanie jedného geografického objektu (denotátu) alebo slovník z určitej geografickej oblas-
ti, či slovníky podľa jednotlivých druhov anojkoným (napr. oronymá, chotárne názvy, hydronymá 
ap.).“14 Slovník spracúvajúci slovenskú toponymiu môžeme chápať ako slovník synchrónnej to-
ponymie (napriek tomu, že databáza obsahuje toponymá v rozsahu približne jedného storočia). 
Komplementárnym slovníkom k synchrónnemu toponymickému slovníku je projekt 

Corpus Toponymicum Slovaciae Medievalis (CTSM), ktorý pripravuje Katedra histórie Filozo-
fickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Prvotným impulzom pre pokus o spracovanie historic-
kej toponymie v oblasti dnešného Slovenska bola potreba historikov presne lokalizovať stredoveké 
toponymá podľa súčasných onymických objektov, resp. stotožniť stredoveké podoby s dnešnými 
názvami. P. Labanc (2017) predstavil tento projekt15 na XX. slovenskej onomastickej konferencii 
v Banskej Bystrici. Opísal štruktúru hesla, fungovanie a prínos pre iné vedné disciplíny, najmä pre 
onomastiku. Zdrojom pre databázu diachrónnej toponymie sú historické listiny spracované v slo-
venskom diplomatári a regestári. Zbierka listín pramenných materiálov zachytáva rozpätie rokov 
805 – 1260 (Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I., II.) a roky 1301 – 1323 (Regesta diplo-
matica nec non epistolaria Slovaciae I., II.). Mnohé historického oblasti dnešného Slovenska boli 
spracované v samostatných monografiách, ktoré P. Labanc spomenul vo svojom príspevku. 

Onymický priestor tvoria jednotlivé onymické scény každého onymického bodu (denotá-
tu). Onymickú scénu vnímame presne v súlade s úvahami  V. Blanára a M. Majtána ako „súbor 
všetkých jestvujúcich formálnych a obsahových variantov a synoným používaných v rozličných 
komunikačných situáciách na označenie tohože denotátu“16 a „v priestore a čase existujúca ko-
existencia foriem, variantov vlastného mena alebo vlastných mien pri pomenúvaní jedného de-
notátu v rozličných komunikačných sférach a okolnostiach pomenúvania“17. Doplnenie súčasnej 
toponymie (terénnych názvov, ojkonymie, hydronymie, urbanonymie a pod.) o historické varian-
ty názvov a ich stotožnenie s jednotlivými onymickými bodmi (de facto – vytvorenie čo najkom-
pletnejšej onymickej scény daného onymického bodu). Spracovanie historickej toponymie a jej 

12 Českú toponymiu spracúvajú v onomastickom oddelení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Prahe pod názvom Pomístní 
jména v Čechách a moravskú a sliezsku toponymiu spracúvajú v dialektologickom oddelení Ústavu pro jazyk český AV 
ČR v Brne (Valentová, Iveta: Zo zásad koncepcie spracovania lexiky...,op. cit., s. 155-156).
13 Valentová, Iveta: Zo zásad koncepcie spracovania lexiky slovenských terénnych názvov, op. cit., s. 157.
14 Valentová, Iveta: Zo zásad koncepcie spracovania lexiky slovenských terénnych názvov, op. cit., s. 162.
15 Labanc, Peter: Corpus Toponymicum Slovaciae Medievalis (CTSM). On-line databáza stredovekého toponymického 
materiálu a jej potenciál pri onomastickom a jazykovednom výskume. Referát prednesený na XX. slovenskej onomastic-
kej konferencii Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére (Banská Bystrica 26.-28. 6. 2017), 27 rkp. strán. V tlači.
16 Blanár, Vincent: Teória vlastného mena, op. cit., s. 26.
17 Majtán, Milan. 1996. Z lexiky slovenskej toponymie. Bratislava: Veda, 1996, s. 8.
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prepojenie so súčasnou toponymiou by vytvorilo podmienky pre spracovanie kompletného topo-
nymického priestoru Slovenska v jeho chronologických úrovniach a priestorovej distribúcii.18

Ak uvažujeme o spracovaní onymického priestoru, tento priestor netvoria len toponymá, ale aj 
antroponymá, ktorých výskumu, najmä v oblasti ich fungovania v bežnej komunikácii, sa venovali 
predovšetkým V. Blanára a J. Matejčíka. Ich teória modelovania živých mien posunula slovenskú 
onomastickú školu medzi európsku špičku a vytvorila pevné základy pre formovanie modernej an-
troponomastiky. Základom spracovania živej antroponymickej sústavy v oblasti stredného Sloven-
ska sa stali ich monografie Živé osobné mená na strednom Slovensku. Designácia osobného mena 
(1978) a Živé osobné mená na strednom Slovensku. Distribúcia obsahových modelov (1983). Prob-
lematike živých mien sa neskôr (v deväťdesiatych rokoch 20. storočia) venovala predovšetkým 
I. Valentová, ktorá sa v rámci výskumu živých osobných mien venovala predovšetkým oblasti 
hornej Nitry a z tejto problematiky publikovala viacero čiastkových štúdií – Mená podľa domov 
v Diviackej Novej Vsi (1994), Živé mená v Diviackej Novej Vsi (1995), Krstné (rodné) mená v ži-
vých menách obyvateľov hornonitrianskej obce Diviacka Nová Ves (1995), Priezvisko ako funkčný 
člen živého osobného mena (2003), Apelatívny člen živého osobného mena (2005), Prímeno, živé 
meno, individuálna charakteristika či prezývka? (2010). Komplexné spracovanie živých osobných 
mien z oblasti hornej Nitry publikovala v monografii Živé osobné mená v hornonitrianskej oblas-
ti (2009). Viaceré čiastkové vedecké štúdie a dizertačné práce boli zamerané na ďalšie regióny 
Slovenska – E. Krasnovská venovala pozornosť východnému Gemeru – Osídlenie východného 
Gemera vo svetle osobných mien (1991), tejto oblasti sa venovala aj Ľ. Sičáková. M. Smatana ana-
lyzoval živú antroponymiu v povodí Rajčanky v štúdii Živé osobné mená v Rajci (1994), kysuc-
kú antroponymiu priblížila I. Kopásková v štúdii Živé osobné mená v Krásne nad Kysucou 2010 
a vo svojej dizertačnej práci Komparácia obsahových modelov živých osobných mien v Krásne 
nad Kysucou a v Oravskej Lesnej (2012) porovnala distribúciu obsahových modelov živých mien 
z Kysúc s modelmi zastúpenými na Orave. Prechodnému slovensko-poľskému pomedziu severnej 
Oravy a jeho živej antroponymickej sústave venovala pozornosť v dizertačnej práci Živé osobné 
mená v slovensko-poľskom pomedzí M. Szczerbová (2015). Oblasť Tekova a jeho antroponymické 
modely si všímala A. Holá v štúdii Využitie jednotlivých funkčných členov v živých osobných me-
nách v Novej Bani (2003), M. Kazík sa venoval predovšetkým oblasti Nového Mesta nad Váhom, 
Myjavy, Starej Turej, ako o tom svedčia jeho štúdie Živé mená v staroturnianskej kopaničiarskej 
osade Topolecká (2003), Krstné (rodné) meno v Moravanoch nad Váhom (2010), Apelatívny člen 
v modelovej interpretácii živých osobných mien v Papradi (2013) atď.

Výskum živej antroponymii, rovnako ako výskum prezývok, hypokoristických podôb antro-
poným, priezvisk atď., vytvára predpoklad pre popis a analýzu jednotlivých antroponymických 
objektov (nositeľov antroponým). Ich spracovanie a následná priestorová distribúcia by doplnila 
výskum tejto časti onymického priestoru. V oblasti antroponymie je však situácia (na rozdiel od 
toponymie) komplikovanejšia mobilitou nositeľov antroponým. Antroponymické modely živých 
mien, priezvisk (predovšetkým posesívneho typu), hypokoristických antroponým a ďalších druhov 
antroponým však predstavujú relatívne stály onymický segment ukotvený v onymickom priestore. 
Komparáciou rozličných modelov v synchrónnej rovine s rovnakou oblasťou modelov v diachrón-
nej línii by sa mohli sledovať posuny v názvotvorbe jednotlivých antroponymických subsystémov.

Otázkam historickej antroponymie sa venovali viacerí slovenskí onomastici. M. Majtán veno-
val pozornosť slovanským zloženým menám – Chronológia slovanských zložených osobných mien 
v slovenčine (1996), tvorbe ojkoným zo zložených slovanských antroponým (1998), výskytu zlo-

18 Pozri k tomu Krško, Jaromír: Všeobecnolingvistické aspekty onymie, op. cit., s. 100-101.
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žených slovanských mien v slovenskej toponymii – Zložené slovanské osobné mená v slovenskej 
toponymii (1997); J. Krško analyzoval vplyvy pohanstva a kresťanstva na formu slovanských an-
troponým v štúdii Vplyv pohanstva a kresťanstva na formu vlastných mien našich predkov (2004). 
Staršiu slovanskú antroponymiu analyzovali vo svojich príspevkoch J. Skladaná – Slovenské osob-
né mená v Banskej Bystrici v 16. storočí (1998), M. Blicha – K charakteristike historických priez-
visk (1998), predspisovnej antroponymii dochovanej v mestských knihách venovali pozornosť 
R. Kuchar – Prímená a priezviská z krstných mien v Jelšavskej mestskej knihe (1996), M. Blicha 
– Priezviská v Prešovskej mestskej knihe (1996), M. Sitárová – Priezviská v Budmerickej mestskej 
knihe (1998), M. Sedláková (1994, 1996) analyzovala antroponymiu zapísanú v Soľnobanskej 
mestskej súdnej knihe z rokov 1819 – 1841, L. Bartko venoval pozornosť uhorskému kancelár-
skemu úzu a jeho vplyvu na slovenské rodné mená (2003). V tomto prípade však metodologic-
ky ide o odlišný výskum ako v projekte Corpus Toponymicum Slovaciae Medievalis zameranom 
na spracovanie historickej toponymie Slovenska. Rozdiel je v tom, že historické antroponymá sa 
analyzujú z hľadiska názvotvorby, motivačných činiteľov, antropoformantov a antroponymických 
báz. Stotožniť historické antroponymum s konkrétnym nositeľom, resp. zistiť ďalšie varianty mien 
používaných na označenie tejto osoby je veľmi náročné, resp. takmer nemožné. Nemožno tu teda 
budovať antroponymickú scénu z diachrónneho pohľadu ako je to pri toponymii.

Z hľadiska priestorovej distribúcie súčasných slovenských antroponým je najbližšie databá-
za priezvisk, ktorá je súčasťou elektronického slovenského národného korpusu na internetovej 
stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave, v ktorom môžeme po zadaní priezvis-
ka zistiť frekvenciu výskytu a jeho distribúciu v rámci Slovenska na adrese http://slovniky.kor-
pus.sk/. Negatívom tejto databázy však je, že zachytáva len stav z roku 1995 a má obmedzené 
programové využitie. V porovnaní napr. s českou databázou antroponým na stránke http://www.
kdejsme.cz/ ide o zastaranú verziu, ktorá by si zaslúžila nové programové spracovanie. Záujem 
verejnosti o vlastné mená je totiž veľký.

Spracovanie slovenského onymického priestoru v synchrónnom i diachrónnom smere je veľ-
kou výzvou nielen pre slovenskú onomastiku, ale aj iné vedy. Pokiaľ by sa podarilo realizovať 
aspoň časť z tejto výzvy, bol by to veľmi cenný vklad do výskumu slovenského jazyka s presa-
hom minimálne do ostatného slovanského priestoru.

Processing of the Slovak Onymic Space within Onomastic Lexicography –  
State and Prospects

Jaromír Krško

In the paper, we deal with the current state of the processing of the Slovak onymic space in the form of toponomasti-
cons and hydronomasticons, while emphasizing two extensive Slovak research projects focused on the processing of the 
Slovak toponymy and the Slovak hydronymy – Dictionary of Slovak Anoikonyms and the Hydronymia Slovaciae project. 
In the paper, we pay attention to the reach of these projects on the regional, national, and international toponymy; we ana-
lyse broader historical contexts of projects within the Slovak onomastics and the current state of the issue; and we outline 
development prospects of the Slovak toponomastics in the scope of the creation of the Slovak onomastic school and in the 
scope of international cooperation. One of the important prospects of Slovak toponomastic researches is their involvement 
in the formation of all-Slavic researches and the use of the results of the Slovak onomastics within the Slavic studies.
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Slovensko-latinské vzťahy v literatúre z prostredia byzantsko-slovanskej 
tradície na Slovensku1

WILŠINSKÁ, Ľ.: Slovak-Latin Relations in the Literature of the Byzantine-Slavic Tradition in Slovakia. Slavica 
Slovaca, 53, 2017, No. 3-4, pp. 151-157 (Bratislava).

The present paper deals with the hitherto little explored relation of Latin language to Byzantine-Slavic tradition in 
Slovakia. Since Ancient times, we had been receiving precious spiritual messages through Latin in the territory of Slo-
vakia. Later, they were spread through Christianity and humanism to the more recent periods. In these literary sources 
Latin can be researched in relation to Greek and Church-Slavic. This relation is best documented in literary sources 
written by Joannikij Juraj Bazilovič OSBM (1742-1821), spiritual formatter and crucial person of the Byzantine-Slavic 
tradition in Slovakia.

Slovak-Latin relations, Latin literary culture, Byzantine-Slavic tradition and culture, Joannikij Juraj Bazilovič OSBM.

Latinské písomné pamiatky byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku
Do dejín slovenskej literatúry 17. a najmä 18. storočia sa tradične začleňuje aj próza vedec-

kého, resp. odborného charakteru, takmer napospol písaná latinským jazykom.2 Môžeme kon-
štatovať, že iba veľmi málo diel napísaných na našom území po latinsky sa stalo predmetom 
hlbšieho vedeckého výskumu. Latinčina sa stala nielen bohoslužobným jazykom rímskej cirkvi, 
ale aj oficiálnym jazykom uhorskej kráľovskej kancelárie a hodnoverných miest, jazykom ná-
boženskej a náučnej spisby, ba i beletrie. Svoje široké uplatnenie si zachovávala univerzálna 
latinčina v mnohonárodnostnom Uhorsku dlhé stáročia, a preto je prirodzené, že bola vzorom 
a zdrojom prevzatí i do jazykov etník obývajúcich Uhorsko.3 Ako píše S. Zavarský, výskum 
latinskej literatúry a kultúry a jej vzťahu k rozvíjajúcej sa slovenskej národnej kultúre možno 
pokladať za perspektívny už aj z toho dôvodu, že domáca literárna produkcia v latinskom jazyku 
bola ešte aj v prvej polovici 19. storočia veľmi bohatá a latinskej kultúre ešte stále patrilo neza-
nedbateľné miesto v spoločenskom živote obdobia.4 

Významnú súčasť písomnej kultúry tvorila latinčina aj v miestnom prostredí cirkvi byzant-
sko-slovanského obradu. Existujú mnohé literárne pamiatky späté s byzantsko-slovanským kon-

∗ Mgr. Ľubomíra Wilšinská, PhD., Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9,  
841 04 Bratislava.
1 Príspevok je súčasťou riešenia výskumného projektu APVV-14-0029 CyrSlav – Cyrilské písomníctvo na Slovensku 
do konca 18. storočia.
2 Šmatlák, Stanislav: Dejiny slovenskej literatúry I. (9. – 18. storočie). Bratislava: Literárne informačné centrum, 
2002, s. 298.
3 Doruľa, Ján: Slováci v dejinách jazykových vzťahov. Bratislava: Veda, 1977, s. 25.
4 Zavarský, Svorad: Dematur nobis Latina cultura, videbimus, quid erimus!“ Obdobie národného obrodenia z pohľadu 
latinskej filológie. In: Slavica Slovaca, 2007, roč. 42, č. 2, s. 124.
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fesionálnym prostredím na Slovensku a v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, ktoré sú svedectvom  
o paralelnom používaní latinského jazyka v oficiálnej i historiografickej písomnej spisbe (Luč-
kaj, Bazilovič, Duchnovič a ďalší). Aj na základe interpretácie latinských literárnych prameňov 
môžeme osvetliť intenzitu vzájomných vzťahov v jej autentickej forme. Znalosť latinského ja-
zyka sa v období druhej polovice 18. storočia veľmi rozšírila a u niektorých gréckokatolíckych 
kňazov dokonca prevyšovala znalosť cirkevnej slovančiny. Svedčia o tom latinské preklady nad 
cirkevnoslovanskými slovami vo viacerých dochovaných bohoslužobných textoch i vedecké 
práce predstaviteľov gréckokatolíckej inteligencie.5

V súvislosti s byzantsko-slovanským kultúrnym okruhom je však veľmi dôležité poukázať 
práve na používanie latinského jazyka. Napriek tejto skutočnosti je fenomén používania latinči-
ny v rozličných sférach spoločenského i cirkevného života byzantskej cirkvi na Slovensku dopo-
siaľ neznámym a nepreskúmaným javom. Veľmi cenným príspevkom je súbor štúdií v zborníku 
Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku. K do-
terajšiemu výskumu je iste hodnotným úvodný príspevok P. Žeňucha, v ktorom ponúka prehľad 
dôležitých cirkevnoslovanských i latinských pamiatok spätých s byzantsko-slovanskou tradí-
ciou a tiež aktuálny stav bádania aj v zahraničí.6 Autor štúdie zároveň akcentuje potrebu naplno 
sa sústrediť na doposiaľ málo prebádaný okruh tradície byzantskej kultúry nielen v karpatskom 
regióne, ale osobitne zdôrazniť jej nezastupiteľnú rolu v tradičnej kultúre stredoeurópskeho regi-
ónu, osobitne na Slovensku.7 K dôležitým výskumom patrí súbor latinských kánonických vizitá-
cií Michaila Manuila Olšavského, mukačevského biskupa, ktoré do ukrajinského jazyka preložil 
Vasyľ Hadžega. Významnú zložku predstavujú najmä historiografické diela, ktoré sú spojené 
s dejinami veriacich byzantsko-slovanskej obradovej tradície na Slovensku. Spis Bibliotheca seu 
Cynosura Peregrinantium, hoc est Viatorium (Ulm, 1644) od Dávida Fröhlicha je vôbec prvým 
pokusom geograficky zmapovať karpatský región. V danom kontexte treba pripomenúť i monu-
mentálne dielo Compendium Hungariae Geographicum ad exemplar Notitiae Hungariae Novae 
historico-geographicae, ktorého autorom je Ján Tomka-Sásky. Gabriel Serdaheli v diele Celeb-
rium Hungariae urbium et oppidum Chorographia Bipartita (Košice, 1732) udáva historické po-
známky o niektorých miestach v severovýchodnom Uhorsku. Ďalšie dielo Historia Dioecesana 
ktorého autorom je Daniel Babilovič, predstavuje prvú kompletnú históriu Mukačevskej diecézy. 
Opisuje tu život cirkvi Mukačevskej eparchie i biskupov M. Olšavského a J. Bradáča, o ktorých 
však hovorí v negatívnom svetle. Dejiny gréckokatolíckej Mukačevskej eparchie predstavuje vo 
svojom latinskom spise Leges ecclesiasticae regni Hungariae et provinciarum (Alba Carolina, 
1785) aj Ignác Baťáni. Cenným príspevkom k poznávaniu dejín byzantsko-slovanskej tradície na 
východnom Slovensku je rukopisná práca Brevis notitia Graeco-Catholicae Parochiae Matris 
Csertész (1861), ktorej autorom je Michal Beskyd. Autor sa v nej zaoberá dejinami gréckokatolí-
kov v Čertižnom na východnom Slovensku. Tento latinský spis vďaka pomoci klasického filoló-
ga Samuela Hrivňáka do ukrajinského jazyka preložil a vydal M. Rusinko. K historiografickým 
prácam o dejinách skúmaného regiónu patrí päťzväzková historická práca v latinskom jazyku 

5 Šoltés, Peter: Historické poznámky k jazykovej situácii gréckokatolíkov v 18. a na začiatku 19. storočia. In Doruľa, 
Ján (ed.): Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15. – 19. storočia. Bratislava: Slavistický kabinet 
SAV, 2002, s. 378.
6 Žeňuch, Peter: Výskum cyrilských a latinských pamiatok byzantskej tradície z východného Slovenska a Zakarpatskej 
oblasti Ukrajiny. In Žeňuch, Peter (ed.): Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na 
Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2007, s. 9-42.
7 Osobitne dôležité sú texty z okruhu Trnavskej univerzity, kde študovali klerici byzantského obradu až do vzniku vie-
denského Barbarea v roku 1774. Vznikali tu spisy o byzantskej cirkvi (cyrilské trnavské tlače).
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od lingvistu a historika M. Lučkaja s názvom Historia Carpato-Ruthenorum Sacra, et Civilis 
(antiqua, et recens usque ad praesens tempus) Tomus I.-V., ktorá podáva obraz o karpatských 
Rusínoch. Aj tieto dejiny však ostali v rukopise, teda nemali až taký vplyv na formovanie názo-
rov Rusínov na vlastnú minulosť ani na ich národnú ideológiu, aký malo napr. historické dielo 
od J. Baziloviča8, ktoré vyšlo tlačou a stále sa čítalo.9 Latinský prepis Lučkajových dejín spolu  
s ukrajinským prekladom vyšiel v edícii Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Za zmienku 
stojí i tlačený spevník Cantus Catholici10, ktorý ovplyvnil paraliturgickú piesňovú tvorbu by-
zantsko-slovanskej tradície na východnom Slovensku. Spevník je tiež cenným prameňom k po-
znaniu latinsko-vernakulárnych vzťahov. 

Na latinské písomnosti literárnej povahy z okruhu byzantsko-slovanskej tradície môžeme 
nazerať aj z toho hľadiska, že môžu na literárnej (vedeckej) úrovni „informovať“ o východnej 
cirkvi, podobne ako bola grécka patristika sprostredkovaná západnému svetu cez latinčinu. Ta-
kou literárnou pamiatkou je napr. Dissertatio polemico-chronologica de Schismate, ktorej au-
torom je Martin Sentiváni a mnohé podobné pamiatky. V doterajšom skúmaní latinských pa-
miatok z oblasti náboženskej spisby vyšlo niekoľko štúdií, ktoré boli publikované v zborníku 
Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.-19. storočia (Doruľa, Ján (ed.), 
Bratislava, 2002). Publikácia predstavuje interdisciplinárny pohľad do danej problematiky, kto-
rú skúmajú domáci i zahraniční autori z oblasti jazykovedy, histórie, teológie a literárnej vedy. 
Svojimi príspevkami do zborníka prispeli aj etnológovia a muzikológovia. V zborníku O pre-
kladoch Biblie do slovenčiny a do iných slovanských jazykov boli uverejnené príspevky, ktoré 
odzneli na medzinárodnej vedeckej konferencii O jazyku Biblie a o jej prekladaní do slovenčiny 
a do iných slovanských jazykov11. Zborník má taktiež interdisciplinárny charakter. Prispievatelia 
z mnohých vedných odborov sa v jednotlivých príspevkoch venovali tematike súvisiacej s bib-
lickými textami. Z domáceho prostredia v jednom zo svojich výskumných zameraní prezentuje 
svoj výskum latinských písomností spätých s byzantsko-slovanskou tradíciou S. Zavarský. Do 
daného okruhu prispel štúdiou Martin Sentiváni SJ: Grécka schizma a únia. Historicko-polemic-
ká dizertácia12, v ktorej sa venuje osobnosti a literárnej tvorbe M. Sentivániho, už spomínaného 
významného učenca našich kultúrnych dejín, a predstavuje jedno z jeho polemických diel. Au-
tor štúdie charakterizuje dizertáciu, ktorá vyšla v trnavskej akademickej tlačiarni v roku 1703. 
Práca ponúka dobový postoj k otázke schizmy a únie z pohľadu Západu. S. Zavarský charak-
terizuje tiež jazyk diela a Sentivániho štýl. Na konci štúdie tiež poskytuje aj prepis a následný 
preklad časti tretej kapitoly spisu. Ako píše sám autor príspevku, prácu vnímame ako historický 
dokument, svedectvo o byzantsko-slovanskej duchovnosti.13 Štúdiou Dva texty o únii z 18. sto-
ročia14 ďalej rozvíja doterajší výskum latinských pamiatok z prostredia byzantsko-slovanského 

8 Bazilovič, Joannikij Juraj: Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits, olim Ducis de Munkacs, pro religiosis 
Ruthenis Ordinis Sancti Basilii Magni in Monte Csernek ad Munkacs anno MCCCLX factae (Košice, 1799 – 1805).
9 Haraksim, Ľudovít: „Zlatý vek“ biskupa A. Bačinského a obrodenské obdobie A. Duchnoviča – dve epochy dejín Ru-
sínov. In Doruľa, Ján (ed.): Slovensko-rusínsko-ukrajinské vzťahy od obrodenia po súčasnosť. Bratislava: Slavistický 
kabinet SAV, 2000, s. 22-23.
10 Kačic, Ladislav – Zavarský, Svorad – Žeňuch, Peter: Cantus Catholici (1655): The First Slovak-Latin Catholic Hymn-
book. In: Slavica Slovaca, 2013, roč. 48, č. 1, s. 76-78.
11 Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočnila v dňoch 21. – 26. októbra 1996 v Martine.
12 Zavarský, Svorad: Martin Sentiváni SJ: Grécka schizma a únia. Historicko-polemická dizertácia. In: Sambucus, 2005, 
roč. 1, s. 11-34.
13 Zavarský, Svorad: Martin Sentiváni SJ: Grécka schizma a únia..., op. cit., s.15.
14 Zavarský, Svorad: Dva texty o únii z 18. storočia. In Žeňuch, Peter (ed.): Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-
-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét 
slavistov, 2007, s. 50-72.
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obradu v našom priestore. Vo svojom výskume sa venuje dizertácii M. Sentivániho o schizme 
a opätovnom zjednotení východnej cirkvi s Rímom (1703). Druhý spis z roku 1761 tvorí reč 
k veriacim byzantského obradu v Satumarskej stolici, ktorú predniesol mukačevský biskup  
M. Olšavský. Autor v štúdii vysvetľuje vzťah oboch spomenutých textov, ktoré porovnáva a na 
základe toho konštatuje, že Sentivániho dizertácia pravdepodobne slúžila autorovi reči ako in-
špiračný zdroj. Upozorňuje aj na filologický aspekt, prostredníctvom ktorého môžeme Olšavské-
ho kázeň vnímať ako interpretáciu textu M. Sentivániho. Budúca analýza týchto dvoch spisov 
môže v ďalšom výskume poskytnúť ďalšie cenné poznatky o vzájomných latinsko-byzantských 
vzťahoch. Písomným pamiatkam súvisiacim s prelínaním byzantskej a latinskej kultúrno-obra-
dovej tradície sa venuje aj P. Zubko. Vo svojich výskumov vychádza z historických textov, kto-
ré skúma z kultúrno-historického a teologického hľadiska. Je autorom početných monografií 
a štúdií, v ktorých nám poskytuje cenné poznatky o vzájomných vzťahoch latinskej a byzantskej 
kultúrno-religióznej tradície na Slovensku.15

Joannikij Juraj Bazilovič OSBM (1742-1821) – vynikajúci vzdelanec našich dejín
O osobnosť J. J. Baziloviča a jeho bohatú literárnu tvorbu doposiaľ prejavili záujem 

mnohí odborníci nielen na Slovensku. Niet sa čomu čudovať, keďže bohatá tvorba, ktorú 
Bazilovič po sebe zanechal, predstavuje dodnes cenný literárny prínos a inšpiruje k vedec-
kej práci stále viac bádateľov. Výsledkom doterajšieho i aktuálneho záujmu sú početné pub-
likácie a štúdie uverejnené ako na domácej, tak aj na zahraničnej pôde, predovšetkým na 
Ukrajine a v Maďarsku.16 

V rámci gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a v dnešnej Zakarpatskej oblasti Ukrajiny na 
prelome 18. a 19. storočia vnímame Baziloviča nielen ako prvého historiografa a apologétu, 
ale aj ako liturgistu a duchovného formátora. V kontexte jeho života a literárneho pôsobenia 
treba upriamiť pozornosť na tzv. „zlaté“ obdobie biskupa Andreja Bačinského17, s ktorým je 
Bazilovičovo pôsobenie v úzkom spojení. Ako reorganizátor Mukačevskej eparchie si právom 
vyslúžil prívlastok osvietený.18 Významnou mierou podporoval duchovenstvo k literárnej tvorbe  

15 Zubko, Peter: Skrutíniá uniatskych presbyterov z roku 1749. In: Slavica Slovaca, 2015, roč. 50, č. 3, s. 3-102; Gréc-
kokatolíci v Abovskej stolici podľa latinskej kánonickej vizitácie z roku 1746. In: Kultúrna identita gréckokatolíkov vo 
svetle cyrilo-metodského dedičstva II. Súbor štúdií. Bratislava: Dobrá kniha, 2013, s. 77-99; Hospodárske zabezpečenie 
gréckokatolíckych farností Šariša a Zemplína v rokoch 1734 a 1738. Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov 
z 18. storočia III. Ružomberok: Verbum, 2012, 88 s.; Pramene k dejinám východnej cirkvi v rímskokatolíckom Arcibis-
kupskom archíve v Košiciach. In Žeňuch, Peter (ed.): Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom 
prostredí na Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied / Slovenský komitét 
slavistov, 2007, s. 73-82; Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia. Ružomberok: Katolícka uni-
verzita v Ružomberku, 2009, 180 s; etc.
16 V Slavistickom ústave Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied bola v roku 2016 úspešne obhájená dizertačná práca, 
ktorá sa venovala interpretácii obrazu mníšskeho života v Bazilovičovej latinskej práci Imago vitae monasticae (Koši-
ce, 1802). Základnú rovinu dizertačnej práce tvoril preklad, filologická a kultúrno-historická analýza danej literárnej 
pamiatky: Wilšinská, Ľubomíra: Byzantsko-slovanská tradícia a kultúra – kontinuita a diskontinuita – Juraj Joannikij 
Bazilovič: Obraz mníšskeho života. [Dizertačná práca]. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied / 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta. Školiteľ: prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. Stupeň odbornej 
kvalifikácie: philosophiae doctor. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Nitra: Filozofická fakulta Univer-
zity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, 337 s.
17 Andrej Bačinský (14.11.1732 – 19.12.1809) študoval na univerzite v Trnave. Pred biskupskou nomináciou bol generál-
nym vikárom biskupa Bradáča a jeho verným spolupracovníkom v boji za osamostatnenie Mukačevskej eparchie, ktorej 
správcom bol tridsaťšesť rokov. Zomrel vo veku 77 rokov.
18 V duchovnom a kultúrnom živote eparchie nesie rôzne zásluhy. Okrem iného obnovil školský systém, materiálne za-
bezpečil duchovenstvo a rozdelil eparchiu na vikariáty. Zaujímal sa aj o rozvoj liturgického života. V roku 1794 založil 
v Užhorode školu pre kantorov a cirkevných učiteľov.
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a tak tomu bolo aj v prípade Baziloviča. V tvorivom ovzduší tohto obdobia vznikli aj diela, ktoré 
vzbudzujú záujem aj dnešného čitateľa.19

V prvom rade musíme spomenúť najdôležitejšie Bazilovičove práce, z ktorých primárnym 
je historiografické dielo Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits, olim Ducis de Mun-
kacs, pro religiosis Ruthenis Ordinis Sancti Basilii Magni in Monte Csernek ad Munkacs anno 
MCCCLX factae (Košice, 1799-1805). Dielo je hodnotné aj pre súčasného bádateľa, keďže ob-
sahuje množstvo dokumentov spätých s dejinami Mukačevskej eparchie. Považujeme ho za zá-
kladný historiografický prameň z oblasti Podkarpatskej Rusi a východného Slovenska. V roku 
2013 vyšiel aj jeho preklad.20 Vzhľadom na nami skúmaný región sú pre nás podnetné prístupy, 
ktoré uplatňuje ukrajinská klasická filologička Ľudmyla Ševčenko-Savčynska, ktorá sa venuje 
latinskej literatúre Ukrajiny. Vo svojich publikáciách odbornej verejnosti prezentuje novolatin-
skú literatúru na Ukrajine v širšej historickej perspektíve a jej význam pre ukrajinské dejiny. 
Venuje sa téme, ktorá sa tak po dlhšom čase opäť stáva predmetom bádania.21 Vo svojej štúdii 
poukazuje tiež na spomínané historické dielo, ktoré, ako píše, je vytvorené na bohatom materiáli 
zozbieranom vo fondoch monastierskej knižnice a eparchiálneho archívu. Dôležitým je pre nás 
fakt, že Bazilovič okrem iného venuje veľkú pozornosť otázke osídlenia Slovanov a ich objave-
niu sa na území Zakarpatia a Panónie. Bazilovič podáva niektoré zaujímavé informácie z histórie 
Bulharov, Srbov, Chorvátov, Čechov a Slovákov. Osobitná pozornosť, s ohľadom na svojráznosť 
diela, je venovaná vzťahu Kyjevskej Rusi a Byzancie.22

V roku 2009 vyšlo Bazilovičovo známe bilingválne liturgické dielo Толкованїе Священныя 
Лїтургіи Новаго Закона истинныя Безкровныя Жертвы / Joannicius Bazilovits: EXPLICA-
TIO Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacrificii.23 Publikácia vznikla vďaka spolu-
práci S. Zavarského a P. Žeňucha, v ktorom editori publikovali bilingválny rukopis doplnený  
o komentáre. Je to prvý známy rozsiahlejší liturgický komentár podkarpatskoruskej provenien-
cie, ktorý je výrazom širokých teologických a liturgických poznatkov nášho autora a súčasne aj 
svedectvom o dobovej liturgickej praxi.24 

Asketická tvorba J. J. Baziloviča 
Mníšstvo malo kľúčovú úlohu pri formovaní slovanského sveta, jeho kultúry, vzdelanosti 

a samozrejme duchovnosti – to platí osobitne o tej časti, ktorá sa pridŕžala byzantskej tradície.25 

19 Haraksim, Ľudovít: „Zlatý vek“ biskupa A. Bačinského a obrodenské obdobie A. Duchnoviča..., op. cit., s. 18.
20 Bizoňová, Monika – Coranič, Jaroslav (eds.): Joanik Bazilovič: Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku; preložili 
Martin Slaninka a Peter Strážca. Prešov: Prešovská univerzita, 2013, 478 s.
21 Шевченко-Савчинська, Людмила – Балашов, Костянтин: Давная література: з полону стереотипів. Київ: Меді-
євіст, 2014, 132 s. 
22 Шевченко-Савчинська, Людмила: Латиномовна проза України кін. XVІ – поч. XІХ ст. як джерело історичних 
відомостей. In: Slavica Slovaca, 2013, roč. 48, č. 1, s. 47.
23 Zavarský, Svorad – Žeňuch, Peter (eds.): Іоанникїй Базиловичъ: Толкованїе Священныя Лїтургіи Новаго Закона 
истинныя Безкровныя Жертвы / Joannicius Bazilovits: EXPLICATIO Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacri-
ficii. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. III. (= MBSLS III) Bratislava – Roma: Slavistický ústav Jána 
Stanislava SAV / Pontificio Istituto Orientale / Slovenský komitét slavistov / Spolok sv. Cyrila a Metoda, 2009. LXI + 548 s. 
24 Porovnávaniu cirkevnoslovanskej a latinskej lexiky viažucej sa k východnej liturgii v Bazilovičovom liturgickom diele 
sa vo svojom výskumnom zameraní venuje M. Strýčková. K tomu pozri napr. Strýčková, Mária: Z glosára k cirkevnoslo-
vansko-latinskému výkladu liturgie v prostredí cirkvi byzantského obradu na Slovensku. In Marinčák, Šimon – Žeňuch, 
Peter (eds.): Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Monotematický súbor 
štúdií. Košice – Bratislava: Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné praco-
visko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, s. 193-217.
25 Škoviera, Andrej: Začiatky mníšstva u Slovanov a cyrilo-metodská misia. In Marinčák, Šimon (ed.): Slovanská spiri-
tualita a mystika. (Orientalia et Occidentalia, volumen 10.) Košice: Dobrá kniha, 2011, s. 236.
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Za čias Baziloviča ako protoigumena (predstaveného kláštora) nastal v Mukačevskej eparchii 
rozmach baziliánskych mníchov.26 Svojimi asketickými spismi formoval rehoľný klérus, ktorý 
hodlal pozdvihnúť. 

Od Baziloviča sa nám zachovali spisy v cirkevnej slovančine i latinčine. Značnej čas-
ti jeho asketickej tvorby v cirkevnoslovanskom jazyku sa vo svojom výskume venoval  
M. Lach. Publikácia v talianskom jazyku, ktorú vydal Pápežský východný inštitút (Pontificio
Istituto orientale) v Ríme v roku 2009, vznikla ako výber z jeho dizertačnej práce.27 Autor 
v nej uverejnil doposiaľ Bazilovičove nepublikované rukopisné diela o mníšskych pravidlách 
v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorými sa riadili vtedajší baziliáni. V dvoch rukopisoch mníš-
skych pravidiel sa M. Lach nevenuje filologickým rozborom, ale poskytuje v nich podrob-
nú teologicko-duchovnú analýzu s uplatnením historicko-analytickej metódy. Nechýba ani 
podrobná charakteristika rukopisov z formálneho i obsahového hľadiska. Doplnené sú o pre-
klad do talianskeho jazyka. Precízne a prehľadne spracované vybrané časti z dizertačnej práce 
poslúžia ako sprievodca v problematike východného mníšstva. Osobitne treba vyzdvihnúť 
mimoriadne bohatú bibliografiu, ktorá obsahuje množstvo domácich ale prevažne zahranič-
ných publikovaných i nepublikovaných prameňov, sekundárnej literatúry a článkov v latin-
skom, talianskom, ukrajinskom, francúzskom, nemeckom, anglickom i v maďarskom jazyku. 
Autor konštatuje, že Bazilovič sa radí k východnej mníšskej tradícii, ku ktorej sa chce radiť, 
ale ako katolík v strete a pod vplyvom latinského Západu. V tejto skutočnosti M. Lach vidí 
jeho originálny prístup. 

V Bazilovičovej asketickej tvorbe našiel svoje uplatnenie aj latinský jazyk.28 Za vrcholné 
dielo v tejto súvislosti považujeme asketický spis Imago vitae monasticae29 (Košice, 1802), 
ktorý predstavuje výnimočný prameň o východnom mníšstve v Uhorsku.30 Keďže ide o staršiu 
literárnu pamiatku, vyžaduje si špecifický interdisciplinárny prístup. Na literárnu pamiatku 
možno nazerať z rôznych perspektív. Pre cirkevného historika môže byť napríklad zaujímavá 
Bazilovičova predstava o ideálnom mníšskom živote. Literárneho historika môže Bazilovičovo 
dielo osloviť takisto žánrovou formou, kompozíciou textu a tiež samotným charakterom a mie-
rou jeho literárnosti.

Jedným z mnohých zaujímavých momentov spisu je prelínanie sa východnej a západnej te-
ológie.31 Asketický spis Imago vitae monasticae je svedectvom grécko-slovanskej mníšskej du-

26 Bazilovič ako protoigumen viedol v Mukačevskej eparchii v tom čase sedem monastierov, a to v Mukačeve, vo Veľ-
kom Bereznom a v Imstičeve na Zakarpatí na Ukrajine, v Krásnom Brode a Bukovej Hôrke na východnom Slovensku, 
v Máriapóči v Maďarsku a v Bixade v Rumunsku. 
27 O rok neskôr vyšla knižne celá dizertačná práca: Lach, Milan: Il contributo di Giorgio Giovanniccio Bazilovič OSBM 
alla formazione monastica dei Basiliani dell‘eparchia di Mukačevo. Košice: Dobrá kniha, 2010, 269 s.
28 Za zmienku stojí, aj keď s mníšskym životom priamo nesúvisí, Bazilovičovo dielo Specimen recti cursus theologici 
Ruthenici, ktoré je o osnove teologického kurzu pre seminaristov prostredníctvom použitia otázok. 
29 K tomu pozri Wilšinská, Ľubomíra: La testimonianza della tradizione bizantino-slava in Slovacchia tratta dall’opera 
ascetica Imago Vitae Monasticae (Cassoviae, 1802) di Juraj Joannikij Bazilovič OSBM. In: Slovak Studies. Rivista del-
l’Istituto Storico Slovacco di Roma, 2016, roč. 2, č. 1-2, s. 39-47; Byzantsko-slovanská mníšska tradícia pod Karpatmi  
z pohľadu latinskej literárnej kultúry. In Žeňuch, Peter – Zubko, Peter et alii (eds.): Liturgické jazyky v duchovnej 
kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét 
slavistov, 2017, s. 119-132. 
30 O originalite diela hovorí i skutočnosť, že v doterajšom výskume sa nám nepodarilo nájsť obdobný prameň, ktorý by 
zachovával všetky črty nami skúmanej literárnej pamiatky.
31 K tomu pozri Wilšinská, Ľubomíra: Stret východnej a západnej teológie v diele Imago Vitae Monasticae (Cassoviae, 
1802) od Juraja Joannikija Baziloviča OSBM. Teologicko-jazykové príklady. In Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (eds.): 
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chovnej a vzdelanostnej tradície na území, kde dominovala latinská tradícia a vzdelávanie. Práve 
táto skutočnosť popri historickom a lingvistickom výskume diela otvára ďalšie možnosti výsku-
mu práve na poli terminológie. Vzťah dvoch kultúrnych okruhov, Východu a Západu, možno  
v diele sledovať aj na viacerých teologicko-jazykových príkladoch, ktorými Bazilovič porovnáva 
tieto tradície. Pri interpretácii kultúrnych osobitostí a konkrétnych príkladov a pojmov si autor 
pomáha západnou náboženskou terminológiou. Paralelne pri nej však máme možnosť všimnúť si 
aj termíny východnej cirkvi. Autor spisu takisto neustále cituje pramene s odkazmi na latinských 
i gréckych cirkevných Otcov, ktorí sa vo svojich dielach zaoberali práve asketickou tematikou. 
Samotná práca s jazykom skúmanej pamiatky zaiste nie je ľahkou úlohu. V novolatinskom texte 
sú prítomné všetky vývojové stupne latinského jazyka. Už pri ortografii vidíme veľa prvkov, kto-
ré sa nezhodujú so štandardnou podobou ako ju nachádzame v slovníkoch klasickej latinčiny či  
v antických textoch. Pri klasickom základe sú tak v texte prítomné mnohé prvky neklasickej latin-
činy. V tomto prípade ide predovšetkým o neskoro stredovekú latinčinu, po viac klasické varianty 
renesančnej a humanistickej latinčiny až po neskoršie obdobia a prítomné sú aj novolatinské slo-
vá. Tieto odchýlky teda najlepšie možno pozorovať na príklade variantnosti lexiky a tiež syntaxe. 
Asketický spis ponúka nielen zaujímavé zistenia pre slovenskú cirkevnú a literárnu históriu, ale  
v mnohých smeroch prináša aj nové podnety a inšpirácie pre hlbší filologický výskum.

Záver
Latinské pamiatky byzantsko-slovanskej tradície sú základným, zatiaľ však nie úplne využi-

tým zdrojom poznatkov o jazyku, kultúre, histórii a bohoslužobnej tradícii veriacich byzantsko-
-slovanského obradu na východnom Slovensku. Štúdium relevantných prameňov predstavuje 
nielen dôležitý krok pri systematickom výskume osobnosti Joannikija Juraja Baziloviča, jedného 
z najvýznamnejších predstaviteľov inteligencie spätej s byzantským obradom na Slovensku, ale 
vôbec k poznaniu slovenskej literárnej kultúry prelomu 18. a 19. storočia.

Slovak-Latin Relations in the Literature of the Byzantine-Slavic Tradition in Slovakia

Ľubomíra Wilšinská

The present paper deals with the hitherto little explored relation of Latin language to Byzantine-Slavic tradition in 
Slovakia, which represents an integral part of written culture. Since Ancient times, we had been receiving precious spiri- 
tual messages through Latin in the territory of Slovakia. Later, they were spread through Christianity and humanism to 
the more recent periods. In this paper we showed that in such literary sources Latin can be researched in relation to Greek 
and Church-Slavic. We documented this relation primarily through selected literary sources written by Joannikij Juraj 
Bazilovič OSBM (1742-1821), spiritual formatter and crucial person of the Byzantine-Slavic tradition in Slovakia.

Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Monotematický súbor štúdií. 
Košice – Bratislava: Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko 
Teologickej fakulty Trnavskej univerzity / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, s. 171-192.
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ERIKA BRTÁŇOVÁ – OĽGA VANEKOVÁ∗

Dejiny slovenskej literatúry a srbská Vojvodina. Dva vojvodinské kate-
chizmy a latinská ekloga Beata Bacska1

BRTÁŇOVÁ, E. – VANEKOVÁ, O.: The Slovak Literature and the Serbian Vojvodina. Two Vojvodian Catechisms 
and the Latin Eclogue Beata Bacska. Slavica Slovaca, 53, 2017, No. 3-4, pp. 158-178 (Bratislava).

The goal of the paper is to show that Lower-land Vojvodina (Northern Serbia), which was inhabited in the second half of 
the 18th century by Slovak evangelicals of the Augsburg confession for economic and religious reasons, was an enviroment 
where specific literary culture was created being mainly based on religious and educational literature. It focuses on one of
the significant manifestations of this sort of literature, i. e. catechism production, which features two characteristic lines: the
original domestic catechism (Matej Ambrózi Jádro náboženství křesťanského ku prospěchu evangelických konfirmantů/The 
Core of Christian Religion to the Benefit of Evangelical Confirmands, 1844) and the adaptation of a translation of a foreign 
(German) catechism (Leopold Abafi – Heinrich Wendel: Výklad malého katechismu D. Martina Luthera/ The interpretation 
of Dr Martin Luther´s Small Catechism, 1870). The second part of the article deals with occasional print by Michal Godra 
(1801-1874) Carmen pastoricium (Novi Sad, 1841). The paper focuses on the first of two eclogues titled Beata Bacska. 
Ecloga I. (Blessed Báčka, eclogue I.), which is composed of 97 lines written in hexameter. The article includes a transcrip-
tion of the Latin text, a prosaic translation into Slovak and the interpretation of its themes and motifs.

The history of Slovak literature, religious and educational genres, catechism, the 19th century, Vojvodina, Matej Ambró-
zi, Leopold Abafi, Štefan Plačko, Jozef Miloslav Hurban, Latin-language occasional poetry, Michal Godra, eclogue, Báčka.

Z hľadiska dejín literatúry sa nad hranicami bytia vojvodinských dolnozemských Slovákov 
zamýšľa Michal Harpáň, ktorý konštatuje, že v prípade prvého vývinového úseku slovenskej 
dolnozemskej literatúry, trvajúceho od polovice 18. storočia až do roku 1918, treba kritériá za-
raďovania spisovateľov do tejto literatúry, ktoré predstavujú pôvod, pôsobenie na Dolnej zemi, 
dolnozemská tematika a tvorba v slovenskom jazyku, „uvoľniť a rozšíriť“. Za podstatné meradlo 
pokladá „príchod zo Slovenska na Dolnú zem, pôsobenie v slovenskom etnickom prostredí a po-
užívanie vtedajších spisovných jazykov (biblická čeština, resp. slovenčina).“2 Harpáňovo širšie 
meradlo umožňuje objektívnejší pohľad na danú literárnu kultúru.

Dva dolnozemské (vojvodinské) katechizmy
V prostredí dolnozemskej Vojvodiny (severné Srbsko), ktorú od druhej polovice 18. storočia 

osídľujú z ekonomických a náboženských dôvodov slovenskí evanjelici augsburského vyznania, 
vzniká špecifická literárna kultúra, ktorej základ tvorí predovšetkým nábožensko-vzdelávacia 

∗ Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 81103 Bratislava;
Mgr. Oľga Vaneková, PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava.
1 Štúdia je výstupom z grantového projektu VEGA 2/0043/18 Osvietenské písanie a VEGA 2/0117/17 Príležitostná bás-
nická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika. 
2 Harpáň, Michal: Kto bol a je slovenský dolnozemský spisovateľ? In Ambruš, Ivan Miroslav – Hlásnik, Pavel – Unc, 
Bianca (eds.): Dolnozemskí Slováci – hranice určenia. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2013, s. 68. 
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literatúra. Kralický preklad Biblie a zbierka duchovných piesní Tranoscius, ktoré si väčšina vy-
sťahovalcov zo Slovenska odnášala so sebou, predstavujú dve stránky totožnosti dolnozemských 
Slovákov: vierovyznania a národnosti.3 Dôležitú úlohu v náboženskom, mravnom a kultúrnom 
rozvoji evanjelickej cirkvi augsburského vyznania zohrávali tiež katechizmy.

V slovenských evanjelických a. v. cirkevných zboroch sa katechizmová náuka zakladala 
zväčša na Lutherovom Malom katechizme, v priebehu času však vznikla potreba komentárov, 
ktoré by jeho obsah spoľahlivo vysvetľovali. Tým v predhovore svojej edície Křesťanský kate-
chismus pro školskou i dospělejší mládež evangelickou (1846) argumentuje Štefan Plačko, ktorý 
pôsobil ako farár v dolnozemskom Sarvaši a neskôr bol zvolený za békešského seniora.4 Plačko 
v svojom výklade Lutherovho katechizmu zdôrazňuje živosť výuky náboženstva na úkor do-
slovného memorovania látky. Ide mu predovšetkým o to, aby sa u vyučovaných vzbudil záujem 
o predmet, vzrástlo ich rozumové poznanie, podporil sa rozvoj ich citov a formovali sa ich mrav-
né postoje.5 Rovnaký názor na vyučovanie náboženstva zdieľa Matej Ambrózi v svojom veršo-
vanom katechizme Jádro náboženství křesťanského ku prospěchu evangelických konfirmantů 
(1844), ktorý vyšiel o dva roky skôr ako Plačkova príručka. Už miesto vydania Pešť naznačuje, 
že jeho používateľmi mali byť hlavne dolnozemskí Slováci.6 

Matej Ambrózi (Ambrózy) patril medzi niekoľko desiatok slovenských učiteľov a kňazov, 
ktorých pôsobenie na Dolnej zemi v prvej polovici 19. storočia je dôkazom toho, že evanjelická 
a. v. cirkev mala veľký vplyv na udržiavanie národného povedomia vojvodinských Slovákov 
a podieľala sa tiež na rozvoji ich osvetového a kultúrneho života.7 

Matej Ambrózi, rodák z Liptovskej Sielnice (1797), sa na Dolnú zem dostal po ukončení 
bohosloveckého štúdia v Šoprone. Pôvodne mal v úmysle študovať v Nemecku, ale „tieto jeho 
plány zmarili metternichovské úrady.“8 Preto na odporúčanie superintendenta Adama Lovicha 
prijal miesto učiteľa-levitu v Novom Sade. Po vysvätení za kňaza v Pešti (1819) bol farárom 
v Bajši (od augusta 1820), v Bečkereku – dnešnom Zreňanine (od marca 1825) a v Kovačici 
(od októbra 1837). Okrem toho bol dekanom dolného Banátu (1826-1832) a prvým banátskym 
seniorom (1836-1847).9 Vykonal mnoho záslužných činov, ku ktorým patrí napríklad postavenie 
fary v Bajši a počiatok výstavby tamojšieho kostola. Jeho pôsobenie v Kovačici vyzdvihuje ne-
skorší kovačičký farár Ján Čaplovič: „Jeho voľba bola veľmi šťastná. Cirkevný zbor kovačický 
získal v ňom muža zbožného, učeného, svedomitého a pracovitého, ktorý pôsobil tu spomedzi 
všetkých kovačických farárov najdlhšie a pôsobil požehnane.“10 

3 Vanko, Juraj Dušan: Dolná zem a evanjelická cirkev. In Ambruš, Ivan Miroslav – Hlásnik, Pavel – Unc, Bianca (eds.): 
Dolnozemskí Slováci – hranice určenia. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2013, s. 204. 
4 „Jako známo jest, že malý Katechismus Luterův u našého lidu v takové vážnosti až po dnes se nalezá, že jen tento Ka-
techismem vlastně jmenuje a doma i ve škole potřebuje: tak do očí školy naše znajícímu padnouti musí i to, že takových 
knižeček, které by tentože Katechismus Lutherův ouplně, zřetedlně a cíli přiměřeně v řeči naší vysvětlovaly, nemáme.“ 
(Plačko, Štefan: Přemluva. In: Křesťanský katechismus pro školskou i dospělejší mládež evangelickou. V Banské Šťáv-
nici: Písmem Františka Lorbera,1846, s. V.
5 „Posléz dáť sobě oučinlivý učitel vždy na tom záležeti, aby se ne toliko pouhá paměť učenců svých brousila, ale i jejich 
zvědavost vzbudila, rozům vzdělával, srdce šlechtilo a vůle ke všemu dobrému nakloňovala.“ In: Tamže, s. VII.
6 Exemplár je uložený v historickom fonde Slovenskej národnej knižnice v Martine (sign. Snk SD 60).
7 Čelovský, Samuel: Félix Kutlík medzi vojvodinskými Slovákmi. In: Z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Výber 
z textov, autor edičných poznámok, doslovu a registrov Jaroslav Čiep. Báčsky Petrovec: Miestny odbor Matice sloven-
skej v Srbsku, 2010, s. 66. 
8 Michal Filip sa o tom zmieňuje v strojopisnom koncepte článku (s. 3), ktorý je uložený v Ústrednom archíve Slovenskej 
evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku v Starej Pazove, sign. DMF AMBR/7087 Matej Ambrózy (1797-1869).
9 Hronec, Víťazoslav: Matej Ambrózi (heslo), dostupné na: http://www.slovackizavod.org.rs/knjizevnost/licnosti/
pregled/5185
10 Čaplovič, Ján: Dejiny slovenského evanjelického a. v. cirkevného sboru v Kovačici. Kovačica: SEAVCS, 1928, s. 133.
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Počas kanonickej vizitácie banátskeho seniorátu biskupom Jozefom Szekácsom (1862) bol 
spísaný protokol o pomeroch v kovačickom cirkevnom zbore. V protokole je zachytená Am-
bróziho krátka správa o čase („od konca zimy až do času žatvy“) a priebehu pravidelnej zborovej 
a školskej katechizácie (o jej výuke podľa „novej“ príručky).11 K napísaniu Jádra náboženství 
křesťanského viedla Ambróziho prax učiteľa náboženstva.12 V predhovore katechizmu priznáva, 
že podnetom k jeho vytvoreniu nebol nedostatok kvalitných príručiek tohto druhu v domácom 
jazyku, ale fakt, že ani jedna z nich nemala veršovanú formu.13 Pri voľbe tejto formy myslel 
hlavne na recipienta, ktorý by si mal základy katechizmovej náuky ľahko zapamätať a preniknúť 
rýchlejšie do jej podstaty. Ambrózi si totiž uvedomoval, že čím je výklad výstižnejší, tým viac 
odhaľuje myšlienkovú hĺbku predkladanej náuky.

Rozhodujúcimi pri voľbe veršovej formy neboli len mnemotechnické dôvody. Ambrózi verš 
vníma tiež ako umelecký útvar, lebo vyzdvihuje jeho ľubozvučnosť. Zmieňuje sa totiž o gréc-
kom mýtickom spevákovi Orfeovi a jeho dojímavom speve, odkazuje tiež na využitie verša 
v náučnom texte Lykurga, legendárneho zákonodarcu v starovekej Sparte. Obidva príklady chá-
peme ako jasný dôkaz Ambróziho ocenenia klasicistickej estetickej normy, o čom vypovedá aj 
jeho uprednostnenie sylabického veršovania s odôvodnením, že „slovenská mládež“ neovláda 
pravidlá časomernej prozódie. 

I zdivelá srdce svými libozvuky
táhne, jak Orfeus táhl sebou buky.
Toto Likurg, onen moudrý Řek, dobře znal,
proto zákony své lidu ve veršech dal.
Teď má zákon Boží pospolitá duše
mládeže slovenské sic v rytmovním rouše.
Neb o časoměrném básnířství nic neví,
rým však výrazem svým také moc svou jeví.

Ambrózi volí teda takú podobu katechizmu, ktorá zodpovedá duševnej zrelosti žiakov stred-
ného školského veku a o ktorej predpokladá, že zaujme a prebudí ich prirodzený a aktívny zá-
ujem o náboženstvo. Podľa Ambróziho slov jeho príručka obsahuje základy kresťanskej náuky, 
ktorú podáva Luther v Malom katechizme, a to v miere, ktorá nepresahuje rozumové a duševné 
schopnosti konfirmandov. Hoci sa Ambrózi hlási k tradícii, na začiatku ktorej stojí Lutherov 
Malý katechizmus, uvedomuje si, že jeho obsah je z hľadiska teologického poznania už nedosta-
točný, preto ho rozvíja a dopĺňa. Okruh používateľov katechizmu nevymedzuje nielen konfesio-
nálne, etnicky a vekovo, ale aj teritoriálne: Banátskym seniorátom. 

11 „Katechizácie hned, jakž zima popouští, začínají se, a trvají až do času žně. Pri tomto vyučování obyčejně na krátce 
opakovaná kázeň predpolednejší, za tím nasleduje výklad částečky Písem sv. Nového Zákona, v porádku Evanjelium 
jednoho aneb druhého stojí. V tom vyučování bere podíl mládež, škole odrostlá, až do roku 18. Konfirmanti pres celý 
rok bývají u nás pripravováni v škole; jen měsíc pred úvodem jejích do církvě, bývají každodenně a summovně zvláště 
o večeri Páně poučeni, dle Katechismu od zdejšího kazatele v nově vydaného.“ Tamže, s. 153.
12 Jádro náboženství křesťanského ku prospěchu evanjelických konfirmantů do formy rytmovních veršů vložené v Ba-
nátě skrze M. A. V Pešti: Tiskem Trattner-Károlyiho, 1844, 72 s. Ambrózi je autorom ešte jednej rovnomennej príručky 
Jádro náboženství křesťanského pro školskou mládež evanjelickou a. v. v c. k. Hranici německo-banátské. V Pešti: Ná-
kladem Karla Osterlama, 1861, 215 s. 
13 Veršované katechizmy vznikali aj v katolíckom prostredí. Editorom jedného z nich je český barokológ Josef Vašica 
Křesťanské učení veršemi vyložené od Bedřicha Bridela. Frýdek: Exerciční dům otců redemptoristů, 1939. 
14 O funkcii katechizmu ako domáceho čítania v katolíckom prostredí píše Sládek, Miloš: Na okraj Klugarova Kate-
chizmu aneb O Zíbrtovi, Jiráskovi a o kopacím míči. In Hanzová, Barbora (ed.): Pokušení Jaroslava Kolára: sborník  
k osmdesátinám. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2009, s. 208.
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Toto pak jádro sem vložil do formy své
pro dítky v Banátské slovenské církvi mé,
které školskou známost svatou dovršují
k stolu Páně, odtud jinam se hotují.

Ambrózi predkladá čitateľovi aj možnosť využitia príručky ako domáceho čítania.14 Lebo 
hovorí, že z jej obsahu môžu mladí kresťania čerpať duchovnú a duševnú posilu aj pri plnení 
svojich bežných životných úloh: mladí muži počas vojenskej služby a mladé ženy starajúce sa  
o rodinu a domácnosť.

Ambrózi priznáva, že v svojej príručke základov kresťanskej vierouky ponúka evanjelickým 
farárom a učiteľom iba jeden z možných spôsobov katechizácie, no zato overený vlastnou dlho-
ročnou praxou.

Štruktúra Ambróziho katechizmu ako celku rešpektuje obsah štandardnej náboženskej vý-
učby konfirmandov. V porovnaní s Lutherovým Malým katechizmom vykazuje isté obsahové 
rozdiely a tiež odlišnosti v usporiadaní látky. Prvá neveršovaná časť obsahuje základné člán-
ky kresťanskej viery a hlavnú modlitbu (Desatero Božích přikázaní, Summa zákona Božího, 
Obecné vyznání víry Křesťanské, Modlitba Páně). Zvlášť sa vyznačuje podstata náboženstva 
a kresťanské vierovyznanie sa konfrontuje s pohanským (Přístup). Časť venovaná histórii pri-
bližuje udalosti z biblických a cirkevných dejín (O Ježíši Kristu a Církvi jeho), zo svetových 
a národných dejín (O Bohu a jeho vlastnostech, O stvoření světa, a člověka, O Božím opat-
rování). Osobného života jednotlivca sa týkajú pasáže, ktoré poučujú o príkladnom vzťahu  
k Bohu (O povinnostech k Pánu Bohu), k sebe samému (O povinnostech k sobě), k ostatným ľu-
ďom (O povinnostech ku bližním, O povinnostech k lidem v rozličných stavech) a k iným živým 
tvorom (Povinnosti křesťana k nerozumnému stvoření). Napokon nasleduje výklad o praktizo-
vaní náboženstva (O pobožnosti a její odplatě radostné), o podstate hriechu (O hříchu, a jeho 
odplatě žalostné), o význame sviatostí (O svátosti křestu, O svátosti večeře Páně) a všeobecne 
koncipovaný príhovor konfirmanda k rodičom (Odpýtanka konfirmantů). V poslednej časti ka-
techizmu (Přídavek) sa vyratúvajú rozdiely medzi vierovyznaním katolíkov, evanjelikov, prí-
slušníkov gréckeho obradu a kalvínov. 

Vieroučná látka sa podáva štandardne formou dialógu, pričom sa striedajú dva typy otázok: 
jedny apelujú na svedomie čitateľa a nabádajú ho k osvojeniu si správnych postojov (Co ty dáš 
P. Bohu za jeho dobrotu?), iné, formulované všeobecne, sú zamerané na rozširovanie vedomost-
ného obzoru recipienta (V pátnáctém století co probovali někteří mužové osvícení?).

V časti (17) nadpísanej titulom O Ježíši Kristu a Církvi jeho Ambrózi predkladá poznatky  
z raných cirkevných dejín, počnúc cyrilo-metodskou misiou medzi Slovanmi na Veľkej Morave 
v 9. storočí a končiac obrátením ich „spolukrajanov“ Maďarov v 10. storočí. 

Kedy, a čí pečí dal Bůh Slavjanům v Uhřích Krista znáti15

Bůh, Slavjanům v Uhřích chtěje požehnati.
V devátem století dal jim Krista znáti;
pečí Ratislava krále moravského,
který od Michala, císaře řeckého, 
žádal učitelů způsobných, křesťanských,
k obrácení svojich národů pohanských.
Tento poslal mníchy Methoda, Cyrilla,

15 V úryvkoch z Ambróziho katechizmu vynechávame poznámky, ktoré obsahujú úryvky z biblických kníh a odkazy na ne.
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v kterých se naděje jeho nezmýlila.
Neb tito učení, pobožní bratrové
horlili stavěti všudy chramy nové
Bohu křesťanskému, v nichž lidu kázali
do jeho jazyka Písma překládali.
O bohoslužebné knihy, zpěvy stáli,
tak slavjanskou poctu Boží zakládali.
Od latinských knězů v Římě žalováni,
kam skutečně byli na soud povoláni,
že nepravě učja, nejvíc v mateřčině
Krista Spasitele, a ne v latinčině.
Však očistili se, a ospravedlněni
k biskupským hodnostem byli povýšeni.
V desátém století i spolukrajané
Maďaři začali býti též křesťané,
následujíc příklad Gejzy, vůdce svého
a syna Štěpána též pokřestěného,
který potom jako první uherský král
o spasení lidu skrz Krista hersky16 stál.17 

O cirkevných pomeroch v 15. storočí (19. V pátnáctem pak století co probovali někteří mu-
žové osvícení) sa pojednáva iba krátko. Informáciu o prenasledovaní nositeľov reformných myš-
lienok v cirkvi dopĺňa poznámka, v ktorej sú vymenované charakteristické udalosti ako upálenie 
Jána Husa, násilná smrť Hieronýma Pražského a Savonarolu a rovnaký osud niektorých Valden-
ských. Prehľad udalostí uzaviera zmienka o vystúpení Luthera a jeho boji za čistotu cirkevného 
života a o sformovaní evanjelickej cirkvi.

Ambrózi podobne ako aj iní autori katechizmov „vstupuje do života veriaceho nielen opti-
kou viery, ale modeluje ho všestranne ako individualitu a príslušníka society.“18 V rámci indivi-
duálnej starostlivosti (O povinnostech k sobě) nabáda jednotlivca k zdravému životnému štýlu, 
k striedmosti a k disciplíne, pričom pripája aj konkrétne varovanie: pred prechladnutím vystríha 
kovačické ženy, ktoré vraj o ochranu svojich nôh veľmi nedbajú, lebo chodia rady bosé. 

Kdo si nepřechladí nohy v své mladosti:
Nebudou ho pozděj’ snadno lámat kosti.* 
(*Toto zvláště k výstraze církve mé nynější, a v ní nejvíce pohlaví ženskému.)

Recipient dostáva v závere katechizmu ešte usmernenia o limitoch primeraného vystupova-
nia voči pozemským autoritám, o prejavoch úcty a poslušnosti, o platení daní a vernej službe 
(O povinnostech k lidem v rozličných stavech).

Do diskusie o podobe a obsahu katechizmovej náuky významne prispel Leopold Abafi
(Abaffy), evanjelický farár vo vojvodinskom Slovenskom Aradáči, známy aj ako organizátor 
a účastník slovenského povstania v revolučných rokoch 1848-49. Po krátkej úradníckej ka-
riére na Slovensku vo funkcii podžupana Nitrianskej stolice dokončil štúdium teológie a bol 

16 Horlivo [poznámka E. B.] 
17 Jádro náboženství křesťanského ku prospěchu evangelických konfirmantů do formy rytmovnící veršů vložené v Baná-
tě skze M. A. V Pešti: Tiskem Trattner-Károlyiho, 1844, s. 17-18.
18 Bočková, Hana: Knihy nábožné a prosté: k nábožensky vzdělávací slovesné tvorbě doby barokní. Brno: Matice mo-
ravská, 2009, s. 38.
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vysvätený.19 Po návrate do rodiska v roku 1854 sa začína naplno venovať nábožensky zame-
ranej publicistike: editorstvu nábožensko-vzdelávacích knižiek, ktoré vydáva v spolupráci so 
známym peštianskym tlačiarom slovenského pôvodu, s Viktorom Horňanským. Podieľa sa 
na ich textologickej príprave, prekladá ich a koncipuje k nim sprievodné texty. Na sklonku 
života (1881-1882) rediguje ešte kazateľský mesačník Slovo života, ktorý mal saturovať 
potreby slovenských evanjelických duchovných a dbať tak o hlásanie „čistého Slova Božie-
ho“, ako píše v liste z 29. 8. 1881 Jánovi Kutlíkovi, st.: „A neklamme sa, bračok môj zlatý! 
Nože sa rozhliadni a porátaj v známych nám seniorátoch v Báčke, v Békeši, v Peštiansku, 
v Novohrade a v Banáte, v koľkých cirkvách sa čisté Slovo káže? Ja viem pozitívne, že som 
v štvrtine čiastky. Či je teda nie naša svätosvätá povinnosť voľajakým spôsobom tu účinko-
vať, aby sa to napravilo?“20

O výklade Lutherovho katechizmu L. Abafi diskutuje v článku V jaké rozsáhlosti se má vy-
světlovat Malý katechizmus Dra Martina Luthera v národních školách naších uverejnenom na 
pokračovanie v dvoch číslach Církevných listov v roku 1869 (č. 4 a 5). Podkladom k napísaniu 
príspevku sa stala Abafiho reč, ktorú predniesol na učiteľskej konferencii torontálskeho dekanátu 
vo Veľkom Bečkereku.

V článku Abafi definuje pramennú bázu katechizmu, ktorú má tvoriť Biblia, biblická história, 
Tranoscius, svetové a národné dejiny, životy dobrých a zlých ľudí, národné príslovia a poreka-
dlá. Biblickú históriu, ktorou sa podľa Abafiho kompenzuje nedostatok vlastných skúseností 
recipienta, zastupujú životné príbehy biblických postáv a životopis Martina Luthera. Tento dôle-
žitý prameň katechizmovej náuky si vyžaduje od učiteľa náboženstva zvýšené sústredenie, aby 
sa vyhol upozorňovaniu na nepodstatné a malicherné záležitosti.21 

O tretej „pomocnej knihe“ katechizmu, o Tranosciu Abafi konštatuje, že sa používa častej-
šie ako Biblia a má preto veľký vplyv na život jednoduchých ľudí. Vyzdvihuje predovšetkým 
duchovnú hodnotu piesní zoskupených v Tranosciu, lebo sú výsledkom osobných skúseností 
zbožných mužov, ktorých viera bola preverená mnohými skúškami.22 

Zo svetových a národných dejín má katechizmus obsahovať také príklady, ktoré ukazujú, aké 
hlboké stopy v nich zanechalo kresťanstvo. Čo sa týka „životov dobrých i zlých ľudí“ odporú-
čajú sa vyberať príklady z blízkeho okolia, aby ich pravdivosť bola overiteľná. Ľudové príslovia 
a porekadlá sú dôležité preto, lebo tvoria podľa Abafiho slov tzv. národnú filozofiu.

Abafi sa zamýšľa aj nad rozsahom prednášanej katechizmovej náuky. Stanovuje jej minimál-
nu hranicu, ktorú predstavuje požiadavka naučiť recipienta ako si má počínať v živote, aby po 
smrti získal večnú spásu. Hornú (maximálnu) hranicu považuje Abafi za ťažšie určiteľnú, čo ho 
vedie k všeobecnému konštatovaniu, že učiteľ náboženstva by sa mal riadiť tým, že z „bohatej 
látky“ vyberie iba to „najužitočnejšie“.23  

19 Jančovic, Ján: Aradáčsky farár – účastník slovenského boja za slobodu. In: Padinské zvony, máj 2009, roč. 14, č. 54, 
s. 10-11. Dostupné online: http://www.ecavyu.com/pz/pz54.pdf
20 Originál listu sa nachádza v Archíve literatúry a umenia SNK (sign.: 60 L 24). Obšírnejšie z neho citujem v štúdii 
Kazateľský mesačník slovo života ako kultúrny fakt. In Gerát, Ivan a kol. (eds.): Vedy o umeniach a dejiny kultúry, 
Bratislava: Ústav dejín umenia SAV, 2013, s. 243. 
21 Abaffy, Leopold: V jaké rozsáhlosti se má vysvětlovat Malý katechismus Dra Mart. Luthera v národních školách na-
šich? In: Církevní listy, roč. 5, 1869, č. 5, s. 90.
22 „Avšak nech žáden nemyslí, že svaté písně tyto jsou náboženský, nahodně nakopený a do veršů vlítý materiál, bez 
ducha, bez života, bez historie! O né! Každá skoro píseň je výtok zbožných v Kristu zaštípených a právě proto od světa 
pronasledovaných a v Kristu nejvyšši svou rozkoš nalezšich srdcí, je odblesk mnohozkušeného a v peci kříže vyprůbo-
vaného života, je výkvět osobně zkouseného a zažitého křesťanství.“ Tenže, s. 91.
23 Tenže, s. 92.
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Už v čase uverejnenia uvedenej prednášky pracoval Abafi intenzívne na preklade katechizmu 
nemeckého teológa Henricha Wendela, lebo vo februári nasledujúceho roku (1870) v Cirkev-
ných listoch oznamuje, že ho zadal do tlače u Viktora Horňanského.

Abafi v ozname sústreďuje pozornosť na prednosti Wendelovho katechizmu. Vyzdvihuje predo-
všetkým vernosť Lutherovmu podaniu látky a zameranosť na dospievajúcu mládež, ktorá tak bude 
môcť nadviazať na získané vedomosti z Malého katechizmu. Okrem širokej pramennej bázy (Písmo 
sv. a príklady zo života) chváli ešte kvalitu výkladu, jeho jasnosť a zrozumiteľnosť a rešpektovanie 
rozumových schopností recipientov (menšími literami vytlačený text nie je pre slabších žiakov 
záväzný). Výber titulu a jeho preklad do domáceho jazyka zdôvodňuje používaním tohto katechiz-
mu vo viacjazyčných zboroch v nemeckej pôvodine a v dobrom maďarskom preklade. Dodáva, že 
v niektorých zboroch torontálskeho dekanátu majú k dispozícii rukopisnú „sčeštenú“ verziu. 

Takto argumentuje aj v predhovore vydaného katechizmu, kde konštatuje, že nejednotnosť 
v náboženskej výchove by v jazykovo rôznom prostredí mohla viesť ľahko k náboženským roz-
porom, hoci časť slovenskej verejnosti by privítala skôr pôvodnú príručku: „V naší mnohoja-
zykové církvi (zvláště tu na Dolní zemi) i to na váhu padá, že i Němci i Maďari katechismus 
tento mají; bylať tedy žadoucná věc, aby i do slovenčiny (bibličtiny) preložen byl, aby tak dítky 
v jedné a té isté škole a rozličných jazycích se učící jedín a ten jistý katechismus v rukou měli; 
anť ruznosť v ohledě tomto snadno by príčinu k pohoršení zavdat mohla. To buď i odpovědí těm, 
kterí by snad puvodní nějaký katechismus radši byli viděli.“24

Z hľadiska teórie prekladu je podstatné Abafiho vyjadrenie o náročnosti prekladateľskej prá-
ce, ktorá je niekedy až taká obťažná, že skoncipovanie pôvodného diela by bolo omnoho ľahšie: 
„Každý zná, kdo se s prekladáním jinojazičných kníh do naši řeči zaobíral, jak mnohých těžkostí 
se tu pracovníkovi naskytuje; tak že v mnohém páde snadnější věci je něco původního napsati, 
nežli z cizího jazyka do naší řeči přeložiti. Jak a nakolik set to nižepodepsanému s touto práci 
podařilo, o tom soudiž časem svým obecenstvo samo. Nižepodpisaný všeckou možnou pilnosť na 
to vynaložil, aby ten německý výborný bratr v slovenském (biblickém) rouše se představil pocti-
vému slovenskému obecenstvu.“25 

Abafiho preklad Wendelovho katechizmu zaznamenal pozitívny ohlas. Autor recenzie (zrej-
me J. M. Hurban) uverejnenej v Cirkevných listov píše o tomto editorskom čine ako o „novom 
plode pilného a všemi požadávkami cirkevními hojně opatřeného a nadaného spisovatele theo-
logického p. Leop. Abaffyho“.26 

Výklad malého katechysmu Dr. Martina Luthera27 Abafi „spracoval“ podľa siedmeho vyda-
nia Wendelovej edície, ktorá sa dôsledne pridŕža členenia katechizmu na päť častí: I. Desatero 
Božích přikázání, II. Víra obecná křesťanská, III. Modlitba Páně, IV. O svátosti křstu svatého,  
V. O svátosti Večere Páně s naučenim o zpovědi.28

24 Laskavému čtenáři pozdrav v Pánu. In: Výklad malého katechismu Dr. Martina Luthera dle Wendela pro slovenské evanj. 
školy. Spracoval Leopold, ewvanj. kněz a konsist. radda. V Pešti: Tiskem a nákladem Viktora Horňanského, 1870, s. VIII.
25 Tamže, s. 48.
26 Literatura a umění. In: Církevní listy, roč. 6, 1870, č. 44, s. 350.
27 Exemplár Abafiho katechizmu, ktorý sa nachádza vo farskej knižnici v Starej Pazove, obsahuje venovanie napísané 
jeho vlastnou rukou „Milému švagrovi Jozefovi Kolényimu obetuje puvodca.“ Podľa informácie Mgr. Igora Feldyho, 
pazovského zborového farára, sa do farskej knižnice dostal z pozostalosti Jána Lacku (1867-1958), ktorý pôsobil ako 
farár v Binguli a v Šíde. Pozri bližšie Marčoková, Darina: Ján Miloslav Lacko. In: Farári Slovenskej evanjelickej a. v. 
cirkvi v Juhoslávii v rokoch 1921-1996. Báčsky Petrovec: Úč. s. Knihtlačiareň KULTÚRA, 1996, s. 40.
28 V knižnici bývalého bratislavského lýcea (dnes Lyceálna knižnica pod správou UK SAV) sa zachovalo pod sign.: 
V. teol. 4441 tretie revidované vydania Wendelovho výkladu Lutherovho malého katechizmu v maďarčine Dr. Luther 
Márton Kis Kátéja / Wendel Henrik magyarázatával. Harmardik javitótt kiadás. Sopronban: Kiadja Seyring Ádolf, 1871. 
126 s.
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V Predhovore Abafi predkladá koncept katechizácie, počítajúci s tromi cieľovými skupinami, 
pre ktoré je katechizmus určený: dieťa, ktoré sa „pilně a vděčně učí“, otec, ktorý je povinný 
„dítky své hned od mladé mladosti skrze vyučování z katechysmu k panu Ježiši priváděti“ a učiteľ 
národnej školy. Hoci otázka pôvodnosti príručky nebola pre Abafiho prvoradá, lebo jeho hlavným 
cieľom bolo sprístupniť učenie evanjelickej cirkvi, prehľadne usporiadané a jednoducho podané, 
a jeho primeraným výkladom zvýšiť vzdelanie evanjelicko-luteránskej obce, priznáva, že ako 
„spracovateľ“ postupoval tvorivo a pôvodný text rozšíril v časti pojednávajúcej o desiatich 
Božích prikázaniach a prispel tiež vlastným výberom piesní a modlitieb.29 

Wendelov výklad ilustrujú výlučne iba príklady vybrané zo Starej a Novej zmluvy. Výnimkou 
je Abafiho poznámka v komentári k druhej prosbe Otčenáša (Příď království tvé). V poznám-
ke (rovnako ako M. Ambrózi) informuje o misijnom účinkovaní slovanských apoštolov Cyrila 
a Metóda: „Bůh zřídil úřad kazatelský, dal Evanjelium o svátosti, a jedině skrze tyto prostředky 
milost dává nám Ducha svého Svatého. (5 tý článek Augšp. vyzn.) Tak přišlo království Boží 
skrze Petra i ku Korneliovi a jeho domácím (Sk. Apošt. 10.) skrze Pavla do Malé Asii (Sk. Apošt. 
13.) a do Europy (Sk. Apošt. 16-18.); skrze Cyrilla a Methoda, slovanských apoštolů i k nám do 
našeho národu.“30 

Za dodatočne vloženú do Wendelovho výkladu možno pokladať ešte poznámku, v ktorej 
definuje zradcu národa: „Zradí národ svůj, kdo ze soběckých cílů ne svého, ale cizího národa 
dobré na srdci nosí a podporuje.“31 Okrem toho nachádzame medzi Abafiho a Ambróziho kate-
chizmom podobnosť pri výklade štvrtého prikázania („Cti otce svého i matku svou, abys dlouho 
živ byv na zemi“) v popise vzťahu jednotlivca k svetskej a cirkevnej vrchnosti.32 

Piesňami, vybranými z Tranovského Cithary sanctorum, ktoré Abafi necituje v plnom znení, 
ale pripája iba ich incipity a číslo strany spevníka, vysvetľuje bližšie tézy kresťanskej viero-
uky. Išlo mu hlavne o to, aby boli vieroučné články podané čo najzrozumiteľnejšie a čitateľ si 
ich mohol ľahšie osvojiť. Duchovný rast recipientov chcel podporiť podobným spôsobom tiež 
modlitbami: „duchovní osení jen tam zdarně poroste, kde duchovní rosou vzkroušených modliteb 
záléváno bývá.“33 

Modlitbám venoval Abafi osobitnú prílohu Přídavek některých nábožných a horlivých mod-
liteb, kde sú zastúpené nasledovné žánrové varianty: modlitby ranné, poludňajšie, večerné a ur-
čené k rozličným príležitostiam. Podľa priezvisk „Jakobei“, „Wégh“ a „Dle Löheho, Molnár“ 
možno identifikovať ako pramene tri modlitebné zbierky: Duchovních modliteb poklad (1732) 
slovenského barokového básnika Pavla Jakobeiho, Horlivé a nábožné křesťanské modlitby 
(1799 a 1807; 1853, 1861) evanjelického kazateľa pôsobiaceho v Čechách Jana Végha a Jádro 
modliteb nemeckého luteránskeho teológa Wilhelma Löheho v preklade českého farára a supe-
rintendenta Daniela B. Molnára (1860). 

To, že náboženské vzdelávanie bolo skutočne témou, o ktorej sa živo diskutovalo, svedčí 
správa Felixa Kutlíka o vyučovaní náboženstva v Báčskom Petrovci. Ako tamojší kaplán vy-
zdvihuje podiel školy na náboženskej výchove, čo ilustruje prácou učiteľa petroveckej školy 

29 „Kdo zajisté bedlivě oba porovná, najde dosť samostatné puvodní práce, zvláště v dekalogu a pri upotrebování sv. pís-
niček a krátičkých modliteb.“ (Laskavému čtenáři pozdrav v Pánu. In: Výklad malého katechismu Dr. Martina Luthera 
dle Wendela pro slovenské evanj. školy. Spracoval Leopold, ewvanj. kněz a konsist. radda. V Pešti: Tiskem a nákladem 
Viktora Horňanského, 1870, s. VIII.)
30 Tamže, s. 109.
31 Je to odpoveď č. 2 na otázku č. 135. Neznal by si mi příležitostně některé druhy zrad oznámiť? In: Tamže, s. 45.
32 Tamže, s. 26-30.
33 Tamže, s. 25.
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Karola M. Lehotského, konkrétne jeho príkladným vedením žiakov k samostatnej práci, k mod-
leniu sa vlastnými slovami: „Pri vyučovaní náboženstva, to sa žiadnemu ľúbiť nemôže, že deti 
katechizmus a výklad k tomu sa len naspamäť učili. Čo to prospeje? Slobodný detinský výklad 
od dieťaťa žiadať treba, však, ono čo pochopí, to i ústne povie. Niektorý z učiteľov žiadajú, aby 
farári náboženstvo v škole učili. Hovoria, že je to kňazova práca. Naozaj? A ty čo veríš? Či je 
viera nie tvoja? Mne jeden mladý učiteľ povedal: ,ja si učiteľa v škole bez vyučovania nábožen-
stva predstaviť neviem.‘ Či nemal pravdu? Veď pri vyučovaní všade má byť Pán.

Doposiaľ som nebol videl ten spôsob vyučovania, aby bol učiteľ deti samostatne modliť sa 
učil. Videl som to v škole petrovskej, kde usilovný mladý muž p. K. M. Lehotský, deti slobodne 
modliť sa učil. V jeho škole jeden chlapček dostal na exámene túto otázku: ,Ako by si sa k Pánu 
Bohu modlil, keď by si odišiel do sveta?‘ Modlitba jeho bola krátka, ale čo myseľ chlapčeka 
v útlom svojom veku myslela, že čo je v svete človeku potrebné, to si duša jeho od Boha žiadala. 
To znamená potom učiť.“ 34 

Katechizmovú tvorbu, ako jeden z významných dokladov pestovania nábožensko-vzde-
lávacej literatúry v prostredí dolnozemskej Vojvodiny, tvoria dve línie: pôvodný katechizmus  
(M. Ambrózi) a adaptácia prekladu nemeckého katechizmu (L. Abafi). Ide o postupy, ktoré boli 
legitímne nielen v nábožensko-vzdelávacej literatúre, ale aj v ostatnej literárnej tvorbe. V edí-
ciách katechizmov sa autori nevzdávajú ani umeleckých ambícií a kladú zvýšený dôraz aj na 
estetickú stránku textu, aby tak posilnili jeho čitateľskú príťažlivosť. 

Latinská ekloga Beata Bacska
Výskum slovensko-srbských medziliterárnych vzťahov a medzikultúrnych súvislostí sa 

okrem iných tém zameriava na poznanie osobností slovenskej histórie, ktorých činnosť sa 
na dlhšiu alebo kratšiu dobu spájala s oblasťou Vojvodiny v Srbsku. Jednou z takýchto pos-
táv je i Michal Godra (1801-1874), ktorý bol v r. 1828-1831 vychovávateľom v rodine Tošu 
Stratimiroviča v Kulpíne a od r. 1836 do r. 1868 riaditeľom slovensko-nemeckého gymnázia 
v Novom Vrbase. 

Michal Godra35 sa narodil 24. 1. 1801 v Bohuniciach, dnes súčasť Pukanca, v rodine 
evanjelického farára Michala Godru, ktorý bol členom Učenej spoločnosti banského okolia. 
Základné školy navštevoval Michal Godra v Bohuniciach a Banskej Štiavnici, v r. 1817-18 
študoval v Modre a Šoprone, v r. 1821-22 na evanjelickom lýceu v Bratislave a v r. 1825-
27 študoval teológiu vo Viedni. Počas pôsobenia v Kulpíne vo Vojvodine v r. 1828-31 
nadviazal kontakty s Pavlom Jozefom Šafárikom a spolu s ním a Jurajom Rohoňom založil 
v Hložanoch (osvietensko-klasicistickú) učenú spoločnosť Societas slavica. V r. 1832-34 
pracoval ako vychovávateľ u grófa Steinlein-Saalensteina v Pešti. Michal Godra úzko spo-
lupracoval s Jánom Kollárom. Podieľal sa na činnosti Spolku milovníkov reči a literatúry 
slovenskej a bol spoluredaktorom almanachu Zora (1835, 1836). Od r. 1836 sa stal riadite-
ľom nižšieho evanjelického slovensko-nemeckého gymnázia v Novom Vrbase v Báčke vo 
Vojvodine na Dolnej zemi, v revolučných rokoch sa zdržiaval v Belehrade, kde bol redak-
torom nemeckých novín Der Serbe. Od r. 1868 bol penzionovaný, žil v Báčskom Petrovci, 
kde 1. 3. 1874 zomrel.

34 Úryvok z článku F. Kutlíka (Z Báčskeho senioratu. Škola. In: Církevní listy, roč. 7, 1871, č. 23, s. 233) prepisujem do 
súčasného pravopisu.
35 Bio- a bibliografické údaje o Michalovi Godrovi čerpáme z publikácií Slovník slovenských spisovateľov. Ed. Valér 
Mikula. Bratislava: Kalligram – Ústav slovenskej literatúry, 2005, s. 171-172; Slovenský biografický slovník. II. zv.  
E – J. Martin: Matica slovenská, 1987, s. 196-197. 
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Literárnohistorické syntézy dejín slovenskej literatúry a slovníkové práce venované sloven-
skej literatúre zaznamenávajú Godrove latinské i slovenské oslavné verše venované D. Kankovi, 
S. Žigmondymu, D. Stanislaidesovi a J. Kollárovi, historizujúcu baladu Vešelíni na Muráni uve-
rejnenú v almanachu Zora (1835) a jeho satirické básne a epigramy. V hodnotení jeho literárnej 
činnosti zhodne konštatujú jej periférnosť z hľadiska hlavných vývinových tendencií.36 

Svoje básnické juvenílie napísal Michal Godra v latinčine a zachovali sa v rukopisnej zbier-
ke Opera poetica (1814-1816).37 Godrovu záľubu v klasickej latinčine potvrdzujú aj sekundár-
nou literatúrou zaznamenané tri autorove latinské príležitostné básne z dvadsiatych rokov 19. 
storočia38 venované pedagógom z vzdelávacích inštitúcií, kde M. Godra študoval:

1. Ode, qua viro clarissimo ac doctissimo Danieli Kanka... – Óda venovaná Danielovi Kan-
kovi (1819).

2. Ode viro clarissimo ac doctissimo Samueli Zsigmondy,... – Óda venovaná Samuelovi Žig-
mondymu (1821).

3. Vota, Clarissimo ac Doctissimo Domino Danieli Stanislaides,... – Prianie pre Daniela Sta-
nislaidesa (1822).

Vo fondoch Lyceálnej knižnice v Bratislave sa nachádza doteraz v nijakom bibliogra-
fickom súpise prác Michala Godru nezaznamenaná latinská príležitostná tlač z roku 1822. 
Ide o latinskú gratulačnú báseň vydanú pri príležitosti menín profesora evanjelického lýcea 
v Bratislave Jána Grosa s dobovo príznačným dlhým názvom: Ara Pietatis, Viro Clarissimo 
ac Doctissimo Joanni Grosz, In Illustri Lyceo A. C. (Augustanae Confessionis) Posoniensi, 
Philosophicarum et Philologicarum Scientiarum Professori Meritissimo, dum diem 24 Junii, 
Nomini suo Sacram, incolis recoleret, per ovantem Studiosam juventutem erecta, anno quo 
TVRCIA PROH! CARO GRAECORVM SANGVINE SVDAT. Posonii, Typis Simonis Petri 
Weber, et Filii. 

Z chronogramu v podnázve vyplýva, že báseň bola vydaná v roku 1822.39

Obdobie konca 18. a prvá polovica 19. storočia je v dejinách slovenskej literatúry tradične 
označované ako obdobie klasicizmu. Miloslav Vojtech vymedzuje slovenskú klasicistickú lite-
ratúru rokmi 1780-1840. Za jeden z jej prameňov (spolu s oživením odkazu antiky a vplyvom 
európskeho klasicizmu) považuje domácu tradíciu latinského humanistického básnictva, pre-
javujúcu sa predovšetkým analógiou „v žánrovej oblasti – slovenský raný klasicizmus a obdo-
bie renesančného humanizmu spája dominujúci príležitostný charakter poézie“.40 Príležitostnú 
poéziu tohto obdobia označuje ako dedičstvo humanizmu už Albert Pražák: „Po humanismu 

36 Sedlák, Imrich a kolektív: Dejiny slovenskej literatúry I. Martin – Bratislava: Matica slovenská – Literárne informačné 
centrum, 2009, s. 330; Dejiny slovenskej literatúry II. Literatúra národného obrodenia. Bratislava: Vydavateľstvo Slo-
venskej akadémie vied, 1960, s. 138-139; Slovník slovenských spisovateľov. Ed. Valér Mikula. Bratislava: Kalligram 
– Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005, s. 172 (celé heslo je na s. 171-172, autor hesla ľk = Ľubomír Kováčik).
37 Zbierka je súčasťou rozsiahleho osobného fondu Michala Godru uloženého v Literárnom archíve Slovenskej národnej 
knižnice v Martine pod signatúrou M 21.
38 Rizner, Vladimír Ľudovít: Bibliografia písomníctva slovenského od najstarších čias do konca r. 1900 II. G – K. Tur-
čiansky sv. Martin: Matica slovenská, 1931, s. 31-32, heslo GODRA MICHAL; Saktorová, Helena: Bibliografia Michala
Godru. In: Biografické štúdie 14. Martin: Matica slovenská, 1987, s. 153-171. Oba bibliografické súpisy zaznamenávajú 
len uvedené tri latinské príležitostné tlače Michala Godru.
39 Gratulačná báseň vytlačená na štyroch listoch je uložená v Lyceálnej knižnici v Bratislave ako súčasť konvolútu so 
signatúrou BB 431 ako prív. 8. Podrobnejšie o tejto latinskej tlači Vaneková, Oľga: Latinská báseň Michala Godru ve-
novaná Jánovi Grosovi (1822). In: 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine. Zborník prác z medziná-
rodnej konferencie, ktorá sa konala v Novom Sade 16. októbra 2015. Nový Sad: Univerzita v Novom Sade, Filozofická 
fakulta, 2017, s. 164-173.
40 Vojtech, Miloslav: Klasicizmus ako kultúrny projekt. In: Od baroka k romantizmu. Literárne smery a tendencie v slo-
venskej literatúre v rokoch 1780 – 1840. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003, s. 83.



168

zdědila slovenská poesie velkou a bohatou tradici časové poesie. Její thematika byla zaměřena 
na významné okamžiky lidského života, na projevy k narozeninám, k nástupům v úřady, k svat-
bám, úmrtím, hlavně u vrchností, ale sestupně i u obyčejnějších lidí; ba stalo se časem zvykem 
oslavovat kdekoho, takže tato poesie zobecněla.“41 Podľa Miloslava Vojtecha je diferenciačným 
znakom medzi humanistickou a ranoklasicistickou príležitostnou (zväčša dedikačného a pane-
gyrického charakteru) poéziou otázka literárneho jazyka: zatiaľ čo príležitostná poézia obdobia 
renesančného humanizmu využívala takmer výsostne latinčinu, „ranoklasicistická príležitostná 
poézia sa vyznačuje postupným prechodom od latinskej básnickej produkcie k symbióze latin-
ských a slovenských (resp. českých) básnických textov až k textom písaným výhradne v domá-
com literárnom jazyku, teda v bernolákovskej slovenčine alebo češtine“.42 V dvadsiatych a tri-
dsiatych rokoch 19. storočia, keď vrcholí slovenský básnický klasicizmus, sa podľa M. Vojtecha 
s príležitostnými gratulačnými a oslavnými básňami môžeme stretnúť „v menšej miere a už iba 
v slovenskej jazykovej podobe“.43 V súvislosti s tvorbou Michala Godru možno toto tvrdenie 
trochu korigovať, keďže jeho latinské tlače vyšli aj v r. 1821 a 1822, takže v dvadsiatych rokoch 
19. storočia latinskú básnickú príležitostnú tvorbu možno doložiť, a ako ukážeme nižšie, Michal 
Godra vydal tlačou latinské príležitostné básne ešte aj v r. 1841. 

V r. 1836 sa Michal Godra stal profesorom a zároveň riaditeľom na nižšom evanjelickom 
gymnáziu v Novom Vrbase v Báčke vo Vojvodine. V dolnozemskom prostredí sa naďalej aj 
„popri náročných pedagogických povinnostiach a účasti na spoločenskom živote (...) sys-
tematicky venoval štúdiu a vlastnej literárnej činnosti“.44 Dokladom prepojenia účasti na 
dolnozemskom spoločenskom živote a vlastnej literárnej činnosti môže byť aj príležitostná 
latinská tlač z r. 1841 s názvom Carmen Pastoricium, ktorú Michal Godra napísal pri príle-
žitosti menovania Antona Knézyho45 do funkcie podžupana Báčskej stolice. Albert Pražák 
špecifikuje žánre príležitostnej poézie a ako zvláštnu skupinu vymedzuje básne písané pri 
príležitosti nástupu do úradu (inaugurácie, inštalácie): „V toku života zámků, tvrzí, kaštelů, 
zemanských kurií (...) far a škol byl slavnostním, oslavovaným okamžikem vstup nositele 
úřadu v úřad. K tomu byly skládány oslavné básně, hymny a ódy, slavnostně tištěné, i gra-
ficky slavnostně upravované.“46 Bibliografické súpisy prác Michala Godru ani iná sekundár-
na literatúra vyššie uvedenú príležitostnú latinskú tlač z r. 1841 nezaznamenávajú.47 Popri 
„objave“ doteraz neznámej Godrovej tlačou vydanej básne z r. 1822 venovanej profesoro-
vi Jánovi Grosovi v Lyceálnej knižnici v Bratislave ide o ďalšiu doteraz neznámu latinskú 

41 Pražák, Albert: K problematice slovenské příležitostné poesie druhé poloviny osmnáctého a první poloviny devatenác-
tého století. In: Universitas Carolina. Philologica 2. Praha: Karlova univerzita, 1956, s. 175-199. 
42 Vojtech, Miloslav: Klasicizmus ako kultúrny projekt, op. cit., s. 84.
43 Tamže, s. 85.
44 Saktorová, Helena: Životné osudy a národnokultúrna aktivita Michala Godru. In: Biografické štúdie 18. Martin: Ma-
tica slovenská, 1991, s. 43.
45 Anton Knézy bol príslušníkom šľachtickej zemianskej rodiny z obce Nemes Miletić (dnes Svetozar Miletić), neďaleko 
mesta Sombor v západnej Báčke. V r. 1841 bol menovaný za druhého podžupana Báčskej stolice, v r. 1843 – 48 zastával 
úrad prvého podžupana. Hlavným županom, o ktorom sa v básni hovorí vo veršoch 63 a 73, bol v tomto období (1837 
– 1867) Josip Rudić. Pozri Magyarországh Vármegéyi és városai. Bács-Bodrog Vármegye II. Budapest, 1909, s. 247, 
248. Za informácie o adresátovi Godrovej príležitostnej tlače Carmen pastoricium ďakujem profesorovi Samuelovi Če-
lovskému z Báčskeho Petrovca a Maríne Šimák Spevákovej z Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.   
46 Pražák, Albert: K problematice slovenské příležitostné poesie druhé poloviny osmnáctého a první poloviny devatenác-
tého století, op. cit., s. 184. 
47 Jediná zmienka o tejto tlači sa nachádza na internetovej stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Tlač je tu 
uvedená s trochu pozmeneným názvom Carmen pastoriam spolu s údajom o umiestnení tlače v Literárnom archíve SNK 
v Martine. Autorom hesla o Michalovi Godrovi je Víťazoslav Hronec. Dostupné na internete: http://www.slovackizavod.
org.rs/licnosti/5194. 
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príležitostnú tlač Michala Godru.48 Osemstranová tlač Carmen pastoricium vyšla v Novom 
Sade v tlačiarni Pavla Jankovića49 a tvoria ju dve samostatné básne, eklogy s titulmi Beata 
Bacska. Ecloga I. a Knézy S. V. Comes. Ecloga II. Predmetom ďalšej časti štúdie je prvá 
z eklog uverejnených v tlači Carmen pastoricium s názvom Beata Bacska. Ecloga I. Súčas-
ťou štúdie je prepis latinského textu básne s doplneným označením poradia veršov, proza-
ický preklad latinského textu a základná charakteristika tematicko-motivickej, výrazovej  
a žánrovej podoby básne. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o príležitostnú poéziu, súčasťou 
interpretácie je aj úsilie „odhaliť“ historické pozadie vzniku básne, adresáta i ďalšie dobové 
reálie „ukryté“ v texte.

CARMEN PASTORICIUM,
Quo

SPECTABILI ac GENEROSO DOMINO
ANTONIO KNÉZY

de N. M.,
die 20 Decembris 1841

IN INCLYTO COMITATU BACSIENSI
MUNERE S. V. COMITIS

AUCTO,
MUSA NEOVERBASIENSIS

DE NOVIS HONORIBUS
pia mente congratulatur.

NEOPLANTAE,
Typis Pauli Jancovics rel. Viduae.

BEATA BACSKA. ECLOGA I.

Menalcas. Bucolus.

Menalcas.
Carpite fragrantemque thymum cytisumque capellae! 
Deliciae hae vobis rarae sunt mense Decembri. 
– Astrologi fastis, agnina quos mihi pelle 
Emi, nunc pecori frigusque nivesque minantur: 
Ridet eos Phoebus, campis mitissimus; auras    5
Spirat adhuc axis tepidas, hiememque putares 
Veri jus cessisse suum: tu Bucole plaude.

48 Tlač je súčasťou mimoriadne rozsiahlej pozostalosti Michala Godru v jeho osobnom fonde uloženom v Literárnom 
archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine pod signatúrou M 21. Meno autora sa nachádza na konci tlače po druhej 
ekloge v podobe Mich: Godra. Spôsob uvedenia autorstva je rovnaký, resp. podobný ako v ďalších vyššie uvedených 
tlačiach Michala Godru. 
49 Podľa údaja na titulnom liste: Neoplantae, Typis Pauli Jancovics rel. Viduae.
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Bucolus.
Ipse ego vera modo tepidi sum veris imago: 
Arguit Astrologos falsi mea diphthera villis 
Extrorsum versis, humero revoluta sinistro.    10
Pan favet, Hercle! – Gravi me sollicitudine pratum 
Angebat sicca sitiens aestate; potenti ast 
Pascua Pan nutu gregibus laetissima reddit.

Menalcas.
Pan Bachusque Ceresque suo quasi rura favore 
Nostra beare velint certatim. Copia flavi     15
Laudat humum tritici; zea nullis laetior agris 
Succrescit, primas Bacsiensis avena nec ulli 
Cedet equis laudata. Budam, Pisonis et urbem 
Vindobonamque ajunt frumento vivere nostro, 
Quo naves onerant Baja, Verbás et Neoplanta.   20

Bucolus. 
Vino Kula suo, Verbás dulcique palatum 
Et tabaco nasum Futak atque Palanka titillant; 
Nec tenuem Bajsae tulit armoracia famam 
Radix, Hippodamas qua saepe medetur equili.  

Menalcas.
Si fabricis opus est oleo: dabit illud abunde    25
Napus iis Alparia; restibus anglica multis 
Classis eget: propriis Hodságh Apatinque rudentes 
Cannabibus tantos praebebit, ut insula texto e 
Funibus Europae jungi queat Anglia ponte.

Bucolus.
Jankovacz alit equos, celebratur eisque Kamendin;   30
Pinguibus urbs bobus, cui tu regina dedisti
Et libertatem propriumque Theresia nomen!
Nec majora boves peregrinis cornua campis 
Ostentent, quam vel proprio quos gramine pasco.

Menalcas. 
In Pálics nobis, in Danubio atque Tibisco    35
Sponte Canali et in hoc natant in retia pisces; 
Pingues lacte greges Bacskam dulcissimo inundant; 
Mella fluunt favis, quibus aemula cesserit Hybla.
Me mea vestit ovis, me lina domestica; nostrae 
Sericeo proprius niveos Amaryllidis artus    40
Cygneumque tegit bombyx velamine collum. 
Terra beata, mihi Canaan est altera Bacska!



171

– Nec minus heroum forti virtute suorum
Plana licet campis, nota est super aethera Bacska. 
Majores fuerant nostri, qui Romulidarum    45
Castra penes Petrovárad adorti „mar ha“ tonabant; 
Ossa ubi Turcarum gelidis abscondita terrae 
Visceribus monstrant Futak et celeberrima Zentha: 
Gloria nostratium tumulis revirescit iisdem.

Bucolus.
Ruderibus veteris Bacs arcis proxima, nunquam    50
Abluerint Turcam, quae ibi turcica balnea stagnant: 
Fortis Bacska ferum vel sola repelleret hostem.

Menalcas. 
Planities fovet haec Musas, favet artibus almis, 
Magnis est foecunda viris, quos docta vetabit 
Musa mori: solum renovat nunc nupera summum    55
Visio mente virum. – Scis, quam Morgana venustis 
Praestigiis nos Fata ambos suavissima lusit
Nuper dum natans urbs Zombor in aëre nobis 
Visa est. – Magnifica grandis quid imagine terris
Praemonstrat natura. – Vir Illustrissimus ille,   60
– Fama volucris enim mox nobis visa repandit, – 
Quem regno et propriae genuit sua Bacska saluti, 
Auspiciis Summi Comitis tunc50 munus adibat.
– O, quanto illa dies nobis celebrata triumpho! 
More suo juvenes juncta sibi virgine latum    65
Formantes orbem laetas duxere choreas, – 
Musicus utriculus numeros dabat; ipse securim 
Captatam saliens Thyrsis jactabat in altum; 
Deinde pedi prendens apicem, nixusque, relapsa 
Mitra, trajecit foveas, agilisque reflexas    70
Ulmos transsiliit. Quis non laetetur? avitos 
In campos proprii radiat dum gloria nati.

Bucolus.
Facundi Comitis sapientia diva Supremi 
Aurea secla solo nostro feret! – Ecce, volanti 
Centauro non dissimilis, – rapturus et ipsi    75
Castori equi cursu palmam, si hippodromus idem 
Cespite designetur utrique in Rakosiensi, –
Vectus equo fugit Hippodamas huc quadrupedante. 
Ipse comas lato petasus vix margine longas 
Occultare potis, manicis indusium et amplis,    80

50 Die 9. Dec. 1841 [poznámka Michala Godru, v pôvodnej tlači označená *, dopl. O. V.].
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Et perisoma nigrans, corioque obducta rubenti 
Lignea, dependens loris ampulla, securis 
Ipsa, vibrata cito cursu, manualis amicum 
Eminus en nobis jam produnt Hippodamanta.
– Hinnit equus laete, laetam fors fert novitatem.   85

Menalcas.
Ipse ego jucundas res autumo. – Mane virescens 
Dum rus pello gregem; baculo suffultus acerno, haec
Ad monumenta viri51, – quem pigras hincce paludes, 
Saepe senex puero narrabat avus mihi, primum 
In placidum structo tentasse canale Tibiscum    90
Derivare, putri purgasseque pascua limo, – 
Hic memor illius, gravibus dum specto canalem 
Navibus et multa malo turgere: volatu 
Stridenti aethra super nostrum caput audio scindi. 
Suspiciens aquilas versus mea tecta volantes    95
Cerno: casis faustum nostris hinc auguror omen,
– Hippodamas, en, jam frenis spumantibus adstat.

Prozaický preklad básne:

Pastierska báseň, ktorou váženému a urodzenému pánovi Antonovi Knézymu z obce Nemeš 
Miletić, dňa 20. decembra 1841 povýšenému do úradu podžupana v slávnej Báčskej stolici, 

blahoželá novovrbaská múza so zbožnou mysľou.
V Novom Sade tlačou Pavla Jankovića.

Požehnaná Báčka. Ekloga I.
Menalcas. Bucolus.
Menalcas.
Kozičky, trhajte voňavú materinu dúšku a ďatelinu! Tieto lahôdky sú pre vás v decembri 

vzácne. Podľa kalendára astrológa, ktorý som si kúpil za baraniu kožušinu, teraz stádu hro-
zia zima a sneh: k poliam láskavý Phoebus sa mu vysmieva, z neba vanú doteraz teplé vánky, 
a myslel by si si, že zima odstúpila svoju moc jari: Bucolus, raduj sa.

Bucolus.
Ja sám som pravým obrazom teplej jari: astrológov usvedčuje zo lži moja vypracovaná 

koža s chlpmi obrátenými smerom von, zvinutá z ľavého ramena. Pri Herkulovi, Pan pomáha! 
Ťažké starosti mi spôsobuje lúka vyprahnutá suchým počasím; Pan však mocným pokynom 
vracia stádam veľmi bohaté pastviny.

Menalcas.
Pan aj Bacchus, aj Ceres akoby svojou priazňou chceli opreteky obdarovať naše polia. 

Hojnosť žltej pšenice chváli pôdu; na nijakých poliach nerastie lepšia kukurica, najvzácnejší 

51 Josepho Kiss primo (cum fratre Gabriele) Canalis Francisci auctori positum hic stat monumentum [poznámka Michala 
Godru, v pôvodnej tlači označená *, dopl. O. V.].
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ovos z Báčky neustúpi ničomu, chvália ho kone. Hovorí sa, že Viedeň, Budín aj Bratislava žijú 
z nášho obilia, na lode ho nakladajú mestá Baja, Vrbas a Nový Sad. 

Bucolus.
Kula a Vrbas šteklia podnebie svojím lahodným vínom, Futak a Palanka zasa nos tabakom; 

a nie zlú povesť priniesol Bajši koreň chrenu, ktorým Hippodamas často lieči konskú stajňu. 
Menalcas.
Ak dielne potrebujú olej, hojne im ho dodá repka z Alpáru; anglické loďstvo má nedostatok 

lán: Hodság (v súčasnosti srb. Odžaci) a Apatin poskytnú toľko povrazov z vlastných konopí, že 
ostrov Anglicko by mohol byť pripojený k Európe mostom spleteným z povrazov.

Bucolus.
Jankovac chová kone, slávny je vďaka nim Kamendin; vypasenými býkmi je preslávené 

mesto, ktorému si dala slobodu aj vlastné meno ty, kráľovná Terézia! A nijaké býky na cudzích 
poliach nemajú silnejšie rohy než tie, ktoré pasiem na mojej tráve.  

Menalcas.
V Palići, v Dunaji a tiež v Tise vďaka kanálu nám plávajú do sietí ryby; vykŕmené čriedy 

zalievajú najchutnejším mliekom Báčku; medy, pred ktorými ustúpila sokyňa Hybla, tečú z plás-
tov. Mňa odieva moja ovečka, moje vlastné plátno; belostné údy a labutiu šiju našej Amaryllidy 
zakrýva šat z nášho hodvábu. Báčka je požehnaná zem, pre mňa druhý Kanaán! A rovnako je 
Báčka preslávená na nebesiach vďaka odvahe a udatnosti svojich hrdinov na šírych bojiskách. 
Boli to naši predkovia, ktorí napadli tábor Rimanov pri Petrovaradíne a pritom hlasno kričali 
„Mar ha“; Kde sú ukryté kosti Turkov v chladnej zemi, ukazujú Futak a slávna Senta: Sláva 
našich krajanov sa zelená na ich hroboch.

Bucolus.
Najbližšie okolie zrúcanín starobylej pevnosti Báč nikdy nevyhladí stopy Turkov, pod vodou 

sú tu zaplavené turecké kúpele; udatná Báčka by aj sama odrazila krutého nepriateľa.
Menalcas.
Táto rovina podporuje Múzy, žičí blahodarným umeniam, je bohatá na významných mu-

žov, ktorým učená Múza nedovolí umrieť: teraz nedávne videnie v mysli osviežuje obraz muža  
v najvyššom postavení. – Vieš, ako nás oboch pôvabným mámením oklamala veľmi príjemná 
fatamorgána. Nedávno, keď sa nám zjavilo vo vzduchu mesto Sombor, akoby plávalo. – Ako 
mocná príroda ukazuje svetu budúce veci veľkolepým zjavením. – Ten urodzený muž, – to nám 
zvestuje letiaca správa, – ktorého pre kráľovstvo a vlastný prospech zrodila drahá Báčka, z vôle 
hlavného župana ujal sa vtedy (*9. decembra 1841) úradu. – Ó, akým veľkým víťazoslávnym 
sprievodom sme oslávili onen nádherný deň! Podľa svojej obyčaje mládenci spolu s dievčatami 
utvárajúci široký kruh veselo tancovali, – gajdy udávali melódiu; sám tancujúci Thyrsis vyha-
dzoval do výšky sekeru; potom chytiac pastiersku palicu, sa vzpriamil, skĺzla mu stužka z hlavy, 
prekročil jamy a rezko preskočil ohnuté bresty. Kto by sa neradoval, keď na pláne zdedené po 
predkoch žiari sláva vlastného syna? 

Bucolus.
Božská múdrosť výrečného hlavného župana prinesie našej rodnej zemi zlaté časy. – Hľa, cvála 

sem na štvornohom koni Hippodamas, nie nepodobný uháňajúcemu Kentaurovi, – hodlajúci ulúpiť 
aj samotnému Kastorovi palmu víťazstva za preteky na koňoch, ak by pre oboch bola na rákošskom 
poli vyznačená trávou rovnaká dostihová dráha. Klobúk so širokým okrajom sotva dokáže zakryť 
dlhé vlasy, tunika so širokými rukávmi, tmavý opasok a drevené, červenou kožou potiahnuté dre-
vené puzdro, visiace na remeni, ručná sekera, rozhojdaná rýchlym behom, hľa toto nám už zdiaľky 
prezrádza priateľa Hippodama. – Kôň veselo erdží, osud prináša radostnú novotu.
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Menalcas.
Ja sám myslím na radostné veci. – Ráno, keď podopierajúc sa javorovou bakuľou vyháňam 

stádo na zelenajúce sa pole k tomuto pamätníku muža (*stojí tu pamätník Jozefa Kiša,52 ktorý 
spolu s bratom Gabrielom navrhol stavbu Františkovho kanála), – o ktorom mi ako chlapcovi 
často rozprával môj dedo, že ako prvý sa pokúsil odvodniť stojaté močiare a vybudovaným 
kanálom odviesť vodu do pokojnej Tisy, a vyčistil pastviny od potuchnutého blata, – tu naňho 
spomínam, keď hľadím, ako je kanál plný veľkých lodí a prajem si mnohé veci: počujem, ako sa 
nad našou hlavou trhá obloha svištiacim letom. Pozerajúc sa do výšky rozoznávam orly letiace 
k mojim strechám: veštím z toho priaznivé znamenie pre naše domy, – hľa, Hippodamas tu už 
stojí s uzdou pokrytou penou.

Prvá ekloga (tvorí ju 97 hexametrov, t. j. šesťstopových daktylských veršov) Michala God-
ru z tlače Carmen pastoricium vydanej pri príležitosti menovania Antona Knézyho do úradu 
podžupana Báčskej stolice s názvom Požehnaná Báčka tematizuje oslavu Báčky. Básnická 
výpoveď je štylizovaná ako dialóg dvoch pastierov s menami Menalcas a Bucolus. Ich mená 
priamo odkazujú na hlavný zdroj inšpirácie písania bukolskej, pastierskej poézie – Vergilia. 
Pastier Menalcas vystupuje vo Vergiliových eklogách č. 3 a 5, meno Bucolus je latinské po-
menovanie pastiera, odvodené z gréckeho substantíva βουκόλος – pastier. Aj niektoré ďalšie 
postavy vystupujúce v Godrovej ekloge sú inšpirované predobrazom vo Vergiliových eklogách, 
Thyrsis je arkádsky pastier z eklogy č. 7 (i meno pastiera z Theokritových idýl), u Godru vo 
verši č. 68: „sám Thyrsis vyhadzoval do výšky sekeru“, Amaryllis je meno pastierky z eklog  
č. 2, 3, 9, u Godru vo veršoch 40-41: „belostné údy a labutiu šiju našej Amaryllidy zakrýva šat 
z nášho hodvábu“. 

Úvodný obraz pastvín za neobyčajného, takmer letného teplého počasia, ktoré odporuje 
kalendárovým predpovediam pre mesiac december, navodzuje už od začiatku eklogy situáciu 
očakávanej mimoriadnej udalosti. Báseň pokračuje striedavým prehovorom pastierov Menalka 
a Bukola, ktorí oslavujú Báčku ako požehnaný pastiersko-roľnícky kraj, uvádzajúc konkrétne 
geografické miesta a plodiny, ktoré sa tu pestujú, ako sú pšenica, ovos, tabak, chren, resp. 
ďalšie poľnohospodárske činnosti ako chov dobytka, koní, rybolov, produkcia medu, vína 
a oleja, výroba povrazov a odevov. Poľnohospodárske produkty z Báčky sú známe aj mimo 
jej územia, napr. obilím zásobuje aj mestá Viedeň, Budín a Bratislavu, verše 18-20: „Hovorí 
sa, že Viedeň, Budín aj Bratislava žijú z nášho obilia, na lode ho nakladajú mestá Baja, Vr-
bas a Nový Sad“; plodiny z Báčky sú najlepšie, Godra používa pri opise často porovnanie 
s negáciou, verše 16, 17; 33-34: „na nijakých poliach nerastie lepšia kukurica, najvzácnejší 
ovos z Báčky neustúpi ničomu“; „A nijaké býky na cudzích poliach nemajú silnejšie rohy než 
tie, ktoré pasiem na mojej tráve.“ Oslava pastiersko-roľníckeho života v Báčke je ukončená 
zvolaním Menalka vo verši 42: „Báčka je požehnaná zem, pre mňa druhý Kanaán!“ Namiesto 
žánrovo primeraného označenia idylickej krajiny ako starogréckej Arkádie, využíva Godra 
vo svojej ekloge biblický motív zasľúbenej, šťastnej zeme použitím pomenovania Kanaán. 
V kompozícii eklogy pokračuje Godra po opise Báčky ako požehnanej vidieckej, roľníckej 
a pastierskej krajiny opäť v súlade so žánrovým vymedzením eklogy krátkym historickým 
exkurzom do slávnych dejín Báčky: napr. verše 47-49 pripomínajú historické miesta bojov 
miestnych obyvateľov s Turkami: „Kde sú ukryté kosti Turkov v chladnej zemi, ukazujú Fu-

52 Ide pravdepodobne o pamätník Jozefa Kiša v meste Sombor, kde v r. 1813 J. Kiš zomrel. Viac o bratoch Kišovcoch 
v pozn. č. 53. 
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tak a slávna Senta:53 Sláva našich krajanov sa zelená na ich hroboch.“ Ešte staršiu históriu 
Báčky tematizuje Godra vo veršoch 45 a 46: „Boli to naši predkovia, ktorí napadli tábor Ri-
manov pri Petrovaradíne a pritom hlasno kričali ,Mar ha‘.“ Ako sme uviedli vyššie, Godra 
nadviazal počas svojho pôsobenia v Kulpíne v r. 1828-31 kontakt s Pavlom Jozefom Šafári-
kom. Ten vo svojom diele Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mun-
darten z r. 1826 zaznamenáva rovnakú udalosť.54 Vzhľadom na spôsob básnického spracova-
nia uvedeného motívu je možné vysloviť domnienku, že ako vecný zdroj informácie slúžilo  
M. Godrovi Šafárikovo spracovanie udalosti.

Od verša 53 prechádza Godra od oslavy Báčky k oslave „onoho slávneho muža“ (Antona 
Knézyho, pozn. O. V.) bez uvedenia jeho mena, to sa vôbec v prvej ekloge v celej básni neob-
javuje. Ekloga získava ešte viac oslavný tón až ódického charakteru, pastieri najprv spomínajú 
na fatamorgánovú víziu, ktorá im predpovedala významnú udalosť, keď sa „onen slávny muž, 
ktorého Báčka zrodila pre kráľovstvo a vlastný prospech, (...) z vôle hlavného župana ujal svoj-
ho úradu“ (verše 60-64). V poznámke pod čiarou je uvedený presný dátum tejto udalosti (9. 
december 1841), čo opäť zdôrazňuje príležitostnosť a účel básne. Nasleduje takmer etnogra-
ficky presný opis ľudových osláv spojených s menovaním podžupana (verše 64-70): mládenci 
a dievčatá spolu tancovali v kruhu veselé tance, gajdy udávali melódiu, pastier Thyrsis vyha-
dzoval do výšky sekeru a potom preskakoval ohnuté stromy. Záver eklogy tematizuje vypä-
té očakávanie príchodu pastiera-posla Hippodama, ktorý prináša radostnú správu o menovaní 
podžupana. Hippodamas je zobrazený ako uháňajúci Kentaur, ktorý môže súťažiť v pretekoch 
na koni s Kastorom, mytologickým hrdinom, najlepším vozatajom a krotiteľom koní. Hippo-
damas sa v druhej ekloge príležitostnej tlače Carmen Pastoricium pripojí k postavám pastie-
rov Menalka a Bukola a strieda sa s nimi v prehovoroch. Výraznú dobovú aktualizáciu eklogy  
M. Godru a jej veľmi konkrétne ukotvenie v prostredí Báčskej stolice predstavuje v úplnom zá-
vere básne ústami pastiera Menalka prednesená oslava architektov a staviteľov Františkovho ka-
nála, ktorý slúžil na prepojenie tokov riek Dunaj a Tisa a odvodnenie močarísk v oblasti Báčky, 
bratov Jozefa a Gabriela Kišovcov55. Verše 87-91 pripomínajú, že Jozef Kiš bol muž, ktorý „ako 
prvý sa pokúsil odvodniť stojaté močiare a vybudovaným kanálom odviesť vodu do pokojnej 
Tisy, a vyčistil pastviny od potuchnutého blata“.

Konkrétne situovanie priestoru eklogy do Báčskej stolice s presne uvedenými názvami geo-
grafických lokalít a pre ne typických atribútov (plodiny, historické reminiscencie a pod.) koreš-

53 Senta, mesto vo Vojvodine v Srbsku. V bitke pri Sente (Zente) v r. 1697 spojenecké vojská pod velením princa Eugena 
Savojského definitívne porazili osmanskú armádu a oslobodili Uhorsko. Kónya, Peter a kol.: Dejiny Uhorska (1000 
– 1918). Bratislava: Citadella, 2014, s. 327, 329.
54 Šafárik, Pavol Jozef: Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten. Budín, 1826, s. 7. Pasáž 
uvádzame v slovenskom preklade podľa: Spisy Pavla Jozefa Šafárika. Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých 
nárečí. Preklad z nemčiny Valéria Betáková a Rudolf Beták. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1992, s. 21: „No 
len čo nastal pokoj, už r. 359, keď sa cisár Konštantín bol stiahol prezimovať do Sirmia, ukázali sa nové húfy Sarmatov, 
vyhnaných pred rokom na Karpatské pohoria, a keď žiadal od nich vysvetlenie, spočiatku sa síce správali mierumilovne, 
ale čoskoro, pri jednom rozhovore v Acimincu (dnešnom Petrovaradíne), nečakane, s vojnovým povykom: mar ha, mar 
ha! usmrťte ho!, vyrútili sa na cisára, lež rímske légie ich predsa len pobili.“ V poznámke pod čiarou Šafárik uvádza aj 
hláskovú zmenu „a“ na „o“, z čoho podľa neho vyplýva, že „vojnový pokrik (...) by bol mor ho a to by nabádalo pokla-
dať kmeň, ktorý vtedy bol pánom krajiny južne od Karpát medzi Dunajom a Tisou, asi za dnešných Slovákov“. Tamže. 
V tejto zmenenej podobe sa bojový pokrik „Mor ho“ objavil v rovnomennej básnickej skladbe romantického básnika 
Sama Chalupka z r. 1864. 
55 Gabriel Kiš (Kiss), 1751, Prešov – 1800, Viedeň, vodohospodársky inžinier, študoval na vojenskej inžinierskej akadé-
mii vo Viedni. Spolu s bratom Jozefom (1748 – 1813) vypracoval plán výstavby odvodňovacieho a dopravného kanála 
medzi Monostorszegom a Novim Vrbasom (Františkov kanál). Slovenský biografický slovník. III. zv. K – L. Martin: 
Matica slovenská, 1989, s. 84, 85. 
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ponduje so zistením A. Pražáka: „Při nástupu represantů v úřad zachycovali jejich ctitelé osob-
nost v jejím prostředí, umisťovali ji geneologicky i v krajinném a přírodním rámci, hleděli, aby 
plasticky vynikla a odpovídala skutečnosti. Některé podoby provázel malý historický a kulturní 
poznámkář.“56 V súvislosti s interpretovanou básňou M. Godru možno podotknúť, že prvá ek-
loga neoslavuje ešte priamo Antona Knézyho, resp. neuvádza jeho meno a nejaké ďalšie kon-
krétne údaje o ňom, Godrovi stačí atribút „vir illustrissimus ille“ (onen slávny muž), ale veľmi 
konkrétne opisuje a oslavuje Báčsku stolicu, čiže prostredie, krajinu a prírodu, kde oslavovaná 
osoba žije a pôsobí.57 

Podľa Encyklopedie literárních žánrů58 je ekloga lyrická báseň prírodne reflexívneho alebo 
milostného obsahu, umiestnená do idylického priestoru pastierov, žijúcich len pre lásku a poé-
ziu. Ekloga sa zaraďuje ku klasickým formám idylickej bukolickej poézie. Lyrický subjekt býva 
štylizovaný do podoby pastiera. V motivickej výstavbe pracuje ekloga s mytologickými a histo-
rickými exkurzmi a literárnymi alúziami. Autori mávajú vzdelanecké zázemie a dôkladnú zna-
losť poetiky svojich predchodcov i súčasníkov. Za reprezentatívne dielo sa považujú Vergiliove 
eklogy v zbierke Bucolica (Spevy pastierske) z r. 42-37 pnl. Popri eklogách mohlo ako význam-
ný zdroj inšpirácie slúžiť i ďalšie Vergiliovo básnické dielo, a to Georgica (Spevy roľnícke), 
dokončené v r. 29 pnl. V štyroch knihách napísaných v hexametri Vergilius opisuje a oslavuje 
pestovanie obilia a práce na poli, ošetrovanie ovocných stromov a vínnej révy, chov dobytka 
a včelárstvo. Všetky uvedené témy nachádzame aj v Godrovom básnickom spracovaní v eklo-
ge Beata Bacska, samozrejme, vzhľadom na rozsah básne v primerane koncentrovanej podobe. 
Vergilius (vrátane jeho zbierky Bucolica) sa stal až do 18. storočia kanonizovaným školským 
autorom na výučbu dokonalej latinčiny. Zo školského vyučovania eklog vychádzajú verzologic-
ké schémy a preberajú sa súbory citátov, okrídlených slov, obrazov, epitet. Uvedené základné 
charakteristiky žánru eklogy možno identifikovať v prvej ekloge M. Godru z príležitostnej tla-
če Carmen pastoricium. Ekloga je zložená v hexametroch, báseň je štylizovaná ako prehovor/
dialóg pastierov. Opisované prostredie je vidiecka krajina pastiersko-roľníckeho typu, krásna 
a požehnaná, v súlade s vyššie uvedenou Pražákovou charakteristikou príležitostnej poézie je 
krajina v Godrovej básni zároveň veľmi konkrétne pomenovaná a špecifikovaná, presne určená, 
je to Báčska stolica prvej polovice 19. storočia s konkrétnymi názvami lokalít a ich základnými 
charakteristikami. V súlade so žánrovým znakom využitia mytologických exkurzov Godra ako 
poeta doctus umiestňuje do svojej eklogy mytologické postavy a motívy: bohovia Phoebus, Bac-
chus, Ceres, ďalej Múzy, Pan, Kentaur a Kastor. Ako poeta doctus sa Godra prejavuje aj v uplat-
není historických exkurzov z dejín Báčky (boje s Turkami a s Rimanmi). Intertextové súvislosti 
s dielom vzorového autora eklog Vergiliom možno identifikovať o. i. napr. v menách postáv 
pastierov Menalcas, Thyrsis a pastierky Amaryllis. Za intertextovú súvislosť s dielom súčasného 
autora možno považovať vyššie uvedené využitie motívu útoku obyvateľov Báčky na rímskych 
vojakov, ktoré je pravdepodobne inšpirované spracovaním tejto udalosti v diele P. J. Šafárika.

Doteraz neznáma príležitostná tlač M. Godru Carmen pastoricium z r. 1841 je dokla-
dom, že ešte v štyridsiatych rokoch 19. storočia sa latinský jazyk používal v literárnej pro-
dukcii, minimálne pri tvorbe príležitostnej poézie. Tematicko-motivický rozbor prvej ek-
logy zároveň ukázal, že M. Godra „vložil“ do svojej básne mimoriadne veľa konkrétnych 

56 Pražák, Albert: K problematice slovenské příležitostné poesie druhé poloviny osmnáctého a první poloviny devatenác-
tého století, op. cit., s. 185-186.
57 Oslava osoby Antona Knézyho je náplňou druhej eklogy z príležitostnej tlače Carmen pastoricium.
58 Mocná, Dagmar – Peterka, Josef a kol.: Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004, s. 133.
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geografických názvov a údajov o dobových reáliách z prostredia Báčky, čím aktualizoval 
žáner eklogy.

Ohlas na latinskú príležitostnú tlač Michala Godru Carmen pastoricium z r. 1841 je možné 
nateraz doložiť v diele slovenského v dolnozemskom prostredí žijúceho a pôsobiaceho prozaika 
a publicistu Jána Čajaka ml. (1897-1982) Miscellanea, ktoré prináša súbor autorových osobných 
spomienok i úvah o dejinách a kultúre vojvodinských Slovákov od najstarších čias po autoro-
vu súčasnosť. Pri uvažovaní o národnom povedomí Slovákov v Báčke J. Čajak ml. cituje verš 
z 1. eklogy Godrovej tlače Carmen Pastoricium: „Terra beata, mihi Canaan est altera Báčka!“ 
V poznámke pod čiarou je uvedený preklad do slovenčiny: „Blažená zem, druhý Kanaan mi je 
Báčka.“59 Ďalej sa už Čajak básni nevenuje a neuvádza ani žiadne citáty z nej. Miesto je však 
dokladom, že v prostredí dolnozemských slovenských vzdelancov bola uvedená Godrova príle-
žitostná tlač známa. 

Pramene
Výklad malého katechismu Dr. Martina Luthera dle Wendela pro slovenské evanj. školy. Spracoval Leopold, evanj. kněz 

a konsist. radda. V Pešti: Tiskem a nákladem Viktora Horňanského, 1870. 8 + 151 s.
Jádro náboženství křesťanského ku prospěchu evangelických konfirmantů do formy rytmovnící veršů vložené v Banátě 

skze M. A. V Pešti: Tiskem Trattner-Károlyiho, 1844. 72 s.
Evanjelický obrázkový katechismus. Dra Martina Luthera Malý Katechismus v obrazích na dřevě křeslených předsta-

vený od B. A. Kůchle. Slovenský uspořádal, předmluvou opatřil a na svůj náklad vydal Dr. th. J. M. L. Hurban. 
V Skalici: Tiskem Fr. X. Škarnicla Synů, 1868. 12 + 191 s. 

Křesťanský katechismus pro školskou i dospělejší mládež evangelickou. Vysvětlivky Katechismu Luterova a přípravu 
mládeže ku konfirmácii v sobě obsahující sepsal Štěfan Plačko, S. B. K. v Drénově. V Banské Šťávnici: Písmem 
Františka Lorbera,1846. 8 + 86 s.

Godra, Michal: Carmen pastoricium... Nový Sad: Tlačiareň Pavla Jankovića, 1841.
Spisy Pavla Jozefa Šafárika. Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Preklad z nemčiny Valéria Betáko-

vá a Rudolf Beták. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1992.
Šafárik, Pavol Jozef: Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten. Budín, 1826.
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The Slovak Literature and the Serbian Vojvodina. Two Vojvodian Catechisms and the 
Latin Eclogue Beata Bacska

Erika Brtáňová – Oľga Vaneková

The goal of the first part of the paper is to show that Lower-land Vojvodina (Northern Serbia), which was inhabited
in the second half of the 18th century by Slovak evangelicals of the Augsburg confession for economic and religious 
reasons, was an enviroment where specific literary culture was created being mainly based on religious and educational
literature. It focuses on one of the significant manifestations of this sort of literature, i. e. catechism production, which
features two characteristic lines: the original domestic catechism (Matej Ambrózi Jádro náboženství křesťanského ku 
prospěchu evangelických konfirmantů – The Core of Christian Religion to the Benefit of Evangelical Confirmands, 1844) 
and the adaptation of a translation of a foreign (German) catechism (Leopold Abafi – Heinrich Wendel: Výklad malého 
katechismu Dr. Martina Luthera – The Interpretation of Dr Martin Luther’s Small Catechism, 1870). The paper, which 
is a result of literary and historical research methodologically and empirically anchored in the region of Vojvodina, is the 
first to clarify the circumstances and the context of creating both of the catechisms, although Abafi’s edition of Wendel’s 
catechism (nowadays archived in the parish library in Stará Pazova) is not available in Slovakia at all. Besides the first
interpretative probe, which shows to what extent the artistic ambitions of the creators of the editions analysed were 
fulfilled, it interconnects and reflects on the discussion of the genre of catechism at that time.

The second part of the article deals with occasional print by Michal Godra (1801 – 1874) Carmen pastoricium, 
which was published in year 1841 in Novi Sad, when M. Godra was working as the headmaster of the Slovak-German 
gymnasium in Novi Vrbas, Báčka, Vojvodina. The print consists of two autonomous poems, eclogues, which were writ-
ten by the author on the occasion of appointing nobleman Anton Knézy as the Vice-ispán of Báčka County. The paper 
focuses on the first of the eclogues titled Beata Bacska. Ecloga I. (Blessed Báčka, eclogue I.), which is composed of 97 
lines written in hexameter. The article includes a transcription of the Latin text and a prosaic translation into Slovak. 
The interpretation of the themes and motifs leads to the conclusion that M. Godra’s poem Beata Bacska has the genre 
characteristics of the eclogue: a poetic message, arranged in the form of shepherds’ utterances, Báčka is glorified as the
idyllic land of shepherds and farmers, some mythological motifs and historical digressions appear and complement the 
image of the glorified land. In line with the condition of the ‟occasional nature” of the poem, Godra updates the image 
of the land using an unusually high number of particular names of the geographical localities in Báčka as well as the 
period references. 
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SVORAD ZAVARSKÝ*

Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice a jeho komentár k prvému Ciceronovmu 
listu Ad Quintum fratrem – príspevok k slovensko-poľskému humanizmu1

ZAVARSKÝ, S.: Ioannes Baptista Neosoliensis and His Commentary on Cicero’s First Letter ad Quintum fratrem: 
A Contribution to Slovak-Polish Humanism. Slavica Slovaca, 53, 2017, No. 3-4, pp. 179-186 (Bratislava).

After having completed his studies at Cracow, Bologna, and Padua, Ioannes Baptista Novosoliensis was active as 
a private teacher of rhetoric in Cracow. An important representative of Ciceronianism in Central Europe, Novosoliensis 
was the author of several editions of and commentaries on the works of M. T. Cicero, of which the most interesting one 
is his commentary on the First letter ad Quintum fratrem (Cracow, 1528). It is one of the earliest, if not the earliest, com-
mentary on this letter devoted to just and wise provincial administration. The work of Ioannes Baptista Novosoliensis 
illustrates the high standard of philology pursued in sixteenth-century Slovak-Polish scholarly circles.

Ioannes Baptista Novosoliensis, Cracow, Humanism, Ciceronianism, Ad Quintum fratrem 1.1, Commentary.

Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied (SÚSJ SAV) od svojho vzniku 
(1995) venuje pozornosť aj problematike latinskej kultúry v slovenskom a slovanskom prostredí 
ako jednej zo svojich ťažiskových výskumných tém.2 Od roku 2016 sa v SÚJS SAV rieši gran-
tový projekt s názvom „Nexus Slavorum Latini – medzislovanské vzťahy a súvislosti v zrkadle 
latinskej literatúry“, ktorého koncepcia predpokladá interdisciplinárnu spoluprácu slavistiky 
s novolatinskou filológiou. Neolatinistika je v ostatnom čase veľmi dynamicky sa rozvíjajúcou 
disciplínou,3 ktorá má potenciál nielen dodať nové impulzy slavistickým výskumom, ale aj sama 
sa môže významne obohatiť tak materiálovo, ako aj metodologicky, podnetmi zo slavistického 
výskumného prostredia.4 Veď, ako je známe, živá latinská kultúra mala v západoslovanskom 
a v časti južnoslovanského prostredia pozoruhodne dlhé trvanie. O jej dôležitom postavení aj 
medzi východnými Slovanmi svedčia zas bohaté výskumy ukrajinských a bieloruských neola-
tinistov. Latinská, humanistická kultúra bola impulzom pre celý slovanský svet, impulzom vo 

* Mgr. Svorad Zavarský, PhD., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava. 
1 Príspevok je súčsťou grantového projektu VEGA 2/0047/16 Nexus Slavorum Latini – medzislovanské vzťahy a súvis-
losti v zrkadle latinskej literatúry.
2 Por. Zavarský, Svorad: Výskum slovensko-latinských a slovansko-latinských vzťahov v Slavistickom ústave Jána Sta-
nislava SAV. In Doruľa Ján – Žeňuch, Peter (eds.): Ján Stanislav a slovenská slavistika. Bratislava: Slavistický ústav Jána 
Stanislava – Slovenský komitét slavistov 2016, s. 35-40.
3 K najnovšiemu stavu neolatinistiky pozri: Ford, Philipp – Bloemendal, Jan – Fantazzi, Charles (eds.): Brill’s Encyclo-
paedia of the Neo-Latin World. 2 Vol. Brill 2014; Knight, Sarah – Tilg, Stefan (ed.): The Oxford Handbook of Neo-Latin. 
Oxford University Press 2015 (tu sa zreteľne ukazujú nedostatky medzinárodnej neolatinistiky v súvislosti s nedostatoč-
nou informovanosťou o situácii v slovanských krajinách); Korenjak, Martin: Geschichte der neulateinischen Literatur. 
Vom Humanismus bis zur Gegenwart. München: Verlag C.H.Beck, 2016. 
4 Jerzy Axer veľakrát upozornil na skutočnosť, že neolatinistiku nemožno ponímať ako špecializáciu klasickej filológie, 
ale že je potrebné k nej pristupovať ako k široko koncipovanej medziodborovej disciplíne. Por. napr. Axer, Jerzy: Neola-
tynistika i tożsamność narodowa – przypadek Europy Środkowowschodniej. In Axer, Jerzy (ed.): Łacina jako język elit. 
Warszawa: OBTA – Wydawnictwo DiG, 2004, s. 262, 268-269. 
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svojom význame a rozsahu porovnateľným s prijatím kresťanstva.5 Táto štúdia je príspevkom 
k výskumu slovanského humanizmu,6 konkrétne k ciceronianizmu v slovanskom prostredí,7 kto-
rého predstaviteľom bol aj Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice. 

Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice (Ioannes Baptista Novosoliensis Pannonius) je významným, no 
dosiaľ iba veľmi málo reflektovaným humanistickým filológom slovanského sveta.8 V prvej polo-
vici dvadsiatych rokov 16. storočia študoval v Bologni, kde medzi jeho učiteľov patrili Giovanni 
Battista Pio (1473/6–1543) a Lazzaro Bonamico (1477/78–1552).9 V roku 1527 ho už nachádza-
me v Krakove, kde vyučoval rétoriku. V tom istom roku vydal nákladom krakovského kníhkupca 
Marka Szarfenberga (zomr. 1545) Ciceronovo dielo De inventione a tiež spis Rhetorica ad Heren-
nium, za autora ktorého sa v tom čase všeobecne považoval takisto Marcus Tullius Cicero. Vzápä-
tí, v máji roku 1528, Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice pripravil na vydanie Ciceronovu reč Pro Mar-
cello a o tri mesiace neskôr prvý Ciceronov list Ad Quintum fratrem.10 Práve tomuto poslednému 
z uvedených a v súčasnosti známych vydaní Jána Krstiteľa z Banskej Bystrice chceme venovať 
pozornosť v tomto príspevku. Krakovské vydanie Prvého listu Quintovi (60/59 pr. Kr.) totiž ob-
sahuje nielen na svoju dobu špičkové znenie tohto Ciceronovho listu, ale aj editorove vysvetlivky 
k nemu, ktoré, tak sa vidí, predstavujú vôbec prvý humanistický komentár k tejto pamiatke.

Pozrime sa však najprv na samotný text prvého listu Ad Quintum fratrem v podaní krakov-
ského humanistu. Editor celkom jasne pomenoval cieľ, s ktorým list pripravoval na vydanie:  
„... aby sa k nemu mohli ľahko dostať a pohodlne ho nosiť so sebou milovníci literatúry a tiež 
tí, čo zastávajú nejaký úrad a túžia po tom, aby iných riadili a spravovali dobre a múdro. Najmä 
oni majú čítať tento spis. Dúfam, že si ho s veľkým potešením prečíta mnoho tých, čo sa usilujú 
dosiahnuť poznanie a slávu úspešného politika.“11 V dedikácii Jánovi Turzovi12 píše Ján Krstiteľ 

5 Rothe, Hans: Humanismus bei den Slaven. Probleme und Aufgaben. In Harer, Klaus – Schaller, Helmut (eds.): Fest-
schrift für Hans-Bernd Harder zum 60. Geburtstag. München: Verlag Otto Sagner, 1995, s. 454.
6 Základnou prácou k problematike slovanského humanizmu je Goleniščev-Kutuzov, I. N.: Il Rinascimento italiano  
e le letterature slave dei secoli XV e XVI. A cura di Sante Graciotti e Jitka Křesálková. Milano: Università Cattolica del 
Sacro Cuore, 1973.
7 K poľskému kontextu pozri Otwinowska, Barbara: Cyceronianizm polski. In Michałowska, T. (red.): Słownik literatury 
staropolskiej (Średniowiecze – Renesans – Barok). Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy Imienia Osso-
lińskich – Wydawnictwo, 1990, s. 115-117.
8 Biobibliografické údaje o Jánovi Krstiteľovi z Banskej Bystrice možno nájsť v: Ianociana sive clarorum atque il-
lustrium Poloniae auctorum maecenatumque memoriae miscellae. Volumen I. Varsaviae et Lipsiae 1776, s. 195-198; 
Jocher, Adam: Obraz bibliografisczno-historyczny literatury i nauk w Polsce. Tom I. Wilno 1840, č. 382, 408, 508, 509; 
Bibliografia staropolska Estreichera (https://www.estreicher.uj.edu.pl). Tom XXIII, s. 204. Kuzmík, Jozef: Slovník auto-
rov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu. Zväzo 1: A – M. Martin: Matica slovenská, 1976, s. 69-70; 
Mišianik, Ján: Vývin humanizmu na Slovensku. In Holotík, Ľudovít – Vantuch, Anton (eds.): Humanizmus a renesancia 
na Slovensku v 15.–16. Storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1967, s. 213; Mišianik, Ján (ed.): 
Antológia staršej slovenskej literatúry. Bratislava: Veda – Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1981, s. 162. 
9 Janocki, od ktorého údaj preberá aj novšia literatúra, uvádza že Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice študoval u Lazzara 
Bonamica v Padove. To je však omyl, pretože Bonamico v Padove vyučoval až od konca roka 1527 (predtým učil 
v Bologni), teda až potom, čo Ján Krstiteľ opustil Taliansko. Por. Dizionario biografico degli Italiani. Volume 11. Roma:
Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1969, s. 533-540, najmä 534-535.
10 [Ioannes Baptista Novosoliensis]: Epistola Marci Tvl. C. Ad Q. fratrem. Qua boni principis institutio co[n]tinetur, quae 
antehac paucis uisa & lecta est. Cur autem, lector ex his quae sequuntur, intelliget. Impressum Cracouiae, per Mathiam 
Sharffenberg, impensis prouidi uiri Marci Scharffenberg, Ciuis ac Bibliopolae Cracouiensis. Anno Christi 1528. Deci-
ma-octaua die Augusti. Jeden exemplár sa nachádza v knižnici Poľskej akadémie vied v Poznani (Biblioteka Kórnicka 
PAN), ďalší v Ruskej národnej knižnici v Petrohrade.
11 [Ioannes Baptista Novosoliensis]: Epistola Marci Tvl. C. Ad Q. fratrem, [dedikácia] Magnifico et clarissimo Viro
Domino Ioa[n]ni Thursoni: „...ut hoc pacto a litterarum amatoribus, & ab hijs qui in magistratu aliquo sunt, & qui bene 
& prudenter alios regere & moderari concupiscunt, ad quos præcipue lectio huius libelli spectat, facile & commode in 
manibus haberi & gestari possit, quem non pauci ut spero ad doctrinam & gloriam reip[ublicæ] bene gerendæ aspirantes, 
& magna cum delectatione perlegent.“
12 Ide pravdepodobne o vlastného brata palatína Alexeja Turza. Ján Turzo žil v rokoch 1492 až 1558.
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z Banskej Bystrice aj to, že keď ho krakovský kníhkupec Marek Szarfenberg oslovil, či by neve-
del o nejakom vhodnom Ciceronovom spise na vydanie, rozhodol sa pre „ten najdlhší spomedzi 
Ciceronových listov, totiž ten, ktorý napísal bratovi Quintovi, keď bol miestodržiteľom v Ázii 
... pretože ... sa nachádza medzi tými Ciceronovými ... listami, ktoré sú ťažšie zrozumiteľné  
a o ktorých zatiaľ nik nenapísal nič, čo by im dodalo viac jasnosti a trošku by ich sprístupnilo 
a vysvetlilo. A preto málokto má prístup k tomuto vynikajúcemu listu a sotvakto sa o ňom do-
zvie a číta ho.“13 A skutočne, v čase, keď v Krakove Prvý list Quintovi vyšiel, jestvovalo najviac 
desať predchádzajúcich edícií (prvýkrát list vyšiel tlačou v Benátkach a v Ríme v r. 1470).14 Ján 
Krstiteľ z Banskej Bystrice, ako vyplýva z jeho komentára, mal k dispozícii viacero z nich, ba 
v Bologni študoval aj rukopisy, v ktorých si všímal variantné znenia. Môžeme však povedať, 
že jeho text Prvého listu Quintovi nie je pravdepodobne úplne totožný so žiadnou z dovtedy 
publikovaných edícií (nemali sme k dispozícii editio princeps z r. 1470). Nasvedčuje tomu jeho 
verzia pasáže „qui quasi ex cohorte prætoria appellari solent“ (12, 3),15 ktorú v skorších edíci-
ách nenachádzame (tam čítame: „ex cohorte praetoris“) a nie je zachytená ani medzi variantmi 
v modernom kritickom vydaní Shackletona Baileyho (1985). Okrem základného textu obsahuje 
krakovské vydanie z augusta 1528 pätnásť marginálií, ktoré zaznamenávajú textové varianty. 
Rovnako pätnásť marginálii s variantnými zneniami nachádzame aj v bazilejskom Cratandero-
vom vydaní, ktoré sa ukázalo len päť mesiacov predtým, v marci 1528. Komparácia margi-
nálnych aparátov v obidvoch vydaniach ukázala, že pre určenie ich vzájomného vzťahu bude 
potrebný podrobnejší výskum. Nasledovná tabuľka podáva prehľad marginálnych variantov 
v bazilejskej a krakovskej edícii:

Cratander I. B. Novosoliensis
2, 2 1. perficere / proficere16 1. perficere / proficere
6, 3 2. ex omni genere civium / [ex] eo 

genere [civium]
ex eo genere civium

10, 13 3. propterea amorem in nos fraternum 
etiam demonstrare laboret / propter 
amorem in nos fraternum etiam de 
nostra laboret

2. propterea amorem in nos fraternum etiam 
demonstrare laboret / propter amorem in nos 
fraternum etiam de nostra laboret

12, 2 4. apparitoribus / apparationibus 3. apparitoribus / apparationibus
14, 6 5. eiusmodi / eiusdem modi 4. eiusmodi / eiusdem modi
19, 8 6. Phrygij / Phrygis 5. Phrygij / Phrygis
20, 3 7. sustinebimus / sustineremus 6. sustinebimus / sustineremus
21, 1 8. discernendo / decernando (sic!) 7. discernendo / decertando
22, 4 9. Prætoris / prætoribus 8. Prætoris / Prætoribus
24, 1 mihi quidem videntur huc omnia esse 

referenda 
9. mihi quidem videtur huc omnia esse refe-
renda / [mihi quidem] videntur [huc omnia 
esse referenda]

13 [Ioannes Baptista Novosoliensis]: Epistola Marci Tvl. C. Ad Q. fratrem, [dedikácia] Magnifico et clarissimo Viro Do-
mino Ioa[n]ni Thursoni: „Illa omnium Ciceronis epistolarum longissima, quam ad Quintum Fratrem in Asia cum Imperio 
existentem scripserat... cum... sit inter eas Ciceronis collocata... epistolas, quæ & obscuriores sunt, & in quas nullius 
scripta extant, quæ illis aliq[ui]d lucis inferrent, easq[ue] aliquantulu[m] planiores explicatioresq[ue] reddere[n]t. Quo fit
ut paucis ad hanc pulcherrima[m] epistolam aditus pateat, paucissimiq[ue] eam legant & cognoscant.“
14 Orellius, Io. Casp.: M. Tullii Ciceronis Opera quae supersunt omnia ac deperditorum fragmenta. Vol. VI., Zürich 1836, 
s. 295-297. Por. Shackleton Bailey, D. R.: M. Tulli Ciceronis Epistulae ad Atticum. Stuttgart: Teubner, 1987, s. xvii.
15 Môžeme s istotou tvrdiť, že v texte Jána Krstiteľa z Banskej Bystrice nejde o tlačovú chybu, pretože rovnaké znenie 
uvádza aj v siedmej leme komentára. Textové súradnice uvádzame v celom texte podľa vydania Shackleton Bailey.
16 Pred lomkou uvádzame znenie základného textu, za lomkou variantné znenie na margu.
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25, 4 10. diruptas / dirutas 10. dirutas / diruptas
25, 15 11. æquabiliter / æqualiter 11. æquabiliter / æqualiter
38, 19 12. lentitudinis / lenitudinis 12. lentitudinis / lenitudinis
42, 1 13. est totius Asiæ celebritate refertis-

simum / totius Asiæ uirtutibus tuis est 
datum celebritate refertissimum

13. totius Asiæ celebritate refertissimum / 
totius Asiæ uirtutibus tuis est datum celebri-
tate refertissimum

45, 12 14. ideo / idcirco 14. ideo / idcirco
46, 4 15. perspectissimus / perfectissimus 15. perspectissimus / perfectissimus

V jedenástich prípadoch sa variantné znenia (marginálie) obidvoch vydaní zhodujú. V jednom prí-
pade má Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice Cratanderovu margináliu zapracovanú už priamo v texte (ex 
eo genere civium), takže k tomuto miestu vo svojom vydaní nezaznamenáva žiadne variantné znenie 
(nemá margináliu). Naopak, krakovské vydanie zaznamenáva na jednom mieste margináliu (videntur) 
tam, kde u Cratandera nie je; u Cratandera sa totiž toto znenie nachádza priamo v texte. Na jednom 
mieste uvádza Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice na margu variant „decertando“ namiesto Cratanderov-
ho „decernando“ (ide o tlačovú chybu; správne má byť „decernendo“). A napokon, v jednom prípa-
de sa ako variantné znenie v krakovskom vydaní uvádza to (diruptas), ktoré u Cratandera figuruje
priamo v texte, a naopak, do textu sa dostalo znenie (dirutas), ktoré Cratander uviedol na margu ako 
variantné (pozri v tabuľke bod 10). Otvorenou ostáva otázka, či rozdiely v uvedených variantných 
zneniach u Jána Krstiteľa z Banskej Bystrice a u Cratandera sú výsledkom intencie a filologického 
úsudku krakovského humanistu, alebo azda vyplývajú z toho, že Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice sa 
o Cratanderových margináliách dozvedel iba sprostredkovane a nepresne (napr. z korešpondencie).17 

Obráťme teraz pozornosť ku krakovskému komentáru Prvého listu Quintovi, v predhovore ktoré-
ho Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice napísal, že niektoré Ciceronove listy, najmä tie adresované Attico-
vi, Brutovi a Quintovi sú „také komplikované ... a pre nepriaznivé vplyvy času je ich znenie a zmysel 
na mnohých miestach natoľko prekrútený, že dosiaľ sa nenašiel nik, kto by sa odvážil pristúpiť k ich 
vysvetleniu. ... Giovanni Baptista Pio ... niekoľkokrát prisľúbil, že vydá komentáre k týmto listom, 
a keď som odchádzal z Talianska, istý človek mi hovoril o tom, že tieto komentáre sa práve tlačia 
v Bologni. Či ich však skutočne vytlačili alebo nie, to neviem. Jedno ale viem isto: že v Taliansku 
som videl vychádzať množstvo prvotriednych kníh, o akých som v našich končinách nikdy nechyro-
val. Ja sám by som takisto mohol rekonštruovať a ozrejmiť nejedno miesto v týchto vysoko učených 
listoch, keby som len mal pri sebe svoje knihy, ktoré mi, ako dúfam, čoskoro privezú.“18 Z tejto 
zmienky vyplýva, že Ján Krstiteľ odišiel z Talianska koncom roka 1526 alebo začiatkom roka 1527, 
pretože 31. januára 1527 bolognskí kníhtlačiari Giovanni Battista a Benedetto Faelliovci vytlačili 
Piovo vydanie Ciceronových listov Atticovi a Brutovi aj s komentármi.19 Giovanni Battista Pio však 

17 Nesmelo uvažujeme aj o tretej možnosti, totiž tej, že takisto ako Cratander mohol mať azda aj Ján Krstiteľ z Banskej 
Bystrice k dispozícii niektorý z dnes už stratených rukopisov zaalpskej tradície, ktoré súčasná klasická filológia označuje 
písmenom Y (por. Shackleton Bailey, viii-x). 
18 [Ioannes Baptista Novosoliensis]: Epistola Marci Tvl. C. Ad Q. fratrem, [úvod k] Eiusdem Io. Bap. Novosoliensis, in 
hanc epistolam annotationes: „.. sunt aliquæ tam implicatæ ... multaq[ue] in his loca iniuria temporum sic peruersa & 
deprauata, ut nemo hactenus fuerit, qui ausus sit manum his explicandis admouere. Quamq[uam] Ioannes Baptista Pius . 
. . aliquoties pollicitus est, commentaria sese eas in epistolas æditurum, & dum ex Italia discederem, quidam mihi retulit, 
illa Bononiæ iam tum imprimi. Vtrum autem impressi sint nec ne, ignoro, hoc tamen scio, multos nobiles in Italia ædi, 
esse, & me uidisse libros, de q[ui]bus nihil in his terris audiui. Possem quoq[ue] et ipse tamen, modo libri mei adessent, 
quos propediem allatum iri spero, non pauca illarum eruditissimarum epistolarum loca restituere & enodare.“
19 Cicero, Marcus Tullius: Epistolae ad. T. Pompo. Atticum cum commentariis Io. Batpti. Pii Bono. antea nullibi impres-
sae et ab infinitis mendis per eum castigatae. Bononiae: in aedibus Io. Baptistae: et Benedicti fratris quondam Hectoris
de Phaellis, pridie Kal. Februarias 1527. Názov podľa: Catalogo collettivo delle Biblioteche del Polo SBN di Venezia; 
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac.
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nepublikoval listy Quintovi ani komentáre k nim.20 A keďže moderná klasická filológia (W. S. Watt, 
D. R. Shackleton Bailey a Armandus Salvatore) za autora prvého komentára k Ciceronovým lis-
tom Quintovi považuje Paola Manuzia (1512-1574) – ktorý svoje scholia prvýkrát zverejnil v roku 
1540 –môžeme konštatovať, že náš Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice benátskeho humanistu predbehol 
o dvanásť rokov. Hoci krakovský komentár k prvému listu Ad Quintum fratrem je relatívne krátky 
(25 lem), jednako ho môžeme označiť za pozoruhodný výkon, ak uvážime, že scholia Paola Manuzia 
(1512–1574) z r. 1540 vysvetľujú iba tri miesta z tohto listu (z ktorých sa však ani jedno nenachádza 
medzi tými dvadsiatimi piatimi, ktoré vysvetlil Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice). Ďalší komentár 
k Prvému listu Quintovi, ktorý Manuzio publikoval v roku 1557, je už obsiahlejší – pozostáva z 86 
lem. Komentár Jána Krstiteľa z Banskej Bystrice obsahuje nasledovné lemy:

1. Desyderio nostro & labori tuo) 1, 3
2. Neq[ue] enim eiusmodi partem reip[ublicae] geris, in qua fortuna dominetur) 4, 5
3. Qui aut quod publicani sunt nos summa necessitudine attingunt) 6, 3
4. Nostri consulatus beneficio) 6, 5
5. Sic ut nullum te signum, nulla pictura) 8, 3
6. Tubero Halienus & Cratidius) 10, 6; 10, 10
7. Qui quasi ex cohorte prætoria appellari solent) 12, 3
8. A quibus cum rudis esses)21 12, 7
9. Sit annulus tuus, non ut uas aliquod, sed tanq[uam] ipse tu, non minister alienę uoluntatis, sed 

testis tuę) 13, 3
10. Sit lictor no suę sed tuę lenitatis apparitor) 13, 8
11. Et diuturna seruitute ad nimiam assentationem ęruditi) 16, 4
12. Vt si iter Appia via faceres) 17, 7
13. Vtrum Tralleis an Formias venerint) 17, 8
14. Ex quibus nonnullas simultates cum magna mea læticia susceptas habemus) 19, 6
15. Adiunge[n]da etia[m] facilitas in audiendo) 21, 1
16. His rebus nup[er] Gn[aeus] Octauius iucundiss[imus]) 21, 3
17. Non ad historiæ fidem scriptus) 23, 1
18. Quod iniq[uo] & graui uectigali ędilitioru[m]) 26, 2
19. Sestercium vel sestertius)22 26, 4
20. Quamqu[uam] has querelas hominu[m] nostro[rum]) 26, 7
21. Præterqu[uam] ad templum)23 26, 10
22. Præsertim publicis male redemptis) 33, 7
23. Possunt in pactionibus faciendis non legem spectare censoriam) 35, 3
24. Tum tibi diligentissime esse linguam continendam) 38, 16
25. Vt tanquam boni poetę & actores industrij solent) 46, 1
 

Z dvadsiatich piatich miest, ktoré komentoval Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice, jedenásť nájde-
me aj v Manuziovom komentári z r. 1557. Treba však povedať, že komentáre krakovského huma-
nistu k týmto miestam listu sú nielen obsiahlejšie, ale aj – tak sa vidí – ostrovtipnejšie. Celkom 

20 Dizionario biografico degli Italiani. Volume 84 (2015), s. 90.
21 V základnom texte čítame a quibus, rudis cum esses.
22 V základnom texte sa nachádza len skratka HS.
23 Text lemy nezodpovedá Ciceronovmu zneniu. V základnom texte je u Jána Krstiteľa z Banskej Bystrice iné, štandard-
né znenie.
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osobitnú pozornosť si zasluhuje lema „(praesertim) publicis male redemptis“ (33, 7), ktorú na-
chádzame v obidvoch komentároch. Náš Ján Krstiteľ k tomuto miestu zaujímavo poznamenáva: 
„spomínam si, že v prastarom kódexe, ktorý sa nachádza v Bologni v Chráme sv. Dominika, som 
videl napísané nie ‚male‘, ale ‚magno‘. Okrem toho som počul, že toto miesto rovnako číta aj Ca-
elius Ferrarský [Celio Calcagnini, 1479-1541].“24 A ďalej hovorí, že osobne sa prikláňa k zneniu 
„publicis magno redemptis“,25 pretože ho presviedča „autorita učeného muža, dôveryhodnosť sta-
rého prameňa a jazyková logika latinčiny“,26 a to aj napriek tomu, že všetky vydania obsahujú zne-
nie „publicis male redemptis“. Kritické vydanie Shackletona Baileyho (1985) neuvádza na tomto 
mieste variantné znenie „magno“, z čoho vyplýva, že Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice zaznamenal 
textový variant v bolognskom kódexe, ktorý je dnes už pravdepodobne stratený. 

Stojí za povšimnutie, že dva z 25 komentárov Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice napísal na vý-
slovnú objednávku vzdelancov, medzi ktorými sa v Krakove pohyboval. V komentári k piatej leme 
(pozri v zozname vyššie) poznamenáva: „Toto miesto by som obišiel mlčaním, keby som sa nebol 
dopočul, že istý človek, ktorý mi preukazuje neobyčajnú priazeň, chce, aby som opoznámkoval aj 
toto miesto.“27 Komentár k deviatej leme sa zasa začína týmito slovami: „Niektorým vzdelancom 
sa toto miesto javí ako nejaká veľká Oidipova hádanka, ako [keby bolo] veľmi zamotané a zahalené 
do akejsi temnej hmly. Títo, ako som sa dozvedel, si veľmi želali – keď už som sa podujal vysvetliť 
niektoré pasáže z tohto listu – nech niečo napíšem aj o tomto mieste, aby ho bolo možné ľahšie 
pochopiť.“28 Je skutočne zaujímavé sledovať, ako sa vo vyjadreniach Jána Krstiteľa z Banskej Bys-
trice odzrkadľuje jeho sebavedomie humanistického vzdelanca. V dedikácii vydania Ciceronovej 
reči Pro Marcello opísal Ján Krstiteľ svoj postoj k rečníctvu nasledovne: „... tí, čo sa filozofii a iným 
odborom venujú tak, že pritom zavrhujú poznatky z rétoriky ... sa mi nevidia hodní ani najmenšej 
chvály. Avšak nielen nehodní chvály, ale priam zasluhujúci si ostrú pohanu sú tí, čo sa s takým na-
sadením vyžívajú v rečníckych poučkách, že načisto zanedbávajú, ba ani neuznávajú filozofiu, túto 
vedu o najkrajších skutočnostiach, či iné umenia hodné slobodného človeka. Ani jeden ani druhý 
spôsob štúdia som nikdy neschvaľoval, a to už od ranej mladosti, keď som ešte nemal nikoho vhod-
ného, čiu mienku by som mohol nasledovať. Keď som však bol potom v Taliansku, tento môj názor 
mi svojim úsudkom potvrdili tí najkompetentnejší vzdelanci, v spoločnosti ktorých som sa často 
a s veľkým potešením zvykol pohybovať.“29 V uvedenej pasáži sa Ján Krstiteľ vyjadruje k jednej 

24 [Ioannes Baptista Novosoliensis]: Epistola Marci Tvl. C. Ad Q. fratrem, Annotationes, Præsertim publicis male redem-
ptis: „...recordor me in codice peruetusto qui habetur Bononiæ in templo diui Dominici legisse no[n] male sed magno. 
Præterea hunc locum a Celio Ferrarie[n]si sic legi audiui.“
25 Je zaujímavé, že Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice nezmenil v tomto zmysle znenie základného textu, ani na príslušnom 
mieste neumiestil na margo variant „magno“.
26 [Ioannes Baptista Novosoliensis]: Epistola Marci Tvl. C. Ad Q. fratrem, Annotationes, Præsertim publicis male redem-
ptis: „...doctissimi uiri auctoritas, fides antiquissimi codicis, & ratio latine loquendi...“
27 Ibidem, Annotationes, Sic ut nullum te signum, nulla pictura: „Hunc locum silentio transijssem, nisi hominem quen-
dam non uulgari in me beneuole[n]tia propensum uelle, ut & istu[m] locum annotarem, ad aures meas peruenisset.“
28 Ibidem, Annotationes, Sit annulus tuus etc.: „Locus hic quibusdam litteraru[m] studiosis, uehementer tanq[uam] ali- 
quod œdipodis ænigma, perplexus, & ueluti nube quadam atra obductus videtur. Quos etiam intellexi, non mediocriter 
optare, ut cum & alia ex hac epistola mihi explica[n]da assumpserim, & in hunc ipsum locum nonnihil a me, quo facilius 
percipi possit, æderetur.“
29 Marci Tvl. Ciceronis pro Marco Marcello ad Patres Conscriptos & Caium Caesarem Oratio. Impressum Crocouiae, per 
Mathiam Scharffenbergk. Anno domini, Millesimo Quingentesimo Vigesimo octauo. 30 Maij, [dedikácia] Clarissimo 
atque eruditissimo viro, Domino Francisco Boner: „...qui dum philosophiæ aliarumq[ue] disciplinarum studijs indulgent, 
ita illis indulgent, ut dicendi scientiam omnino repudient, qui quidem mihi nullo modo laudandi uidentur. Illi uero non 
solum non laudandi, uerumetiam magnopere uituperandi, qui præceptis Rhetoricæ tanta incumbunt diligentia, ut philo-
sophiam rerum pulcherrimarum scientiam, & alias artes homine libero dignas, prorsus negligant & contemnant. Qua[m] 
quidem utrorumq[ue] studendi rationem, ab ineunte ætate, cum nullos adhuc harum rerum idoneos haberem iudices, 
nunquam probaui. Cum uero tandem in Italia essem, hanc meam sententiam doctissimorum & prudentissimorum homi-
num, inter quos frequenter & cum summa delectatio[n]e uersari consueueram, iuditia confirmarunt.“
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z hlavných kontroverzií renesančného humanizmu týkajúcej sa vzťahu medzi filozofiou (učenos-
ťou) a rétorikou (jazykovou formou), ktorú definitívne vyriešil až Celio Calcagnini v traktáte Super 
imitatione commentatio (1532), a to tak, že obidve disciplíny predstavil ako také, ktoré nestoja 
v diametrálnej opozícii, ale je veľmi dobre možné navzájom ich zosúladiť.30 Ako vyplýva z citátu, 
Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice tiež zastával názor, že filozofia a rétorika musia byť vo vzájomnej 
rovnováhe. Obzvlášť pozoruhodné je však jeho vyjadrenie, že o správnosti takéhoto postoja bol 
presvedčený „od ranej mladosti“, teda už predtým, ako odišiel do Talianska. Táto zmienka môže 
svedčiť o tom, že aktuálne témy talianskeho humanizmu neboli neznáme ani v prostredí, z ktorého 
Ján Krstiteľ pochádzal. Ciceronianizmus nášho humanistu sa zrkadlí v jeho sebavedomých slovách 
na adresu jedného zo svojich bolognských učiteľov, Giovannino Battistu Pia, o ktorom sa vyjadril 
ako o mužovi, „ktorého síce nemožno veľmi odporúčať pokiaľ ide o spôsob jeho rečníckeho pre-
javu – v čom sa však už do veľkej miery napravil – ale je taký sčítaný a vyniká takými skvelými 
vedomosťami v humanitných vedách, že ho nepochybne môžeme pokladať za ich najväčšieho znal-
ca v súčasnosti.“31 Giovanni Battista Pio, súc žiakom Filippa Beroalda, bol, čo sa týka jazykového 
prejavu, eklektikom so záľubou v archaických a neskorolatinských výrazových formách. Vo svetle 
triumfujúceho ciceronianizmu prvých decénií 16. storočia sa táto pozícia javila už ako nemoderná. 
Nazdávam sa, že viaceré vyjadrenia, ktoré nám Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice zachoval vo svojich 
edíciách, vrhajú veľmi zaujímavé svetlo nielen na jeho osobu, ale aj na charakter humanizmu v poľ-
sko-slovenskom priestore na začiatku 16. storočia.

Záverom môžeme konštatovať, že filologická akríbia Jána Krstiteľa z Banskej Bystrice, ktorú 
môžeme sledovať v jeho vydaní prvého Ciceronovho listu Ad Quintum fratrem a v komentári k ne-
mu, svedčí o vysokej úrovni humanistického vzdelaneckého prostredia v Krakove. Nielen to, Ján 
Krstiteľ z Banskej Bystrice sa svojou edíciou a komentárom zaradil medzi popredných humanis-
tických znalcov Ciceronových listov, vedno s takými osobnosťami, akými boli Giovanni Battista 
Pio či Paolo Manuzio, napriek tomu, že pre súčasnú klasickú filológiu a neolatinistiku je jeho meno 
úplne neznáme. Výskum ciceronianizmu, resp. ciceronovskej recepcie v slovanskom prostredí po-
kladáme za jednu z dôležitých tém z oblasti slovanskej kultúry, k objasneniu ktorých môže vý-
znamnou mierou prispieť úzka spolupráca slavistiky s klasickou a novolatinskou filológiou. 

Ioannes Baptista Neosoliensis and His Commentary on Cicero’s First Letter ad Quintum 
fratrem: A Contribution to Slovak-Polish Humanism

Svorad Zavarský

Ioannes Baptista Novosoliensis (Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice, dates of his birth and death are unknown), a promi-
nent early sixteenth-century humanist philologist coming from present-day Slovakia (Banská Bystrica, Lat. Novoso-
lium), is almost unknown to modern scholarship. He studied at Bologna in the early 1520s where his teachers included 
Giovanni Battista Pio(1473/6–1543) and Lazzaro Bonamico (1477/8–1552). After leaving Italy sometime at the end 
of 1526 or the beginning of 1527, Ioannes Baptista obtained an appointment as a teacher of rhetoric in Cracow where 
he soon gained renown as an outstanding orator. In 1527, he published an edition of Cicero’s De inventione, followed 
by Rhetorica ad Herennium which was then generally attributed to Cicero as well. Shortly thereafter, in May 1528, 

30 Por. Ciceronian Controversies, edited by Joann Dellaneva, English translation by Brian Duvick (The I Tatti Renais-
sance Library 26). Cambridge, MA–London, England: Harvard University Press, 2007, s. xxii-xxiii, xxvii, 140-181.
31 [Ioannes Baptista Novosoliensis]: Epistola Marci Tvl. C. Ad Q. fratrem, [úvod k] Eiusdem Io. Bap. Novosoliensis, in 
hanc epistolam annotationes: „...vir licet genere dicendi non maxime probandus, quod tamen magna ex parte iam emen-
dauit . . . verum tanta & tam aurea earum rerum quæ ad studia humaniora pertinent, lectione & cognitione præditus & 
excellens, ut omnium in ijsdem studijs hac ætate, facile priceps & dici & haberi possit.“



186

Novosoliensis edited Cicero’s speech Pro Marcello, and finally, his critical commented edition of Cicero’s first letter
Ad Quintum fratrem appeared three months later. The present contribution focuses on the last mentioned philological 
achievement of Ioannes Baptista Novosoliensis, an edition comprising both the most modern text and the editor’s notes 
on selected places of the letter. These notes are probably the first humanist commentary ever written on Cicero’s first
letter Ad Quintum fratrem.

Novosoliensis’s edition of Ad Quintum fratrem was preceded by no more than ten earlier printed editions of the 
text of which the first ones were those published in Venice and Rome in 1470. As evidenced by his commentary, he not
only perused several of the previous editions but, while still at Bologna, he also checked old manuscripts for variant 
readings of which one attested by Novosoliensis is nowhere to be found in the modern critical editions of W. S. Watt, 
D. R. Shackleton Bailey, and Armando Salvatore. It means he had at his disposal a textual variant of the First letter Ad 
Quintum fratrem which is now either lost, or has remained unnoticed by modern scholarship. In addition to the main text, 
the Cracow edition of 1528 contains fifteen variant readings explicitly recorded in the margins. Interestingly, Cratander’s 
Basel edition of the same letter, published only five months prior to Novosoliensis’s, equally contains fifteen marginal
notes with variant readings. However, only eleven of the variant readings recorded in the margins of both editions coin-
cide in form and location.

Novosoliensis recorded in the preface to his commentary on Ad Quintum fratrem that at the time of his departure 
from Italy he learned of the intention of his teacher, Giovanni Battista Pio, to publish a commentary on those letters of 
M. T. Cicero that no one had until then ventured to comment on because they were considered very difficult to interpret.
The First letter Ad Quintum fratrem belonged among these. Pio’s commented edition of Cicero’s letters to Atticus and 
Brutus indeed came out of the printing press of the Bolognese printers Giambattista and Benedetto Faelli on 31 January 
1527. This edition, however, included neither Cicero’s letters to his brother Quintus nor any commentary on them. This 
means, in fact, that Novosoliensis’s commentary can be regarded as the first to have been written on the First letter to
Quintus. According to the current state of knowledge (D. R. Shackleton Bailey), the first humanist to have commented
on this letter was Paolo Manuzio (1512–1574) whose scholia from 1540 only include three places from the First letter 
to Quintus. Seen from this perspective, Novosoliensis’s commentary consisting of twenty-five lemmata can be regarded
as a remarkable achievement. And though Manuzio’s later commentary on this letter from 1557 comprised no less than 
eighty-six lemmata, yet we can observe that the eleven places commented on by both scholars were given more extensive 
and more ingenious treatment on the part of the Cracow humanist. 

Ioannes Baptista Novosoliensis’s philological expertise, as attested by his commented critical edition of Cicero’s 
first letter Ad Quintum fratrem, as well as by his other editions, throws an interesting light on the early sixteenth-century
humanist culture in Lesser Poland and Slovakia. We can see that in this geographical area, at least in the case of Novoso-
liensis, the local trends in scholarship did not lag behind the more advanced centres of Humanism. The Cracow humanist 
originating from Slovakia distinguished himself as an early expert on the letters of Marcus Tullius Cicero, together with 
such scholars as Giovanni Battista Pio and Paolo Manuzio. Yet nowadays his name is totally unkown to both classical 
philology and Neo-Latin studies. 

The history of Ciceronianism in Slavonic countries can undoubtedly be considered a promising area of research in 
which the combined approach of Slavistics and Neo-Latin philology is capable of producing innovative results. Such  
a combined approach is currently being implemented through the research project ‘Nexus Slavorum Latini: Inter-Sla-
vonic Relationships and Parallels as Mirrored in Neo-Latin Literature in the 16th to 19th Centuries’ (VEGA 2/0047/16) 
conducted at the Ján Stanislav Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava.
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PETER ZUBKO∗

Poľsko-uhorské súvislosti v dejinách uniatov1

ZUBKO, P.: The Polish-Hungarian Context in the History of the Unites Believers. Slavica Slovaca, 53, 2017, No. 
3-4, pp. 187-204 (Bratislava).

This article compares the union between the Catholic Church and the Orthodox Church in Poland and Hungary. The 
Union closed in Brest city, Poland (1596), influenced the closure of the Union in the Uzhhorod city, Hungary (1646). The
mutual comparison of the two unions shows a great deal of differences in the genesis of the unions and in their further 
development. The Polish Union has all the attributes of a classic Church Union, the Hungarian Union from 1646 has the 
attributes of a simple personal union. The Polish Union was guaranteed by the Church hierarchy, the king and the pope; the 
Hungarian Union had a private character between several Presbyters and the Bishop of the Latin Rite of Eger. In the case 
of Hungary, this was not a one-off event, but the process that was repeated in some years. A further comparison of both 
environments shows that, in Poland, latinization and polonization developed largely in the wake of the Union. In Hungary, 
this process took place much later, after the establishment of the Mukacheve Greek Catholic Bishopric (1771). Until then, 
the Union was inspired by cultural events from the Polish unites believers and Church to cope with the Latin clergy.

The Brest Union (1596), the Uzhhorod Union (1646), Latin-Byzantine Relations, Church History.

V dejinách medzi Východom a Západom existuje celý rad udalostí, ktoré sa formálne 
udiali na pozadí dvoch veľkých cirkví (byzantskej a latinskej) a ich dedičov, ale obsahom 
boli kultúrne napätia a z toho vyplývajúce predsudky. V európskych a rovnako v slovenských 
dejinách je zjavný kultúrny dualizmus: západný (rímsky, rímsko-germánsky, latinský) 
a východný (byzantský, grécko-slovanský); obidve kultúry sú plodom stredoveku a sú 
súbežné. Jaroslav Bidlo to vyjadril slovami: „…stalo se náboženství střediskem všeho 
kulturního života a život náboženský stal se totožným s životem kulturním – náboženství 
stalo se samo kulturou.“2

V novovekom Poľsku i Uhorsku žili v jednej krajine katolícki a pravoslávni kresťania. 
Od rozdelenia kresťanstva v roku 1054 obidve cirkvi hľadali vzájomné cesty zblíženia. 
Najčastejšie bol volený spôsob únie. Je známych niekoľko negociácií, ktoré mali smerovať, 
alebo aj vyústili do konkrétnej únie, napr. medzi pápežom Paschalom II. (1099-1118) 
a byzantským cisárom Alexom Komnenom v roku 1112, cisárovým vnukom Emanuelom 
(1143-1180) a pápežom Eugenom IV. († 1153), Hadriánom IV. († 1154) a Alexandrom III. 
(† 1181), prísľub únie za byzantského cisára Alexa IV. v roku 1203, v polovici 13. storočia 
na Cypre, za Paleológov a pápeža Gregora X. († 1282) bola uzavretá únia na Lyonskom 
koncile v roku 1274, v roku 1439 bola prijatá únia na Florentskom koncile.3 Dialóg o únii na 

∗ Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD., Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 
841 04 Bratislava
1 Štúdia je súčasťou riešenia projektu APVV-14-0029 CyrSlav Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia.
2 Bidlo, Jaroslav: Kultura byzantská, její vznik a význam. Praha: Jos. R. Vilímek, 1917, s. 3-4, 30.
3 Szaraniewicz, Izydor: Kościelna Unia na Rusi i wpływ jej na zmianę społecznego stanowiska świeckiego duchowieństwa 
ruskiego. Lwów: Nakładem autora, 1899, s. 1-2.
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Cypre, Lyone, či Ferrare a Florencii bol vyvolaný priamou osmanskou hrozbou, v čom bol 
už zárodok neúspechu.4

Myšlienka o únii ako modeli obnovenia kresťanskej jednoty má svoj pôvod na Západe,5 ktorý mal 
zapáleného zástancu idey únie s celou pravoslávnou cirkvou v osobe pápeža Gregora XIII. (1572-
1585), ktorý v roku 1573 zriadil Kongregáciu pre Grékov na čele s kardinálom G. A. Santorom; 
do novogréčtiny bol preložený Rímsky katechizmus a dokumenty Tridentského koncilu a v roku 
1576 boli odoslané na Východ. Gregor XIII. v súvislosti so spomenutými plánmi otvoril v Ríme 
východné kolégiá: grécke (1575), maronitské a arménske (1577). Klerickí a laickí absolventi mali 
potom na Východe pracovať pre myšlienku cirkevnej únie. Pápež vyčlenil pre grécku liturgiu rímsky 
kostol sv. Atanáza, v roku 1580 poslal do Carihradu biskupa Petra Cedoliniho, aby začal dialóg 
s ekumenickým patriarchom Jeremiášom II. (1572-1579, 1580-1584, 1586-1596). O tri roky neskôr 
(1583) vyslal biskupa Leonarda Abela k východným patriarchom jakobitov, chaldejcov a dvoch 
arménskych patriarchátov. Napokon v roku 1581 na žiadosť cára Ivana Hrozného sa pápež ujal 
mierových rozhovorov medzi Moskovským veľkokniežatstvom a Poľskom, preto poslal na Východ 
schopného diplomata Antona Possevina SJ (1533/4-1611), a to v nádeji, že sa Rusko prikloní 
k myšlienke cirkevnej únie, čo pápež osobitne zdôraznil v liste cárovi Ivanovi (august 1581).6

Prvá uhorská únia bola uzavretá v Ríme v roku 1611 a nazýva sa Marčianska únia. Pôvodne 
pravoslávny biskup Simeon Vratanja sa stal prvým uniatskym biskupom Srbov na území 
Chorvátska, Slavónie, Uhorska a Kraňska. Biskup z Marče v roku 1673 inicioval ďalšiu 
úniu uzavretú s balkánskymi (srbskými) obchodníkmi v Komárne. Na konci oslobodzovacej 
vojny (1688-1690) uzavreli Srbi na niekdajšom osmanskom území ďalšie dve únie: v Srieme 
a Päťkostolí. Po pasívnom prisťahovalectve tieto únie pretrvali len do polovice 18. storočia. 
Oveľa významnejšie boli únie medzi Rusínmi na severovýchode Uhorska, kde dôležitú úlohu 
zohrali baziliáni. Prvý pokus sa odohral v roku 1612 v Krásnom Brode. Przemyśliansky biskup 
Atanáz Krupecký sa o ňu pokúsil pri posviacke kostola, no celý zámer sa skončil násilnosťami 
a únia nebola uzavretá. Neúspechom sa skončili aj tajné rokovania mukačevského biskupa 
Bazila Tarasoviča (1633-1670) s jágerským biskupom, ktorý úniu prijal 12. septembra 1642;7 
po prezradení jeho úmyslov ho zemepán Juraj I. Rákoci dal uväzniť. Až Užhorodská únia z roku 
1646 pretrvala. Po roku 1664 boli nanovo definované podmienky únie, ktorá sa rozšírila medzi 
všetkých Rusínov okrem Marmarošskej stolice, ktorá patrila Sedmohradskému kniežatstvu, ktorá 
sa pridala k únii v roku 1721. V Sedmohradsku v roku 1697 dve synody vyhlásili úniu, proti ktorej 
rázne vystúpil jeruzalemský patriarcha, ale v roku 1700 nový biskup na synode v Gyulafehérvári 
slávnostne vyhlásil úniu. Rumuni v Biharskej stolici sa zjednotili až v nasledujúcom storočí.8

Brestská únia (1596) bola zmluvou medzi pravoslávnou a katolíckou cirkvou v poľsko-
litovskom kráľovstve, ktorou vznikla uniatska cirkev. Patrí medzi najvýznamnejšie a najznámejšie 

4 Belejkanič, Imrich: Unionizmus ako ekleziologický problém. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej 
univerzity v Prešove, 1999, s. 43-44.
5 Belejkanič, Imrich: Unionizmus ako ekleziologický problém, s. 43; porov. Horkaj, Štefan – Pružinský, Štefan: 
Pravoslávna cirkev na Slovensku v 19. a 20. storočí. Ľudia – udalosti – dokumenty. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká 
fakulta, 1998, s. 38; porov. Farrugia, Edward G.: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. Olomouc: Refugium 
Roma-Velehrad, 2010, s. 924-925.
6 Pastor, Ludwig: Geschichte der Päpste 9. Freiburg 1928, s. 179-181, 708, 737-738, 743-745; Kumor, Bolesław: Geneza 
i zawarcie unii brzeskiej. In Łużny, Ryszard – Ziejki, Franciszek – Kępiński, Andrzej (red.).: Unia brzeska: geneza, 
dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich. Praca zbiorowa. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców 
Prac Naukowych „Universitas“, 1994, s. 26.
7 Hadžega, Vasil: Přehled církevních dějin na Podkarpatské Rusi. In Zatloukal, Jaroslav (ed.): Podkarpatská Rus. 
Bratislava: Klub přátel Podkarpatské Rusi v Bratislavě, 1936, s. 275. (s. 270-278).
8 Kónya, Peter a kol.: Dejiny Uhorska (1000 – 1918). Bratislava: Citadella, 2014, s. 371-373.
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cirkevné únie a v prostredí stredovýchodnej Európy mala (prinajmenšom morálny) vplyv na 
susedné regióny. Do istej miery bola v Uhorsku vzorom pre rozličné uniatske hnutia (pokusy), 
ktoré neuspeli, až po úspešnú Užhorodskú úniu (1646). V literatúre sa obidve udalosti často 
dávajú do vzájomnej súvislosti, hoci nešlo o priamu kauzálnu súvislosť, ale o morálny vzor, ktorý 
sa skutočne spomína v súdobých prameňoch, ale len v tom zmysle, že únia je možná a užitočná, 
že môže skutočne fungovať. V nazeraní na Užhorodskú úniu pretrvávajú isté anachronické 
predstavy, ktoré vychádzajú z idealistickej predstavy, že Užhorodská únia v jednej chvíli – akoby 
hneď a úplne – zmenila starý stav na terajší. Tieto názory sa na prvý pohľad javia ako logické, 
že proces vzniku Užhorodskej únie bol podobný ako pri Brestskej únii alebo iných cirkevných 
úniách, ktorých výsledkom bola konkrétna únia na spôsob zmluvy, kde sa dohodli vzájomné 
podmienky. Ak urobíme komparáciu, hneď sa ukazuje toľko nezhôd, že oprávnene priťahujú 
pozornosť a kritiku. Autori sa tieto rozpory snažili vysvetľovať rozličnými hypotézami, ktoré sa 
potom rozšírili, ale nie sú uspokojujúce. Rozdielov v genéze a následnom vývoji Užhorodskej 
únie v porovnaní napr. s Brestskou úniou je relatívne dosť, čo už nemožno pokladať za náhodu 
alebo výnimku, a preto aj rozšírené interpretácie týchto nezhôd treba kriticky spochybniť a nájsť 
ich reálnejšie vysvetlenie, ktoré bude bližšie objektívnej pravde. Povinnosťou historikov je 
hľadať historickú pravdu. Tento príspevok je príspevkom do vedeckej diskusie.

Užhorodská únia je dôležitá udalosť, pretože sa všeobecne pokladá za začiatok gréckokatolíckej 
cirkvi. Tradične sa uvádza, že išlo o dohodu uzavretú 24. apríla 1646 na drugetovskom hrade 
v Užhorode, keď šesťdesiati traja pravoslávni presbyteri konvertovali na katolicizmus, „pričom 
si (táto cirkev – pozn. PZ) ponechala cirkevnoslovanský liturgický jazyk, byzantskú liturgiu, 
východnú cirkevnú disciplínu, teológiu, spiritualitu i cirkevné právo. Medzi podmienkami únie 
bolo aj zrovnoprávnenie duchovenstva východného obradu (gréckokatolíckeho) s katolíckym 
duchovenstvom, pokiaľ ide o poberanie cirkevného desiatku. […] Roku 1699 potvrdil 
Užhorodskú úniu aj Leopold I.“9

Avšak Užhorodská únia bola proces, a to dlhodobý a zložitý, ktorý prešiel krízou 
a niekoľkonásobným obnovením v rokoch 1649, 1652, 1726-1727 i 1968. Konštatovanie 
pravoslávnych, že „únia je výsledkom snáh rímskeho katolicizmu politickými prostriedkami 
donútiť pravoslávnych kresťanov podriadiť sa pápežskej nadvláde a jurisdikcii,“10 nezodpovedá 
historickej pravde, pretože východní kresťania sa sami rozhodli obnoviť jednotu s katolíckou 
cirkvou, aj keď za jej vznikom stál primárne útek spod kalvínskej dominancie,11 ktorá bola ešte 
výraznejšia v Sedmohradsku.12 Expanzívna politika rímskeho katolicizmu je zrejmá v Poľsku 
v prípade Brestskej únie, no nie v Uhorsku v prípade Užhorodskej únie, ba tu je v počiatkoch 
únie zjavná istá pasivita vysokého uhorského katolíckeho kléru. Ekonomické dôvody pre vznik 
únie v roku 1646 neboli primárne, ale čoskoro začali zohrávať dôležitú úlohu; to, že sa ich dlho 

9 Bada, Michal: Slovenské dejiny II. 1526 – 1780. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2017, s. 125.
10 Zozuľak, Ján: Vplyv unionizmu na odklon od svätootcovskej tradície a návrat k štúdiu diel svätých otcov. Prešov: 
Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2000, s. 12.
11 V 17. a v 18. storočí existovali kalvínske zbory, ktoré vizitátori označovali ako rusínske: Jankovce, Lieskovec, Ľubiša, 
Ohradzany, Udavské, Zbudské Dlhé, všetky mali aj fílie (Kónyová, Annamária – Kónya, Peter: Kalvínska reformácia 
a reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16. – 18. storočí. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010, 
s. 166-167; Kónya, Peter: Spolužitie dvoch smerov reformácie v hornom Uhorsku do založenia cirkvi. In Kónya, Peter 
– Kónyová, Annamária (eds.): Od reformácie po založenie cirkvi. K 400. výročiu synody v Spišskom Podhradí. Prešov: 
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 152; Kónyová, Annamária: Kapitoly k dejinám reformovanej cirkvi na 
východnom Slovensku. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 57; Kónya, Peter: K pôvodu maďarských 
Gréckokatolíkov na Zemplíne. In Coranič, Jaroslav – Šturák, Peter (eds.): Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle 
výročí. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 44-57).
12 Porov. Kónya, Peter a kol.: Dejiny Uhorska, s. 369, 372-373.
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nedarilo naplniť, svedčí o západnej pasivite a že celej záležitosti bol ponechávaný spontánny 
priebeh, nech by sa ujala, alebo neujala. Ani rímskokatolícke farnosti na severovýchode Uhorska 
sa ekonomicky nemali výrazne lepšie než uniatske; ich vyššia životná úroveň nezávisela od nich 
samých, ale od ich patrónov a až sekundárne od ekonomickej sily obyvateľov týchto farností. 
Spôsob základného prežitia domácností a rodín bol podobný bez rozdielu obradovej príslušnosti, 
prosperita sa odvíjala od bonity prostredia, geografickej polohy, ale najmä od šikovnosti, 
disciplinovanosti, čo sa viaže na charakterové vlastnosti, nie na vieru.

Ako prvý metódu komparácie medzi spomenutými úniami urobil významný slovenský 
národovec a kňaz Košického biskupstva Jonáš Záborský (1812-1876) vo svojom článku z roku 
1870,13 ktorý nie je všeobecne známy, pretože naň nikto nenadviazal, lebo pre rímskokatolícke 
prostredie táto téma nebola dôležitá. Autor síce nemal k dispozícii dnešnú pramennú bázu, ale jeho 
záujem o kresťanský východ bol pochopiteľný, pretože ako historik venoval pozornosť prítomnosti 
východného obradu v stredoveku na Veľkej Morave a v Uhorsku.14 Je to jediný pohľad z latinskej 
strany priamo z prostredia, kde žili/žijú dedičia Užhorodskej únie. Všetky ostatné doterajšie 
prístupy k téme sa odvíjali od názorov, ktoré vytvorili autori gréckokatolíckeho pôvodu. Táto línia 
je pochopiteľná, utvárala sa po stáročia, ešte v časoch, keď všetci veriaci východného obradu boli 
gréckokatolíci. Po násilnom obnovení pravoslávia na východnom Slovensku v 20. storočí sa začali 
objavovať aj typické pravoslávne pohľady, ktoré však nesú príznak názorového importu, ktorý je 
plný historických anachronizmov a predsudkov, ktoré nevychádzajú z poznania skutočnej genézy 
a vývoja Užhorodskej únie, ale z dogmatiky, z ekleziologického hľadiska vlastnej soteriologickej 
exkluzivity a z predpokladov, že Užhorodská únia je absolútnym pendantom Brestskej únie.

V poľskej i slovenskej historiografii existujú viaceré samostatné monografie, zborníky a štúdie 
na túto tému, a to od rozličných autorov, ktorí preferujú vlastný konfesionálny pohľad a do istej 
miery aj národný pohľad. Skutočnú analyticko-syntetickú komparáciu urobil Walerian Bugel,15 
no predmetom jeho prístupu bolo primárne ekleziologické hľadisko, aj keď sa musel oprieť o jeho 
historické východiská. Medzi pravoslávnymi autormi sa tejto téme venovali v chronologickom 
poradí títo známejší autori: P. Popradov,16 Imrich Belejkanič,17 Ján Zozuľak,18 Václav Ježek,19 
Ján Šafin20 a Miroslav Ščerbej;21 medzi gréckokatolíckymi: Joanikij Bazilovič,22 Michal Lučkaj,23 

13 Záborský, Jonáš: Únia na Litve a v Uhrách. In: Letopis Matice slovenskej 7 (1870), zv. 2, Pauliny-Tóth, Viliam (ed.). 
Turčiansky Svätý Martin: Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok, s. 11-15.
14 Porov. Záborský, Jonáš: Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových. Vypravuje Jonáš Záborský. 
1875. Bratislava: Slovart, 2012, XXVIII + 708 s.
15 Bugel, Walerian: Ekleziologie užhorodské unie a jejích dědiců na pozadí doby. Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci, 2003, s. 189-220.
16 Popradov, P.: Podkarpatoruské pravoslaví. In Zatloukal, Jaroslav (ed.): Podkarpatská Rus. Bratislava: Klub přátel 
Podkarpatské Rusi v Bratislavě, 1936, s. 280-283.
17 Belejkanič, Imrich: Unionizmus ako ekleziologický problém; Belejkanič, Imrich: Ortodoxia – pravoslávie v strednej 
Európe v 17. storočí. In Kónya, Peter (ed.): Konfesionalizácia na Slovensku v 16. – 18. storočí. Prešov: Vydavateľstvo 
Prešovskej univerzity, 2010, s. 183-191.
18 Zozuľak, Ján: Vplyv unionizmu, op. cit.
19 Ježek, Václav: Pravoslaví, Řím a církevní unionismus. Gorlice: ELPIS, 2012.
20 Šafin, Ján: Únia ako forma katolizácie v poľsko-litovskom kráľovstve na prelome 16. – 17. storočia. In Kónya, Peter 
(ed.): Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2013, s. 320-332.
21 Šafin, Ján – Ščerbej: Dejiny Brestlitovskej únie. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016.
22 Bazilovič, Joanik: Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku. Bizoňová, Monika – Coranič, Jaroslav (eds.). Prešov: 
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, 480 s.
23 Užhorodský farár Michal Lučkaj napísal dejiny „biskupstva Mukačevského… pre učených a k tomu že je najpríhodnejšia 
reč latinská“ (Nosák, Bohuš: Listy z neznámej zeme k L… In Eliáš, Michal (zost.): Z cestovných denníkov štúrovcov. 
Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010, s. 86-87), primárne neboli určené pre Rusínov.
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Anton Hodinka,24 Michal Lacko SJ,25 Cyril Vasiľ SJ,26 Jaroslav Coranič,27 Andrej Škoviera,28 
Tamás Véghseő;29 medzi rímskokatolíckymi: Jaroslav Vystrčil,30 Peter Šoltés;31 prehľady 
teologické, historické a kultúrne priniesli Walerian Bugel,32 Ján Adam33 a Peter Žeňuch34 a zjavné 
rozdiely v prístupe majú domáci slovenskí historici Ján Benko,35 Leon Sokolovský,36 Ondrej 
R. Halaga37 a emigranti, ako už spomenutý Michal Lacko SJ, ktorý svoje názory prezentoval 
v Ríme a osvojil si ich aj pápež Ján Pavol II.38 Mnohí ďalší autori sa venovali parciálnym témam 
súvisiacim s Užhorodskou úniou, jej dedičstvom a špecifikami.39

24 Hodinka, Antal: A Munkácsi Görög szert püspökség okmanytára. Ungvár: Szerzö kiadása, 1911.
25 Lacko, Michal: Užhorodská únia karpatských Rusínov s katolíckou cirkvou. Košice: Centrum spirituality Východ – Západ 
Michala Lacka v Košiciach, 2012, 264 s.; Lacko, Michal: Náčrt dejín gréckokatolíkov. In: Most, 1966, roč. 13, č. 3-4, s. 125.
26 Vasiľ, Cyril: Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii 
v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví. Trnava: Dobrá kniha, 2000, 285 s.; Vasiľ, Cyril: Gréckokatolíci. 
Dejiny – osudy – osobnosti. Košice: Byzant, 2000, 144 s.
27 Coranič, Jaroslav: Z dejín gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. České Budějovice: Sdružení sv. Jana Nepomuckého 
při biskupství českobudějovickém – Centrum církevních dějin a dějin teologie Teologické fakulty Jihočeské univerzity, 
2014, 526 s. Aj napriek rozsiahlosti práce v nej niet ani zmienky o období existencie Mukačevského vikariátu (1646 
– 1771), a autor sa tiež nevenoval významnej problematike latinsko-byzantského súžitia v tomto období, ktoré priamo 
viedlo k erigovaniu Mukačevského gréckokatolíckeho biskupstva.
28 Škoviera, Andrej: K problematike identity východných katolíckych cirkví. In Lichner, Miloš – Marinčák, Šimon 
– Žeňuch, Peter (zost.): Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva II. Bratislava: Dobrá 
kniha, 2013, s. 169-178.
29 Véghseő, Tamás – Nyirán, János: Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan instrukciója az Egri Egyházmegye területén 
élő görögkatolikusok számára, 1749. 19. századi kéziratos görögkatolikus szerkönyvek Nyírgyulajból és Fábiánházáról. 
Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2012, 288 s.
30 Vystrčil, Jaroslav: Křesťanský východ. Olomouc: MCM, 1992, s. 20-23.
31 Šoltés, Peter: Reflexia Slovákov byzantsko-slovanského obradu v slovenskej historiografii ako príklad historickej 
interpretácie. In Doruľa, Ján (ed.): XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane. Príspevky slovenských slavistov. 
Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický kabinet SAV, 2003, s. 243-267; Šoltés, Peter: Tri jazyky, štyri konfesie. 
Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši. Bratislava: Historický ústav SAV, 2009, 232 s.; Šoltés, 
Peter: Sociálna emancipácia a disciplinarizácia gréckokatolíckeho duchovenstva v 18. storočí. In Coranič, Jaroslav (ed.): 
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí III. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, s. 257-270.
32 Bugel, Walerian: Ekleziologie Užhorodské unie, 276 s.
33 Adam, Ján: Pravoslávni, uniáti, gréckokatolíci v procese konfesionalizácie. In: Konfesionalizácia na Slovensku v 16. 
– 18. storočí, s. 192-207.
34 Žeňuch, Peter: Medzi východom a západom. Byzantsko-slovanská tradícia, kultúra a jazyk na východnom Slovensku. 
Bratislava: Veda, 2002, 288 s.; Žeňuch, Peter: Gréckokatolícke cyrilské rukopisné spevníky 18. – 19. storočia v kontexte 
slovenskej kultúry. In Jaroslav – Šturák, Peter (eds.): Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí. Coranič, 
Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 64-85; Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi slovanským 
Východom a Západom. Žeňuch, Peter (ed.). Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický ústav Jána Stanislava 
SAV, 2013, 130 s.; Žeňuch, Peter: Kultúrne kontexty cirkevnoslovanského písomníctva na Slovensku a cyrilo-metodské 
dedičstvo. In Lichner, Miloš – Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter: Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-
metodského dedičstva I. Bratislava: Dobrá kniha, 2013, s. 51-90; Žeňuch, Peter: K dejinám cyrilskej písomnej kultúry 
na Slovensku. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, 176 s.
35 Benko, Ján: Osídlenie severného Slovenska. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1985, s. 174-178, 231-238, 
264-274.
36 Sokolovský, Leon: Správa stredovekej dejiny na Slovensku. Bratislava: AEP, 2002, s. 123-144.
37 Halaga, Ondrej R.: Slovanské osídlenie Potisia a východoslovenskí gréckokatolíci. Košice: Svojina, 1947, 135 s.
38 Zubko, Peter: Kult svätých Cyrila a Metoda v tradícii latinskej cirkvi. Vybrané kapitoly cyrilo-metodského kultu. 
Ružomberok: Verbum, 2014, s. 109, 207-208; Šoltés, Peter: Reflexia Slovákov byzantsko-slovanského obradu, s. 265.
39 Prokipčáková, Mária: Osobnosť Jána Juhaseviča Skliarskeho (1741-1814) v kontexte kantorskej a pisárskej praxe 
v karpatskom prostredí. In: Malé osobnosti veľkých dejín – Veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej 
regionalistike. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, 
2017, s. 59-81; Prokipčáková, Mária: Prejavy medzikultúrnych vzťahov Východu a Západu v irmologionovej tvorbe 
18. storočia v Mukačevskej eparchii. Na príklade vybraných prameňov. In Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (eds.): 
Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Monotematický súbor štúdií. 
Košice – Bratislava: Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej 
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Za jednu z vážnych príčin unionizmu sa považuje odlišné sociálne a právne postavenie 
pravoslávnych obyvateľov. Pravoslávni autori dnes vidia v unionizme nielen ekleziologický, 
ale predovšetkým sociálny a spoločenský problém, že nebezpečenstvo vplyvu únie privádza 
západný spôsob myslenia a života, chápanie a prežívanie duchovných hodnôt kresťanstva,40 čo 
je do istej miery anachronizmus a reakcia na súčasnú sekularizáciu, čím sa vyhraňujú nielen voči 
latiníkom, ale najmä voči uniatom; podobné názory sa objavujú aj na gréckokatolíckej strane, kde 
sa tento jav nazýva latinizácia,41 čím sa vyhraňujú najmä voči rímskokatolíkom. Obidve strany 
používajú odlišnú metodológiu v argumentácii a zdôrazňujú odlišné akcenty. Sociálne problémy 
zaiste mali svoju vážnosť, no tento motív je v teologickej argumentácii nízky. Sociálne problémy 
sú zjavné práve v poľskom prostredí, kde sa pravoslávna cirkev menila na sedliacku, pretože 
pôvodne pravoslávna aristokracia konvertovala na katolicizmus, ubúdala, čím sa poľskí uniati 
menili na cirkev sedliakov. Aj uhorskí rusnáci kultúrne zaostávali, z čoho vyplývalo výrazne 
odlišné postavenie oproti katolíckej cirkvi. Nešlo o krízu spirituality, tá bola len odlišná od 
západnej, sama je mimoriadne hlboká (liturgia, ikony),42 pravoslávne obyvateľstvo malo vlastnú 

univerzity Bratislava – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, s. 123-151; Prokipčáková, Mária: Irmologion Jána 
Juhaseviča Skliarskeho (poznámky k rukopisu z rokov 1784-1785). In: Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 2, s. 165-170; 
Strýčková, Mária: Z glosára k cirkevnoslovansko-latinskému výkladu liturgie v prostredí cirkvi byzantského obradu 
na Slovensku. In: Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou, s. 18; Strýčková, Mária: Ideový stret latinskej  
a cirkevnoslovanskej obradovej terminológie v diele Juraja Joannikija Baziloviča. In: Zbrojne i ideologiczne konflikty
w dawnym piśmiennictwie Słowian i ich echa w nowszej kulturze. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne. Tom. 11. 
Kraków: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wydawnictwo «Scriptum» Tomasz Sekunda, 
2015, s. 269-286; Vašíčková, Svetlana: O jazyke evangelskich perikop učiteľnych evangelij karpatskogo regiona.  
In: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét 
slavistov, 2017, s. 133-140; Vašíčková, Svetlana: Reakcija na process latinizaciji, otražennaja v tekstach Ugljanskich 
rukopisej. In: Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku, s. 153-170; Vašíčková, Svetlana: Cyrilské 
rukopisy karpatskej proveniencie ako zdroj etnolingvistického výskumu. In: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. 
Zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov 
– Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike – Institut za blharski ezik „Prof. Ljubomir Andrejčin“ pri 
BAN, 2017, s. 271-276; Vašíčková, Svetlana: Dva rukopisy z konca 17. storočia z Marmaroša. In: Slavica Slovaca 51 
(2016), č. 2, s. 155-164; Wilšinská, Ľubomíra: Byzantsko-slovanská mníšska tradícia pod Karpatmi z pohľadu latinskej 
literárnej kultúry. In: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Žeňuch, Peter – 
Zubko, Peter et alii (eds.). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 
119-132; Wilšinská, Ľubomíra: Stret východnej a západnej teológie v diele Imago Vitae Monasticae (Cassoviae, 1802) 
od Juraja Joannikija Baziloviča OSBM. Teologicko-jazykové príklady. In: Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi  
s latinskou v Uhorsku, s. 171-192; Wilšinská, Ľubomíra: La testimonianza della tradizione bizantino-slava in 
Slovacchia tratta dall’opera ascetica Imago Vitae Monasticae (Cassoviae, 1802) di Juraj Joannikij Bazilovič OSBM. 
In Slovak Studies. Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma. Roma: Rubbettino II (2016), n. 1-2/2016, s. 39-47; 
Wilšinská, Ľubomíra: Asketický spis Imago Vitae Monasticae (Cassoviae, 1802) od Juraja Joannikija Baziloviča OSBM. 
Interpretácia vybraných častí diela. In: Historický zborník. Martin: Matica slovenská, 2016, roč. 26, č. 2, s. 77-84; 
Žeňuchová, Katarína: Folklórna próza v cyrilských písomnostiach slovensko-ukrajinských pohraničných oblastí. In: 
Slavica Nitriensia. Časopis pre výskum slovanských filológií, 2015, roč. 4, č. 1, 45-57; Žeňuchová, Katarína: Biblická 
próza v cyrilských rukopisných zborníkoch a ich vzťah ku kánonickým textom (na príklade litmanovských rukopisov). 
In: Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku, s. 105-122; Žeňuchová, Katarína: Stav a perspektívy 
etnolingvistického výskumu na Slovensku. In: Žeňuchová, Katarína – Кitanova, Мaria – Žeňuch, Peter: Jazyk a kultúra 
v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 
– Slovenský komitét slavistov – Institut za balgarski ezik „Prof. Ľubomir Andrejčin“ – Veľvyslanectvo Bulharskej 
republiky v Slovenskej republike, 2017, s. 11-18.
40 Zozuľak, Ján: Vplyv unionizmu, op. cit., s. 7.
41 Škoviera, Andrej: Stretnutie východnej a západnej teológie v spevníku J. Juhaseviča z roku 1811. In Doruľa, Ján (ed.): 
Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15. – 19. storočia. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2002, 
s. 403-421; Škoviera, Andrej: Latinizácia, jej príčiny a okolnosti. S osobitným zreteľom na prostredie Mukačevskej 
eparchie. In: Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku, op, cit., s. 219-248.
42 Kimsza, Radosław: Duchowość chrześcijańskiego Wschodu fundamentem teologii Kościoła greckokatolickiego. In: Śladami 
unii brzeskiej. Dobrowolski, Radosław – Zemło, Mariusz (red.). Lublin – Supraśl: Wydawnictwo KUL, 2010, s. 17-25.
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právnu tradíciu (rozvíjala sa na valašskom práve),43 na ktoré sa viazala jedinečná vlastná kultúra 
a zvyky.44 Podstata problému spočívala v zaostávaní regiónu, najmä tam, kde toto obyvateľstvo 
vytváralo kompaktné a uzavreté regióny. Väčšinou išlo o starobylé panstvá, za rozvoj ktorých 
niesli zodpovednosť miestni zemepáni. Zásadný problém spočíval v tom, že táto aristokracia 
nebola pravoslávna, ale dominantne kalvínska, a práve za jej vlády v prvej polovici 17. storočia 
došlo k prehĺbeniu zaostalosti východných kresťanov, pretože kalvíni trvali na pokalvínčení, 
ale Rusíni si dlhodobo držali vlastnú identitu.45 To malo za následok, že vzdelanosť medzi 
pravoslávnymi bola nízka, tradične sa viazala na zahraničné centrá (z toho neskôr vznikli 
problémy súvisiace s vylúčením ich nárokov), kde sa vzdelanie získavalo; kalvíni pritom mali 
plodné a vplyvné vzdelanostné centrá v Uhorsku (Debrecín, Blatný Potok, Pápa, Šamorín, 
Komárno), čím sa zo stredoveku posunuli do novovekej periódy, kým život pravoslávnych stále 
vyzeral ako v zašlých časoch.

Klasický stereotypný pohľad, ktorý vysvetľuje, že Užhorodská únia bola v severovýchodnom 
Uhorsku to isté, čo Brestská únia v Poľsku, uvádza napr. Peter Kónya:

„Aj tieto skutočnosti, spolu s ďalekosiahlymi rekatolizačnými ambíciami uhorskej katolíckej 
cirkvi, sa stali hlavnými príčinami osobitého javu uhorského náboženského vývinu, cirkevných 
únií. Záujem na únii mala tak katolícka hierarchia, katolícki magnáti, ako zemepáni ortodoxného 
obyvateľstva i samotné ortodoxné kňazstvo, v snahe dostať sa na úroveň katolíckeho, pri udržaní 
osobitostí východného obradu, v neposlednom rade aj z obavy pred katolizáciou. Z týchto dôvodov 
došlo v priebehu 17. storočia na rôznych miestach Uhorska k uzavretiu únie medzi katolíckou 
a ortodoxnými cirkvami. Podobne ako v prípade prvej únie v Breste z prelomu storočí, aj tieto sa 
uskutočnili medzi svetskou mocou, katolíckou hierarchiou a ortodoxným kňazstvom.“46

Brestská únia bola prirodzeným výsledkom a zavŕšením tamojšieho historického vývoja.47 
Presadenie únie pod Karpatmi nebolo ľahké a narážalo na rezistenciu, ktorá na dlhý čas našla 
oporu v pravoslávnom biskupovi v Marmaroši. Podľa Michala Lučkaja rezistenciu znásoboval 
neustály a nekontrolovaný príchod nových pravoslávnych veriacich zo „schizmatických 
končín“ Poľska, podporovaný mníchmi, ktorí sa medzitým oženili, a dokonca boli podporovaní 
pravoslávnymi biskupmi:

„Multi ex Polonia, et partibus Schismaticorum, nec Sacerdotes, sed Laici subintrarunt – 
Monachi, uxores duxerunt, et actu tam hi, quam illi in eodem Episcopatu administrant, et per 
Schismaticum manutenentur.“48

Za týmto nekontrolovaným pohybom badať sociálnu neistotu a nestabilitu práve na poľskej 
strane, pre ktorú bola uhorská krajina zaujímavou destináciou. Oveľa významnejším činiteľom 
bola politika:

43 Marek, Miloš: Cudzie etniká na Slovensku. Martin: Matica slovenská, 2006, s. 236-254.
44 Jej sumár sa nachádza v právnej pamiatke, ktorá sa nazýva Pseudozonar, bola rozšírená v slovanskom svete medzi 
kresťanmi východného obradu a je najdôležitejším prameňom poznania života komunít, ktoré vznikli na valašskom 
práve; tieto zvyky boli všeobecne rozšírené a žité ešte v 18. storočí.
45 Aj bývalé katolícke lokality na východnom Slovensku, ktoré prešli k evanjelickému vyznaniu, si dlho – miestami 
počas celej doby reformácie – ponechali mnoho katolíckych reálií. – Zubko, Peter: Na margo reformácie. In: Verbum. 
Časopis pre kresťanskú kultúru 28 (2017), č. 1, s. 23-30.
46 Kónya, Peter a kol.: Dejiny Uhorska, op. cit., s. 371.
47 Porov. Śladami unii brzeskiej, 632 s.; Krasiński, Józef: Unia brzeska: kontekst i treść aktu unijnego, unici. In: Studia 
Theologica Varsaviensia, 1997, roč. 35, č. 1, s. 143-170.
48 Лучкай, Михайло: Історія карпатських русинів III. Historia Carpato-Ruthenorum 3. In Sopoliga, Miroslav (ed.): 
Науковий збірник Музею украïнськоï культури у Свиднику. Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. 
Svidník – Bratislava – Prešov: Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve 
v Bratislave, oddelení ukrajinskej literatúry v Prešove, 1990, s. 146.
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„Ešte viac politicky (ako Lyonská a Ferrarsko-florentská únia) vyznela Brestlitovská únia 
z roku 1596, ktorá bola utvrdená pod veľkým tlakom poľských kráľov Jána Sobieskeho a Augusta 
II. […] Poľsko si prostredníctvom únie stanovilo čisto politický cieľ, úplnú asimiláciu západnej 
Rusi. Takým istým mocenským a politickým spôsobom sa zrodila v roku 1646-49 Užhorodská 
únia, ktorá priniesla tie isté výsledky v medziľudských vzťahoch ako aj Brestlitovská únia.“49

Myšlienkou únie sa začalo zaoberať Poľsko a Litva osobitne po príchode jezuitov (1564). Ako 
prvý sa touto problematikou zaoberal kňaz Stanislav Orzechowski († 1566) z Przemyślianskej 
diecézy; jeho matka bola dcérou pravoslávneho popa, sám pôsobil v miešanom regióne; ríty 
chápal ako rovnocenné a jediný rozdiel videl práve v obrade, vážil si aj absenciu celibátu.50 
Otázkou únie sa zaoberal aj vtedajší politický spisovateľ Andrej Frycz Modrzewski († 1572), 
ktorý vzájomné rozdiely označil za spor o slovo, pretože veril v jednu Kristovu cirkev. 
Hlavným strediskom cirkevnej propagandy bol Vilnius, sídlo jezuitskej univerzity a rezidencia 
pravoslávneho kyjevského metropolitu v Rzeczypospolitej obidvoch národov. Tu pôsobili 
významní aktivisti únie Stanislav Warszewicki a Benedikt Herbst, ale najmä prvý rektor 
vilniuskej univerzity a vynikajúci kazateľ Peter Skarga SJ (1536-1612).51 V roku 1577 vydal 
dielo O rządzie i jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem a dedikoval ho ochrancovi 
pravoslávia kniežaťu Konštantínovi Ostrogskému, ktorý to prijal.52 Brestská synoda nebola ani 
dielom fanatizmu kráľa Žigmunda ani jezuitov, ako to tvrdia pravoslávni autori; prvý podnet 
k únii vyšiel z prostredia ruskej cirkvi, konkrétne v roku 1593 od Konštantína Ostrogského, 
jej neskoršieho nepriateľa. Jezuiti vtedy nemali potrebné kapacity, aby sami vykonali nejakú 
násilnú prácu.53

Poľskí biskupi jednohlasne formulovali podmienky budúcej cirkevnej únie: (1) náboženské: 
zachovanie celého východného rítu a jeho pravidiel, (2) politicko-spoločenské: aby všetky 
privilégiá slobody kráľ deklaroval artikulami, ktoré oni potvrdia. Koncom roku 1581 ich 
łucký biskup Cyril Terlecký predstavil kráľovi, ktorý ich písomne akceptoval 18. marca 1592 
a opakovane 18. mája 1592. Rozhodujúci význam pre budúcu úniu mal zjazd v Torczynie pri 
Łucku v rezidencii łuckého latinského biskupa Bernarda Maciejowského (1548-1608). Ruský 
episkopát tu 2. decembra 1594 proklamoval Dekrét o slobodnej voľbe a postavení metropolitu 
a ruských biskupov o prijatí spoločenstva so Svätou rímskou cirkvou. Následne sa od januára 
1595 začali rozhovory medzi biskupmi, s kráľom a čoskoro aj s Rímom. Kvôli Ostrogskému sa 
viedli tajne. Biskup Pociej v roku 1595 anonymne vo Vilniuse vydal knihu Unija albo Wykład 
prednejszych artykułów. Vyložil v nej zlý morálny stav cirkvi a uzdravenie videl len v únii 
s Rímom. Michał Rahoza zvolal na 11. júna 1595 (starý štýl) do Brześcia nad Bugiem synodu, 
ktorá prediskutovala a prijala Artikuly prináležiace zjednoteniu s Rímskou cirkvou. Medzi nimi 
je uvedené, že vo vyznaní viery sa bude používať Filioque, požadovalo sa zachovanie liturgie 
a staroslovanského jazyka, východného kalendára a sviatkov, prijímanie pod obojím, ženba 
kňazov podľa dovtedajšej disciplíny, voľba metropolitu a biskupov; nebudú miešané obrady 
v prípade miešaných manželstiev, každá strana si ponechá svoj obrad. Ďalšie body sa týkali 
majetkov, zachovania jurisdikcie biskupov nad kláštormi, zakladania kňazských seminárov, škôl, 
tlačiarní pod biskupskou autoritou. Synoda 22. mája napísala list pápežovi Klementovi VIII. 

49 Belejkanič, Imrich: Unionizmus ako ekleziologický problém, op. cit., s. 45-46.
50 Orzechowski Stanisław. In: Polski Słownik Biograficzny, 1979, 24, s. 287-292.
51 Ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612). życie i dziedzictwo. Darowski, Roman – Ziemiański, Stanisław (red.). Kraków: 
Wydawnictwo WAM – Wydawnictwo Ignatianum, 2012, 436 s.
52 Kumor, Bolesław: Geneza i zawarcie unii brzeskiej, s. 27.
53 Likowski, Edward: Historia Unii Kościoła Ruskiego z Kościołem Rzymskim. Poznań: M. Leitgeber i spółka, 1875, 
s. 64-65, 229-231.
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a vyslala do Ríma delegáciu v osobe Hipacyho Pocieja a Cyrila Terleckého. Pociej informoval aj 
Ostrogského, ktorý 24. júna 1595 písomne „vyzýval všetkých, aby zotrvali v dávnej viere otcov“. 
Pociej a Terlecki v Krakove predstavili dokument kráľovi Žigmundovi III. a jeho kancelárii. Kráľ 
28. júla 1595 vyzval Ostrogského, aby sa pridal k únii a Rahozu a ruských biskupov vyzval, 
aby v Poľsku už neprijímali nikoho z Turecka, „žiadne osoby od gréckych patriarchov“. Kráľ 
30. júla vydal privilégium pre ruský klérus, čím ho zrovnoprávnil s latinským klérom. Pociej 
a Terlecki v júli predložili spis Apoštolskej stolici. Ostrogski bol iniciátorom protiunijnej práce. 
Bez účasti biskupov kyjevskej metropolie sa vo Valašsku 17. júla 1595 konal zjazd, ale kráľ 
kniežaťu písomne vyčítal nenávisť a zásah do majetkov ruských biskupov. Dňa 15. septembra 
1595 sa vo Varšave stretlo latinské a ruské duchovenstvo, ktoré proklamovalo vzájomný dohovor, 
ktorý akceptoval kráľ i senátori. Kráľ vydal 24. septembra list, v ktorom zobral úniu pod svoju 
ochranu. Ruskí biskupi prišli do Ríma 15. novembra a 18. novembra ich prijal pápež Klement 
VIII. Dňa 23. decembra sa konala slávnostná schôdzka kardinálov a rímskych hodnostárov na 
čele s pápežom za účasti ruských biskupov. Po vyznaní viery pápež ešte v ten istý deň vydal 
bulu Magnus Dominus et laudabilis nimis, čím bola únia oficiálne potvrdená. Únia bola verejne 
proklamovaná na synode v Brzeście 6./16. októbra 1596 metropolitom Rahozom.54

Brestovská únia bol akt zjednotenia pravoslávnej cirkvi s rímskokatolíckou cirkvou 
v poľsko-litovskom kráľovstve, ktorý bol zavŕšený v roku 1596 v Litovskom Breste. 
Zjednotením vzniklo spoločenstvo uniatov, ktoré bolo neskôr nazývané gréckokatolíci. 
Únia bol proces, ktorý na latinskej strane reprezentoval pápež a jeho zástupcovia (nuncius) 
a reprezentanti (latinskí biskupi, kráľ), na byzantskej strane stála tamojšia cirkevná hierarchia 
(biskupi). Únia mala právny, kánonickoprávny, spoločenský, kultúrny, ale aj politický rozmer. 
Východní biskupi chceli získať také postavenie v krajine, ako mal latinský klérus a veriaci. 
Súčasne chceli zabrániť prechodom veriacich k protestantizmu (kalvinizmus, neoarianizmus, 
poľskí bratia) i katolicizmu, najmä medzi vyššími spoločenskými vrstvami (pravoslávie sa 
stávalo náboženstvom ľudu, sedliakov55), tiež chceli získať slobodu pre pôsobenie východnej 
cirkvi, a to osamostatnením sa spod vplyvu konštantínopolského patriarchu; Jeremiáš II. 
totiž v rokoch 1588-1589 počas pobytu v Poľsku znevážil autoritu tamojších eparchov. Únii 
nahrávala aj politická situácia, ruskí cári i patriarcha Moskvy a celej Rusi po ustanovení 
moskovského patriarchátu (1589) si nárokovali jurisdikciu nad poľsko-litovským kráľovstvom. 
Súčasťou úniového procesu bolo riešenie dogmatických rozdielov (uznávanie pápežského 
primátu), zachovanie východného obradu. Významnú úlohu pri vytváraní skutočnej únie 
zohrali jezuiti. Tento proces mal byť pokračovaním nezavŕšenej Florentskej únie. Únia mala 
na východnej strane podporovateľov i odporcov. Dôležitú úlohu zohral dekrét kráľa Žigmunda 
III. z 18. marca 1592 prisľubujúci zrovnoprávnenie ruskej cirkevnej hierarchie s latinskou. 
Všetky rokovania medzi obidvoma stranami boli tajné a dohodli sa na nich podmienky únie: 
zachovanie vlastnej liturgie a bohoslužobného cirkevnoslovanského jazyka, ponechanie 
juliánskeho kalendára, zrovnoprávnenie ruskej a latinskej cirkevnej hierarchie (v zhode 
s privilégiom Vladislava Warneńczyka z roku 1443, vydaného ako dôsledok Florentskej únie); 
kráľ prijal podmienky únie 2. augusta 1595. Delegáti spomedzi pravoslávnej hierarchie zložili 
katolícke vyznanie viery 23. decembra 1595 a poslušnosť pápežovi pred kardinálskym kolégiom 

54 Kumor, Bolesław: Geneza i zawarcie unii brzeskiej, op. cit., s. 31-38.
55 Dylągowa, Hanna: Unia brzeska – pojednanie czy podzial? In: Unia brzeska: geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze 
narodów słowiańskich. Praca zbiorowa. Łużny, Ryszard – Ziejki, Franciszek – Kępiński, Andrzej (red.). Kraków: 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas“, 1994, s. 47.
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v Ríme. Akt spísomnil pápež Klement VIII. v bule Magnus Dominus et laudabilis nimis  
z 23. februára 1596, potvrdil zachovanie východnej liturgie, existujúcej cirkevnej organizácie 
a juliánskeho kalendára, metropolita dostal právo potvrdzovať sufragánov, dogmatická náuka 
mala byť vyznávaná v súlade so závermi Florentskej únie, najmä uznanie pápeža za svoju 
hlavu. Na synode v Breste 6.-10. októbra 1596 metropolita, päť biskupov a traja archimandriti 
v prítomnosti pápežských legátov a kráľa zložili vyznanie viery a poslušnosť pápežovi 
a slávnostne vyhlásili úniu. Niekoľkí biskupi nesúhlasiaci s úniovým procesom konali v Breste 
antisynodu, potvrdili právomoc konštantínopolského patriarchu. Nastalo tak rozdvojenie 
na uniatov a disuniatov (pravoslávnych), začali sa dlhotrvajúce spory, napätia a boje. Sľuby 
garantujúce vznik únie neboli naplnené úplne: nerátalo sa s vlastným názorom východnej 
strany, neboli získaní všetci pravoslávni biskupi a svetské kniežatá, od začiatku sa vyskytovali 
prekážky v realizácii Brestskej únie, uniatski biskupi neboli pripustení do poľského senátu. 
Hoci Brestská únia nepojala všetkých východných kresťanov, bola v dejinách východnej cirkvi 
po Florentskej únii druhým najväčším pokusom o vybudovanie jednoty v cirkvi.56 Pravoslávna 
cirkev považovala Brestskú úniu za schizmu a narušenie cirkevnej jednoty, za dielo cirkevnej 
hierarchie a niektorých kňazov, ktorí tak rozhodli bez ľudu,57 uniati ju vnímali ako „návrat 
k viere svojich otcov“.58 V 20. a 30. rokoch 17. storočia si pravoslávna cirkev vynútila novú 
legalizáciu, takže na východe poľsko-litovského kráľovstva vedľa seba existovali dve východné 
formy kresťanstva a cirkevné štruktúry.59 

Na severovýchode Uhorska existovalo viacero pokusov o vytvorenie únie; výnimočnosť 
Užhorodskej únie spočíva v tom, že práve tento pokus bol úspešný, hoci prešiel už v prvých rokoch 
svojej existencie krízou, no napokon sa úplne rozšíril60 a mal vplyv na pokračovanie unionizmu: 
Mukačevskú úniu (1664) a Marmarošskú úniu (1713).61 Na rozdiel od Poľska v Uhorsku neprebehli 
klasické rokovania medzi pravoslávnou a katolíckou stranou; neudiali sa ani dodatočne. Kým 
v Poľsku sa dohodli konkrétne podmienky, medzi ktorými boli aj dogmatické otázky, podmienky 
v prípade Užhorodskej únie sa objavujú až k roku 1652 a sú jednostranné, len z východnej strany, 
a vieroučná problematika sa nikdy medzi nimi neobjavila. Keby sa bolo rokovalo, určite aj latinská 
strana by bola predostrela svoje podmienky podobne, ako to bolo v Poľsku. Pravoslávni biskupi 
v Poľsku boli niekoľkí, mukačevský biskup mal úplne iné právne i sociálne postavenie, pretože 
nespravoval klasickú eparchiu, bol jediným východným biskupom v tejto časti krajiny, býval 
v baziliánskom kláštore a majetky, ktoré používal, nepatrili eparchii, ale kláštoru na Černečej 
hore, čo bola príčina neskorších sporov. Toto hospodárske pozadie je základom hypotézy, že 
tu neexistovala klasická eparchia, celkom určite tak nefungovala pred úniou.62 V Poľsku sa do 

56 Encyklopedia Katolicka II. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1976, s. 1126-1128; Halecki, Oskar: Od Unii 
Florenckiej do Unii Brzeskiej 1 – 2. Lublin – Rzym: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej – Fundacja Jana Pawła II, 
1997; Czterechsetlecie Unii Brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego. Leszczyński, Zenon (red.). Lublin: Towarzystwo 
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998; Gudziak, Borys A.: Kryzys i reforma. Metropolia kijowska, 
patriarchat Konstantynopola i geneza unii brzeskiej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin, 2008; Śladami unii brzeskiej.
57 Florovskij, Georgij Vasiljevič: Cesty ruské teologie. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2015, s. 62-70.
58 Magocsi, Paul Robert: Chrbtom k horám. Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov. Prešov: Universum, 2016, 
s. 116.
59 Friedl, Jiří a kol.: Dějiny Polska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 245.
60 Liška, Anton: 365 rokov od uzavretia Užhorodskej únie. In Coranič, Jaroslav – Koprivňáková, Jana – Šturák, Peter 
(eds.): Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí II. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012, s. 
11-20.
61 Encyklopedia Katolicka XIX. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2013, s. 1456.
62 Pravoslávni autori tvrdia, že sa existencia pravoslávnych eparchií úmyselne zatajuje (Belejkanič, Imrich: Unionizmus 
ako ekleziologický problém, s. 87-88), no v skutočnosti neexistujú podporné argumenty pre ich existenciu.
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podujatia zapojila vysoká latinská hierarchia, nuncius a kráľ, v Uhorsku má celá akcia privátny 
charakter, ktorý sa odohral medzi jágerským biskupom Jurajom Jakušičom a jeho sestrou, ktorá 
ako vdova spravovala drugetovské panstvo. Užhorodská únia prebehla na princípe uplatnenia 
patronátneho práva (ako sa to v rámci reformácie a rekatolizácie dialo bežne: cujus regio, ejus 
religio) a primárne sa rozšírila na území Jágerského biskupstva; Spiš ležal mimo tejto jurisdikcie, 
spravovali ho spišskí prepošti a právomoc si tu nárokovali východní biskupi z Przemyśla. Uhorský 
panovník i pápež sa o Užhorodskej únii dozvedajú až neskôr, neboli do nej priamo zaangažovaní, 
preto aj ich reakcie prichádzajú neskôr. K Užhorodskej únii neexistuje žiadny dokument, ktorý 
by ju potvrdzoval ako úniu, ani sa taký dokument nikdy nespomína, ani necituje v dobových 
prameňoch. Zachovala sa len prísaha vernosti, ktorá bola publikovaná len nedávno. Táto prísaha 
nie je dokumentom o klasickej cirkevnej únii, ale o personálnej únii jej signatárov.63

V 17. storočí pred Užhorodskou úniou na severovýchode Uhorska prebehlo viacero pokusov 
o spojenie pravoslávnych veriacich byzantského obradu s inou konfesiou. Udalosť z Krásneho 
Brodu z roku 1612 je označovaná ako prvý pokus o úniu:64 pri posviacke chrámu vyznalo 
približne päťdesiat presbyterov jednotu s rímskou cirkvou do rúk przemyślianskeho biskupa 
Atanáza Krupeckého, ktorý sa práve v roku 1612 stal sídelným biskupom a tieto udalosti sú 
datované ako jeho prvé biskupské aktivity.65 Presbyteri, ktorí vtedy pristúpili k únii, pochádzali 
z panstiev Rákociovcov a Drugetovcov.66

Na prelome rokov 1639/1640 reaguje na reformačné vplyvy eparcha Bazil Tarasovič. 
Nadviazal komunikáciu s jágerským biskupom Jurajom Lipaim.67 Jeho zemepán Juraj 
Rákoci I. ho dal zatknúť a uväzniť, po protestoch zo strany cisára a cirkvi bol prepustený, ale 
vykázaný z rákociovských panstiev;68 zemepán ako patrón bol kalvín a celá rusínska cirkev 
bola pod kalvínskym jarmom, preto odchod ku katolíkom a následná strata kontroly bola vtedy 
v uhorských pomeroch nemysliteľná. Tarasovič v roku 1642 vycestoval k biskupovi Lipaimu  
a vyznal personálnu úniu.69 Nie je známe, či v tejto osobnej únii vytrval do smrti.

Ako reakcia na úniu Bazila Tarasoviča sa vytváral priestor pre zblíženie sa s katolíckou 
cirkvou, ale existovala aj silná opozícia, ktorá inklinovala k únii s kalvínmi. V menovacom 
dekréte eparchu Jána Juska z roku 1643 bola použitá formulácia, ktorá hovorila o spojení 
a spolužití pravoslávnych a reformovaných veriacich.70 Takáto formulácia nebola použitá 
prvýkrát, pretože už v roku 1627 sa vyskytla v menovacom dekréte pre Jána Gregoroviča 
a neskôr aj v dekréte pre Bazila Tarasoviča.71 Rozdiel oproti starej praxi spočíval najmä v tom, 
že Jusko nebol mníchom ako všetci predchodcovia, ale obyčajným presbyterom.72 Juskova únia 

63 Zubko, Peter: O dokumente Užhorodskej únie z 24. apríla 1646. In: Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 1, s. 3-9; Gradoš, 
Juraj: Dokument Užhorodskej únie z 24. apríla 1646. In: Historický časopis, 2016, roč. 64, č. 3, s. 511-520; Gradoš, 
Juraj: Užhorodská únia z 24. apríla 1646 vo svetle jej dokumentu. In: Theologos: Teologická revue, 2016, roč. 18, č. 2,  
s. 229-241; Gradoš, Juraj: The Union of Uzhorod and the Document from April 24, 1646. In: Eastern Theological 
Journal, 2016, roč. 2, č. 2, s. 303-314.
64 Porov. Vasiľ, Cyril: Kánonické pramene, op. cit., s. 37.
65 Pelesz, Julian: Geschichte der Union der Ruthenischen Kirche mit Rom II. Wien – Würzburg: Agentur – Verlag von 
Leo Woerl, 1881, s. 121.
66 Štátny archív Zakarpatskej oblasti Ukrajiny v Berehove (ŠAZOUB), sign. 151.25.45, pag. 1-2; 151.25.48, pag. 1-2.
67 Lacko, Michal: Užhorodská únia..., op. cit., s. 75.
68 ŠAZOUB, sign. 151.25.69, pag. 1-2; 151.25.70, pag. 1-2; 151.25.71, pag. 1-2; 151.25.72, pag. 1; 151.25.73, pag. 1-19; 
Hodinka, Antal: A munkácsi görög, s. 88-105.
69 Hodinka, Antal: A munkácsi görög, s. 143.
70 Hodinka, Antal: A munkácsi görög, s. 146-147.
71 ŠAZOUB, sign. 151.25.52, pag. 1-4; 151.25.61, pag. 1-3.
72 Hodinka, Antal: A munkácsi görög, s. 146-147.
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s kalvínmi bola personálna, neznamenala spojenie pravoslávnych veriacich s reformovanými, 
ale dosvedčuje doznievajúcu afinitu aspoň istej časti pravoslávnych ku kalvínom. Tento aspekt 
bol príčinou neúspechu únie; tiež nie sú známe podrobnosti, do akej miery prebehol dialóg medzi 
Juskom a superintendentom, resp. reformovanými seniormi. Rovnako nie je známe, či Juskova 
únia bola vôbec nejakým spôsobom vyznaná, hoci historiografia o nej nepochybuje.

Jediný autentický dokument z 24. apríla 1646 je prísaha vernosti presbyterov jágerskému 
biskupovi Jurajovi Jakušičovi,73 ktorý neuvádza 63, ale až 82 signatárov. Jej obsah je pre 
poznanie Užhorodskej únie mimoriadne závažný, pretože nejde o klasickú úniovú dohodu, ale 
o sľub poslušnosti a dobrovoľnej podriadenosti latinskému biskupovi, sú v ňom jasne definované 
kánonickoprávne vzťahy medzi pristúpivšími presbytermi, ich nástupcami a jágerským biskupom 
latinského obradu a jeho nástupcami. Dikcia dokumentu je jednostranná, má povahu personálnej 
únie,74 najmä ak predtým i neskôr boli uzavreté personálne únie medzi jágerským biskupom 
a pravoslávnymi presbytermi na tom istom území.75

V roku 1648 sa v Trnave konala krajinská synoda katolíckej cirkvi, na ktorej sa hovorilo aj 
o únii z Užhorodu, nebola však schválená ani potvrdená, ako sa občas komentuje rozličnými 
autormi, ale podľa 23. článku synodálnych dokumentov bola vzatá na vedomie:

„Na Spiši, ale predovšetkým v Jágerskej diecéze sa nie ľahko otvorila brána obrátenia 
a k únii so svätou Matkou cirkvou pristúpili schizmatickí Rusíni: ich presbyteri nie v malom počte 
už prišli do lona cirkvi; a ešte viac ich možno pritiahnuť, ak by sa im udelili práva a slobody 
cirkvi; ak tento ľud zemepáni uvoľnia od práce na panskom, prinajmenej osoby, a to, o čom 
ešte povieme, že to všetko treba prijať s otcovskou láskou, tiež všetky nie schizmatické osoby 
gréckeho rítu, a v tomto národe napomáhať únii podľa vzoru susednej poľskej cirkvi.“76

Oporným pilierom uhorského unionizmu boli zemepáni,77 ktorí mali v tejto súvislosti 
umožniť svojim poddaným východného obradu viac práv a slobôd, najmä pre klérus, aby mal 
také práva ako latinský. Užhorodská únia sa totiž viazala na drugetovské majetky užhorodského, 
humenského a krásnobrodského panstva, išlo o ich poddaných. Latinská cirkevná vrchnosť 
v podstate len vzala na vedomie prebiehajúci proces, neangažovala sa aktívne; to by bolo možné 
zrejme len so zapojením panovníka, čo sa vtedy nestalo. Drugetovci konvertovali medzi prvými 
z uhorských rodov z kalvinizmu na katolicizmus, ale iní zemepáni, napr. časť Rákociovcov 
a Aspermontovci, ktorí sa najčastejšie spomínajú ako zemepáni a patróni farností východného 
obradu, zostávali naďalej kalvínmi, nedovoľovali prijať úniu, navyše Mukačevo bolo jedným 
z významných reformačných centier.78

Dvadsiateho štvrtého apríla 1649 sa znovu zišli podkarpatskí presbyteri, ktorí prejavili vôľu 
pristúpiť k únii. Bartoszewicz a Vystrčil vidia až pri tomto akte oných 63 kňazov, pri ktorom 

73 Štátny archív Prešov, fond Drugeth Humenné, inv. č. 652, 8/1646, krabica 267 (stará sign. HH, nro 645).
74 Zubko, Peter – Žeňuch, Vavrinec: O dokumentoch užhorodskej únie. In: Košické historické zošity. Zborník Dejepisného 
spolku v Košiciach, 2017, č. 27. Szeghy, Gabriel (red.). Košice: Dejepisný spolok v Košiciach, 2017, s. 9-20.
75 Rovnako to vykonal aj Bazil Tarasovič v roku 1643 a Jakub Berezianský 24. mája 1646. Porov. Hodinka, Antal: 
A munkácsi görög, s. 133; ŠAZOUB, sign. 151.1.3, pag. 1.
76 „In Scepusio, praesertim vero in Agriensi Dioecesi ostium non leve apertum est, convertendis, & ad unionem S. Matris 
Ecclesiae adducendis Ruthenis Schismaticis: quorum sacerdotes non pauci jam ad Ecclesiae gremium confluxerunt;
invitantur hi praesertim, si eos privilegiorum status Ecclesiastici, ac libertatis participes effecerimus; si Domini terrestres 
ipsos pro exemptis a laboribus ad minus personalibus habuerint, & aliis quibusdam ulterius declarandis, quos paternis 
ulnis excipiendos existimarem, accomodando omnia, & singula, unioni reliquorum Graeci ritus non Schismaticorum, 
& usui vicinarum Polonicarum Ecclesiarum in eadem natione.“ Péterffy, Carolus: Sacra Concilia Ecclesiae Romano-
catholicae in Regno Hungariae celebrata… Pars secunda. Posonii: Typis Haeredum Royerianorum, 1742, s. 382-383.
77 Porov. Hodinka, Antal: A munkácsi görög, op. cit., s. 346.
78 Hadžega, Vasil: Přehled církevních dějin na Podkarpatské Rusi, op. cit., s. 274-275.
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predsedal jágerský biskup Benedikt Kišdy. V Poľsku sa úniový akt uskutočnil veľmi slávnostne, 
nešlo o jednu diecézu, ale o celú cirkev. Aj v Uhorsku išlo o cirkevné spoločenstvo, no kým 
v Poľsku išlo o úniu zasahujúcu značné územie krajiny a existoval aj štátny záujem, v Uhorsku 
išlo o lokálnu záležitosť. Tu sa prvýkrát objavili podmienky únie: nedotknuteľnosť vlastného 
obradu, slobodná voľba biskupa, ktorého mal Rím len potvrdiť, a nezávislosť na latinských 
biskupoch, čo bolo ťažké naplniť, keďže tu neexistovalo viac biskupstiev východného obradu, 
aby mali vlastného metropolitu, ba neexistovala ani vlastná eparchia, ktorú by žiadali uznať. To 
napokon viedlo k tomu, že mukačevský biskup, keďže nebol biskupom s atribútmi rezidenciálneho 
biskupa (nemal diecézu ani fundácie, katedrálu, ani biskupský palác) a aj za kalvínskej 
dominancie mal postavenie personálneho biskupa, mohol byť považovaný len za obradového 
vikára; erigovanie biskupstva v katolíckej cirkvi je totiž výlučným právom pápeža, žiadnej inej 
autority. Aj krajinská synoda v roku 1648 konštatuje, že uniati nemajú „práva a slobody cirkvi“, 
nemali klasickú cirkevnú organizáciu, no to všetko sa pokladalo za prekonateľnú prekážku. Pápež 
nemohol ani neskôr zveriť uhorského biskupa do jurisdikcie kyjevského metropolitu v Poľsku, 
aby sa nenarušili medzinárodné vzťahy.79 Ďalšie podrobnosti o Užhorodskej únii prinášajú až 
dokumenty datované rokom 165280 o ktorých sa niekedy neoprávnene predpokladá, že podľa 
svojho obsahu mohli byť takto sformulované už v roku 1646,81 lebo krajinská synoda z roku 
1648 o nich nič nevie.

V poľských uniatských dejinách zohrala významnú rolu provincionálna Zamośćská 
synoda, ktorá sa konala 26. augusta-17. septembra 1720.82 Synoda sa podľa pôvodných plánov 
mala konať vo Ľvove, ale pre tamojšiu epidémiu sa miesto konania zmenilo a gróf Zamoyski 
ponúkol svoje mesto Zamość. V pápežovom mene mu predsedal apoštolský nuncius v Poľsku 
Hieronym Grimaldi. Z ruských biskupov – okrem metropolitu – boli prítomní: połocký, łucký, 
ľvovský, chełmský, przemyśliansky a pińský. Konali sa tri verejné zasadnutia. Prvé dve otvoril 
nuncius, vysvetlil ciele synody, podľa tridentských predpisov pripomenul povinnosť pastierov 
rezidovať v diecézach a na farách, všetci zložili vyznane viery pre východných katolíkov 
podľa Urbana VIII. z roku 1642 a bola prečítaná bula Klementa XI. Unigenitus odsudzujúca 
jansenistický blud. Na treťom zasadnutí sa synoda venovala ohláseniu stanov podľa ruskej 
cirkvi. Unifikovalo sa vysluhovanie sviatostí, zavrhlo svätokupectvo, predávanie cirkevných 
majetkov. Biskupom sa odporúčalo zriaďovať kňazské semináre atď. Vo vyznaní viery sa malo 
uvádzať, že Duch Svätý pochádza od Otca i Syna (Filioque). Keďže nebolo zvykom kázať, 
podľa vzoru latinskej cirkvi sa nariadilo kázanie. Všetky liturgické knihy mali byť nanovo 
preskúmané, aby sa v nich nenachádzal nijaký blud. Vo vysluhovaní sviatostí mali nastať 
niektoré praktické zmeny. Bolo zvykom deťom po krste dávať sv. prijímanie pod spôsobom vína, 
čo synoda zakázala, pretože často dochádzalo k nedôstojnostiam. Podľa gréckeho i ruského 
spôsobu sa dolievala do vína teplá voda, čo synoda zakázala, ako aj používanie hubky na 

79 Bartoszewicz, Juljan: Szkic dziejów Kościoła ruskiego w Polsce. Krakow: Naładem J. Zenowicza, 1880, s. 476; 
Vystrčil, Jaroslav: Křesťanský východ, op. cit., s. s. 22.
80 «Historia Carpato-Ruthenorum» Михайла Лучкая (1789 – 1843) продовження другого тому з попереднього 
номера НЗ МУК. In: Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Науковий збірник Музею украïнськоï 
культури у Свиднику. Rusinko, Ivan a kol. (eds.). Annales Musei culturae Ukrainiensis Svidnik 14. Svidník – Bratislava 
– Prešov: Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve v Bratislave, oddelení 
ukrajinskej literatúry v Prešove, 1986, s. 183-186.
81 Porov. Magocsi, Paul Robert: Chrbtom k horám..., op. cit., s. 112-116.
82 Synod Prowincialny Ruski w Mieście Zamoyściu Roku 1720. Odprawiony, a w R. 1724. za Rozkazem S. K. de Propag: 
F. łacińskim Językiem w Rzymie z Druku Wydany… W Wilnie w Drukarni XX. Bazylianow, 1785, 228 s.; Provinciálna 
synoda Ruténov, ktorá sa konala v meste Zámość roku 1720. Preložil Martin Slaninka. Prešov: rkp., 2000, 69 s.
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vytieranie kalicha, predpísaná bola šatka, ako ju používal latinský obrad. V liturgii sa nesmeli 
robiť dodatky a prikázané bolo spomínať pápežovo meno. Kvasený chlieb bol ponechaný 
i naďalej, veriacim bolo dovolené aj ďalej prijímať pod obidvoma spôsobmi. Pred spoveďou 
býval na Východe zvyk niekoľko dní sa postiť, preto Rusíni nepristupovali k spovedi častejšie 
ako raz v roku vo veľkonočnom období. Preto bol podľa latinského zvyku pôst zrušený, aby sa 
častejšie spovedalo. Oltárnej sviatosti sa vo všeobecnosti nevzdávala náležitá úcta, viac si uniati 
ctili ikony ako Eucharistiu, ktorú neuchovávali na oltároch, ale na jednom z bočných stolov, aj 
to v sušenom prášku. Synoda nariadila vzdávať väčšiu úctu Eucharistii a prikázala, aby bola 
uchovávaná v cibóriách na oltároch, ako sa to robilo už v prvých storočiach. Podľa západného 
vzoru bol ustanovený sviatok Božieho tela, ku ktorému metropolita neskôr pridal aj procesiu. 
V ruských cerkvách bol zvyčajne len jeden oltár a bohoslužba sa konala nie častejšie ako 
v nedele a vo sviatky. Synoda odporúčala postaviť viac oltárov a častejšie konať bohoslužby 
pre ľud. Na bočných oltároch sa bohoslužby mali iba recitovať, nie spievať. Pri vysluhovaní 
posledného pomazania bolo u Grékov i Rusov zvykom, aby boli prítomní siedmi kňazi podľa 
znázornenia siedmich darov Ducha Svätého. Pretože to sťažovalo prístup k sviatosti, synoda 
ustanovila, že stačí jeden kňaz. Na vysluhovanie sviatosti manželstva schizmatický metropolita 
Peter Mohyla zaviedol novú formulu. Synoda ju zrušila a zaviedla starobylú. Nemorálnym 
a neučeným mužom bol odopretý prístup ku kňazstvu. Podľa starobylého východného zvyku 
stačilo, aby spovedník o niekom vydal svedectvo, že môže byť vysvätený; synoda nariadila, 
aby o tom rozhodovali ustanovení examinátori. Každý kandidát na kňazstvo si mal vykonať 
šesťtýždňové rekolekcie pod dohľadom biskupom povereného riaditeľa a jednotlivé stupne 
kňazstva mal prijať postupne podľa tridentského predpisu, a nie naraz, ako sa to dosiaľ robilo. 
Doteraz sa svetská moc často miešala do biskupských nominácií. Synoda ustanovila, že len 
ten sa môže stať ruským biskupom, kto zložil rehoľnú profesiu a bol v kláštore aspoň rok 
a pol. Každý biskup mal mať poradcu teológa, ktorý mal byť jeho dozorcom a oficiálom a ten 
mal pochádzať zo svetského kléru. Biskupi mali častejšie vizitovať svoje biskupstvo a konať 
synody. Farári boli daní pod dozor dekanom. Boli im zakázané tzv. nízke práce. Kláštorom 
bola nariadená väčšia klauzúra. Žiadny nový kláštor sa nemal postaviť bez dovolenia biskupa 
a malo v ňom byť aspoň 12 mníchov a seminár ako pre rehoľných, tak aj pre svetských klerikov. 
Biskupi sa mali usilovať, aby vo svojich diecézach postavili vlastné semináre. Ak by to nebolo 
možné, mali nadanejších žiakov poslať na štúdiá do hlavného pápežského seminára do Ľvova. 
Závery synody potvrdil pápež Benedikt XIII. v breve Apostolatus officium 4. marca 1724 ako 
právny kódex ruskej cirkvi v Poľsku. Kongregácia Propaganda fide závery synody vytlačila 
vo vlastnom náklade v roku 1724. Ďalšie dve vydania vyšli vo Vilniuse v roku 1777 a 1785. 
Nie všetci závery synody prijali, veľa protivníkov sa našlo najmä v Haliči, kde mnohí tvrdili, 
že ustanovenia boli nanútené, hoci boli prijaté jednohlasne. Iná mienka hovorí o polatinčení 
ruskej cirkvi prenesením latinských zvykov, čím mal byť zničený ruský obrad83 a zväčšené 
rozdiely medzi uniatmi a schizmatikmi. Bol však ponechaný pôvodný jazyk a ostatné veci boli 
zmenené len z praktických príčin, integrita obradu nebola narušená. Kritika bola vnímaná ako 
zámienka proti únii. Po synode bola rehoľa baziliánov obrodená a zreformovaná. Niektorí popi 
spontánne zaviedli hodinky, korunky, ruženec, škapuliar, horké žiale, koledy, organ.84

83 Poľská bibliografia vo všeobecnosti používa termín „ruský“ vo vzťahu k pravosláviu a ich veriaci sú nazývaní Rusíni 
(Rutheni). V slovenskej terminológii je veriaci východného obradu nazývaný rusnák, pretože latinský termín Ruthenus 
nebol používaný na označenie národnosti, ale náboženskej príslušnosti, lebo kresťanmi východného obradu neboli len 
Rusíni, ale aj Slováci a Maďari.
84 Likowski, Edward: Historia Unii Kościoła Ruskiego z Kościołem Rzymskim, op. cit., s. 121-129, 238.



201

Zamośćská synoda mala podľa poľských historikov mnohé pozitíva. Odstúpilo sa od 
prekonaného stredovekého princípu dedičských farností (dedenia popstva v rodine) a kupovania 
benefícií. Zámožnejšie duchovenstvo a dediční popi (hoci už boli uniatmi), dávali synov do 
verejných škôl, kde bola ruská mládež vychovávaná v poľskom a latinskom jazyku, napr. na 
jezuitskej akadémii vo Ľvove, v školách v Rzeszove, Krosne, Podolínci, v pápežskom kolégiu 
teatínov vo Ľvove. Podľa záverov Zamośćskej synody bola vytvorená škola pri každom kláštore, 
kde bolo aspoň 12 mníchov. V 18. storočí sa vytvorila duchovná šľachta bez nobilitácie, napr. 
Žegestovci zo Žegestova, Zlockovci zo Zlocka, Zubrickovci zo Zubríka, Krynickovci z Krynice 
atď. Mnohé lokálne a univerzálne dekréty od rozličných autorít pristupovali k sociálnemu 
pozdvihnutiu ruského ľudu. Ruské duchovenstvo, hoci schizmatické, sa reálne vyrovnalo 
s latinským klérom.85 Synoda v Zamośći zvolaná z iniciatívy metropolitu Leva Kiszku so súhlasom 
pápeža Leva XI. mala zásadný reformný charakter. Baziliáni mali v 18. storočí latinizujúcu 
tendenciu. Latinizácia sa spájala s polonizáciou. Ponímanie katolicizmu tejto polonizácii veľmi 
neprospievalo. Rímskokatolícka cirkev sa stávala štátnou, poľskou, uniatska cirkev sedliackou, 
ruskou. Mária Terézia zaviedla v roku 1774 názov gréckokatolíci ako oficiálny pre uniatov, ktoré 
sa ujalo aj v Poľsku, ale je chápané ako terminologické polatinčenie.86

Uhorské latinské pramene z prvej polovice 18. storočia jasne ukazujú, že uniati pod Karpatmi 
žili autonómne, neprejavovali sa významnejšie latinizačné vplyvy a aj Michal Lučkaj píše, že to, 
čo sa udialo v Uhorsku po Zamośćskej synode, o ktorej sa rokovalo 11. marca 1726 v jágerskom 
konzistóriu, bola revízia únie a k uniatom sa následne správalo ako k schizmatikom, ale 
nezasahovalo sa do ich vnútorného života; išlo len o usporiadanie cirkevných pomerov a o zmenu 
prístupu k uniatom:

„Utut Rutheni, et Valachi jam sub de Camelissio avitam suam Unionem renovaverint, per 
decursum tamen Revolutionis Rakoczianae plures ex eo titubabant, quia Iosepho Hodemarszky 
non consecrato existente, plures Neo-Candidati ad vicinos Schismaticos se converterunt pro SS. 
Ordinibus, unde per Agrienses qua Schismatici stigmatisantur, et tractantur.“87

Ešte pred úniou boli uniati len vzatí na vedomie, ako to vyplýva z článku krajinskej 
synody z roku 1648, ale po Satmárskom mieri sa prístup jágerských biskupov k uniatom 
zintenzívnil; prvým z nich bol biskup Gabriel Erdődy(1715-1744). Táto iniciatíva na jednej 
strane súvisela s normalizáciou pomerov v krajine (aj náboženských), ktorá konečne mohla 
žiť v mieri a pokoji,88 na druhej strane sa objavila aj iniciatíva vtedajšieho pápeža Benedikta 
XIV. (1740-1758),89 ktorý patril k najlepším znalcom kánonického práva vôbec a chcel 
riešiť aj takú problematiku, aká existovala v Uhorsku, pretože bol hlavou katolíckej cirkvi. 
Vyznanie viery, ktoré následne podľa poľského vzoru podpísali všetci presbyteri v Jágerskom 
biskupstve, bolo klasické vyznanie predpísané pápežom Urbanom VIII. (1623-1644), aké sa 
skladalo pri preberaní cirkevných úradov.90 Lučkaj píše, že ho podpísali ugočskí presbyteri,91 
ale v skutočnosti tak urobili presbyteri aj v ostatných častiach Jágerského biskupstva, aj 

85 Szaraniewicz, Izydor: Kościelna Unia na Rusi, op. cit., s. 19-26.
86 Dylągowa, Hanna: Unia brzeska – pojednanie czy podzial?, s. 47-50. Ako prvý si tento problém všimol Ľudovít Štúr, 
hoci tento jav nenazval polonizáciou, vo svojom diele Slovanstvo a svet budúcnosti z roku (Bratislava: Slovenský inštitút 
národných štúdií, 1993, s. 104).
87 Лучкай, Михайло: Історія карпатських русинів III, op. cit., s. 196.
88 Porov. Pop, Ivan: Dějiny Podkarpatské Rusi v datech. Praha: Libri, 2005, s. 143-146.
89 AACass, GR, fasc. 1, s. 371-374.
90 Ciołka, Dariusz: Synod Zamojski z 1720 r. i jeho postanowienia. In: Almanach Diecezjalny 2, 2006. Gorlice: 
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „ELPIS” w Gorlicach, 2006, s. 9-39.
91 Лучкай, Михайло: Історія карпатських русинів III, op. cit., s. 202.
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v Above, Šariši, Zemplíne či Použí. Podpísali len vyznanie viery, nie články synody.92 Lučkaj 
to hodnotil pozitívne:

„Multa fecere Agrienses in suppressionem Ritus Graeci, sed fecere etiam in culturam Cleri. 
Clerus enim Munkacsensis solus se educavit… E qua multa statuta pro Dioecesi Munkacsiensi 
circa administrationem Sacramentorum condita sunt.“93

Pod vplyvom Zamośćskej synody bolo prijatých so súhlasom sedemnástich delegátov – 
presbyterov východného obradu len niekoľko zásad, ktoré mali skôr kultúrny rozmer (v čoraz 
častejších kontaktoch s väčšinovou katolíckou cirkvou prestávali byť izolovanou skupinou, 
preto bolo nutné predchádzať pohoršeniam a tiež sa posunúť vo vývoji ďalej) a slúžili na 
ochranu východného obradu.94 Porovnanie autentických dokumentov poľskej Zamośćskej 
synody a uhorskej rituálnej praxe uniatov, ako ju opisujú pramene o jednu generáciu 
neskôr, vyplýva, že Zamośćská synoda nemala priamy vplyv na život uhorských uniatov,95 
v Uhorsku ostala zachovaná pôvodná východná prax. Jágerským biskupom išlo o revíziu 
únie, ako to vyplýva z analýzy latinských prameňov tohto obdobia. Predsa len poľský vplyv, 
ktorý bol po Zamośćskej synode súčasťou kultúrneho vývoja v Poľsku, inšpiroval aj uhorské 
prostredie. Uhorsko nemalo žiadnu uniatsku aristokraciu.96 Proces „sebanobilitácie“ ako 
v Poľsku nachádzame aj medzi uhorským uniatskym klérom, mnohí presbyteri si menia 
priezviská podľa lokalít pôvodu alebo pôsobenia; vznikli tak priezviská vyskytujúce sa 
medzi presbytermi ako napr.: Bukovský, Čabalovský, Hodemarský, Kurovský, Lupkovský, 
Novosilský, Ortutai, Pčolinský, Rokytovský, Ruskai, Straščanský, Sukovský, Šandali, 
Šťavnický, Ternavský. Skutočné latinizačné problémy u uhorských uniatov nastali až po 
kánonickom erigovaní Mukačevského gréckokatolíckeho biskupstva na prelome 18. a 19. 
storočia97 a ako napísal Andrej Škoviera: „A tak sa vlastne začala gréckokatolícka cirkev 
latinizovať sama. Postupne byzantskú teológiu čoraz viac nahrádzala západná.“98 Tento jav 
bol sprevádzaný aj navonok, keď napr. tradičné podriasniky nahradili latinské sutany s tzv. 
ostrihomským strihom.

Bezprostredným susedom uniatov vzídených z Užhorodskej únie boli Poliaci na sever od 
Karpát. V meste Przemyśl sa nachádzalo najbližšie sídlo východného biskupa, ale problém spočíval 
v tom, že v ňom sídlili aj uniatski aj pravoslávni biskupi, preto bolo potrebné presne identifikovať, 
ktorý z nich vysvätil presbyterov z Uhorska. Vyhlásenie niektorých vtedajších presbyterov, že 
prijali vysviacku v Przemyśli, vyvolávalo u jágerského biskupa pochybnosti a keďže nemohli 
predložiť listinu o vysviacke, boli suspendovaní, čo títo odstavení duchovní skutočne tolerovali; 
dokladovanie vysviacky, hoci od pravoslávneho biskupa, nebol závažný problém, stačilo, ak taký 
kňaz zložil predpísané (katolícke) vyznanie viery a mohol potom legálne pôsobiť. Veľa presbyterov 

92 Zubko, Peter: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku. 
Výber komentovaných dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Poprad: Popradská tlačiareň, 2017, s. 35-52.
93 Лучкай, Михайло: Історія карпатських русинів III, op. cit., s. 206.
94 Лучкай, Михайло: Історія карпатських русинів III, op. cit., s. 206.
95 Všeobecne sa bez podloženia traduje opak (napr. Konečný, Stanislav: Karpatskí Rusíni v 18. storočí a vytvorenie 
Mukačevskej eparchie. In: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí II. Coranič, Jaroslav – Koprivňáková, 
Jana – Šturák, Peter (eds.). Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012, s. 60). 
96 Adam, Ján: Pravoslávni, uniáti, gréckokatolíci v procese konfesionalizácie, op. cit., s. 206.
97 Porov. Šoltés, Peter: Historické poznámky k jazykovej situácii gréckokatolíkov v 18. a na začiatku 19. storočia.  
In: Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15. – 19. storočia. Doruľa, Ján (ed.). Bratislava: Slavistický 
kabinet SAV, 2002, s. 378-380; Palaščák, Dávid: Vzťah gréckokatolíckej cirkvi a štátu v 18. storočí. In: Osobitosti 
konfesionálneho vývinu východného Slovenska v ranom novoveku. Kónyová, Annamária (ed.). Prešov: Vydavateľstvo 
Prešovskej univerzity, 2015, s. 215-219; Škoviera, Andrej: Stretnutie východnej a západnej teológie, op. cit., s. 403-421.
98 Škoviera, Andrej: Stretnutie východnej a západnej teológie, op. cit., s. 405.
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svoju vysviacku v Poľsku dokázalo legitimizovať, pretože v roku 1750 len na Zemplíne pôsobilo 
asi 60 presbyterov ordinovaných v Poľsku.99

Po Brestskej únii Przemyślianska (ako aj Ľvovská) eparchia ostali pri pravosláví.100 V Przemyśli 
po uniatskom biskupovi Atanázovi Alexandrovi Krupeckom (1609/1610 – † 1652) nastúpili Prokop 
Chmielowski (1652 – † 1644), Anton Terlecki (1664 – † 1669) a Ján Małachowski (1670/1692 – 
† 1693). Títo biskupi zostali v únii a spravovali Przemyślianske biskupstvo povedľa pravoslávnych 
biskupov Izaiáša Borisoviča Kopińského, menovaného v roku 1628 za smolenského a černichovského 
biskupa († 1634), Jána Romanoviča Popiela († 1634), Silvestra Wojutyńského Hulewicza († 1645), 
Antona Winnického (do roku 1663, potom metropolita), Juraja Hoszowského († 1675) a Inocenta 
Winnického († 1700).101 Táto nejasná situácia spôsobovala problémy102 a Uhorsko sa rozhodne 
chcelo vyhnúť jurisdikcii či nárokom pravoslávnych biskupov spoza hraníc. V Poľsku (vo Ľvove) 
presbyterov, ktorí prijali ordináciu u pravoslávnych biskupov vo Valašsku, Poľsku či Uhorsku 
podmienečne presväcovali po zložení (katolíckeho) vyznania viery.103

Katolícka cirkev si váži dva autentické pramene: Písmo a Tradíciu. Východná cirkev má k tradícii 
osobitý vzťah, prirodzene je citlivá na kritiku vlastných dejín, pretože je pri nej ohrozená pravdivosť 
tradičných výkladov, ktoré sa často uzatvárajú do seba, najmä keď ako menšina cítia ohrozenie. To 
vedie k fundamentalizmu a napätiam. Je to tak preto, že tradícia je súčasťou vlastnej identity – aj keď 
pamäť nie je stabilná, vyvíja sa a dynamicky sa mení, prispôsobujúc sa aktuálnym potrebám, mení sa 
aj význam slov – ako to možno vidieť v interpretáciách pohľadov na vlastné gréckokatolícke dejiny, je 
miestom hľadania a spoznávania Boha. Cirkevné dejiny sú locus theologicus, čiže sú miestom Božej 
prítomnosti. Kritické poznanie dejín je dôležité a kompatibilné s tradíciou európskeho myslenia;104 
teologický pohľad umožňuje prekonávať a spájať aj zdanlivé rozpory, pretože medzi nimi nachádza 
spoločného menovateľa, ktorým je Boh, ktorý je pôvodným, autentickým, konštantným, nemenným 
a pevným prvkom a zmyslom existencie.105 Analýzou a komparáciou Brestskej a Užhorodskej únie 
sa ukazuje, že Užhorodská únia bol dlhodobý, zložitý a krehký proces, ktorý musel dozrievať na 
rozličných miestach a na rozličných úrovniach, a až personálna únia z roku 1646 prerástla v rokoch 
1648, 1649 a 1652 do skutočnej únie, ktorá sa napokon ujala vo všetkých podkarpatských stoliciach 
Uhorska. Katolícka cirkev v Uhorsku nevystupovala korporatívne, únia bola vnútornou záležitosťou 
Jágerskej diecézy a zvyšok krajiny ju vzal na vedomie. Tento vývoj sa sľubne rozvinul aj vďaka 
poľským inšpiráciám, ale narazil na tvrdohlavosť jágerských biskupov, čo netreba interpretovať ako 
predsudok voči východnému obradu, ale ako majetnícke a mocenské rozhodnutie, ktoré nepripúšťalo 
ani dismembráciu územia na menšie latinské biskupstvá. Oveľa jednoduchšie bolo zriadenie 
Mukačevského gréckokatolíckeho biskupstva v roku 1771, než rozdelenie na rímskokatolícke 
biskupstvá, k čomu došlo až v roku 1804. Za všetky tieto morálne zlyhania sa jágerský arcibiskup 
verejne ospravedlnil v košickej katedrále pri príležitosti 200. výročia vzniku Košickej arcidiecézy.106

99 Šoltés, Peter: Historické poznámky k jazykovej situácii gréckokatolíkov v 18. a na začiatku 19. storočia. In: Slovenská, 
latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15. – 19. storočia. Doruľa, Ján (ed.). Bratislava: Slavistický kabinet 
SAV, 2002, s. 375-376.
100 Lorens, Beata: Prawosławie i unia w eparchii przemyskiej na forum sejmiku wiszeńskiego w XVII wieku. In: Śladami 
unii brzeskiej, 2010, s. 37-62.
101 Szaraniewicz, Izydor: Kościelna Unia na Rusi,op. cit, s. 5.
102 Magocsi, Paul Robert: Chrbtom k horám..., op. cit., s. 110.
103 Szaraniewicz, Izydor: Kościelna Unia na Rusi, op. cit., s. 7-8.
104 Porov. Ambros, Pavel: Svoboda k alternativám. Kontinuita a diskontinuita křesťanských tradic. Olomouc: Refugium, 
Velehrad-Roma, 2008, s. 657.
105 Zvěřina, Josef: Teologie agapé I. Dogmatika. Praha: Scriptum, 1992, s. 83-91.
106 Zubko, Peter: Dejiny Košického arcibiskupstva V. Dejiny košickej cirkvi v prameňoch (1803-2006). Prešov: 
Vydavateľstvo Michala Lacka, 2006, s. 463-464, dokument č. 164.
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Prečo vznikol záujem latinskej cirkvi o uniatov? Dôvodom nebolo dokumentovanie ich stavu, 
existencie, ani (ne)činnosti, ani zvýraznenie hraníc medzi Východom a Západom. Leitmotívom 
bola integrácia rusnáckych dejín do katolíckych, zapojenie a kultúrne povznesenie periférnych 
a zaostalejších regiónov do života krajiny a civilizovanej Európy. Ak katolícka cirkev na jednej 
strane zvádzala rekatolizačné úsilie, ktoré sa úspešne završovalo v priebehu 18. storočia, uniati 
boli výzvou na druhej strane, ktorá sa ukazovala ako jednoduchšia, no bola rovnako vnútorne 
neprekonateľná, možná bola len istá miera administratívnej intervencie a evidencie. „Hrubý 
a slabo vzdelaný“ ľud však takým nebol odjakživa. Stredoveké pamiatky (architektonické, 
výtvarné, písomné/literárne) svedčia o vysokej kultúrnej úrovni. Tá však bola v 18. storočí 
v istom úpadku a kríze, ktorá bola prekonaná po erigovaní Mukačevského gréckokatolíckeho 
biskupstva, keď nastalo tzv. zlaté obdobie jej dejín. Existencia Mukačevského vikariátu v rámci 
Jágerského biskupstva – a tým aj zvýšená inšpirácia poľskými vzormi – bola zavŕšená kánonickým 
erigovaním Mukačevského gréckokatolíckeho biskupstva v roku 1771; latinská fáza ich dejín 
pomohla kultúrne pozdvihnúť a disciplinarizovať výhodné prostredie, nie pohltiť ho.107

The Polish-Hungarian Context in the History of the Unites Believers

Peter Zubko

In the second half of the 16th century Poland led uniformitarian policy, was created the Polish-Lithuanian kingdom. 
Poles ambitions transferred into ecclesiastical politics, the result was the Union of Brest (1596). Half a century later 
(1646) Eastern Rite priests agreed the Union in Uzhhorod in northeastern Hungary. In the 18th century the Bishop of 
Eger is intensely devoted Uniate in his diocese and were inspired by Polish experience. In previous views on the Latin-
Byzantine relations in the past dominated by unilateral Greek idea that it was bad times filled latinization. This view,
however, emerged in the 19th century. Recently a discovered Latin source on this issue offers a completely different, 
more objective interpretation. In the 18th century in the Diocese of Eger played an important role the Polish patterns 
too. This article will comparing Polish and Hungarian environment Uniatism genesis, influences, inspirations and their
positive or negative significance of the Polish models in Hungarian environment. Knowing Polish-Hungarian context
allows understanding many realities that are in the Eastern Church in Slovakia still present.

107 V ostatnom čase sa presadzujú názory o tom, že Mária Terézia erigovaním gréckokatolíckeho biskupstva v Mukačeve 
„zachránila identitu“ gréckokatolíkov, pričom argumentácia je zavádzajúca a protirečivá. Na jednej strane sa argumentuje 
vymanením sa spod právomoci jágerského biskupa, ktorí mali byť latinizátormi, hoci skutočná latinizácia nastala až 
v 19. storočí bez latinského vplyvu z vlastného rozhodnutia či potrieb (Palaščák, Dávid: Vzťah gréckokatolíckej cirkvi 
a štátu v 18. storočí, s. 215-219). V skutočnosti jágerskí biskupi (a nielen oni) bránili dismembrácii svojich biskupstiev 
(Jágerského, Ostrihomského). V rámci cirkevnej politiky v osvieteneckom duchu vznikli pričinením panovníčky, ktorá 
sa odvolávala na najvyššie patronátne právo, viaceré latinské biskupstvá: Banská Bystrica, Rožňava, Spiš (1776), 
Szombathely (1777) a neskôr v tej istej línii pokračoval František I., ktorý sa pričinil o vznik rímskokatolíckych biskupstiev 
v Košiciach a Satmári (1804) a gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove (1818). Primárne išlo o pragmatizmus, ktorý 
bol oveľa dôraznejší k latinskej cirkvi, pretože tá bola dominantná. Tereziánske kultúrne prejavy sa naplno prejavili 
v nahrádzaní drevených cerkví murovanými (Liška, Anton – Gojdič, Ivan: História a architektúra gréckokatolíckych 
murovaných chrámov tereziánskeho typu na Slovensku. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, 584 s.), čo 
nie je považované za latinizáciu preto, že tento trend nevychádzal priamo od latinskej cirkvi, hoci architektúra väčšiny 
tereziánskych chrámov je derivátom západnej chrámovej architektúry.



205

VLADISLAV GREŠLÍK*

Ikony východného Slovenska a ich inšpiračné pramene v západnom umení

GREŠLÍK, V.: The Icons of Eastern Slovakia and Their Inspirational Sources in Western Art. Slavica Slovaca, 53, 
2017, No. 3-4, pp. 205-215 (Bratislava).

Since the Middle Age, the icons of Eastern Slovakia have often contained the elements of Western art that have 
undergone transformation and adaptation following the needs of the Byzantine-Slavic liturgical ceremony.

Graphics and painting of the Renaissance and Baroque periods enriched not only the ornamentation, but also the ico-
nography of many icons and wall paintings of the churches in Eastern Slovakia as an integral part of post-Byzantine art.

Icons, Eastern Slovakia, western patterns.

V priebehu dejín sa vo viacerých druhoch umenia vzájomne inšpirovali rozmanité, do-
konca aj geograficky veľmi vzdialené kultúry. Dialo sa tak už v staroveku. Za všetky sta-
čí spomenúť podiel gréckeho helenistického umenia na formovaní budhistickej ikonografie
gandharskej školy.1 Pokračovanie sa dá sledovať aj v novšej dobe a opačným smerom, keď 
spoznanie japonského umenia, najmä grafiky, polynézskej kultúry a sochárstva rovníkovej 
Afriky výrazne zasiahlo do vývinu západoeurópskeho umenia koncom 19. – začiatkom 20. 
storočia.2 Nie je potom ničím zvláštnym a nečakaným, ak sa niečo podobné kontinuálne dialo 
v užších medziach európskeho kontinentu. Máme na zreteli predovšetkým dlhodobé vzťahy 
medzi umením Byzancie a jeho pokračovateľmi s umením iných krajín Európy.3 Intenzívne 

* Doc. Vladislav Grešlík, PhD., Inštitút hudobného a výtvarného umenia, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Pre-
šove, Ul. 17. novembra 1, 08001 Prešov.
1 Gombrich, Ernst Hans: Příběh umění. Praha: Odeon, 1992, s. 99-100.
2 Týkalo sa to, napríklad, tvorby P. Gauguina, H. Matissa, P. Picassa, nemeckých expresionistov a ďalších predstaviteľov 
avantgardného hnutia začiatku 20. storočia. Výtvarným umením Japoncov bol fascinovaný tiež Vincent van Gogh, ktorý 
sa o ňom často vyslovoval vo svojich listoch a do vlastných obrazov neváhal prevziať orientálne motívy a postupy, do-
konca v autoportréte venovanom P. Gauguinovi (1888) sa zobrazil v podobe budhistického mnícha. Pozri: Gogh, Vincent 
van: Dopisy přátelům. Praha: Odeon, 1977, s. 213. 
3 Týka sa to nielen tvorby El Greca (pozri Kelemen, Pál: El Greco Revisited. Candia. Venice. Toledo. New York: The 
MacMillan Company, 1961, 176 s.; Drandaki, Anastasia: The Origins of El Greco: Icon Paintings in Venetian Crete. 
New York: Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation, 2009, 132 s.), z ktorého tvorby je najviac známe španielske 
obdobie, ale aj interakcie takmer celého predchádzajúceho stredovekého umenia Európy s presahom do baroka, prípadne 
ešte ďalej: „maniera greca“ na Západe a „maniera latina“ na byzantskom a postbyzantskom Východe (Drandaki, Anas-
tasia: A Maniera Greca: Content, Context, and Transformation of a Term. In: Studies in Iconography. Vol. 35. Western 
Michigan University, 2014, 39-72). Pozri tiež katalóg reprezentatívnej výstavy byzantského umenia Evans, Helen  
C. (ed.): Byzantium: Faith and Power (1261–1557). Exhibition catalogue. New York: Metropolitan Museum of 
Art, 2004, a hlavne tieto štúdie: Derbes, Anne – Neff, Amy: Italy, the Mendicant Orders, and the Byzantine Sphere,  
s. 449-461, 603-606; Georgopoulou, Maria: Venice and the Byzantine Sphere, s. 489-513, 606; Ainsworth, Maryan W.:  
„À la façon grèce“: The Encounter of Northern Renaissance Artists with Byzantine Icons, s. 545-593, 607; Papastavrou, 
Helen: The Influence of Byzantine Art in the West. In: Evangelatou, M. – Papastavrou, H. – Skoti, P. (eds.): Byzantium:
an oecumenical empire: [exhibition] Byzantine and Christian Museum, October 2001 – January 2002. Athens: Hellenic 
Cultural Heritage, 2002, s. 219-229. 
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štúdium tejto problematiky sa začalo pred vyše storočím4 a s istými prestávkami pokračuje 
až podnes.5 

Západná inšpirácia a východiská pre ikony a nástenné maľby Balkánu postbyzantskej doby 
siaha do čias nemeckej renesancie, keď svoje grafické práce na biblické témy vytvorili A. Dürer, 
H. Holbein ml., A. Schongauer a iní. Práve ich diela, ktoré v podobe knižných ilustrácií alebo 
voľných listov boli najľahšie dostupné a najvhodnejšie na premiestňovanie aj na väčšie vzdiale-
nosti, sa stali predlohami a prienikom latinizačných prvkov dokonca do chrámov najvyššej auto-
rity vtedajšieho východokresťanského sveta – Athosu,6 ale tiež Kréty,7 vďaka čomu boli západné 
prvky následne akceptované aj v prostredí viac naklonenom tradičnej podobe ikon. Významnú 
úlohu pri sprostredkovaní prieniku renesančných prvkov do ortodoxného južnoslovanského8  
a východoslovanského prostredia mali Benátky, kde od konca 15. storočia v miestnych tlačiar-
niach vznikali knihy určené práve pre spomenuté kultúrne okruhy. Západné dobové vzory mohli 
byť v 15.-16. storočí sprostredkované tiež cyrilickými vydaniami Biblie a liturgických kníh, 
ktoré boli vytlačené v Krakove9 a Prahe.10 Západná grafika vplývala aj na ilustrácie ukrajinských 
liturgických tlačí 17. a 18. storočia,11 ktorých ilustrácie sa stávali predlohami pre ikony.

4 Кирпичников, Александр Иванович: Деисусъ на Востокѣ и Западѣ и его литературныя параллели. In: Журнал 
Министерства народного просвещения. СПб, 1893. Ноябрь. Часть CCXC, s. 1–26; Кондаков, Никодим Павлович: 
Иконография Богоматери: связи греческой и русской иконописи с итальянскою живописью ранняго Возрождения. 
Санкт-Петербург: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1910, 216 s.; Лихачев, Николай Петрович: Историческое 
значение итало-греческой иконописи, изображения Богоматери в произведениях итало-греческих иконописцев 
и их влияние на композиции некоторых прославленных русских икон. Санкт-Петербург: Изд. Имп. рус. археол. 
о-ва, 1911, 307 s. 
5 Papastavrou, Helen: Classical trends in Byzantine and Western Art in the 13th and 14th centuries. In Daim, Falko 
– Drauschke Jörg (eds.): Byzanz – Das Römerreich im Mittelalter. Band 84, Teil 1. Welt der Ideen, Welt der Dinge. 
Mainz: Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2010, s. 183-209; Arthur, Kathleen G.: The “Maria del Sochorso” 
Altarpiece: A Cretan Icon transformed in Counter-Reformation Italy. In: Southeastern College Art Conference Review, 
2012, roč. XVI, č. 2, s. 151-170; Deluga, Waldemar: Between Candia and Venice. The role of European engravings in the 
iconographic transformations of post-Byzantine painting in Greece. In: Series Byzantina XII. Warsaw: Polish Institute 
of World art Studies – Cardinal Stefan Wyszyński University, 2014, s. 76-109; Folda, Jaroslav: Byzantine Art and Italian 
Panel Painting. Cambridge University Press, 2015, 411 s.
6 Чилингиров, Асен: Влияние Дюрера и современной ему немецкой графики на иконографию поствизантийского 
искусства. In: Попов, Г. В. (ed.): Древнерусское искусство. Зарубежные связи. Москва: Наука, 1975, s. 325-342.
7 Vassilakis-Maurikakis, Maria: Western Influences on the Fourteenth Century Art of Crete. In: Jahrbuch der Österrei-
chischen Byzantinistik 32/5. XVI. Internationaler Byzantinistenkongress. Akten. II. Teil, 5. Teilband. Kurzbeiträge 10. 
Die Stilbildende Funktion der byzantinischen Kunst. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
1982, s. 301-311; Vocotopoulos, Panayotis L.: Renaissance Influence on Post Byzantine Panel Painting in Crete. In
Мальцева, С. В. – Станюкович-Денисова, Е. Ю. (eds.): Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. 
науч. статей. Вып. 6. Санкт-Петербург: НП-Принт, 2016, s. 177-184, 875-876; Vassilaki, Maria: Working Drawings 
of Icon Painters after the Fall of Constantinople. The Andreas Xyngopolos Portfolio at the Benaki Museum. Athens:  
A. G. Leventis Foundation, A. G. Leventis Gallery, Benaki Museum, 2015, s. 27, 176, 186, 205 a nasl., kde sa spomína 
západný vplyv, napr. vyobrazenie Vzkriesenia Krista, hlavne na prototypoch ikon 17.-18. storočia.
8 Medaković, Dejan: Stari srpski drvorez. Beograd: Izdavački zavod JUGOSLAVIJA, 1964, s. II-VI. 
9 V Krakove pôsobil tlačiar najskôr nemeckého pôvodu Schweipolt Fiol, ktorý v roku 1491 vytlačil cyrilikou Oktoich  
s drevorezom Ukrižovania a v tom istom roku bol nútený uchýliť sa do Levoče na Slovensku, keďže ho obvinili zo šíre-
nia heretických kníh. Viac pozri: Стасенко, Володимир: Проблемні питання історії початку українського кирилич-
ного друкарства. In Запаско, Яким – Майюк, Орест – Стасенко, Володимир: Початки українського друкарства. 
Львів: Центр Європи, 2000, s. 87-103. 
10 V Prahe bol istý čas činný Francysk Skaryna, ktorý tam v rokoch 1517-1519 vydal bieloruský preklad Biblie s počet-
nými drevorezbovými iniciálami a ilustráciami podľa západných vzorov. Pozri: Шматаў, В. Ф.: Гравюра. In: Гісторыя 
беларускага мастацтва у шасцы тамах. Т. 1. Ад старажытных часоў да другой паловы ХVI стагоддзя. Мінск: Наву-
ка і тэхніка, 1987, s. 241-253; Немировский, Е. Л. Франциск Скорина: Жизнь и деятельность белорусского просве-
тителя. Минск: Мастацкая література, 1990, pražským obdobím činnosti F. Skarynu sa autor zaoberá na s. 217-407.
11 Gronek, Agnieszka: Wpływ grafiki zachodniej na ilustracje ukraińskich druków liturgicznych w wieku XVII i XVIII.
In: Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze, t. VII-VIII, 1998-1999, s. 313-337.
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Západné vzory boli veľmi rozšírené aj v ruskom sakrálnom umení 16.12 a 17. storočia,13 ktoré 
sa tiež orientovalo na renesančnú nemeckú grafiku (A. Dürer) a potom na holandské ilustrá-
cie z Biblie Piscatora vydanej v Amsterdame roku 1650.14 Práve diela holandských manieristov  
a barokových majstrov grafiky boli predlohou pre početné ikony, či dokonca cykly nástenných 
malieb v ruských chrámoch.15 

Ak sa západné vzory po istej miestnej transformácii a prispôsobení tradičnej forme ikono-
maľby stali od 17. storočia integrálnou súčasťou teritoriálne vzdialeného ruského sakrálneho 
umenia, tým viac sa podobný proces stal akýmsi prirodzeným pokračovaním doterajšieho vývi-
nu v krajinách, ktoré hraničili so západnými krajinami, s dominantnou latinskou kultúrou. Týka 
sa to najmä území dnešného Bieloruska, Ukrajiny, Rumunska a Srbska. Zdalo by sa potom, že 
v Poľsku a na Slovensku prienik západných prvkov do postbyzantského základu cirkvi byzant-
sko-slovanského obradu by mohol byť ešte jednoduchší a silnejší ako inde, keďže obidva svety, 
„Slavia latina“ a „Slavia byzantina“, tu po stáročia koexistovali ako súčasť jedného územného 
areálu. Ale na pomerne dlhú dobu, prakticky až do začiatku 18. storočia, bola situácia skôr 
opačná – príklon k tradícii,16 keď všetko na prvý pohľad nové mohlo byť vnímané ako cu-
dzí prvok nie vždy priaznivo nakloneného sveta. Dokonca ani po roku 1646, keď bola prijatá 
Užhorodská únia17 pravoslávnej cirkvi s katolíckou cirkvou, sa v praxi až tak veľa nezmenilo. 
Svojím spôsobom dlho boli konkurentmi, kde v dominantnom a privilegovanom postavení bola 
západná katolícka cirkev a nie pravoslávna, neskôr zjednotená gréckokatolícka so všetkým, čo  
s ňou súvisí, vrátane cirkevného obradu a vybavenia chrámov – cerkví pre potreby liturgie: kníh 
(rukopisných, neskôr tlačených v Ľvove a iných mestách Ukrajiny) a, samozrejme, ikon, ako 
nevyhnutnej súčasti sakrálnych interiérov.

Vzťah ukrajinských ikon, aj tých z územia dnešného Poľska, Slovenska a západnej Ukrajiny, 
ktoré vytvorili jeden historicky a kultúrne prepojený celok, k západným vzorom je intezívnej-
šie skúmaný relatívne krátko. Veď od priekopníckych publikácií I. Svjencického18 začiatkom  
20. storočia, V. Sachaneva19 a V. Zalozeckého20 v tridsiatych rokoch uplynulo veľmi veľa času. 

12 Смирнова, Энгелина Сергеевна: Контакты и противостояние русской и западно-европейской художественной 
культуры в XVI столетии. Некоторые наблюдения. In Мальцева, С. В. – Станюкович-Денисова, Е. Ю. (eds.): Актуальные 
проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 6. Санкт-Петербург: НП-Принт, 2016, s. 242–251. 
13 Брюсова, Вера Григорьевна: Русская живопись 17 века. Москва: Искусство, 1984, 340 s.
14 Гамлицкий, Андрей Викторович: Библия Пискатора и проблема гравированных образцов в европейском ис-
кусстве ХVI – XVIII столетий. In: Проблема копирования в европейском искусстве: Материалы научной конфе-
ренции. 8-10 декабря 1997 г. Москва: Российская академия художеств, 1998, s. 96-116; Пуцко, Василий: Русская 
иконопись XVIII – начала XX века на перекрестках культурных традиций. In Красилин, Михаил Михайлович 
(ed.): Русская поздняя икона от XVII до начала XX столетия: Сб. статей. Москва: ГосНИИР, 2001, s. 32.
15 Первухин, Нил Григорьевич: Церковь Ильи Пророка в Ярославле (1915). In Рутман, А. М. (ed.): Церковь Ильи 
Пророка в Ярославле. Книга 1. Ярославль: Издательство Александр Рутман, 2002, с. 10-124; Dąb-Kalinowska, 
Barbara: Między Bizancjum a Zachodem. Ikony rosyjskie XVII-XIX wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Na-
ukjowe, 1990, 158 s.; Преображенский, Александр Сергеевич: Западные мотивы и формы в поствизантийской 
живописи Московии. Предварительные размышления. In Мальцева, С. В. – Станюкович-Денисова, Е. Ю. (eds.): 
Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 6. Санкт-Петербург: НП-Принт, 2016, 
s. 252-266, 881-882 (na s. 260-262 je doplňujúca bibliografia k problematike západných prvkov v ruskom umení).
16 Viac v: Gronek, Agnieszka: Konserwatyzm a innowacja: kilka uwag o malarstwie ikonowym w diecezji przemyskiej 
w XVI wieku. In Eysymontt, Rafał – Kaczmarek, Romuald (eds.): Procesy przemian w sztuce średniowiecznej: przełom, 
regres, innowacja, tradycja: studia z historii sztuki. Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2014, s. 279-292.
17 Lacko, Michal SJ: Užhorodská únia karpatských Rusínov s katolíckou cirkvou. Košice: Centrum spirituality Východ 
– Západ, 2012, 264 s.
18 Свєнціцький, Іларіон: Галицько-руське церковне малярство XV–XVI ст.: (Матеріяли і замітки). In: Записки 
НТШ, 1914, č. CXXI, č. 63–116; Tenže: Іконопись Галицької України XV–XVI віків. Львів, 1928. 100 s.  
19 Саханев, Всеволод: Карпаторусская иконопись. In: Центральная Европа, 1931, roč. IV, č. 10, s. 588-597.
20 Залозецький-Сас, Володимир: Між Окцидентом та Візантією в історії українського мистецтва. In: Мистецтво  
і культура, 1939, č. 1. (reedícia: Незалежний культурологічний часопис Ї, 1996, č. 7, s. 50-61). 
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Prelom nastal neskôr, od druhej polovice 60.,21 ale najmä 70. rokov, predovšetkým vďaka publi-
káciám poľských,22 slovenských,23 ukrajinských24 a nemeckých25 historikov umenia. 

Pri uvádzaní západných vplyvov na postbyzantské umenie na území Slovenska, ale aj inde, 
sa často spomína byzantský ikonografický kánon. Je nespochybniteľné, že maliari ikon využívali 
vzorkovníky, ale zrejme to nebolo príliš strikne predpísané, lebo inak by sa nedalo vysvetliť už 
vyššie spomínané prijatie diel západných autorov, hlavne grafík, za predlohy pre ikony a násten-
né maľby vo veľkých centrách ortodoxie, kde iste nechýbali vzdelanci znalí tradícií a cirkevných 
predpisov. Situáciu okolo kánonov v maliarstve ikon pred časom výstižne charakterizoval bul-
harský bádateľ A. Čilingirov.26

Z Kyjeva sa vzory Biblie Piscatora27 dostávali do Srbska a Vojvodiny.28 Liturgické knihy 
vydávané v Ľvove a iných mestách Ukrajiny donedávna boli vo veľkom počte aj v cerkvách vý-
chodného Slovenska. Tento fakt spolu s tým, že mnohí maliari ikon z východoslovenských chrá-
mov byzantsko-slovanského obradu sami pochádzali z prostredia Przemysla a Ľvova, naznačuje 
veľmi hojnú a bezprostrednú prítomnosť potrebných vzorov a predlôh, ktoré mali k dispozícii 
pre vlastnú prácu na ikonách. 

Ako by sa teda v stručnosti dal charakterizovať vzťah zachovaných ikon východného Slo-
venska a ich západných prvkov a inšpiračných zdrojov? Odpovede na túto otázku mohli by sme 
rozdeliť do dvoch základných častí, ktoré sa navzájom prelínajú a takto k nim budeme pristupo-
vať aj my: 1. ikonografia, 2. formálna a štylistická zložka. 

Najstaršie zachované ikony zo skúmaného územia, ktoré boli vytvorené v 15.-16. storočí, 
obsahujú na vyobrazeniach svätých iba niektoré detaily z gotickej architektúry, ktoré maliari 
využili na menej dôležitých miestach kompozície, ako boli klejmá so sprievodnými vyobraze-
niami29 a gravírované pozadie v strednej časti ikony30 pripomínajúce brokát. Ale ani v jednom 

21 Vira Svjencická pri tvorbe ukrajinských ikonopiscov 17. storočia poukázala na nimi využívané grafické vzory ho-
landských autorov: Свєнціцька, Віра: Іван Руткович і становлення реалізму в українському малярстві XVII ст. 
Київ: Наукова думка, 1966, s. 46-48 a nasl.
22 Napr.: J. Klosińska, R. Biskupski, M. Janocha, W. Deluga, A. Gronek a M. P. Kruk.
23 Pionierom vo výskume ikon na Slovensku bol Alexander Frický: Ikony z východného Slovenska. Košice: Východoslo-
venské vydavateľstvo, 1971. A. Frický tu písal o katolizácii ikon východného Slovenska, ale bez konkretizácie predlôh 
(s. 10-16). Po ňom rozsiahlejšiu publikáciu vydal Štefan Tkáč, ktorý sa západných vplyvov dotkol iba vo všeobecnej 
rovine. Pozri: Ikony zo 16.-19. storočia na severovýchodnom Slovensku. Bratislava: Tatran, 1980, s. 56-57.
24 Napr.: V. Svjencic´ká, L. Miljajevá, D. Stepovyk, O. Sydor, V. Aleksandrovyč, M. Helytovyč, R. Kosiv. 
25 H. Skrobucha.
26 „Správne hodnotenie významu ikonografie vo východokresťanskom maliarstve predpokladá presnú predstavu o jej 
úlohe v tomto umení, ktoré už vo svojich prvých prejavoch si dáva za cieľ objektivizovanie ideálu. Subjektívny prin-
cíp takmer celkom mizne, strácajúc sa v objektívnom, umenie sa stáva v pravom zmysle slova kolektívnym umením.  
A hoci sú pred nami mená tvorcov najčastejšie skryté, ako aj pravidlá, podľa ktorých umelci vytvárali svoje diela, inak 
povedané – kánon, v rámci ktorého tvorili, príčinou takého stavu vôbec nie je čas, ktorý zotrel akékoľvek stopy podob-
ných dokumentov. Tie nikdy neexistovali alebo, v krajnom prípade, do konca stredoveku neboli známe – do nariadení 
Stohlavého snemu roku 1551 v Rusku a maliarskej príručky (Hermeneia) prvej tretiny 18. storočia athoského pôvodu. 
Jedinými svedkami zákonov náboženského umenia sú samotné diela: výskumy ukazujú, že napriek tradíciám, ktoré sa 
ako červená niť vinú tisícročným vývinom kresťanského umenia, to nebolo nezúčastneným svedkom evolúcie ideí, ale 
ako barometer registrovalo výkyvy v atmosfére náboženského a duchovného života.“ (Чилингиров, Асен: Влияние 
Дюрера и современной ему немецкой графики, op. cit., s. 325-326.)
27 Toto dielo vyšlo vo viacerých reedíciách. My sme opierali o vydanie: Theatrum Biblicum, hoc est historiæ sacræ 
Veteris et Novi Testamenti tabulis æneis expressæ. Opus præstantissimorum huius ac superioris seculi pictorum atque 
sculptorum, summo studio conquisitum et in lucem editum per Nicolaum Iohannis Piscatorem. Amsterdam: Claes Jansz 
Visscher, 1674.
28 Чилингиров, Асен: Влияние Дюрера и современной ему немецкой графики, op. cit., s. 341.
29 Ikona sv. Mikuláša s výjavmi. Dubová, cca 1550-1580. Obrázok: Tkáč, Štefan: Ikony, op. cit., s. 106. 
30 Ikona Bohorodičky Hodegetrie s prorokmi. Rovné, cca 1550-1580. Obrázok: Tkáč, Š.: Ikony, op. cit., s. 93.
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prípade na východnom Slovensku nenájdeme ikonu, ktorá by bola ako celok vizuálne gotizujú-
ca, vrátane nápisu cyrilikou.31 

 Zvláštne postavenie majú ikony Mandylionu, na ktorých rúško s vyobrazením Kristovej hla-
vy držia dvaja stojaci anjeli alebo archanjeli.32 Také ikonografické riešenie Romuald Biskupski 
pokladal za prínos ukrajinských maliarov ikon33 15.-16. storočia v rámci východokresťanského 
sakrálneho umenia. K tomu argumentovane zdôvodnenému tvrdeniu možno pridať jednu doposiaľ 
nikým nevyslovená hypotéza, lebo nie je tu vylúčená ani prípadná možnosť inšpirácie v západnom 
maliarstve, keďže aj na Slovensku sa medzi gotickými nástennými maľbami z 14.-15. storočia 
vyskytujú práve také zobrazenia.34 Treba tu tiež spomenúť medirytinu Veronikin ručník A. Dürera 
z roku 1513, kde vyobrazenie Kristovej hlavy s tŕňovou korunou pridržiavajú dvaja anjeli.35

V 17. storočí bol evidentný nárast západných prvkov, hlavne v plastickom riešení masívnych 
hlbokých rámov so stĺpikmi a reliéfnymi vyrezávanými ornamentami, ktoré na ikonách nahra-
dili úzke plochy jemne vystupujúce nad strednú časť tabule ikony, alebo orámovanie zložené  
z nízkych líšt. Za silný prejav latinského vplyvu z čias silnejúceho protestantizmu mohli by sme 
pokladať unikátne kráľovské dvere36 z prvej polovice 17. storočia v niekdajšej gréckokatolíckej 
Cerkvi sv. Lukáša v Tročanoch, ktoré sa svojím poňatím absolútne vymykajú nielen v kontexte 
pamiatok východného Slovenska, ale aj v rámci celého karpatského regiónu, západných oblas-
tí Ukrajiny a Bieloruska. Veď ako inak charakterizovať ich maľbu, kde nie sú žiadne tradičné 
vyobrazenia, ako Zvestovanie, evanjelisti, prípadne Jesseho strom. Namiesto nich boli použité 
výlučne pomerne zložité rastlinné ornamenty často sa vyskytujúce v evanjelických kostoloch, 
najčastejšie na drevených plochých stropoch lode.

Po prijatí Užhorodskej únie proces akceptovania západných vzorov zintenzívnel, podobne 
ako sa na východ od Slovenska o niečo skôr menila ukrajinská ikonomaľba, čo vyústilo do stavu, 
keď sa tradície dostali „na rázcestie.“37 

Využívanie západných vzorov so súčasným zachovaním východiskovej podstaty tradičnej 
ikony, čiže evidentnej väzby na byzantské a postbyzantské maliarstvo, sa s rôznou intenzitou 
prejavovali až do konca 18. storočia.38 Expanzia vplyvu nemeckej renesančnej grafiky na ikono-

31 Zriedkavo gotizujúcu podobu má ikona sv. Juraja drakobijcu (polovica 16. storočia), ktorá pochádza zo Stupnice ne-
ďaleko Sambora na západnej Ukrajine. Svätý Juraj je na nej zobrazený ako stredoveký rytier s troma vejúcimi pštrosími 
perami na hlave a štítom na pleci. V pozadí je hrad s početnými vežičkami, z ktorých okien sa prizerajú, okrem rodičov 
princeznej, ďalší jeho obyvatelia, vrátane trubača, ktorý je najvyššie zo všetkých. Pozri: Свєнціцька, Віра І. – Откович, 
Василь П. (eds.): Світ очима народних майстрів. Українське народне малярство XІII-ХХ століть. Альбом. Київ: 
Мистецтво, 1991, obrázok č. 20. 
32 Na Slovenska sa taký Mandylion s dvomi stojacimi archanjelmi (prvá polovica 16. storočia) zachoval v Uličskom 
Krivom. Prvýkrát sme ho reprodukovali v: Памʼятки України, 2005, č. 1, 2. s. obálky.
33 Біскупський, Ромуальд: Українські ікони ХVI століття з Нерукотворним образом та сценами історії його явлен-
ня. In: Памʼятки України, 2011, č. 1-2, s. 40.
34 Sú to, napríklad, vyobrazenia Mandylionu v Želiezovciach z konca 14. storočia (Dvořáková, Vlasta et al.: Středověká 
nástěnná malba na Slovensku, op. cit., obrázok 101), nad víťazným oblúkom lode kostola v Ponikách pri Zvolene. 
35 Waldmann, Emil: Albrecht Dürer. Stiche und Holzschnitte. Leipzig: Insel Verlag, 1920, obrázok 62.
36 Po prvýkrát sme na to upozornili v: Ґрешлик, Владислав: Царські врата ХVI – XVIII століть з іконостасів церков 
Східної Словаччини. In: Памʼятки України, 2011, č. 1-2, obrázok na s. 46.
37 Пуцко, Василь: Український іконопис близько 1700 р.: традиції на роздоріжжі. In Колпакова, В. М. (ed.): Моги-
лянські читання 2009. Зб. наук. праць. Мазепинська доба в культурі України. Київ: Фенікс, 2010, s. 228-234. 
38 Jasne o tom svedčí požiadavka v sprievodnom liste a kalkulácii rozpočtu na nový ikonostas pre chrám gréckoka-
tolíckeho vikariátu v Košiciach, ktorá bola datovaná 19. decembra 1788: „die Bilder in alt griechischen Art“; „Die 
Bilde-mahlung betreffend. Vor die Bilder 54 Stück zu mahlen auf eichen Brett austatt Leinwand auch der alten griechis-
chen Art Mahlerey“, čo bolo v jej závere ešte raz zopakované. Pozri: Lučkaj, Michajlo: Historia Carpato-Ruthenorum.  
V. diel, 2. časť. In Sopoliga, Miroslav (ed.): Vedecký zborník Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku 21. Pre-
šov: EXCO s.r.o., 1998, s. 130, 132, 133.
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maľbu východného Slovenska je viditeľná hlavne od polovice 17. storočia. Najvýraznejšie sa to 
prejavilo na vyobrazeniach spojených s krížovou cestou Krista. Túto problematiku vo viacerých 
štúdiách skúmala Agnieszka Gronek, ktorá do okruhu relevantných západoukrajinských ikon 
zahrnula tiež pamiatky z východného Slovenska. Na rozmerných tabuľových maľbách s roz-
siahlym cyklom kompozícií utrpenia Krista presvedčivo poukázala na ich prepojenie s grafikami 
A. Dürera (Malé Pašie)39 a ilustráciami Molitvoslova, ktorý vydali v Bude roku 1823.40 

Väčšina ikon a cerkví východného Slovenska bola už publikovaná, sú o nich isté zmienky. 
Napriek tomu, mnohé z nich si zaslúžia ďalšie detailnejšie štúdium, aby sa mohli čo najkom-
plexnejšie preskúmať ich umelecké kvality a historické pozadie vzniku. Patrí sem tiež jedinečný 
súbor vyobrazení v drevenom Chráme sv. Lukáša v dedinke Brežany pri Prešove, kde sa na iko-
nách a doposiaľ takmer nepovšimnutých maľbách na parapete chóru stretli západné a východné 
ikonografické typy vyobrazení.41 Unikátnosť spočíva aj v tom, že pôvodnou súčasťou radu sviat-
kov ikonostasu je ikona Mandylionu, ktorá v čase jeho vzniku (1733) v iných cerkvách regiónu 
bola nahradená ikonou Poslednej večere. Ešte jedna, staršia ikona Mandylionu z druhej polovice 
17. storočia (s dvomi stojacimi anjelmi pridržiavajúcimi rúško), bola sekundárne použitá na-
miesto ikony Ukrižovania v zavŕšení ikonostasu. 

V interiéri sa zachovali aj ďalšie ikony zo 17. storočia. Napriek tomu, že sú zaujímavé, svoju 
pozornosť upriamime na maľby, ktoré sa nachádzajú na parapete chóru. Je to spolu desať vyob-
razení, ktoré oddeľujú maľované stĺpiky imitujúce plastickú architektúru. Sú zoradené v tomto 
poradí (zľava): 1. Kristus na hore Olivovej (s anjelmi), 2. Kristus na hore Olivovej (s apoštolmi), 
3. Zajatie Krista, 4. Bičovanie, 5. Korunovanie tŕním, 6. Kristus pred Pilátom, 7. Nesenie kríža, 
8. Ukrižovanie, 9. Snímanie z kríža, 10. Kladenie do hrobu. 

Ak celý ikonostas namaľoval pomerne dobrý profesionál, autor vyobrazení na parapete chó-
ru bol oveľa menej pripravený, dôsledkom čoho bolo nielen zjednodušenie použitej maliarskej 
techniky (pravdepodobne bez kriedového podkladu na drevenej doske), ale tiež zľudovenie, zjed-
nodušenie a modifikovanie možných vzorov, ktoré sa nedajú vždy jednoznačne identifikovať.42 
Samotné pomenovanie sakrálnych vyobrazení je urobené cyrilikou, iba pod Ukrižovaním je sprie-
vodný profánny text uvádzajúci fundátora cerkvi – miestneho šoltýsa spolu s jeho manželkou.

Západné umenie bolo inšpiráciou nielen pre prenosné tabuľové maľby ikon, ale tiež pre násten-
né maľby druhej polovice 18. storočia gréckokatolíckych chrámov v Kožanoch, Kožuchovciach, 
Bodružale, Novej Polianke, Malej Poľane (Habure) a v iných objektoch, ktoré sa nezachovali. 
Rokokovými vyrezávanými ornamentami vyzdobili ikonostas dreveného chrámu v Jedlinke. 

39 Ikona Utrpenie Krista z Kožuchoviec, 1659. Pozri: Gronek, Agnieszka: Ikony Męki Pańskiej. O przemianach w ma-
larstwie cerkiewnym ukraińsko-polskiego pogranicza. Krakow: Collegium Columbinum, 2007, s. 207, 208, 334, 340, 
346, 349, 354, 354, 355, 367, 368, 375, 377, 380, 394. Táto ikona sa stala predmetom záujmu autorky v súbore štúdií 
nad témou Pašií (Wokół Ukrzyżowanego. Studia nad tematem Pasji w ukraińskim malarstwie ikonowym. Warszawa: 
Wydawnictwo Neriton, 2009. 200 s.) čo vyústilo do textu venovaného výlučne tejto ikone (Ikona Męki Pańskiej z Kożu-
chowców. Odczytanie programu, analiza ikonograficzna i stylistyczna, rozpoznanie warsztatowe. In Gronek, Agnieszka 
(ed.): Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe. Kraków: Collegium Columbinum, 2009, s. 287-318).
40 Podľa nich boli namaľované ikony Utrpenie Krista z Uličského Krivého (1834). Pozri: Gronek, Agnieszka: Ikony 
Męki Pańskiej, op. cit., s. 250, 251, 338, 351, 359, 359, 371, 391, 398; ikona z Novej Sedlice (1843), pozri: tamže,  
s. 252, 253.
41 Doterajšie publikácie o tejto cerkvi sa zameriavali na jej architektúru, ktorej tvaroslovie pripomína gotické tradície. 
Ikonám sa ich autori venovali iba zbežne a o maľbách na parapete chóru buď vôbec nič nie je, alebo iba krátka zmienka, 
napr: „na parapete chóru súdenie, odsúdenie, umučenie a ukrižovanie Krista (na spôsob Krížovej cesty)“. Pavlovský, 
František: Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku. Humenné, okolie a iné. Zostavil Daniel Dzurov-
čin. Prešov: Petra, 2008, s. 13.
42 Ako predlohy najpravdepodobnejšie poslúžili rytiny holandských barokových majstrov Adriaena Collaerta (Bičovanie 
Krista) a listy z pašiového cyklu Hieronyma Wierixa (Korunovanie tŕním, Kristus pred Pilátom). 
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V 19. storočí prepojenie so západnými vzormi, predovšetkým talianskymi renesančnými ma-
liarmi, dominovalo v celej Prešovskej eparchii. Bolo to aj vďaka tomu, že eparchiálni maliari 
študovali na svetskej Akadémii umenia vo Viedni (Michal Mankovič, Jozef Zmij-Miklošík) ale-
bo boli orientovaní na Krakov (rozvetvená maliarska rodina Bogdańskovcov). Dôsledkom toho 
boli veľmi časté odvolávania na Leonardovu Poslednú večeru, Rafaelove madony a pod. Tento 
stav pretrvával až do poslednej tretiny 20. storočia, kedy sa začal návrat k byzantským alebo 
ruským vzorom. Tento zaujímavý proces môže byť témou pre inú štúdiu. 

Za západný prvok na ikonách by sa dali pokladať aj pred 1. svetovou vojnou premaľované 
postavy prorokov v Šmigovci, ktoré po nedávnom reštaurovaní získali pôvodnú podobu, charak-
teristickú pre tradičné ikony 18. storočia, poplatné východnej tradícii.

Aj na uvedených niekoľkých príkladoch ikon a nástenných malieb z východného Slovenska 
sme sa mohli presvedčiť, že ikony skutočne všade môžu byť „symbolom kultúrneho spájania.“43

Иконы восточной Словакии и их некоторые западные образцы

Vladislav Grešlík

Иконы восточной Словакии от средних веков до наших дней часто содержат элементы западного искусства, кото-
рые претерпели трансформацию и адаптацию к требованиям византийско-славянского обряда. Графика и живо-
пись эпохи Возрождения и барокко были обогащением не только для орнаментики, но также иконографии многих 
икон и стенной живописи храмов восточной Словакии, этой составной части поствизантийского искусства.

43 Горбачов, Дмитро: Українська ікона як символ культурного єднання. In: Студії мистецтвознавчі. Київ: ІМФЕ 
НАН України, 2010, roč. 30, č. 2, s. 20-28.
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Zajatie Krista, bičovanie, korunovanie tŕním, Brežany
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Kristus pred Pilátom, Brežany
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Snímanie z kríža, Brežany
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Mandylion a fundátorský nápis na ikonostase, Brežany
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MÁRIA PROKIPČÁKOVÁ∗

Liturgická hudba byzantsko-slovanského obradu na Slovensku 
v diskurzoch hudobnej slavistiky1

PROKIPČÁKOVÁ, M.: Liturgical Music of the Byzantine-Slavonic Rite in Slovakia in the Music Slavistics Dis-
courses. Slavica Slovaca, 53, 2017, No. 3-4, pp. 216-229 (Bratislava).

The presented paper focuses on the current research perspectives of liturgical music of the Byzantine-Slavonic 
rite, its forms and interpretation confronted with the reflections about liturgical music in the music Slavic studies. The 
knowledge of music-liturgical culture is a relevant part of the interdisciplinary Slavistic research.

Music Slavistics, liturgical music, Byzantine-Slavonic culture, interpretation, prostopinije.

Hudobná slavistika2 (Musikslawistik, musikalische Slawistik, музыкальное славяноведе-
ние) predstavuje synkretickú vednú disciplínu na pomedzí slavistických, muzikologických a et-
nologických výskumov. Jej slavistický potenciál sa odzrkadľoval predovšetkým vo výskumnom 
spektre etnomuzikológie a folkloristiky. V Slovníku české hudební kultury3 je hudobná slavistika 
charakterizovaná ako termín označujúci muzikologický výskum hudobných kultúr slovanských 
etník a národov.4 Ďalej vysvetľuje, že ide o etnomuzikologický pododbor existujúci popri hu-
dobnej germanistike, romanistike, iránistike a pod. Podotýka, že hudobno-slavistický výskum 
rieši aj otázky presahujúce rámec etnomuzikológie, preto ju chápeme ako interdisciplinárnu ob-
lasť muzikológie.5

Prvé myšlienky o slovanskej vzájomnosti na poli hudby sa objavili v období, keď sa pohľady 
na jazyk, kultúru, spoločnosť a históriu slovanských národov odvíjali v kontexte s aktuálnymi 
ideologickými koncepciami a predstavami. Rozmach slavisticky orientovaného muzikologické-

∗ Mgr. Mária Prokipčáková, PhD., Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9,  
841 04 Bratislava.
1 Štúdia je výsledkom riešenia projektu Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia APVV-14-0029- CyrSlav. 
2 Okrem hudobnej slavistiky sa v literatúre rozlišujú termíny ako slovanská hudba (slawische Musik), hudobné slavizmy 
(musikalischen Slawismen), k čomu pozri viac napr. Vysloužil, Jiří: Von der slawischen Musik. Abriß der Entwicklung 
ihrer Probleme, Beziehungen und Werte. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, roč. 29, č. H15, Brno: 
Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1980, s. 7- 20; alebo aj ako slavistické porovnávacie štúdium ľudovej piesne, pozri viac 
Burlasová, Soňa: Od idey slavianstva k porovnávaciemu slavistickému štúdiu ľudovej piesne na Slovensku. In: Sloven-
ský národopis, 1990, roč. 38, č. 3, s. 425-430.
3 Slovník české hudební kultury zaraďuje k najvýznamnejším prácam českého, resp. československého hudobnosla-
vistického výskumu nasledujúce publikácie: Ritter z Rittersbergu, Ludvík: Myšlenky o slovanském zpěvu. In: Príloha 
časopisu Věnec, č. 2, Praha, 1843, s. 28-29. Konopásek, Max: Rozbor otázky slovanské hudby. In: Dalibor, roč. 2, Praha, 
1874. Kuba Ludvík.: Slovanstvo ve svých zpěvech. celkovo 15 dielov, 1884-1929. Niederle, Lubor: Slovanské staro-
žitnosti. Praha, 1902-1925. Pečman, Rudolf: Obrozenecké myšlenky o slovanském zpěvu. In: Svazky, vztahy, paralely. 
Ruská a česká hudba, Brno, 1973. Fukač, Jiří: Hudební slavistika v tradici a přítomnosti československé muzikologie.  
In Pečman, Rudolf (ed.): Hudba slovanských národů a její vliv na evropskou hudební kulturu, Brno, 1978 a ďalšie.
4 Fukač, Jiří: Hudební slavistika. In: Slovník české hudební kultury, Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 331. 
5 Fukač, Jiří: Hudební slavistika, op. cit. s. 331.
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ho výskumu súvisel s aktuálnou otázkou objavovania novodobých národných hudobných kultúr 
a sústredil sa na charakteristiku slovanského hudobno-folklórneho materiálu (J. L. Bella, M. Ko-
nopásek, L. Kuba a ďalší). Na začiatku minulého storočia sa v prostredí hudobnej vedy objavujú 
tendencie spájať slavistické ciele s muzikologickými (napr. v prácach B. V. Asafjeva, V. Helferta, 
D. Christova, Z. Jachimeckého, K. V. Kvitku, Z. Nejedlého). Vývoj hudobnej slavistiky ovplyv-
nila aj skutočnosť, že výskum sa mohol reálne odvolávať na spoločný základ slovanskej kultúry, 
pretože vývin stredovekých slovanských národností vcelku plynule nadväzoval na praslovanské 
a čiastočne aj na cirkevnoslovanské kultúrne tradície.6 Prvé hudobno-historické práce o hudbe 
jednotlivých národov sa zaoberajú otázkami akým spôsobom a v akej miere sú hudobné prejavy 
príbuzné k sebe navzájom, keďže vznikli z jedného etnického zdroja a disponujú príbuznými 
jazykmi.7 Hudobná slavistika má teda určiť momenty a vývojové štádiá, ktoré sú príznačné buď 
pre všetky slovanské kultúry, alebo aspoň pre ich národné úrovne.8

Podľa Vladimíra Hošovského sa музыкальное славяноведение vyznačuje výskumom naj-
starších hudobných prejavov Slovanov, osobitne hudobného folklóru.9 V súvislosti s hudobnou 
slavistikou hovorí prioritne o ľudovej hudbe najstarších období slovanskej histórie. V jeho práci 
U pramenů lidové hudby Slovanů. Studie z hudební slavistiky sa samostatne venuje prototypu 
slovanskej svadobnej piesne, vianočných kolied a kolomyjky. Ako píše: „Při studiu společných 
rysů slovanské hudby je tedy třeba počítat nikoli s jednolitou lidovou hudební kulturou, ale s hud-
bou značně diferencovanou. Rozdíly v tradici, víře, obřadech a v živote přispívali k rozmanitosti 
nápěvů, písňových forem a typů, funkčně spjatých s duchovní kulturou slovanských kmenů.“10 
Ako ďalej uvádza: „Úkolem slavistiky je objevit v hudební tvořivosti jak tyto společné rysy, tak 
i specifické rysy kmenové.“11

Je zrejmé, že metodologický model slavistických, etnomuzikologických a teda i hudobno-
-slavistických výskumov spája spoločná línia, a to porovnávací výskum. Keďže ten predpo-
kladá disponovanie s bohatým komparačným materiálom, rozšíril sa slavisticky orientovaný 
výskum prostredníctvom zberateľskej činnosti vlastnej ľudovej hudby (B. Bartók, F. Koles-
sa, A. Chybiňski a pod.). Mladšia generácia bádateľov (F. Rubcov, V. Hošovskyj, A. Cze-
kanowska, alebo u nás známy J. Kresánek, S. Burlasová či manželia Elschekovci) prispela 
výraznou mierou do koncepčnej a metodologickej zložky výskumu. Na jej základe analyticky 
spracovávali konkrétny materiál a súčasne riešili otázky, v akej miere sa prejavila príbuz-
nosť slovanskej ľudovej hudby a vôbec čo je jej príčinou. Odpoveď sa skrýva v koexistencii 
troch aspektov. Príbuznosť mohla byť spôsobená priamou migráciou, asimiláciou a následnou 
integráciou v novom prostredí, mohla byť výsledkom spoločného genetického základu slo-
vanských kultúr alebo v jej rámci ide o paralely, ktoré sú antropologicky stanovené psycho-
-fyziologickými princípmi.12 

Napriek tomu, že do pozornosti hudobnej slavistiky sa primárne dostávala ľudová hudba, 
ako prirodzený a originálny prejav ich hudobného myslenia, všetky výskumné tendencie sa dajú 
aplikovať aj do oblasti výskumu liturgickej hudby. Môžeme ju totiž zároveň s ľudovou hudbou 
pokladať za takú, ktorá si zachovala najstarší a pôvodný charakter hudby slovanských národov. 

6 Fukač, Jíří: Hudební slavistika, op. cit., s. 331.
7 Fukač, Jíří: Hudební slavistika, op. cit., s. 331.
8 Fukač, Jíří: Hudební slavistika, op. cit., s. 331.
9 Hošovskyj, Vladimir: U pramenů lidové hudby Slovanů. Studie z hudební slavistiky. Praha: Editio Supraphon, 1976.
10 Hošovskyj, Vladimir: U pramenů lidové hudby Slovanů. Studie z hudební slavistiky, op. cit., s. 33.
11 Hošovskyj, Vladimir: U pramenů lidové hudby Slovanů. Studie z hudební slavistiky, op. cit., s. 33-34.
12 Viac pozri Horáková, Jana: Možnosti a perspektívy hudobno-slavistického výskumu na Slovensku. In: Ethnomusico-
logicum, 1993, č. 1, s. 145-146.
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Žila v konzervatívnom prostredí cirkevných spoločenstiev, a preto práve pochopenie jej štruktúr 
môže posunúť názory o špecifikách slovanskej hudby do väčšej hĺbky. 

Prostredníctvom liturgickej obradovej hudby prežívali Slovania svoj každodenný duchov-
ný život, ktorý počas stáročí vytvára v slovanskom prostredí jedinečnú a nenahraditeľnú ob-
lasť histórie a tradičných hodnôt. Uvedené „hudobné“ prežívanie sa naplno ukázalo napríklad 
v ohromnej šírke tradície duchovných piesní, ktoré po stáročia vytváral sám ľud. Dotyk ľudovej 
tvorivosti sa práve prostredníctvom duchovných piesní postupne rozšíril aj priamo do liturgic-
kých spevov v liturgickej praxi. Napokon aj vokálny prejav celého spoločenstva veriacich, ktorý 
v priestore historickej Mukačevskej eparchie nazývame prostopinije je dôkazom, že folklórne 
elementy významne ovplyvňovali interpretáciu spevu v chrámoch.

Ako sme už naznačili, predkladaná štúdia sa sústredí na oblasť východného kresťanského 
rítu patriaceho do byzantsko-slovanskej tradície. Je po stáročia súčasťou kultúrneho komplexu 
západnej strany Karpát a teda dôležitým svedkom hudobnej kultúry práve v oblasti východného 
Slovenska a okolitých oblastiach v Poľsku, na Ukrajine, v Maďarsku a Rumunsku. O to viac, že 
liturgické obrady sú v byzantsko-slovanskom obrade interpretované len vokálnou formou, bez 
použitia hudobných nástrojov. 

Ak sa pozeráme na rozmer hudobnej slavistiky z pohľadu V. Hošovského, ktorý jej zámer 
sleduje v najstarších hudobných prejavoch, je aj otázka výskumu liturgickej hudby v jej kompe-
tenciách adekvátna. Líši sa len v žánri a druhu, pod ktorým pôvodný hudobný prejav rozumie-
me. Cieľom výskumu nie sú výsledky ľudovej tvorby v zmysle ľudových piesní, interpretácie 
alebo inštrumentára, ale špecifický vokálny prejav viažuci sa k prostrediu liturgických obradov, 
duchovného života cirkevných spoločenstiev. V oboch výskumných oblastiach je zvýrazňovaný 
interdisciplinárny a tiež interetnický prístup, keďže bez poznania príbuzných hudobných kultúr 
iných národov nie je možné dosiahnuť úplnú objektivitu. Vývin a aj súčasná podoba liturgických 
spevov je výsledkom miešania a integrácie prvkov z rôznych etnických, konfesionálnych a jazy-
kových spoločenstiev a teda výskum je potrebné sústrediť na hľadanie pôvodných foriem a ich 
vývinových štádií na základe spoločných a odlišných znakov, vzájomných vzťahov a vplyvov. 
Túto potrebu vnímala aj generácia slovenských etnomuzikológov, ktorá v súvislosti s hudobnou 
príbuznosťou slovanských kultúr upozorňovala na potrebu výskumu historických pamiatok slo-
vanskej cirkevnej hudby.13

V tejto súvislosti je potrebné brať do úvahy, že výskum liturgickej hudby byzantsko-slo-
vanského obradu na Slovensku nie je len výskumom hudobnej liturgickej tradície slovan-
ských celkov, ale v jeho kontexte sa riešia aj vzťahy mimoslovanské. Ako hovorí aj samotný 
termín, ide o vzťahy medzi byzantskou a slovanskou tradíciou, vokálnou gréckou tradíciou 
a štruktúrami v južnoslovanskom, východoslovanskom či západoslovanskom areáli. Byzant-
sko-slovanská hudobná tradícia je tak súčasťou nielen hudobnej slavistiky, ale aj hudobnej 
byzantinistiky. Constantin Floros používa v tejto súvislosti dva samostatné názvy – musika-
lische Byzantinistik a musikalische Slavistik.14 Autor významných pojednaní o histórii by-
zantských i slovanských notačných systémov chápe najstaršie formy slovanského spevu cez 
ich grafické zápisy, pričom ich kategorizáciu a typológiu zaraďuje k predmetom hudobno-
-slavistického bádania.15

13 Elscheková, Alica: Strukturelle Frühformen slavischer Volksmusik. In Mokrý, Ladislav (ed.): Anfänge der slavischen 
Musik, Bratislava: Ústav hudobnej vedy, 1966, s. 161.
14 Floros, Constantine: Universale Neumenkunde, Kassel, 1970, s. 9.
15 Floros, Constantine: Universale Neumenkunde, op. cit., s. 9. 
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Výskum slovanskej liturgickej hudby síce nebol v minulosti izolovaný, avšak nepatril me-
dzi prioritnú tematiku. Len na ilustráciu uvedieme niekoľko udalostí, ktoré zahŕňali aj otázky  
o duchovnej a liturgickej hudbe. Bolo ním napríklad sympózium Anfänge der slavischen Musik 
usporiadané v roku 1964 Ústavom hudobnej vedy SAV pri príležitosti 1100. výročia príchodu 
byzantskej misie na Veľkú Moravu, ktoré predstavilo slovanskú hudbu vo všeobecnosti a od 
jej počiatkov. Z celkovo 16 príspevkov konferenčného zborníka sa okrem troch všetky ostatné 
venovali problematike duchovnej a liturgickej hudby v slovanskej kultúre. Z najzaujímavejších 
možno spomenúť príspevky Erwina Koschmiedera (Wie haben Kyrill und Method zelebriert?), 
Josefa Vašicu (Slavische Petrusliturgie), Ladislava Mokrého (Der Kanon zur Ehre des hl. De-
metrius als Quelle für die Frühgeschichte des kirchenslavischen Gesanges), Olivera Strunka 
(Zwei Chilandari Chorbücher), Viktora M. Beľajeva (Происхождение знаменного распева) 
alebo Miloša Velimirovića (Preparation of an Inventory of Sources of Old Slavic Music).16 

Rovnako aj v prostredí významnej brnenskej muzikologickej školy nezaostávali v tendenci-
ách sledujúcich slovanskú orientáciu, a to predovšetkým v súvislosti s prácou zakladateľa tamoj-
šej muzikógie Vladimíra Helferta a ďalších generácií brnenských muzikológov.17 Významnou 
udalosťou ich spoločnej činnosti bol kongres Hudba slovanských národů a její vliv na evropskou 
hudební kulturu, ktorý sa uskutočnil v Brne v roku 1978.18 V poľskom prostredí sa od roku 1966 
rozvíja stále živá tradícia kongresových stretnutí Musica antiqua Europae orientalis v Byd-
goszczi, založená na dialógoch o bohatej hudobnej kultúre strednej a východnej Európy v rámci 
vzťahov so západoeurópskou či byzantskou kultúrou.

Výskum liturgickej hudby v historiografickom kontexte
Liturgický spev východného obradu, ktorý sa používa na území Slovenska, patrí do kon-

cepcie vývojovej línie tzv. byzantsko-slovanskej hudobnej tradície. Na jednej strane stoja teó-
rie, vychádzajúce z predpokladu, že byzantská cirkevná hudba sa začala šíriť na naše územie 
príchodom sv. Konštantína a Metoda v 9. storočí, kedy popri pôvodnej slovanskej hudbe, 
ktorá tu iste zastávala svoje miesto, sa do vtedajšej liturgickej praxe včlenila tradícia gréckej, 
resp. byzantskej hudby.19 Na druhej strane existujú teórie, ktoré za najstaršiu etapu rozvoja 
cirkevnej hudby byzantského obradu, zasahujúcej do nášho kultúrneho kontextu, považujú 
liturgickú hudbu na Kyjevskej Rusi, ktorá je len „prezlečeným“ variantom byzantskej litur-
gickej hudby do slovanských šiat.20 Na tomto základe, čiže na báze komparačného výskumu 
byzantskej a slovanskej hymnografie vznikli početné štúdie Carstena Høega,21 Miloša Velimi-

16 Z ostatných príspevkov možno spomenúť štúdiu Jiřího Fukača (Zu den Ergebnissen der Forschung über den musika-
lischen Charakter der Epoche Gross-Mährens), Stefana Lazarova (Die altbulgarische Musik und die Kyrillo-Methodia-
nische Tradition), Dimitrija Stefanovića (The Beginnings of Serbian Chant), Wernera Bachmanna (Das byzantinische 
Musikinstrumentarium). Okrem príspevkov venovaných problematike liturgickej hudby sa v publikácii nachádzajú aj 
štúdie o ľudovej hudbe Slovanov, napr. Alice Elschekovej (Strukturelle Frühformen slavischer Volksmusik) alebo Vladi-
míra Karbusického (Zu den historischen Wurzeln der Metrik der russischen Bylinen). Viac pozri Mokrý Ladislav (ed.): 
Anfänge der slavischen Musik. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV, 1966, 180 s.
17 V tejto súvislosti chceme spomenúť najmä hudobných vedcov Jana Racka, Bohumíra Štědroňa, Jiřího Vysloužila, 
Rudolfa Pečmana, Jiřího Fukača a pod.
18 Príspevky z vedeckého stretnutia sú súčasťou rovnomenného zborníka. Porov. Pečman, Rudolf (ed.): Hudba slovan-
ských národů a její vliv na evropskou hudební kulturu. Brno: Česká hudební společnost, 1981, 555 s.
19 Marinčák, Šimon: Veľkomoravská hudba, či hudba na Veľkej Morave? In Marinčák, Šimon (ed.): Počiatky kresťanskej 
hudby v Európe, Trnava: Dobrá kniha, 2005, s. 179.
20 Hannick, Christian: Словяно-руський церковний спів і його византійські джерела. In: Καλοφωνα, Львів: 
Видавництво львівскоï богословскоï академіï, 2002, s. 38.
21 Høeg, Carsten: The Oldest Slavonic Tradition of Byzantine Music. Proceedings of the British Academy, 1953.
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rovića,22 Christiana Hannicka,23 alebo Olivera Strunka,24 ktorí sa popri inom snažili potvrdiť 
blízkosť rukopisov Kyjevskej Rusi s ich paleobyzantskými predlohami, a to primárne na zá-
klade notačných znakov.25 

Tematiku predchádzajúcich výskumov liturgického spevu karpatskej oblasti možno teda roz-
členiť do niekoľkých okruhov. Do prvej skupiny možno zaradiť teoretické práce, ktoré sa venu-
jú problematike liturgickej hudby obdobia Veľkej Moravy. Napriek rozšírenému historickému, 
či jazykovednému výskumu patrilo veľkomoravské obdobie, azda kvôli absencii zachovaných 
prameňov, u muzikológov k menej príťažlivým. V slovenskom prostredí sa komentáre o jeho 
hudobno-historickej relevancii dostali do pozornosti až v polovici 20. storočia, a to tiež len ako 
súčasť všeobecných historických alebo hudobno-historických príručiek. V 60. rokoch 20. storo-
čia stála v popredí idea, že podoba veľkomoravskej hudby bola integrovaná do procesu vývinu 
ľudového hudobného myslenia. Ladislav Mokrý26 a tiež Richard Rybarič27 ponúkli verejnosti 
syntetické štúdie, poukazujúce na dva odlišné prúdy hudobnej kultúry daného obdobia. Prvým je 
tradíciou kodifikovaná, autochtónna vokálna a inštrumentálna slovanská hudba, zatiaľ čo oproti 
stojí nový, vyspelejší a funkčne odlišný bohoslužobný spev. V českom prostredí sa vývoj hu-
dobnovedného výskumu veľkomoravskej epochy uberal podobným smerom. Zásadné sú najmä 
príspevky v rozsiahlych historicko-muzikologických antológiách, a to najmä kapitola Jaromíra 
Černého Slovanská liturgie v Českých zemích v edícii Hudba v českých dějinách28 alebo príspe-
vok Jiřího Fukača Über den musikalischen Charakter der Epoche von Grossmähren, ako súčasť 
zborníka Magna Moravia z roku 1965.29 

V rámci výskumu hudby Veľkej Moravy nemožno opomenúť príspevok slovenského muziko-
lóga Františka Zagibu, v jeho dvoch obsahovo najvýznamnejších monografiách Das Geistesleben 
der Slaven im früher Mittelalter: die Anfänge des slavischen Schrifttums auf dem Gebiete des 
östlichen Mitteleuropas vom 8. bis 10. Jahrhundert (1971) a Musikgeschichte Mitteleuropas I. 
(1976).30 V oboch jeho publikáciách dochádza k syntéze dovtedajších poznatkov nielen o hudbe 
Slovanov (inštrumentár, hudobná prax, svetská a duchovná piesňová tvorba, liturgická hudba), ale 
aj o slovanskom osídlení a ich materiálnej kultúre. V druhej časti Musikgeschichte Mitteleuropas I. 
(1976) F. Zagiba pripomína dôležitosť elementu východnej liturgie v Salzburskom arcibiskupstve, 
pričom sa samostatne venuje praxi Missa Graeca a Missa Slavica na územiach jeho jurisdikcie.

22 Velimirović , Miloš: Byzantine elements in Early Slavic Chant: The Hirmologion, v rámci edície Monumenta Mu-
sicae Byzantinae, 1960; The Slavic Response to Byzantine Musical Influence. In: Musica Antiqua: Acta Scientifica.
Bydgoszcz, 1982.
23 Hannick, Christian: Словяно-руський церковний спів і його византійські джерела. In: Καλοφωνα, Львів: 
Видавництво львівскоï богословскоï академіï, 2002; Das altslavische Hirmologion. Edition und Kommentar, Monu-
menta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes 50, 2006.
24 Strunk, Oliver: Essays on music in the Byzantine World. New York, 1977.
25 Mená uvedených autorov sa spájajú so sériami významných publikácií rozsiahlej edície Monumenta Musicae 
Byzantine (od roku 1931).
26 Mokrý, Ladislav: Hudobná problematika veľkomoravského obdobia. In Ratkoš, Peter (ed.): O počiatkoch slovenských 
dejín, Bratislava: Historický ústav SAV, 1965, spolupráca pri koncipovaní časti Hudební kultura Velké Moravy. In: Česko-
slovenská vlastivěda, Praha: Suprahon, 1971.
27 Rybarič, Richard: Hudobnokultúrna problematika Veľkej Moravy. In: Hudobný archív, 4., Martin: Matica slovenská, 
1981 a iné.
28 Hudba v českých dějinách. Od středověku do nové doby. (kol. autorov), Praha: Editio Supraphon, 1989, s. 30-31.
29 Magna Moravia. Sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu. Praha: Státní pedagogické nakladatel-
ství, 1965, s. 417-434.
30 Zagiba, Franz: Das Geistesleben der Slaven im frühen Mittelalter. Die Anfänge des slavischen Schrifttums auf dem 
Gebiete des östlichen Mitteleuropas vom 8. bis 10. Jahrhundert. Wien-Köln-Graz: Hermann Böhlaus Nachf., 1971. 
a Zagiba, Franz: Musikgeschichte Mitteleuropas, von den Anfängen bis zum Ende des 10. Jahrhunderts. Wien: Verband 
der wissenschaftlichen Gesellschaft Österreichs, 1976. 
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Druhé pomyselné obdobie predstavuje históriu a prítomnosť východnej cirkvi na území Poti-
sia v období 10. až 17. storočia, ktoré ako jediný výraznejšie komentoval Ondrej Halaga. Zame-
riava sa na oblasť východného Slovenska ako na priestor stále sa objavujúcej otázky o etnickom 
postavení gréckokatolíkov, resp. na správne terminologické označenie Rusínov a Rusnákov, na 
otázku maďarizácie, slovakizácie i porušťovania východného Slovenska. Podľa O. Halagu sa 
grécky (byzantský) element ani v 10. storočí nevytratil, ale naďalej sa rozvíjal a žil v symbióze 
so západným obradom. Ako píše: „...grécko-slovanská cirkev v Uhorsku nepodľahla schizme, 
a tak pre Uhrov nebolo príčiny pozastavovať sa nad jej existenciou.“31. Súhlasne vyznieva vý-
skum Borisa N. Florju, ktorý dokazuje, že celý slovanský priestor predstavoval minimálne do 
13. storočia jednotnú oblasť, kde sa viac ako na konfesijné rozdiely prihliadalo na jazykovú, 
kultúrnu a náboženskú (rozumej kresťanskú) jednotu.32 Možno práve preto dnes bojujeme s ne-
dostatkom zmienok o východnej cirkvi na našom území po páde Veľkej Moravy.

Doteraz zachovaných zmienok o podobe liturgickej hudby a interpretácii liturgického spevu 
„prechodného“ obdobia je skutočne málo a ani informácie v nich obsiahnuté nie sú jednotné. 
Ako píše Šimon Marinčák: „[referencie] hovoria v podstate o tom, čo sa spievalo, niekedy aj 
o tom, kto spieval, no nikdy nehovoria, ako sa spievalo.“33. V svojej tematicky zameranej štúdii 
Problematika byzantskej hudby na Slovensku od konca Veľkomoravskej ríše po kolonizáciu na 
valašskom práve (10.-14. storočie) determinuje poveľkomoravské obdobie v liturgickej a hu-
dobnej oblasti prívlastkom stagnácie.34

Tretiu, najrozsiahlejšiu skupinu tvoria teórie autorov, venujúcich sa forme, rozšíreniu a praxi 
liturgickej hudby byzantsko-slovanského obradu po druhej vlne valašskej kolonizácie, respektíve 
v období 17. až 20. storočia. V západoeurópskej muzikológii je uvedené obdobie príznačné obrov-
ským pokrokom v oblasti hudobno-teoretických traktátov, hudobnej lexikografie a vôbec silným his-
toriografickým vedomím o minulých i dobových formách či už svetskej alebo liturgickej hudby. Pri 
koncipovaní bibliografických záznamov o hudobnej kultúre byzantsko-slovanskej cirkvi v oblasti 
západných Karpát však nachádzame prvé, vedecky výraznejšie diela až v 20. rokoch 20. storočia. 

Za najstarší známy príspevok o liturgickom speve karpatskej proveniencie považujeme 
dielo Bartolomeja M. Šaša (niekedy uvedený v maď. ako Sass) z roku 1874, s názvom Наше 
церковное п/ніе.35 Bol prvým pokusom o zachytenie historického kontextu liturgickej hudby 
karpatskej oblasti. B. Šaš sa venuje otázke cirkevného spevu byzantsko-slovanskej tradície od 
počiatku kresťanstva, prechádza medzníkmi v 4.- 9. storočí až ku christianizácii Rusi. V súvis-
losti s cirkevným spevom v Kyjevskej Rusi a jej podobou zastáva názor, že „первоначалный 
нап/въ такимъ образомъ въ Кiев/ былъ чисто греческїй, который подъ влiянiемъ народного 
вкуса въ п/нiи издленно перетворился въ чисто славенскiй.“36 

Nie je jasné, či sa liturgickej hudbe v našej oblasti skutočne neprikladal vedecký dôraz, alebo 
bol taký nevýrazný, že ani prípadné komentáre sa nemali šancu zachovať. Fedor Steško v svojej 

31 Halaga, Ondrej: Slovanské osídlenie Potisia a východoslovenskí gréckokatolíci. Košice: Svojina, 1947, s. 32.
32 Viac pozri Florja, Boris N.: Církevní rozkol a slovanský svět. [Červený Kostelec]: Pavel Mervart, 2014, s. 161. Pub-
likácia je zameraná na reflexiu cirkevného rozkolu v slovanskom priestore v dôležitých momentoch 13. storočia. Pre-
zentuje významný pohľad do problematiky pápežskej politiky a myšlienok únie najmä v oblastiach Rusi a južných Slo-
vanov, ale aj Uhorska. 
33 Marinčák, Šimon: Problematika byzantskej hudby na Slovensku od konca Veľkomoravskej ríše po kolonizáciu na valaš-
skom práve (10.-14. storočie). In: Slavica Slovaca, 2010, roč. 45, č. 1, s. 16.
34 Marinčák, Šimon: Problematika byzantskej hudby na Slovensku od konca Veľkomoravskej ríše po kolonizáciu na 
valašskom práve (10.-14. storočie), op. cit., s. 17.
35 Šaš, Bartolomij M.: Наше церковное п/ніе. стаття на продовження, Карпатъ, Унгваръ, 1874.
36 Šaš, Bartolomij M.: Наше церковное п/ніе, op. cit.bez označenia strán.
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štúdii o cirkevnej hudbe na Podkarptaskej Rusi ešte v 30. rokoch 20. storočia uvádza, že nemal 
k dispozícii žiadnu príslušnú literatúru, na ktorej by mohol stavať svoj vlastný výskum. Ako 
výnimku uvádza prínos Egona Wellesza a Ivana Bokšaja, autora zbierky cirkevných spevov Cer-
kovnoje prostopinije z roku 1906.37

Prvopočiatky moderného vedeckého záujmu o oblasť liturgickej hudby na území západ-
ných Karpát radí Atanasij Pekar až do rokov po prvej svetovej vojne, v prácach moskovských 
a ukrajinských emigrantov.38 Oproti vedeckým orientáciám, ktoré postupne začali skúmať staršie 
pramenné materiály, zachované najmä na stránkach rukopisných a tlačených irmologionov sa 
začali na prelome storočí aktivizovať snahy o zachytenie dobových, autentických podôb lokál-
nych spevov. Práve na základe toho vzniklo v roku 1906 známe Cerkovnoje prostopinije Ivana 
Bokšaja a Jozefa Maliniča.

 Bokšajovo Prostopinije predstavovalo v dobe svojho vzniku prvý zborník liturgických spe-
vov, spievaných простоспівом, zapísaným v notách. Vzniklo z iniciatívy biskupa mukačevskej 
eparchie Juliana Fircáka (1891-1912), veľkého zástancu poriadku v cirkevnom speve biskup-
stva. Preto poveril Ivana Bokšaja, dirigenta katedrálneho zboru v Užhorode zozbierať a zapísať 
miestne nápevy liturgického spevu pre všetky bohoslužby, s cieľom zostaviť ucelené dielo, ktoré 
malo byť súčasťou krylosu v každej z farností mukačevskej eparchie. Za vzor si vzal nápevy 
predspievané Jozefom Maliničom, kantorom užhorodskej katedrály, ktorý bol veľkým znalcom 
nápevov, s dobrou pamäťou, hoci bez hudobného vzdelania. Nepoznal noty a nevedel z nich 
spievať. Zárukou adekvátnosti vyslovenej požiadavky však mala byť jeho mimoriadna znalosť 
miestnych melódií. 

Nápevy Bokšajovho Prostopinija, ako vzor „ruténskych“ cirkevných nápevov použil o nece-
lých dvadsať rokov neskôr rakúsky muzikológ a byzantológ Egon Wellesz v publikácii Aufgabe 
und Probleme auf dem Gebiete der byzantinischen und orientalischen Kirchenmusik (München, 
1923), ktorý ich podrobil porovnaniu so srbskými melódiami orientálneho charakteru čím priblí-
žil byzantologický výskum nášmu prostrediu. Podľa Juraja Jasinovského bol práve E. Wellesz 
jedným z prvých, ktorý sa zaoberal osobitosťami zakarpatského liturgického spevu.39

Následne v 20. rokoch minulého storočia sa v Chuste na Ukrajine zdržiaval historik cirkevného 
spevu Johann A. von Gardner. Výstupom jeho výskumných ciest sa stala publikácia Богослужебное 
Пение Русской Православной Церкви: Сущность, Системаи История.(Томъ 1) z roku 1978 
a A Few Words on Church in Carpatho-Russia, ako súčasť periodika Orthodox Life, z roku 1980. 
V týchto svojich publikáciách J. Gardner vyzdvihuje hudobný element liturgického slávenia, ktorý 
podľa jeho slov pred druhou svetovou vojnou na Podkarpatskej Rusi skutočne reprezentoval myš-
lienku oslavy Boha spevom. Ako tvrdí: „...на Подкарпатской Руси, в православных (а также  
и в униатских) сёлах за богослужением пели все присутствующие. Каждый имел при себе 
книгу («Сборник»), содержащую нужные песнопения. Опытный певец («дьяк») начинал 
пение; как только все услышат знакомый напев, сейчас же присоединяются к пению дьяка, 
и все присутствующие, мужчины, женщины и дети поют всю службу. Этому я сам неодно-
кратно бывал свидетелем. Даже дети знали наизусть многие тексты песнопений и могли их 

37 Steško, Fedir: Церковна музика на Підкарпатській Русі, Відбитка з Наукового Збірника тов. Просвіта, р. XІІ, 
Ужгород, 1936, s. 119.
38 Pekar, Atanasij V.: Нариси історії церкви Закарпаття. I., Рим/Львів: Видавництво Отців Василіян «Місіонер», 
1997, s. 387.
39 Jasinovskyj, Jurij: Нотнi iрмолої схiдної Словаччини та Закарпаття як пам’ятки українського церковного спiву. 
In Doruľa Ján (ed.): Slovensko-rusinsko-ukrajinské vzťahy od obrodenia po súčasnosť. Bratislava: Slavistický kabinet 
SAV, 2000, s. 337. 
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наизусть петь. Таким образом, музыкальный элемент в богослужении имел немалое значе-
ние для религиозного просвещения самых широких масс народа.“40 

Podobne ako J. Gardner, uskutočnil výskumné cesty na Podkarpatskú Rus aj ukrajinský mu-
zikológ Fedir Steško (už ako zamestnanec Slovanského ústavu v Prahe)41, z ktorých v roku 1936 
vzišiel hudobný cestopis, s názvom Церковна музика на Підкарпатській Русі.42 F. Steško sa 
podobne ako E. Wellesz v štúdii venuje vydaniu Bokšajovho Prostopinija, pričom sa sústreďuje 
na otázku domnelej pravosti jednotlivých spevov. Sú nápevy zapísané v Prostopiniji originálnym 
produktom stáročnej miestnej tvorby? Možno hovoriť skutočne o domácom hudobnom dedič-
stve? Uskutočnené návštevy vo farnostiach Podkarpatskej Rusi boli akýmisi „vizitáciami“ s cie-
ľom zachytiť a porovnať podobu cirkevných nápevov s ich zapísanou formou, a tak konfrontovať 
adekvátnosť a v určitej miere i relevanciu Bokšajovho záznamu.43 Zároveň sa F. Steško orientoval 
na techniku spevu v skúmaných oblastiach. Výsledky jeho vizitácií reagujú na nízku úroveň spe-
vu v chrámoch. Hovorí o jeho „antiumeleckosti“, uponáhľanosti, neporiadku a celkovej neeste-
tickosti prejavu tak u kantora, ako aj veriacich. Vyjadruje nádej, že spevy Bokšajovho Prostopini-
ja prejdú hlbšou kontrolou znalcami liturgického spevu a jazykovedcami, aby sa v Podkarpatskej 
Rusi spievali skutočne len lokálne, autentické nápevy. Kritickým okom sa na Prostopinije pozeral 
aj Myron Fedoriv, ktorý považoval zápisy za málo originálne a nepresné.44 Až neskoršie výskumy 
uviedli, že melódie zapísané v Prostopiniji sú podobné s nápevmi zapísanými v ľvovskom irmo-
logione z roku 1709 a v počajevskom irmologione z roku 1794. Tým sa oslabila ich relevancia 
v súvislosti s ich pôvodnou, ľudovou formou, ktorá mala vychádzať z prostredia Karpát.45 

V novších publikáciách sa najviac cituje historicko-kultúrny úvod k vydaniu Irmologionu Šte-
fana Pappa (Irmologion, Prešov, 1970), ktorý tu prezentuje celistvý náčrt z dejín cirkevného spevu, 
vrátane dôležitých vydaní a zbierok, ktoré posunuli vývoj hudobného dedičstva do rovín reálnych 
skúseností v rámci interpretácie veriaceho spoločenstva. Štefan Papp sa primárne zaoberá proble-
matikou cirkevného spevu v Mukačevskej eparchii, pričom podčiarkuje prínos Velikoho zbirnika 
Andreja Popoviča z roku 1866.46 Popovičova zbierka je podľa Š. Pappa skutočne novátorským 
počinom a s odkazom „šyryvsja zbornyk, šyryvsja i cerkovnyj spiv“47 ho spája s výrazným posil-
nením tradície spoločnej interpretácie spevov všetkých veriacich v druhej polovici 19. storočia. 

V 70. rokoch stúpol záujem o výskum západokarpatskej liturgickej hudby aj za oceánom, 
a to predovšetkým vo výskume Stephena Reynoldsa48, Joany C. Roccasalvo49 a Leonory  

40 Gardner, Ivan A.: Богослужебное Пение Русской Православной церкви: Сущность, система и история. Томъ 1, 
1978, s. 60.
41 Kalina, Petr: Pražské působení ukrajinského muzikológa Fedora Steška. In: Musicologica Brunensia, roč. 47, č. 2, 
Brno: Filozofická fakulta MU, 2012, s. 59.
42 Steško, Fedir: Церковна музика на Підкарпатській Русі, op. cit.
43 Otázkami dejín haličsko-ukrajinskej cirkevnej hudby sa zaoberá F. Steško o. i. v štúdii Čeští hudebníci v ukrajinské 
církevní hudbě. Praha: Česká akademie věd a umění, 1935. 
44 Fedoriv, Myron: Обрядові співи Украïнськоï Церкви Галицькоï Землі. II., Філядельфія, 1983.
45 Marinčák, Šimon: K problematike hudobnej praxe byzantskej katolíckej cirkvi na Slovensku. In Marinčák, Šimon 
(ed.): Stav výskumu Mukačevsko-užhorodského nápevu. Orientalia et occidentalia, vol. 6, Košice, 2010. s. 161-162.
46 Popovič, Andrej: Velikyj zbornik. 1866.
47 Papp, Štefan: Irmologion. Prešov, 1970, s. 186.
48 Okrem iných Reynolds, Stephen: A Little Known Variety of Slavonic Chant: The Carpatho-Russian Prostopinije. The 
Church Messenger, Pemberton, 1971, alebo Znamennyj Chant in the Carpatho-Rusyn Prostopinije, In: Carpatho-Rusyn 
American, vol. II, 1979. Z jeho neskorších publikácii možno spomenúť jeho syntetickú štúdiu o povahe a situácii vo 
výskumnej činnosti prostopinija v USA Prostopinije in A. D. 2010: Sources, Scholarship, Situation in America. In Marin-
čák, Šimon (ed.): Stav výskumu Mukačevsko-užhorodského nápevu. Orientalia et occidentalia, vol. 6, Košice, 2010. 
49 Roccasalvo, Joan C.: The Plain Chant Tradition of Southwestern Rus´. New York, 1986.
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DeCarlo.50 Na základe prác posledných menovaných bola dokázaná úzka spojitosť medzi pa-
miatkami haličskej a karpatskej tradície. V prvom prípade medzi Suprasľským irmologionom 
z roku 1601, ľvovským Irmologionom z roku 1709 a Bokšajovým Prostopinijom (1906). 
V prípade dizertačnej práce Leonory DeCarlo bol prehodnotený vzťah medzi ľvovským 
Irmologionom a rukopisnými verziami irmologionov Jána Juhaseviča z rokov 1784-1785 
a 1811-1812. 

Súčasný stav výskumu
Aj v rámci súčasného výskumu liturgickej hudby byzantsko-slovanského obradu na Slo-

vensku sa sústredíme na oblasti, ktoré patrili pod jurisdikciu cirkví byzantsko-slovanského 
obradu, prevažne historickej Mukačevskej eparchie, a sú súčasťou kultúrnej oblasti, v tom-
to kontexte nazývanej karpatská. V tejto časti práce sa budeme sústrediť na základné smery, 
ktorými sa v súčasnosti uberá výskum liturgickej hudby. Vidíme ich primárne v heuristickom 
výskume pramenného materiálu rôznych žánrov, v paleografickej práci s notovým a jazyko-
vým textom, s historickými údajmi o kantorskej a vokálnej praxi a v neposlednom rade so sa-
motnou prácou s hymnografickým materiálom. Vo všetkých oblastiach je zásadným koncept 
porovnávacieho výskumu.

Komparačný materiál tvoria zachované hudobné pramene cyrilskej tradície. Okrem hudob-
ných liturgických zbierok, tzv. irmologionov sú do výskumu čiastočne zaradené zbierky parali-
turgických piesní a menšia časť liturgických primárne nenotovaných prameňov, kde sa hudobný 
zápis objavuje len čiastočne, ako marginália alebo ako iný pomocný zápis. 

Do takto vedenej koncepcie spadajú rukopisné i tlačené diela, ktoré vznikali na území dnešné-
ho Slovenska alebo jeho prihraničných oblastí, najmä južnej časti Poľska, západnej Ukrajiny 
a severnej časti Maďarska. Pramene pochádzajú z obdobia 17. až 20. storočia. Výskum prebieha 
v rámci štandardne vedenej pramennej kritiky. Vonkajšou kritikou prameňa sa zisťujú predpo-
klady, na základe ktorých prameň zaraďujeme do časového a geografického priestoru jeho vzni-
ku, priraďujeme k možnému autorovi, resp. majiteľovi, pretože mnohé hudobné rukopisy nedis-
ponujú takýmito informáciami. Prostredníctvom štúdia vonkajších znakov (spracovanie väzby, 
použitý papier, typ písma a notácie, pisárska úprava a pod.) je možné určiť či prameň zodpovedá 
charakteru geograficky i časovo podobne koncipovaných prameňov. Vnútorná kritika prameňa 
napokon môže veľa napovedať o charaktere zapísaného materiálu, o zaznamenaných žánroch, 
o obsahu jednotlivých častí, štruktúre a koncepcii liturgických spevov. 

Ukrajinský muzikológ J. Jasinovskyj zahrnuje do svojho rozsiahleho katalógu rukopisných 
irmologionov aj 40 irmologionov pôvodom z proveniencie východného Slovenska a Zakar-
patia. V roku 2000 sa o ich príslušnosti k pamiatkam ukrajinskej duchovnej tradície zmieňuje 
v príspevku Нотнi iрмолоï Схiдноï Словаччини та Закарпаття як пам´ятки украïнського 
церковного спiву. V súčasnosti je počet irmologionov z tejto oblasti rozšírený o novonájdené ir-
mologiony v slovenských a maďarských zbierkach a tiež o niekoľko ďalších rukopisov z južnej 
časti Poľska. Ide teda celkovo asi o 70 rukopisných notovaných irmologionov, ktoré miestom ná-
lezu či uloženia, resp. koreláciou s inými karpatskými irmologionmi priraďujeme ku karpatskej 
rukopisnej tradícii. Žiaľ, až pri tretine rukopisov nemáme záznam o mieste vzniku, a dokonca 
pri väčšine z prameňov nevieme kedy presne a pod rukou ktorého pisára vznikli. V niekoľkých 
prípadoch, napr. v prípade irmologionu Jána Juhaseviča z roku 1800 uloženého v súčasnosti 

50 DeCarlo, Leonora: A Study of Carpatho-Rusyn Chant Tradition In The Late Eighteenth Century: The Manuscript 
Irmoloji of Ioann Juhasevyč, 1998.
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v zbierke SNM v Bratislave pomohla pri identifikácii práve komparácia špecifického autorovho 
rukopisu. Na základe rovnakého rukopisného a obsahového vzoru bolo následne potvrdené au-
torstvo diela.51 Rozlúštenie základných informácií o mnohých ďalších irmologionoch je cieľom 
budúceho výskumu.

Karpatské irmologiony radíme medzi viacžánrové hudobné zbierky liturgických spevov 
byzantsko-slovanského rítu. V ich obsahu nájdeme okrem irmosov oktoichu aj piesne urče-
né k oslave sviatkov a svätcov, väčšinou radené podľa latinského cirkevného kalendára. Vý-
nimku tvorí niekoľko rukopisov, ktoré presadzujú štruktúru v rámci chronológie byzantského 
liturgického roka (napr. Irmologion Michaila Ternovského z roku 1729). Porovnaním obsa-
hu asi tisícky irmologionov východoslovanskej tradície dospel J. Jasinovskyj k stanoveniu 
štyroch základných typov irmologionov, ktorými sú: 1. žánrovo-tematický štrukturálny typ 
(napr. Irmologion označovaný signatúrou Arch. 8450 uložený v Užhorodskom národopisnom 
múzeu) , 2. kalendárovo-minejný typ (väčšina karpatských irmologionov), 3. hlasový (tlače-
ný irmologion z roku 1709 alebo irmologion I-465 z Užhorodského národopisného múzea) 
a napokon 4. grécky typ irmologionov (napr. Irmologion Jána Juhaseviča z roku 1784-1785 
uložený v Ľvove alebo irmologion Ms. Mus 3.250/1 v súčasnosti uložený v Szechényiho 
knižnici v Budapešti).52 

Medzi pramene cyrilskej hudobnej tradície radíme aj spevníky duchovných piesní. Katalóg 
paraliturgických piesní Kyrillische paraliturgische Lieder. Edition des handschriftlichen Liedguts 
im ehemaligen Bistum von Mukačevo im 18. und 19. Jahrhundert, ktorý vznikol v spracovaní 
Petra Žeňucha v roku 2006 uvádza údaje o 21 spevníkov z prostredia historickej Mukačevskej 
eparchie.53 V notovanej podobe sú však zachované len tri z nich, a to spevník Jána Juhaseviča 
z rokov 1812-1813 a parciálne aj spevník Jozafáta Jackaniča z roku 1800 a Šarišský spevník zo 
začiatku 18. storočia, v ktorých je v notách zapísaných len pár piesní.

Všetky notované pramene karpatského regiónu, pochádzajúce z obdobia 17. až 19. storočia 
sú zapísané tzv. kyjevskou notáciou. Pokladáme ju za východoslovanský ekvivalent západoeu-
rópskych notačných systémov. O kyjevskej notácii nachádzame zmienky hneď v niekoľkých 
príručkách o vývine notopisu (napr. Stepan V. Smolenskyj54, Oskar von Riesemann55 Nikolaj 
F. Findejzen56 a iní). Z mladšej literatúry je najvýznamnejším príspevkom k tematike kyjevskej 
notácie monografia ukrajinskej muzikologičky O. Calaj-Jakymenkovej z roku 2002 s názvom 
Київська школа музики XVII століття.57

V rámci výskumnej činnosti s prameňmi a kritikou hudobného a jazykového textu pracujeme 
so staršími i novšími edíciami a transkripciami rukopisných irmologionov. V roku 2010 publiko-
val ukrajinský muzikológ Igor Zadorožnyj faksimile vydania Juhasevičovho irmologionu z roku 

51 Marinčák, Šimon: Irmologion Jána Juhaseviča z roku 1800. In Boháč, Vojtech (ed.): Spev v byzantsko-slovanskej 
liturgii. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2009.
52 Viac o štruktúre irmologionov pozri Jasinovskyj, Jurij: Український нотолінійний Ірмолой як тип гимнографічного 
збірника,“ In: Записки Наукового товариства імені Шевченка, 226, Львів, 1993, s. 41-56.
53 Žeňuch, Peter: Kyrillische paraliturgische Lieder. Edition des handschriftlichen Liedguts im ehemaligen Bistum 
von Mukačevo im 18. und 19. Jahrhundert. Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B. Edi-
tionen. Band 23. Zugleich: Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Vol. II. Köln-Weimar- Wien: Böhlau 
Verlag, 2006. 
54 Smolenskij, Stepan V.: О древнерусскихъ певческихъ нотацияхъ. Санкт Петербург, 1901.
55 Riesemann, Oskar von: Die notationen des alt-russischen Kirchengesanges. Moskau, 1908.
56 Findejzen, Nikolaj F.: Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века 1-2. 
Москва/Ленинград, 1928-1929.
57 Calaj-Jakymenko, Oleksandra: Київська школа музики XVII століття. Київське пініє, київська нота, київська 
граматика, дис. д-ра мистецтвознавства, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. Киïв, 2004.
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1809, ktorého originál sa nachádza v súkromnej zbierke v Mukačeve.58 Hoci sa výsledky hudob-
ne orientovaného výskumu cyrilských písomností objavujú na stránkach slavistických publikácií 
len sporadicky, je úctyhodné , že v rámci slavistického časopisu Slavica Slovaca z roku 2017 bol 
daný priestor pre diplomatický prepis irmologionu arch. 8465 zo Zakarpatského vlastivedného 
múzea v Užhorode v rámci Supplementa časopisu.59 

Cyrilský text rukopisných irmologionov je liturgický a kánonický, čiže jazykové javy rôz-
nych redakcií cirkevnej slovančiny sa v ňom odrážajú len v malej miere. Väčší priestor pre re-
gionálne jazykové špecifiká poskytujú zápisy v zbierkach paraliturgických piesní. Ich tvorba je 
vlastne nekánonickou tvorbou a miera prispôsobovania cirkevnej slovančiny miestnemu jazyko-
vému prostrediu závisí od konkrétnej jazykovej situácie, v ktorej sa môžu výraznejšie prejaviť 
regionálne jazykové javy.60

Jazykovému hľadisku jedného z irmologionov z oblasti západných Karpát sa výraznejšie 
venoval len Emil Baleckyj, ktorý v roku 1958 publikoval štúdiu o Jágerskom irmologione.61 
Okrem základnej charakteristiky rukopisu sa v rámci jazykových javov zaoberá ortografickými 
znakmi, fonetickou, lexikálnou a morfologickou rovinou cirkevnoslovanského textu. Práve na 
základe jazykových znakov mohol bližšie charakterizovať miesto jeho vzniku, ktoré, ako sám 
píše, prináleží k lemkovskej oblasti východného Slovenska.62

Hoci len okrajovo, zaujímavé sú aj informácie z oblasti ikonografického výskumu.63 Irmo-
logiony pochádzajúce z karpatského priestoru obsahujú početné kresliarske práce, na ktorých 
autori stvárňovali najčastejšie podobu Krista, Bohorodičky, svätých (sv. Mikuláša64, sv. Archan-
jela Michala65, sv. Jána Damascenského66) alebo zobrazenia udalostí a sviatkov. Umiestňovali 
ich najčastejšie ako deliace časti na verso stranu fólií, alebo tematicky v podobe miniatúrnych 
kresieb nad titulmi jednotlivých žánrových kapitol. Výskyt kresliarskych prác v rukopisoch bol 
podmienený niekoľkými skutočnosťami. Väčšinu irmologionov vytvárali prepisovači na objed-
návku a miera ozdobných prvkov v zápise závisela od požiadaviek objednávateľov. Tí podľa 
všetkého rozhodovali aj o štruktúre obsahu, buď podľa regionálne preferovaných liturgických 
spevov, alebo podľa vlastnej finančnej situácie. Rukopisy sa síce nepribližovali hodnote drahých 
tlačených diel, ale prepisovačské práce, papier a atrament tiež neboli lacnou záležitosťou. Údaje 
tohto typu nachádzame na marginálnych zápisoch. Za prepis a materiál, ktorý pisár pri výrobe 
spotreboval sa platilo náležitými čiastkami. Najstarší známy Juhasevičov irmologion z rokov 
1778-1779 kúpili do farnosti за златы вонашы 8, то єсть осемъ a irmologion z prvej polovi-
ce 18. storočia, ktorý sa našiel v obci Tovarnianska Polianka, zaznamenáva marginálnu poznám-
ku: „Сію книгу, рекомую Iрмолои, купилъ ºереи Михаил Валкович, парох товарн-полzнчански t 
Мглеа за пzт златых нэмецкыхъ року бж*ого 1737 мц*а маz, днz.“67 

58 Zadorožnyj, Igor: Ірмологіон 1809. Ужгород: видавництво Карпати, 2010.
59 Marinčák, Šimon: Rukopisný irmologion arch. 8465 Zakarpatského vlastivedného múzea v Užhorode. Diplomatický 
prepis. In: Slavica Slovaca, 2017, roč. 52, č. 3-4, 416 s.
60 Žeňuch, Peter: Kyrillische paraliturgische Lieder. Edition des handschriftlichen Liedguts im ehemaligen Bistum von 
Mukačevo im 18. und 19. Jahrhundert, op. cit., s. 43.
61 Baleckyj, Emil: Эгерский рукописний ирмологий. In: Studia Slavica. Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 
IV, Budapest: Akademia Kiado, 1958, s. 293-323.
62 Baleckyj, Emil: Эгерский рукописний ирмологий, op. cit., s. 303.
63 Porov. napr. Sopko, Odarka: Творча спадщина Івана Югасевича у мистецькому розвитку украïнськоï рукописноï 
книги середини XVIII- початку XIX століть. In: Вісник Закарпатського інституту, Ужгород, 2015.
64 Irmologion Jána Juhaseviča, 1784-1785, fol. 75v.
65 Irmologion Jána Juhaseviča, 1784-1785, fol. 255v.
66 Irmologion Jána Juhaseviča, 1784-1785, fol. 1v.
67 Paňkevyč, Ivan: Матерiали до исторії мови південно-карпатських українців. In: Vedecký zborník múzea ukrajin-
skej kultúry v Svidníku, 4, II, Prešov, 1970, s. 111.
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Pisármi notovaných liturgických kníh boli takmer výlučne kantori, keďže sa najčastejšie, 
resp. ako jediní stretávali s notovým zápisom pri slúžení bohoslužieb. Zaujímavou je aj genealo-
gická práca, ktorá pomáha osvetľovať rodinné väzby medzi kňazmi, kantormi a ich potomkami 
a zároveň objasňuje aj možnú migráciu rukopisných prameňov na základe rodinných vzťahov. 
V rámci diplomatiky a kodikológie sa výskum liturgickej hudby opiera o záznamy vizitácií zo 
strany cirkevných autorít. Spomenúť v tomto ohľade môžeme významný doklad o cirkevnej 
kultúre v Mukačevskej eparchii, ktorým je záznam vizitácie biskupa M. Olšavského vytvorený 
v polovici 18. storočia.68 Okrem informácií o stave miestnych chrámov, o používanom liturgic-
kom jazyku a súpise majetku, hovorí pri jednotlivých farnostiach aj to, či daná farnosť disponuje 
kantorom a koľko mu za jeho službu veriaci platia. Zároveň sú relevantnými prameňmi aj iné 
listiny úradného charakteru, pri podpise ktorých väčšinou stál aj miestny kantor, pretože často 
bol jedným z mála gramotných v obci. 

Napriek tomu, že sme uviedli len niekoľko základných bodov, materiál, s ktorým v rámci vý-
skumu liturgickej hudby pracujeme, je veľmi široký. Hlavnú líniu nad celou jeho škálou pomyselne 
drží už niekoľkokrát skloňovaný porovnávací výskum. Ten sa sústredí na oblasť liturgických zápisov 
v zachovaných pamiatkach z priestoru historickej Mukačevskej eparchie a porovnáva ho s inými, 
najmä haličskými, bulharskými a sčasti aj staršími byzantskými prameňmi so zámerom určiť pôvod-
né vrstvy miestnej liturgickej hudby. V prípade, že sa pri komparácii preukázali výraznejšie diferen-
cie, autori mohli vysloviť teórie o originálnej podobe liturgického spevu v karpatskom prostredí. 

Ak chceme porozumieť celému kontextu vzájomných vzťahov byzantskej a slovanskej tradí-
cie, musíme sa pozrieť ešte do obdobia 19. storočia, kedy hovoríme o počiatku systematického 
porovnávacieho výskumu byzantských vplyvov na slovanskú liturgickú hudbu. Patria tu prá-
ce venujúce sa paleografickému štúdiu byzantských a slovanských notačných systémov, najmä 
práce ruských vedcov D. Razumovského (Церковное пение в России, вып. 1, Москва, 1867),  
S. V. Smolenského (Paläographischer Atlas der altrussischen linienlosen Gesangsnotationen. 
Bayerische Akademie der Wissenschaften, München, 1976) a ďalších. Hoci sa im vtedy ešte ne-
podarilo rozšifrovať adiastematické krjukové zápisy najstarších ruských a byzantských prame-
ňov, na základe ich výskumov sa urobili v prvej polovici 20. storočia oficiálne závery o vzťahu 
paleografických znakov ruskej krjukovej (znamennej) notácie a staršieho ekvivalentu byzant-
ských neúm. Zaslúžili sa o to zakladatelia edície Monumenta Musicae Byzantinae – Carsten 
Høeg, Miloš Velimirović, Oliver Strunk a iní.69

Ich príspevky sa stali východiskom pre komparačný výskum, ktorý spojil byzantskú tradíciu 
s tradíciou na Kyjevskej Rusi a následne jej posun do Haliče. Vplyvy týchto liturgických spevov 
do západnejších oblastí Karpát a napokon na východné Slovensko boli logické, keďže ide o su-
sedné geografické i kultúrne celky. Hoci v minulosti bádame snahy zachytiť originálnu podobu 
liturgického spevu Mukačevskej eparchie (napr. vydaním zbierky Cerkovnoje Prostopinije v ro-
ku 1906), doteraz nepoznáme odpovede na otázky, aký je vlastne originálny mukačevský nápev 
a či vôbec existuje. Práce Štefana Pappa (Irmologion, Prešov, 1970), Fedora Steška (Церковна 
музика на Підкарпатській Русі. Відбитка з Наукового Збірника тов. Просвіта, р. XІІ, Ужго-

68 K vizitáciám pozri viac Hadžega, Vasilyj N.: Додатки до исторiи Русинов и руських церквей в Ужанской жуп/. 
In: Науковий зборник товариства „Просв/та“, р. III, Ужгород, 1924; Додатки до исторi/ русинôв и руських церк-
вей в бувш. жуп/ Земплинскôй. In: Науковий зборник товариства „Просв/та“, р. XI, Ужгород, 1934; Додатки до 
исторi/ русинôв и руських церквей в бувш. жуп/ Земплинскôй. In: Науковий зборник товариства „Просв/та“,  
р. XI, Ужгород, 1935 a ďalšie.
69 Spojitosť medzi bulharskými a byzantskými prameňmi potvrdila napríklad Rajna Palikarova-Verdeil v práci La mu-
sique byzantine chez les Bulgares et les Russes (du Ixe au XIV e siècle), MMB, Subs. 3, Copenhagen-Boston, 1953.
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род, 1936) ale aj novší výskum Šimona Marinčáka alebo Dávida Panczu prezentujú z nášho 
pohľadu najsprávnejšiu teóriu o mnohovrstvovej hudobno-liturgickej tradícii. Analýza jednotli-
vých častí oktoichu prispela k teórii blízkeho vzťahu byzantských melodických nápevov, ktoré 
sa neskoršou aplikáciou do melodického systému ruského liturgického spevu a južnoslovanskej 
sakrálnej monódie rozširovali i ďalej.70 

V liturgickej hudbe byzantsko-slovanského obradu sa odzrkadľuje nielen východný ale aj 
juhoslovanský vplyv, prvky haličských ale aj počajevských nápevov, a pritom je to všetko pre-
pojené vlastným interpretačným štýlom a originálnym prístupom každého, kto sa aktívne zapája 
do bohoslužobného spevu. Vplyvom folklórnych prvkov na liturgickú hudbu východného rítu 
v karpatskom prostredí sa venovala Anna Derevjaniková71 alebo aj Šimon Marinčák, ktorý tvrdí, 
že mnoho prvkov typických pre folklórnu hudbu (ľudový viachlas, labilné tóny alebo zostupné 
kvarty) sa v prostredí napr. východného Slovenska vzácne prekrýva v obidvoch sférach, ako 
ľudovej, tak i duchovnej.72 Aj to je smer, ktorým by sa mohol uberať porovnávací výskum litur-
gickej hudby, založený na metodológii už rozvinutého etnomuzikologického výskumu, o ktorý 
sa postarali predošlé generácie bádateľov.

Záver
Predkladaná štúdia predstavila výskum liturgickej hudby byzantsko-slovanského obradu na 

Slovensku v koncepciách, ktoré patria do pôsobnosti hudobno-slavistického výskumu. Pokladali 
sme za dôležité uviesť príspevok, ktorý v spektre etnomuzikologicky chápanej hudobnej slavistiky 
chýbal. Predmet nášho výskumného zamerania však spĺňa nie len požiadavku „slavinity“, ale aj au-
tenticity a originálnosti, ktorá napĺňa slavistický potenciál skúmanej oblasti. Znalosti z prostredia 
hudobno-liturgickej kultúry sú preto relevantnou súčasťou komplexného slavistického výskumu. 

Príspevok ponúka detailnejší pohľad na vývoj, pramene a možnosti nových metodologic-
kých prístupov. V súčasnosti vnímame absenciu intenzívnejšej aplikácie výsledkov doterajších 
výskumov do edukačnej praxe. Hoci takto špecificky koncipovaný výskum zasahuje prioritne 
do oblasti kulturologických štúdií, dejín cirkvi, religionistiky, ktoré sa zaoberajú štúdiom danej 
geografickej oblasti, vieme si predstaviť jeho významnejšiu aplikáciu aj v oblasti výučby vše-
obecnej hudobnej vedy, dejín hudby a notačných systémov. 

Zároveň sa stretávame s problémami v udržateľnosti systematického a plynulého výskumu 
hudobnej liturgickej kultúry u nás, ktorý bol prerušovaný nedostatkom bádateľov a celkovo men-
ším záujmom o túto tematiku. Zvýšenie jej atraktivity si žiada snahu nachádzať nový pramenný 
materiál, katalogizovať ho a postupne spracovávať. V neposlednom rade je potrebné starať sa 
o uchovanie súčasnej podoby liturgického spevu formou zvukových záznamov a rozvíjať ho 
cez poučenú interpretáciu priamo v bohoslužobnej praxi. Posilnenie výskumu liturgickej hudby 
východného rítu na Slovensku je smerom, ktorý by prispel k programu v súčasnosti presadzova-
ného interdisciplinárneho prístupu v jazykovednej slavistike. 

70 Pancza, Dávid: K otázke pôvodu a vývinu spevov v irmologionoch karpatskej proveniencie. In Lichner, Miloš – Ma-
rinčák – Šimon, Žeňuch, Peter (zost.): Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilometodského dedičstva. II., 
Súbor štúdií, Bratislava: Dobrá kniha, 2012, s. 141-158.
71 Derevjaniková, Anna: Koexistencia duchovnej a ľudovej vokálnej kultúry v karpatskom regióne. In Marinčák, Šimon 
(ed.): Počiatky kresťanskej hudby v Európe. Bratislava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2005.
72 Marinčák, Šimon: Vplyv folklórnej a duchovnej piesne na interpretáciu liturgických spevov východnej cirkvi na Slo-
vensku. In Žeňuch, Peter, Uzeňová, Elena, Žeňuchová Katarína (eds.): Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a ne-
slovanských súvislostiach. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, Zemplínske 
múzeum v Michalovciach, 2013, s. 229.



229

Liturgical Music of the Byzantine-Slavonic  
Rite in Slovakia in the Music Slavistics Discourses

Mária Prokipčáková

The paper presents the research of the Byzantine-Slavonic liturgical music in Slovakia in the concepts that fall within 
the scope of music Slavistics. As a syncretic subdiscipline of musicology, at the crossroads between Slavic, musicological 
and ethnological research, it focuses on the oldest Slavic musical forms, especially music folklore (V. Hošovskyj). Also, 
authentic forms of liturgical chant in the churches of Byzantine-Slavonic rite fall within the subject of its research, where-
by they significantly complete the interdisciplinary extent of Slavic research. The paper provides a more detailed view of
the specific music development, musical sources, and comparative methodological approaches in music Slavistics.
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MÁRIA STRÝČKOVÁ∗

Latinsko-cirkevnoslovanské vzťahy  
v priestore historickej Mukačevskej eparchie1

STRÝČKOVÁ, M.: Latin – Church Slavonic Relationships in the Area of the Historical Eparchy of Mukachevo. 
Slavica Slovaca, 53, 2017, No. 3-4, pp. 230-242 (Bratislava).

Transcarpathian region is a border area with various nationalities, languages, religions and cultures. One of its inter-
esting phenomena is not only the relationship between two liturgical, or liturgical and confessional traditions, but above 
all the relationship between the liturgical languages of Latin and Byzantine-Slavic tradition. 

Therefore we will in our article focus on the relationship between the above-mentioned languages, which were used 
not only as liturgical, but also as literary and administrative-juridical languages. These languages integrated the confes-
sional diversity of the national community and played a significant role in the self-identifying of the faithful of Latin
and Byzantine-Slavic tradition and culture under the Carpathians. These relationships can be well seen in the writings, 
written in one of these languages, or in those texts, which were translated into them, as well as in the texts with parallel 
- bilingual Latin and Church Slavonic texts. The purpose of such texts will be elaborated and explained on the example 
of the liturgical terminology in a liturgical commentary, written by Juraj Joannikij Bazilovič in 1815.

Latin, Church Slavonic, Liturgical terminology, Eparchy of Mukachevo.

Poznanie svojich koreňov a histórie je dôležitým aspektom nielen pre kultúrne vedomie mo-
derného človeka súčasnosti, ale aj pre kontinuitu a upevňovanie hodnôt a tradície. Slovenská  
a aj európska kultúra a tradícia sa opiera o hodnoty a princípy cyrilo-metodského dedičstva, 
ktoré sú stále aktuálne. Už vo veľkomoravskom období dokumentujeme na našom území dve 
kultúry, pričom západnú prezentuje latinský jazyk a východnú, resp. byzantsko-slovanskú sta-
roslovanský jazyk. K tomuto dedičstvu sa hlásia aj predstavitelia historickej Mukačevskej epar-
chie, v ktorej ešte v 19. storočí pretrváva tento jazykový konglomerát v aktívnej forme. 

Vzťah latinského a cirkevnoslovanského jazyka nebol doposiaľ hlbšie skúmaný, a teda do-
posiaľ nejestvuje ani žiaden systematický výskum. Táto štúdia preto ostáva otvorenou otázkou 
pre ďalší výskum tejto komplikovanej problematiky a môže byť úvodom do systematického 
a interdisciplinárneho výskumu vzťahu vyššie uvedených klasických jazykov nielen v priestore 
historickej Mukačevskej eparchie, ale i v širšom európskom priestore.2 

∗ Mgr. Mária Strýčková, PhD., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Dúbravská cesta 9, 813 64 Bratislava.
1 Štúdia je súčasťou výstupov k projektu „Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia“, ktorý je financo-
vaný Agentúrou pre výskum a vývoj (APVV-14-0029).
2 Otázke latinčiny v priestore historickej Mukačevskej eparchie je venovaných niekoľko čiastkových výskumov. Por. 
Wilšinská, Ľubomíra: Byzantsko-slovanská mníšska tradícia pod Karpatmi z pohľadu latinskej literárnej kultúry. In Že-
ňuch, Peter – Zubko, Peter et alii (eds.).: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. 
Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 119-132.; Zavarský, Svorad: 
Dva texty o únii z 18. storočia. In Žeňuch, P. (ed.): Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom 
prostredí na Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2007, s. 50-
72.; Lunterová, Barbora: Adversarii dicunt. Niekoľko postrehov k obhajobe obety svätej omše v diele J. J. Baziloviča 
Explicatio Sacrae Liturgiae. In Babjak, Ján (ed.): J. J. Bazilovič OSBM a M. Lacko SJ. Zborník z medzinárodných 
konferencií. Košice: Centrum spirituality Východ – Západ M. Lacka, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty 
Trnavskej univerzity, 2002, s. 21.
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Na skúmanie vzťahu latinského a cirkevnoslovanského jazyka sú vhodné práve paralelné 
dvojjazyčné pramene. Naším dlhodobým vedeckovýskumným zámerom je skúmanie ich vzťa-
hu po lexikálnej stránke s dôrazom na obradovú a liturgickú nomenklatúru, a síce tvorba glo-
sára k paralelnému dvojjazyčnému liturgickému komentáru z prostredia historickej Mukačev-
skej eparchie.3 Latinsko-cirkevnoslovanské dielo Tolkovanðe Sò0énnyä Lðturgƒí Nóvagw Zako´na  
i£stinnyä Bezkróvnyä Жértvy / EXPLICATIO Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti  
Sacrificii (1815)4 od J. J. Baziloviča5 je na takýto výskum adekvátnym prameňom po kvantitatív-
nej i kvalitatívnej stránke, keďže ide o rozsiahle, takmer 600 stranové dielo. 

Formou komparačnej a čiastočne konfrontačnej analýzy poukážeme na symbiózu týchto 
dvoch jazykov v priestore historickej Mukačevskej eparchie na prelome 18. a 19. storočia, kto-
ré sa stretajú v uvedenom diele. Preklad je totiž náročnou, mnohostrannou ľudskou činnosťou, 
procesom, v ktorom nedochádza iba k zámene jedného jazyka iným jazykom. V preklade sa stre-
távajú rôzne intelektuálne schopnosti, formy myslenia, osobnosti, kultúry či tradície.6 V tom-
to príspevku sme zvolili nomenklatúru architektoniky chrámu, ktorá je súčasťou komplexného 
spracovania glosára obradových a liturgických výrazov.

Stret latinského a cirkevnoslovanského jazyka
Doposiaľ nejestvuje komplexný výskum a ani súpis dvojjazyčných latinsko-cirkevnoslovan-

ských diel. Koexistencia vyššie spomenutých jazykov v širšom kontexte slovanského sveta sa 
prispôsobila dobovým spoločensko-kultúrnym podmienkam jednotlivých regiónov. Symbióza 
týchto dvoch systémov, ich konkurencia či dokonca boj bol viac ideologický ako praktický, 
pričom nemalú mieru v tom zohrávala religiózna identita.7 Prekladateľská prax z latinčiny do 

3 Glosár ponúkne interpretáciu vybraných ekvivalentných latinsko-cirkevnoslovanských lexém. Jeho súčasťou je taktiež in-
dex vybraných ekvivalentných výrazov. Viac pozri: Metodologický postup latinsko-cirkevnoslovanského glosára k výkladu 
liturgií od Baziloviča. In Žeňuch, Peter – Zubko, Peter et alii (eds.).: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Mono-
tematický súbor štúdií. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 311-321. 
4 Ďalej len Explicatio / Tolkovanije.
5 Juraj Joannikij Bazilovič sa narodil 6. júna 1742 v Hlivišťach, dnes okres Sobrance; umrel 18. októbra 1821 v muka-
čevskom kláštore. Je známy ako otec zakarpatskej historiografie či Herodotos dejín Mukačevskej eparchie. Študoval na 
jezuitských školách v Užhorode a v Košiciach. Po gymnáziu, ktoré ukončil s výborným prospechom, vstúpil v roku 1761 
do mukačevského kláštora. Po noviciáte v krásnobrodskom kláštore pod vedením hieromnícha Inocenta Kašpera zložil 
mníšske sľuby a prijal meno Joannikij. Bol jedným z baziliánskych študentov, ktorí v Krásnom Brode ukončili aj filozofic-
ké štúdiá. J. J. Bazilovič po ukončení svojich teologických štúdii bol vysvätený za kňaza a bol vymenovaný za profesora 
teologickej školy v kláštore v Máriapóč (Máriapócs), kde prednášal filozofiu a neskoršie aj teológiu a intenzívne sa venoval 
komplexnej edukačnej príprave baziliánskych študentov. Po smrti protoigumena Silvestra Kovejčáka bol vo veku 47 rokov 
zvolený za protoigumena všetkých baziliánov v Mukačevskej eparchii. Tento úrad vykonával 32 rokov. V rokoch 1798-
1804 postavil na Černečej hore pri Mukačeve novú kamennú cerkev svätého Mikuláša. Zomrel v mukačevskom kláštore 
vo veku 79 rokov. Jeho telesné pozostatky sú uložené v krypte chrámu svätého Mikuláša na Černečej hore. Spomínané 
latinsko-cirkevnoslovanské dielo je komentár liturgií. Je to doposiaľ prvý známy výklad liturgie z prostredia historickej 
Mukačevskej eparchie. Rukopisná predloha aj s úvodnou štúdiou bola pod rovnomenným názvom vydaná v roku 2009  
v Slavistickom ústave Jána Stanislava. Práve toto vydanie slúži ako východisko k nášmu výskumu. Por. Zavarský, Svorad 
– Žeňuch, Peter (eds.): Іоанникїй Базиловичъ: Толкованїе Священныя Лїтургіи Новаго Закона истинныя Безкровныя 
Жертвы / Joannicius Bazilovits: EXPLICATIO Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacrificii. Monumenta By-
zantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. III. (= MBSLS III) Bratislava – Roma: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / 
Pontificio Istituto Orientale / Slovenský komitét slavistov / Spolok sv. Cyrila a Metoda, 2009. LXI + 548 s.
6 Комиссаров, Вилен Наумович: Современное переводоведение. Учебное пособие. Москва: Издательство «ЭТС», 
2004, s. 23. 
7 Pozri napr. Томеллери, Витторио Спрингфилд: Борьба кириллицы и латиницы на Северном Кавказе. Минск: 
РИВШ, 2015, s. 159 – 170.; Pavel, Eugen: The Slavonic model versus the Latin model in the Romanian biblical texts. 
[online]. URL: http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A1708/pdf; Por. Coulmas, Florian: Writing and society. An 
introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, s. 115.: „Roman and Cyrillic are structurally identical 
alphabets that are easily transliterated into each other. The motivation for substituting one for the other is primarily 
ideological rather than practical.“ 
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cirkevnej slovančiny alebo opačne nie je v Európe neznámym javom, o čom svedčia preklady 
z jedného do druhého jazyka. Zaznamenali sme niekoľko ďalších latinsko-cirkevnoslovanských 
diel z rozličných častí slovanského sveta, ako napr. Tolkovaja Psaltir´ Brunnona / Sancti Bru-
nonis Herbipolensis Episcopi Expositio Psalmorum (16 st.);8 Leksikon latinskyj Je. Slavinec-
koho / Leksikon sloveno-latinskij Je. Slavineckoho ta A. Koreckoho-Satanovskoho (17. stor.)9; 
archijerejská liturgia Jána Zlatoústeho s komentárom C. Sipoviča10, Monaška pravila (1733)11, 
ktorými sa inšpiroval Bazilovič pri tvorbe svojich asketických diel.12 Z prostredia Mukačevské-
ho kláštora ide napr. o dielo M. Olšavského – Elementa Puerilis Institutionis in Lingua Latina13 
alebo známe Professio fidei (1726), v úvode ktorého sa píše, že sa predčítalo v oboch jazykoch.14 
V Uhorsku oba jazyky spĺňali nielen liturgickú, ale aj literárnu funkciu, čím toto územie integ-
rovali do európskeho kultúrneho kontextu. Zároveň obidva jazyky mali stmeľovací charakter 
multikultúrneho prostredia.15

Konfrontácia obradovej terminológie u Baziloviča
Na otázku použitia jedného či druhého jazyka môžeme odpovedať zatiaľ v hypotetickej 

rovine. Všetky Bazilovičove publikované diela, alebo diela pripravené do tlače, sú písané v la-
tinskom jazyku. Jedine Explicatio / Tolkovanije dokumentujeme ako paralelný dvojjazyčný 
text. Taktiež všetky jeho monumentálne latinské diela majú okrem explikatívneho rozmeru aj 
apologetický, pričom J. J. Bazilovič sa v každom diele odvoláva na dobovo uznávané autority 
z danej oblasti. Cielená voľba pasáží i autorov však poukazuje na Bazilovičov zámer. Totižto 
práve odvolávaním sa na tradíciu, ktorá siaha až do prvotnej cirkvi, J. J. Bazilovič poukazuje 
na kontinuitu, ktorá napriek spoločenským, historickým i náboženským zmenám pretrvala až 
do súčasnosti. Tento stručný pohľad by si zaslúžil hlbšiu analýzu komplexného Bazilovičovho 
diela, lebo on sám bol nielen profesor, ale i duchovný formátor mládeže v seminári. V kontex-
te týchto faktov sa nám ukazuje odpoveď, prečo dielo Explicatio / Tolkovanije bolo napísané 
dvojjazyčne. Keďže dielo malo apologetický a vysvetľujúci charakter, použitý latinský jazyk 
mohol rozšíriť okruh recipientov v odborných a ďalších cirkevných kruhoch, predovšetkým 
rímskokatolíckej či evanjelickej cirkvi. Paralelné použitie dvoch jazykov zároveň umožňovalo 

8 Tomelleri, Vittorio Springfield: Kritische-historische Ausgabe der Tolkovaja Psaltir´Brunona (1535). In: Studi Slavis-
tici, 2008, roč. V., s. 31-48.; Ide o preklad komentovaného Brunovho žaltára, biskupa Würzburgu (11. stor.). Na žiadosť 
novgorodského arcibiskupa Makarija bolo dielo preložené do cirkevnej slovančiny Dmitrijom Gerasimom v roku 1535.
9 Нимчук, Василий Васильевич (ed.): Лексикон латинський Є. Славинецького. Лексикон словено-латинський  
Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського. Пам´ятки українскої мови XVII ст. Киів: Видавництво На-
укова думка, 1973, 539 s.
10 Sipovic, Ceslaus (ed.): The Pontifical liturgy of Saint John Chrysostom a manuscript of the 17th century in the Slavo-
nic text and Latin translation; together with The Life of Theodore Skuminovič, Bishop of Gratianopolis, Suffragan and 
Archdeacon of Byelorussia. London : Francis Skaryna Byelorussian Library and Museum, 1978, 207 s.
11 Monaška pravila z roku 1733 od Vićentija Jovanovića – Karlovackého Pravoslávneho Metropolitu srbskej cirkvi. 
Arcibiskupský archív v Košiciach. 
12 Por. Lach, Milan: Il contributo di Giorgio Giovannico Bazilovič OSBM alla formazione monastica dei Basiliani  
dell´eparchia di Mukačevo (1789-1821). Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum. Košice – Trnava: Centrum spirituali-
ty Východ – Západ Michala Lacka; Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity, 2010, s. 281.
13 Udvari, István (ed.): Elementa puerilis institutionis in lingva latina... Начало писменъ дѣтемъ къ наставленїю на 
латинскомъ языкѣ... Kolozsvár, 1746, Nyíregyháza, 1999.
14 Žeňuch, Peter: K dejinám cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
2015, s. 80.
15 O význame a funkcii latinského jazyka v čase národného obrodenia pozri: Zavarský, Svorad: Čo môže priniesť neo- 
latinistika pre dejiny slovenskej kultúry? In Gerát, Ivan – Bžoch, Adam – Podmaková, Dagmar – Urbancová, Hana 
– Hučková, Dana – Žeňuch, Peter (eds.): Vedy o umeniach a dejiny kultúry. Bratislava: SAV, 2013, s. 88-96.
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zdokonalenie sa nielen v byzantsko-slovanskom obrade a liturgiách, ale i v samotnom cirkev-
noslovanskom jazyku.16 

Liturgická i obradová terminológia v oboch tradíciách prešla komplikovaným vývojom. Ten 
môže spôsobovať viacero nejasností v definovaní jednotlivých lexém. Cieľom tejto štúdie však 
nie je poukázať na historický vývin jednotlivých výrazov, ale práve na chápanie danej lexémy 
v Bazilovičovom diele Explicatio / Tolkovanije, teda v priestore Uhorska, v kontexte historickej 
Mukačevskej eparchie na prelome 18. a 19. storočia.

Pre porovnanie lexiky latinskej časti u Baziloviča sme si okrem prekladových i výklado-
vých slovníkov zvolili predovšetkým autorov, z ktorých vychádzal samotný J. J. Bazilovič, a to  
J. Goar, P. Le Brun a L. Tompa.17 Cirkevnoslovanskú časť sme konfrontovali taktiež okrem slov-
níkov aj s mladšími autormi z prostredia Zakarpatska, ako bol A. Duchnovič či E. Fencík. Takto 
je možné sledovať podobnosti i rozdiely v štýle jazyka, vo voľbe lexém a ich používania. Na 
základe doterajšieho výskumu môžeme aspoň stručne poukázať na špecifiká používania lexém 
u Baziloviča v konfrontácii s vyššie uvedenými autormi.18

Vyčerpávajúci výklad jednotlivých lexém, ako aj ich zavádzanie do praxe uvádza J. Goar.19 
Jednotlivé lexémy, termíny uvádza v gréckej alfabete, pričom ich podrobne vysvetľuje v latin-
skom jazyku s prípadným latinským ekvivalentom. Toto dielo malo zásadný vplyv aj na použí-
vanie lexiky v latinskej časti u Baziloviča.

Dielo L. Tompu20 z konca 18. storočia bolo v Uhorsku jednou z mála publikácií, ktoré sa zaobe-
rali liturgikou. Napriek tomu, že sa byzantsko-slovanskému obradu venuje stručne, dielo poukazuje 
na dobový úzus použitia obradových termínov. Autor pri týchto opisoch používa lexiku typickú pre 
západné obradové prostredie, a to s tým, že pridáva aj grécky termín – ekvivalent písaný alfabetou.

Dielo P. Le Bruna21 v latinskom preklade od J. A. Damasa, z ktorého vychádzal J. J. Bazi-
lovič, používa pri opise byzantsko-slovanského obradu iba terminológiu typickú pre západné 
obradové prostredie. V tejto pasáži P. Le Brun uvádza aj niekoľko slavizmov. J. J. Bazilovič tieto 
pasáže preberá vrátane pár slavizmov, pričom lexému foneticky upravuje a do zátvorky udáva 
ich latinský ekvivalent.

J. J. Bazilovič v texte používa grécizmy v alfabete iba výnimočne, a to v prípade, že chce 
objasniť východiskové slovo. Napríklad, keď objasňuje používanie kvaseného a nekvaseného 
chleba, použije lexému ἄρτος, uvedie jej význam v kontexte Sv. písma a následne vývin vo vý-
chodnej i západnej tradícii, rešpektujúc vývinové odlišnosti obidvoch tradícií. 

16 Por. Strýčková, Mária: Z glosára k cirkevnoslovansko-latinskému výkladu liturgie v prostredí cirkvi byzantského obra-
du na Slovensku. In Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (eds.): Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhor-
sku do konca 18. storočia. Monotematický súbor štúdií. Košice: Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka  
v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity / Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, s. 194.
17 Prvýkrát boli tieto pramene identifikované v štúdii k edícii kritického vydania rukopisu. Por. Zavarský, Svorad – Že-
ňuch, Peter (eds.): Іоанникїй Базиловичъ: Толкованїе Священныя Лїтургіи... MBSLS III, op. cit., s. XXVIII.;
18 Podrobnejší výskum bol rozpracovaný v dizertačnej práci: Strýčková, Mária: Byzantsko-slovanská tradícia a kultúra 
kontinuita a diskontinuita: Glosár k cirkevnoslovansko-latinskému výkladu liturgií v prostredí cirkvi byzantského obra-
du na Slovensku. [Dizertačná práca]. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied / Nitra: 
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. 209 s.; Strýčková, Mária: Metodologický postup 
latinsko-cirkevnoslovanského glosára..., op. cit,.
19 Goar, Jacobus: ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ sive Rituale Graecorum complectens ritus et ordines divinae liturgiae, officiorum, sa-
cramentorum, consecrationum, benedictionum, funerum, orationum, etc. cuilibet personae, statui, vel tempori congruos 
juxta usum Orientalis Ecclesiae. Venetiis: Typographia Bartholomei Javarina, 1730.
20 Tompa, Ladislaus: Institutiones de sacris christianorum ritibus. Pars I. Posonii: Typis Antonii Lowe, 1785.
21 Le Brun, Pierre: Explicatio litteralis, historica, et dogmatica precum, et caeremoniarum missae. Pars I., II., III. Venetiis: 
Typis Carboli et Pompeati Socior. 1770. 364 s.
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J. J. Bazilovič v porovnaní s vyššie uvedenými autormi zamieňa latinské lexémy použité 
v predlohách za grécke, ktoré sú typické pre východné obradové prostredie.22 Ide napríklad o tie-
to: templum / ecclesia; processio nocturna / epytaphion; hostia / prosphora; missa / liturgia; 
stella / asteriscum; patena / discus; purificatorium / spongia; incensum / thuris; pallium / omo-
phorium; panis benedictus / antidor.

Cirkevnoslovanská časť má tiež v porovnaní s ďalšimi autormi svoje špecifiká. A. Duchnovič, 
ktorého Katixizisq(1855)23 je k Bazilovičovi chronologicky najbližšie. Oproti Bazilovičovi použí-
va menej latinizmov, ktoré zapisuje latinkou, často v zátvorke. Na druhej strane A. Duchnovič po-
skytuje viacej cirkevnoslovanských synonymných termínov, ktoré J. J. Bazilovič nepoužíva. 

E. Fencík24 lexémy terminologického rázu definuje v porovnaní s Bazilovičom ale i A. Duch-
novičom precíznejšie. V texte nájdeme menej latinizmov a lexika, ktorú používa, je bližšia sú-
časnej lexike. 

J. J. Bazilovič nielen v latinskom, ale aj cirkevnoslovanskom texte oproti uvádzaným auto-
rom používa viac grécizmov, ako napr. prosphora / Prosfora; eulogium / A¨ntƒd́wrq; †¥ælógðún; 
narthex / Nárüeûq a i.

V cirkevnoslovanskej časti však nachádzame aj prevzatia z latinského jazyka: Catholicus 
/ Kaüolíèeskyj; Processio / procéssða; Sacristia / Zakrístða, Purificatorium / Purifikatórðu-
mq; Corporale / I¨lítonq; A¨ntðmínsq; Dalmatica / Stðxárq; dalmatƒḱa a i. Ak hovoríme  
o terminologických prevzatiach, treba mať na zreteli skutočnosť, že byzantsko-slovanská litur-
gická tradícia používa terminológiu gréckeho pôvodu, ak, pravda, už nepoužíva vlastné termíny.  
J. J. Bazilovič v latinskom i cirkevnoslovanskom texte používa termíny prevzaté z gréčtiny, 
ktoré sa v závislosti od latinskej i cirkevnoslovanskej časti skúmaného liturgického spisu môžu 
vnímať špecificky a nevieme dokázať, či ich autor do svojho paralelného spisu prebral priamo 
z gréckej, alebo latinskej predlohy, napr. prosphora /Prosfora, či eulogium / †¥ælógðún/A¨ntƒd́wrq, 
nartex / Nárüeûq a pod.

V súvislosti s cirkevnoslovanskou časťou textu je dôležité upozorniť na fakt, že tak A. Duch-
novič, ako i E. Fencík používajú niektoré cirkevnoslovanské termíny, ktoré J. J. Bazilovič ne-
pozná, ako napr. daroxranitelnica; krestnyj xodq, predpritvórq, papertina, babinec, Kivorðj  
a i. Tento jav sa vyskytuje obojstranne. Okrem prevzatí z gréčtiny či latinčiny v cirkevnoslovan-
skom texte u Baziloviča nájdeme termíny, ktoré neuvádzajú spomínaní autori, napr. naboΩen-
stvo, †¥ælógðún, xlhbonósecq a i.

Nezodpovedanou otázkou zostáva aj jav, ktorý badáme v Bazilovičovom cirkevnoslovanskom 
texte. Popri jednom termíne v latinskej časti použije ako ekvivalent v cirkevnoslovanskej časti tex-
tu viaceré synonymné lexémy, napr: Processio / Lðtƒ´a; Procéssða; I¨sxoΩdénðe; w¨bxoΩdénðe; Na-
vis / Korábĺ; èástq Cr0kve; Purificatorium / lentðj, gúba, w¨tirálnikq, Purifikatórðumq; offi-
cium /otprava, poslidovanie, voslidovanie a i. Ako môžeme vidieť v rovine grafického zápisu,  
J. J. Bazilovič latinizmus v cirkevnoslovanskej časti textu zapisuje cyrilským grafickým systémom.

Badáme, že v jazykových mutáciách Bazilovičovho liturgického spisu sa výrazy terminolo-
gického rázu môžu prispôsobovať latinskému či cirkevnoslovanskému jazykovému kontextu. 
Napriek tomu, že J. J. Bazilovič rešpektuje text autority, z ktorej čerpá, výrazne sa prejavuje 

22 Por. Zavarský, Svorad – Žeňuch, Peter (eds.): Іоанникїй Базиловичъ: Толкованїе Священныя Лїтургіи... MBSLS 
III, op. cit., s. XXXV.
23 Духновичь, Александръ: Літургический Катихизисъ, или изъясненіе св. літургіи и нѣкоторыхъ церковныхъ 
обрядовъ. Львовъ: Типомъ Института Ставропигіянскаго, 1855, 177 c.
24 Фeнцикъ, Евгенiй: Литургика, или Объясненiе богослуженiя. Въ Будапештѣ: Изъ угорскоцарской универ-
-ситетской печатни, 1878, 347 s.
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jeho konfesionálne i jazykové vedomie. V texte nájdeme oproti ostatným autorom vo zvýšenej 
miere termíny z gréčtiny a v cirkevnoslovanskom texte okrem grécizmov aj latinizmy, pričom 
ich graficky zapisuje cyrilikou. Pre vysvetlenie niektorých lexém použije grécky základ zapísaný 
alfabetou, pričom ich interpretuje v kontexte Septuaginty. 

Glosár k Bazilovičovmu Explicatio / Tolkovanije
V nasledujúcej ukážke sa budeme venovať analýze latinskej a cirkevnoslovanskej lexiky 

súvisiacej s architektonikou chrámu, a to: navis / Korábĺ; èástq Cr0kve; ambo, pulpitum, tri-
bunal / A¨mvónq; nartex / Nárüeûq; porticus / pritvórq. Výklad ekvivalentných dvojíc spolu  
s exemplifikáciou sa opiera o kritické vydanie rukopisu, ktorý pod rovnomenným názvom vyšiel  
v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV.25

J. J. Bazilovič začína opisom chrámu od najstarších čias. Autor rozdeľuje chrám na dve časti, 
pričom jedna časť, tzv. sanctuarium / St0íliòe (svätyňa), je určená pre vysvätených slúžiteľov, 
čiže biskupov, kňazov, diakonov a druhá časť, tzv. loď, slúži pre ďalší nižší klérus a laikov.26  
V druhej časti osobitne uvádza vyvýšené miesto, tzv. Ambon.

• Constitutionum Apostolicarum Author Sanctuario descripto, quod Ecclesiae reliquum est, 
alterius partis nomine complectitur; quemadmodum et Pater M˹o˺rinus notat, primis temporibus 
Ecclesiam in duas tantum partes distributam fuisse, quarum una Sacris ministris, scilicet 
Episcopis, Sacerdotibus, et Diaconis; altera minori Clero, et laicis addicta erat. In hac altera 
Ecclesiae parte erat editus locus, ubi lectiones edebantur, et cantores se collocabant, et Ambon, 
seu Tribunal vocabatur. s. 203
• Oã¨stanovlénðj Ap4lskixq Pisátelq St0íliòu w¨písannu bývšu,próèðú Ωe Cr0kve èástq pod‚ 
i£menemq i¨nýä èásti zaklúèáetq,å£koΩe i¨ O¨c0q Mu´rinq reèe@: Vq pérvaä vremena@ Cr0kovq na 
dva @to´èðú èásti razdhlä´šesä, ï síxq ‡¥dína Sò0‡´nnymq sluΩítel‡mq, sírhèq †¥p4pwmq, 
¢¨eré‡mq, i¨ Dðákonwmq, vtoráä ú£nhjšemu Klíru, i¨ mðrä´nwmq w¨predhlénna býstq. Vq 
séj vtoro´j Cérkve èásti bh@ go´rnee mh´sto, i¨dh́Ωe èt‡ńðä byváxu, i¨ phvc‡´mq támw býstq 
mh́sto i¨ A¨mvónq naricášesä.

E. Fencík rozdelenie chrámu na dve časti vysvetľuje viacerými symbolmi: dve podstaty Kris-
ta, dva rozmery človeka – duševný a telesný, dva svety, pričom oltár predstavuje nebo, resp. ne-
viditeľný svet a chrám predstavuje zem, resp. svet viditeľný.27 J. J. Bazilovič sa však symbolikou 
rozdelenia chrámu nezaoberá.

1. Navis / Korábĺ; èástq Cr0kve
Navis (loď), nájdeme u Baziloviča v dvoch významoch, a to v jeho prvotnom antickom vý-
zname ako loď, koráb – vodný dopravný prostriedok (1a). V cirkevnoslovanskom slovníku 
od Djačenka tento výraz nájdeme iba v tomto význame.28

25 Zavarský, Svorad – Žeňuch, Peter (eds.): Іоанникїй Базиловичъ: Толкованїе Священныя Лїтургіи..., op. cit.. 
26 Niektorí autori ho rozdeľujú na tri časti: predsieň, loď a svätyňu. Symbolika tohto rozdelenia je rozličná. Trojité čle-
nenie môže znázorňovať cirkev trpiacu, bojujúcu a víťaznú. Por. Zavarský, Svorad – Žeňuch, Peter (eds.): Іоанникїй 
Базиловичъ: Толкованїе Священныя Лїтургіи... MBSLS III, op. cit., s. 227.; Fencík píše ináč, keď udáva, že to sym-
bolizuje sv. Trojicu, ktorá má tri podoby; alebo nebeské mocnosti, pri ktorých jestvuje tiež trojaké rozdelenie. Por. 
Фeнцикъ, Евгенiй: Литургика, или Объяснение богослужения, op. cit., s. 1.
27 Por. Фeнцикъ, Евгений Андреевич: Литургiка, или Объясненiе богослуженiя, op. cit., s. 5.
28 Por. Дьяченко, Григорий: Полный церковно-славянский словарь. Москва: Тип. Вильде, 1899, s. 263: Vysvetľuje 
aj etymológiu slova korábl´ (gr. πλοῖoν - loď): „po-vidimomu, proisxoditq otq korhb, korobitq, korobq (srav. krabni 
kovçegq, krab´ica-korobka).“
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(1a)
• …navim aggressi Barbari Philosopho illo, aliisque trucidatis solos illos juvenes sub arbore 
in lectionum suarum studio defixos nacti in vivis conservarunt,..; s. 173
• na koráblq napadóša Varváry, Fðlosófa togo@ i¨ i¨nýxq U¨bívše síxq to´èðú ‡¨dínyxq 
mladénc‡vq pod‚ drévomq vo U¨èénði U¨praΩnä´úòixsä w¨brh́tše Ωivýxq soxraníša...;
• Ium. Ecclesia navim referet, et longa erit...; s. 137
• A0. Cr0kovq Korablú@ podóbna, i¨ dólga búdetq....;

Druhý význam nastal metonymiou a navis predstavuje strednú časť chrámu od svätyne, ktorá sa 
lodi podobá, má byť dlhá a otočená na východ.29 J. J. Bazilovič zároveň na inom mieste vysvetľuje, 
že chrám sa podobá lodi nielen stavbou, ale aj poriadkom a usporiadaním v nej (1b).

(1b)
• Ium. Ecclesia navim referet, et longa erit. In navi tam apte sunt omnia posita, ut hinc potuerit 
duci forma loci, in quo non unius generis homines ea ratione dispositi sunt, quae singulis 
convenit, et navis ad Ecclesiam ratio haec adeo vetus, et communis est, ut Ecclesiae corpus 
ubique navis appelletur. s. 137
• A0. Cr0kovq Korablú@ podo´bna, i¨ dólga bu´detq. Vq Korablh@ to´lq poräd́oènw vs‰ v‚ èính 
poloΩ‡´nna su´tq, å£kw ï segw@ moΩétsä bráti o£brazq mh´sta vq némΩe ne ‡dínagw ro´da 
lúd́ðe týmq èínomq raspoloΩénny byváútq, kotóryj ‡¨dínomu koemúΩdo prilíèestvuetq, 
i¨ Korablä@ vq Cr0kvi podo´bðe sðe@ síce drévnee, i¨ o£bòee ‡…stq, å…kw i¨ nn+h Crk+ve mh´sto i¨dh́Ωe 
naródq stoítq, korablémq o…bòe nazyváetsä.
• Primum omnium navi nimirum similis erit Ecclesia, longa, ad orientem conversa, habens 
in eo aspectu utrinque cubiculum /: sacristiam:/. s. 169
• PréΩde vsego@ koráblú podóbna bu´detq Cérkovq, do´lga, kq vosto´ku w¨braòénna, i¨múòaä  
v‚ tómq vzórh i¨zq o¨bóixq stránq Zakrístðú, i¨li@ xráminu.

Biskupi predstavujú kormidelníkov, ktorí majú zaujať miesto podľa usmernenia diakonov.  
(1c)
• Cum Dei Ecclesiam congregabitis, ipsi vos tamquam magnae cujusdam navis gubernatores 
spectantes, ut prudenter omnia disponatis, mandantes Diaconis, ut congruo in loco Fratres 
singulos collocent. s. 107
• †¥gda@ BΩ 0ðú Cr0kovq soberéte, samýxq sebe@ a£ki velíkagw nh́koegw Koráblä U¨pravítelej 
vmhnäj́te, ‡¨Ωe razu´mnw vs‰ raspolágati, povelhváúòe Dðákonwmq, da vo prilíèestvuúòe 
mh́sto ‡¨dínago koegóΩdago ï brátði razpolagáútq.

Diakoni, podľa vzoru námorníkov na lodi, majú byť oblečení v ľahkých odevoch a obchádzať 
chrám a z pozície služobníka kapitána dohliadať na poriadok v ňom. Čiže dohliadajú nielen na 
rozmiestnenie ľudu, ale aj na to, aby národ vnímal, aby nespal, nesmial sa, nehádal a i. (1d). 

(1d)
• Si quis extra debitum locum sedens conspectus fuerit, monebitur, ibique, ubi eum esse 
par erit a Diacono collocabitur, qui tamquam prorae|minister ex ductoris mandatis omnia 
moderatur…Diaconi erit videre, ut, ubi congruit, quisque consistat, locumque teneat, quem 

29 Východná svetová strana skrýva v sebe početnú symboliku. Predstavuje teplo a radosť, označuje nebo. S východom sú 
zviazané najväčšie spomienky kresťanskej viery – tam bol raj, narodil sa a trpel Kristus, tam boli zoskupené prvé cirkvi. 
Fencík, ako aj Duchnovič udáva, že práve to je dôvod, prečo sú byzantsko-slovanské chrámy otočené na východ a nazý-
vajú sa východné. Por. Фeнцикъ, Евгений Андреевич: Литургика, или Объяснение богослужения, op. cit., s. 1, 3.; 
Духновичь, Александръ: Літургический Катихизисъ..., op. cit., s. 5.; J. J. Bazilovič opis prvotného chrámu prebral 
z Le Brunovho diela. Por. Le Brun, Pierre: Explicatio ... caeremoniarum missae, op. cit., s. 65.



237

ingrediens obtinuit. Invigilabit etiam populo, ut impediat, ne dormiat, ne rideat, ne rixetur, 
ne gestus edat, cum Ecclesia modestiam, circumspectionem, et quae Dei verbo debetur, 
attentionem postulet. s. 109
• A£òe kto@ ne na w¨predhlénnomq mh́sth sidíti U£zritsä, da napomänétsä, i¨ támw i¨dh́Ωe 
‡¨mu@ býti podobáetq Dðákonomq da vmhòénq búdetq, i£Ωe a£ki korablénikq za povelh́nðemq 
naèálnika vs‰ stroítq...Dðákonq dólΩenq vídhti, å£kw i¨dh́Ωe prilíèestvuetq, kƒj́Ωdo da 
stoítq, i¨ mh´sto da soderΩítq, kotóroe všédq w¨bderΩa@. TákoΩde da vnimáetq naro´du, 
‡£Ωe vozbraníti ‡¨mu@, da nespítq, da nesmh́etsä, da nesvaΩáetqsä, da ne bezèínetstvuetq, 
ponéΩe Cr0kovq bl%gogovh́nðe, chlomúdrðe, i¨ slóvu BΩ 0ðú podobáúòee vnimánðe vzýòetq.

Kňaz, prípadne biskup zase predstavuje učiteľa30 tejto lode (1e). 
(1e)
• Lectionem hanc consequetur Cohortatio Sacerdotum ad populum, cujusque ad sibi 
proximos, aliam deinde edente Episcopo, qui navis veluti Doctor est.
• Èténðú semu@ poslh́duetq pouèénðe Sò0énnikwvq kq naródu, koegóΩdagw kq sebh@ bliΩajšim‚ 
i£noe posémq tvorä´òu †¥p4kpu, kotóryj Korablú@; a¨ki U¨èítelq ‡£stq.

Stredovú časť chrámu prirovnáva taktiež aj k ovčincu, kde pastier podľa pohlavia / rodu, veku 
i stavu umiestňuje kozy i barany. J. J. Bazilovič na viacerých miestach opisuje usporiadanie ve-
riacich v chráme. A síce muži sú spolu napravo, vydaté ženy naľavo, starí sedia a po boku držia 
synov, dcéry stoja osobitne, alebo pri mame. Miesto malých detí nie je úplne jasné, keďže na 
inom mieste píše, že deti majú byť spolu blízko svätyne (1f). Osobitné miesto vpredu je určené 
aj pre vdovy a panny.31 Na inom mieste ešte zdôrazňuje, že osobitný vchod majú muži a osobitný 
ženy. V prípade, že vchod je len jeden, tak cez pravú stranu verají vchádzajú muži a cez ľavú 
ženy. Ak svätyňa nie je otočená na východ, ako je to zvykom v byzantských chrámoch, ale na 
západ, taktiež sa mení aj rozmiestnenie mužov a žien (1g).

(1f)
• Nec solum Ecclesia cum navi, sed etiam cum ovili comparatur, ubi pastor pro genere, aetate, 
forma capellas, et agnos collocat; ita in Ecclesia adolescentes seorsim, si locus adsit, locati 
esse, aut stare debent, seniores sedeant, sibique ad latera filiolos teneant, oportet; puellae
separatim, aut post suam quoque matrem collocatae sint; nuptis quoque faeminis, quae pueros 
habent, peculiaris locus erit; at virgines, viduae, maximeque aetate provectae, stationem 
principem obtinebunt. Diaconi erit videre, ut, ubi congruit, quisque consistat, locumque teneat, 
quem ingrediens obtinuit. Invigilabit etiam populo, ut impediat, ne dormiat, ne rideat, ne 
rixetur, ne gestus edat, cum Ecclesia modestiam, circumspectionem, et quae Dei verbo debetur, 
attentionem postulet. s. 109
• Ne tóèðú Cérkovq Korablú@, no i¨ stádu o£vèemu soravnäétsä, i¨dh́Ωe Pástyrq po ródu, 
vozrástu, i¨ o£brazu kozlíòa, i¨ a£gncy vmhòáetq (razpolagáetq); síce vq Cr0kvi ú£nwšy 
ïluèenny o¨sóbq a£òe mh´sto ‡£stq vmhòénny býti i¨li@ stoä´ti i£mutq. Sta´rhjšðj da 
shdátq, i¨ pri boku@ svoémq sn%w´vq da derΩátq; Dhvi6cy ïluèénny, i¨li@ pri svoéj máteri 
káäΩdo vmh´òéna da bu´detq, i¨ muΩátymq Ωenámq i¨múòimq dh´ti so´bstvennoe mh´sto 
búdetq; no dhvy, vdovi6cy naipáèe staryä stoäńðe naèálnhjšee vosprðímutь. Dðákonq 
dólΩenq vídhti, å£kw i¨dh́Ωe prilíèestvuetq, kƒj́Ωdo da stoítq, i¨ mh́sto da soderΩítq, 
kotóroe všédq w¨bderΩa@. TákoΩde da vnimáetq naródu, ‡£Ωe vozbraníti ‡¨mu@, da nespítq, 

30 Niekto, kto ukazuje smer, naviguje, vedie.
31 O rozmiestnení veriacich v chráme, ktoré sa líšilo od regiónu i storočia, píše podrobnejšie J. Bingham. Por. Bingham, 
Joseph: Origines Ecclesiasticae. London: W. Straker, 1840, s. 411-414.
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da nesmh́etsä, da nesvaΩáetqsä, da ne bezèínetstvuetq, ponéΩe Cr0kovq bl%gogovh́nðe, 
chlomúdrðe, i¨ slóvu BΩ 0ðú podobáúòee vnimánðe vzýòetq.
(1g)
• Pueri prope Sanctuarium collocabantur. Unum latus dextrum conjunctim viri, et navis 
alterum latus sinistrum faeminae occupabant; hoc intellecto de Ecclesiis solum Sanctuarium 
ad orientem habentibus, ubi vero ad occasum situm erat Sanctuarium, ut est Ecclesia Romae 
S. Clementis, ibi stabant a sinistris viri, a dextris vero faeminae, respectu ingressus per portas 
a parte orientali; erant autem duplices portae pro ingressu, altera pro viris, pro faeminis 
altera. s. 141
• Dh́ti málði blízq St0íliòa vmhòáemy byváxu; desnu´ú pobo´ènuú Cérkve stranu@ sovoku´pnw 
múΩðe, i¨ i¨núú w¨šúúúΩeny@ soderΩáxu; sðe@ razumh´etsä w¨ Cr0kvaxq St0íliòe ï vosto´ka 
i¨mh́úòixq, a¨ i¨dh́Ωe stoä´še St0íliòe ï Západa, kako´va e…stq Cr0kovq vq Rímh St0ágw 
Klímenta, támw stoä´xu w¨šúúú múΩðe, Ωeny@ Ωe w¨desnúú sovzo´romq vxo´da dvérmi ï 
strany@ vostóènyä; býša Ωe dvo´i¨stvennymä dv‡´ri rádi vxo´da, ‡¥dínyä rádi mu´Ωej, i¨ny6äΩe 
Ωénq rádi.

Taktiež si môžeme všimnúť, že navis (lat.) v csl. paralelnom texte väčšinou prekladá ako èástq 
Cr0kve (časť chrámu) s dodatkom, že sa nazýva Korábl´, avšak priamo túto lexému nepoužije 
ani raz. Taktiež, ako sme vyššie spomínali, ani Djačenko nepoznal lexému Korábl´ vo význame 
(stredová) časť chrámu. S týmto javom sa tiež stretneme u Fencíka.32

2. Ambo, pulpitum, tribunal / A¨mvónq
J. J. Bazilovič ako súčasť chrámu uvádza ambón – vyvýšené miesto oproti cárskym dverám 

na čítania a pre kantorov. Pri latinskej lexéme ambo33 sa raz v texte stretneme v nominatíve 
singuláru s neslovníkovým tvarom, a to ambon. Predpokladáme, že dôvodom je predloha diela 
Goara, ktorý používa obidva tvary, a síce ambo aj ambon.34 

V každom prípade, táto forma „steny“ pramení z kláštornej praxe, kde poskytovala vy-
výšené pódium, z ktorého členovia náboženských komunít tak, aby ich bolo vidieť i počuť, 
mohli osloviť pútnikov, ktorí si prišli uctiť relikvie, pričom si stále zachovali ich mníšsku sa-
motu.35 J. J. Bazilovič synonymne k ambónu v jednom prípade použil aj lat. lexému pulpitum 
(rečnícky stupienok) s csl. ekvivalentom A¨mvónq. Tento výraz prebral z diela Le Bruna, a to 
v rámci citácie z Ustanovení apoštolov (2b). Le Brun v poznámke pod čiarou poukazuje na 
napätia v preklade v dôsledku vývinu sémantickej zložky textu, čo J. J. Bazilovič v krátkosti 
uviedol v zátvorke.36 

32 Фeнцикъ, Евгенiй: Литургiка, или Объясненiе богослуженiя, op. cit., s. 10.
33 Por. Bingham, Joseph: Origines Ecclesiasticae, op. cit., s. 421-422. Pôvod slova ambon niektorí autori odvodzujú od 
lat. slovesa ambio, ako píše Le Brun: „Latinorum Auctorum multi opinati sunt vocem hanc a Latino verbo ambio deriva-
ri, Walfridum magistrum secuti, qui dixit: Ambo ab ambiendo dicitur, quia iurantem ambis, & cingit. At liquido constat 
Ambonem Graecam vocem esse ductam ex ἀμβαίνω (scilicet ascendo, ut docti viri perspexerunt, quos inter Panvinius, 
Vossius, Casaubonus...)“ Por. Le Brun, Pierre: Explicatio...caeremoniarum missae. Pars I., II., III., op. cit., s. 65.
34 Napr. Goar, Jacobus: ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ..., op. cit., s. 15, 24.
35 Friar, Stephen: A Companion to the English Parish Church. London: Bramley Books, 1996, s. 369.
36 Por. Le Brun, Pierre: Explicatio ... caeremoniarum missae, op. cit., s. 52. „Stant ad suggestum, scilicet prope Pulpitum, 
seu Tribunam; at cum legatur in Graeco textu τῶ βήματι, coaheret cum Liturgiis omnibus, in quibus Bema Sanctuarium, 
Thronum sacrum significat. D. Du Cange in suo Glossario Graeco, Suicerus in suo Graecorum Patrum Thesauro non
vident, quae alia vocis Bema significatio asse possit; & Beveregius ipse veteres Ecclesias describens non aliam affert
Pand. Canon. tom. 2. pag. 75. Itaque satius visum est scribi prope Sactuarium; hoc est, adolescentes prope ambones 
Sanctuarii collocabantur.“ 
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(2b)
• Juniores prope Sanctuarium consistunt, /:scilicet prope pulpitum:/ eos Diaconorum unus 
custodit, ut quieti stent. s. 121
• Ú£nhjšði blízq St0íliòa stoä´tq, (sƒést‚ blízq A¨mvóna) síxq ï Dðákonwvq ‡¨dínq 
xranítq, da stoät́q vq pokói.

Na našom území sa používal v lat. cirkvi ambón a pulpitum synonymne37, i keď rímska cirkev 
tento prvok prebrala z východu a typické označenie pre západné obradové prostredie je pulpi- 
tum38. M. Ákos lexémy ambón a pulpitus diferencuje: „K čítaniu evanjelia slúži prenosný stojan 
- pulpitus. V niektorých chrámoch okrem stojana je i kazateľnica (ambón).“39

Vo východnom liturgickom prostredí ambón predstavuje kameň, ktorý odvalil anjel a z neho 
zvestoval myronosicám Kristovo vzkriesenie. Preto diakon, či kňaz, ktorý z neho číta, alebo 
hovorí ľudu, predstavuje anjela a nikto iný tam nemôže vstúpiť.40 

J. J. Bazilovič však bližšie neopisuje ani symboliku, ani štruktúru ambónu. Na niektorých 
miestach ale dodáva, že „úkon“ sa koná na ambóne, alebo zvyčajnom mieste, z čoho by mohlo 
vyplývať, že v našom priestore sa nemusel nachádzať v každom chráme (2c). 

(2c)
• Et reverentiam Sancto Evangelio devote exhibens, Sanctis portis, praecedentibus cereis, et 
suffitibusegressus venit, et stat superius in Ambone, vel in loco alias destinato. s. 217
• I¨ poklonívsä St0ómu †¨æággelðú, vo´zmetq e¤, i¨ i¨zšédq St0ými dvérmi, predxodä´òymq 
‡¨mu@ lampádamq, prixóditq, i¨ stoítq na A¨mvónh, i¨li@ na U¨èinénnomq mh́sth.

V latinskom texte si môžeme všimnúť aj lexému tribunal, ktorá je použitá ako synonymum, 
pričom v cksl. texte autor ako ekvivalent uvádza iba A¨mvónq (2d). Pritom na iných miestach 
lat. tribunal prekladá do csl. ako o¨ltarq, St0íliòe, sudíòe. Pozornosť sme preto upriamili na 
tento významový posun. Latinské slovo tribunal totižto môže mať niekoľko významov, niekedy 
je synonymum slova ambo (čítací pult), niekedy altare (oltár) a niekedy zase označuje stolce 
biskupov a presbyterov, prípadne celý priestor, kde sú umiestnené tieto stolce a oltárny stôl.

(2d)
• In hac altera Ecclesiae parte erat editus locus, ubi lectiones edebantur, et cantores se 
collocabant, et Ambon, seu Tribunal vocabatur. s. 203
• Vq séj vtoro´j Cérkve èásti bh@ go´rnee mh´sto, i¨dh́Ωe èt‡ńðä byváxu, i¨ phvc‡´mq támw 
býstq mh́sto i¨ A¨mvónq naricášesä.

V súvislosti s ambónom sa viaže aj pomenovanie Oratio retro Ambonem / Ml%tva Zaamvw´nnaä 
(Zaambónna modlitba). V krátkosti uvedieme, že ide o modlitbu, ktorú sa kňaz modlí medzi 
ľuďmi za ambónom (2e).

(2e)
• … eamque recitaturus Sacerdos e Sanctuario egreditur, et in medio populi retro Ambonem 
stat, affectu, et gressu condescendens populo. s. 427

37 Por. Šedivá, Zdenka: Architektonická a umenovedná terminológia používaná pri opise epigrafických nosičov zo Sloven-
ska. In Šedivý, Juraj (ed.): Latinská epigrafia. Dejiny a metodika výskumu historických nápisov. (= Corpus inscriptionum 
Slovaciae I.1 / Súpis nápisov zo Slovenska I.1). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 196. Autorka na 
strane 196 píše, že na našom území v minulosti funkciu ambonu/ pulpitu (rečnícky, či čítací pult) sčasti prebrala kazateľ-
nica (vyvýšené miesto obvykle v lodi kostola na čítanie evanjelia a na kázeň, obvykle drevená konštrukcia s výzdobou).
38 Por. Mrňávek, Tomáš: Vývoj a struktura liturgie sv. Jana Zlatoústého. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016, s. 50-56.
39 Por. Ákos, Mihályfi: Verejné Bohoslužby. Banská Bystrica, 1937, s. 228.
40 Por. Дьяченко, Григорий: Полный церковно-славянскiй словарь, op. cit., s. 14.; Духновичь, Александръ: 
Літургический Катихизисъ..., op. cit., s. 19-20.; Por. Фeнцикъ, Евгенiй: Литургiка, или Объясненiе богослуженiя, 
op. cit., s. 10.
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•... i¨ túú soveršíti xotäj́ ¢¨eréj ï St0íliòa i¨zxóditq, i¨ posredh@ naróda za A¨mvónomq 
stoítq, U¨serdðemq i¨ stopámi sonisxoΩdáä naródu.

• Oratio retro Ambonem a Sacerdote alta voce pronuncianda. Qui benedicis benedicentes te 
Domine, et sanctificaseos...s. 497
• Ml%tva Zaamvẃnnaä vozglašáema ï Sò0énnikq: Bl%goslovlä´äj bl%goslovä´òyä tä@ Gd4i,  
i¨ w¨s%òáäj na tä@ U¨pováúòyä..;

3. Nartex / Nárüeûq
Pri opise skorých gréckych chrámov z raného obdobia uvádza J. J. Bazilovič ďalšiu časť 

chrámu, a to nartex / Nárüeûq. Bol to priestor v lodi blízko svätyne, nižšie položený, ktorý bol 
určený pre mníchov, väčší počet kléru i pre kajúcnikov, ktorí neprijímali (3a). 

Nartex, ako chrámový priestor, prešiel určitým historickým vývinom, takže u latinských au-
torov sa vyskytuje aj ako predsieň, či nižšia miestnosť za predsieňou, ktorá je oddelená stenou 
od lode.41 To súviselo aj s tým, na koľko častí bol chrám rozdelený, a preto nájdeme rozličné 
rozdelenia.42 V každom prípade to bolo posvätné miesto, pretože zapadalo do bohoslužobných 
procesov a zároveň bolo liturgickým priestorom pre zhromaždenie. Väčšina chrámov ale nartex 
nemá, alebo je veľmi malý.43 Nedá sa prehliadnuť, že J. J. Bazilovič, ako protoigumen všetkých 
bazilánov v Mukačevskom monastieri (kláštor východnej cirkvi), vybral z komplexného opisu 
práve pasáž, ktorá sa dotýkala situovania mníchov.44

(3a)
•Deinceps erectae passim Ecclesiae, in quibus accuratius statutus paenitentium locus 
conspiciebatur. Quoniam Clerus adhuc admodum succrescebat, et Monachorum multi ad 
Ecclesias conveniebant, iis spatii non parum in navi prope Sanctuarium relinquebatur, 
inferiore Ecclesiae parte tamquam demissionis loco iis remanente, qui ad sancta mysteria 
nequaquam recipiebantur, qui propterea locus a Graecis Narthex appellatus fuit. s. 143
•Potómq sozdánny w¨býèajnw povsú´du Cr0kvy vq níxΩe lúèše w¨predhlénnoe kaúòðxsä 
mh́sto zrä´šesä. PonéΩe Klírq ‡¨òe@ Ùhlw@ rastä´še, i¨ ï Monáxwvq mnógw vq Cr0kvi 
sxoΩdáxusä, th́mq U£bw nemálaä èástq Cr0kve blízq St0íliòa w¨stavlä´šesä, niΩájšej 
Cr0kve èásti, a£ki smirénðä mh́stu[ th´mq] w¨stávšejsä, i¤Ωe do St0ýxq Tainq nikákoΩe 
prðémläxusä, segw@ rádi sðe@ mh́sto ï grékwvq Nárüeûq nareèésä.

J. J. Bazilovič preberá a skracuje pasáž textu o nartexe od Le Bruna. V minulosti bol v cirkvi 
stav tzv. kajúcnikov, ktorí mali v chráme presne stanovený priestor, pred vstupom do lode, 
v ktorom sa mohli nachádzať. Zároveň bola stanovená i časť liturgie, na ktorej im bolo dovole-
né sa zúčastniť a po nej museli odísť.45 Nartex ako konárik stromu, resp. prútik slúžil na vzbu-
denie úmyslu k bolesti u toho, kto chcel nápravu a kajal sa. J. J. Bazilovič uvádza príslovie, že 
prút niekoho bije, niekoho napráva (3b).46 

41 Por. Ákos, Mihályfi: Verejné Bohoslužby, op. cit., s. 227.
42 Le Brun, Pierre: Explicatio ... caeremoniarum missae. Pars I., II., III., op. cit., s. 64-65.; Goar, Jacobus: ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ..., 
op. cit., s. 16-21.
43 Goar, Jacobus: ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ..., op. cit., s. 63-64.
44 O nartexe obšírne vysvetľuje Goar, na ktorého autor upozorňuje. Avšak časť pasáže prebral od Le Bruna. Por. Le Brun, 
Pierre: Explicatio... caeremoniarum missae. Pars I., II., III., op. cit., s. 68.
45 Na inom mieste opisuje, že boli štyri skupiny kajúcnikov: 1. Plačúci, ktorí stáli v predsieni a nemohli vojsť do chrámu. 
2. Počúvajúci, ktorí sa učili a boli na čítaní a kázni. 3. Na zemi ležiaci (po zem sa klaňajúci), nad ktorými sa modlila 
modlitba po čítaní. 4. Stojaci, ktorí mohli byť pri sv. Tajomstvách, ale nemohli pristúpiť k prijímaniu. Por. Goar, Jacobus: 
ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ..., op. cit., s. 16-21.
46 Túto pasáž podrobnejšie opisuje Le Brun: „...Deinceps erectae passim Ecclesiae, in quibus accuratius statutus Poeni-
tentium locus conspiciebatur. Quoniam Clerus adhuc admodum succrescebat, & Monachorum multi ad Ecclesias con-
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(3b)
• Vox haec ad litteram sumpta arboris ramum significat, firmum, aptumque ad doloris sensum
in eo excitandum, quem corrigi libuerit: Hinc vulgo virgis impetere dicimus, atque castigare 
aliquem. Illi proinde homines, quos Ecclesiae pars haec Nartex (!) dicta excipiebat, Ecclesiae 
censuris, et virgae obnoxii censebantur. s. 143
• Slóvo sðe@ nárüeûq známenaetq vh´tvu drevésnuú U¨dóbnyj bolh´znьvq to´mq vozbudíti, 
‡¨góΩe nakazáti, i¨ kazníti xo´òemq. O£bòe U¤bo g%letq, Ωézlomq kazníti nh´koego,  
i¨ nakazóvati. Segw@ rádi sƒ´i lúd́ðe, i¤xΩe Cr0kve èástq nárüeûq reèénna soderΩáše, Cr0ko´vnoj 
kázni, i¨ Ωézlu podléglymi býti mnäx́usä.

4. Porticus / pritvórq 
V súvislosti s vyššie spomenutými kajúcnikmi J. J. Bazilovič spomína aj porticus / pritvórq 

(pritvor, veranda), ktorý u Baziloviča predstavuje priestor pre prvý stupeň kajúcnikov, tzv. pla-
čúcich, ktorí nemohli vojsť do chrámu. E. Fencík toto pomenovanie rozvíja o ďalšie lexémy 
ako predpritvórq a papertina s tým, že dnes sa ľudovo nazýva babinec (babinec) a stoja tam 
ohlásení, alebo tí, čo sa pripravujú na krst.47 Djačenko rozdeľuje pritvor, tzv. papert, na vonkaj-
ší, ktorý bol z vonkajšej strany chrámu a nebol krytý. V minulosti to bolo miesto pre plačúcich 
kajúcnikov. Ostatné cirkevnoslovanské lexémy, ktoré uvádzajú iní autori na označenie predsiene 
chrámu (predpritvórq, papertina, babinec a i.) J. J. Bazilovič neuvádza, aj keď významovo 
korešpondujú s výrazom nartex / Nárüeûq u Baziloviča.48

(4a)
• Classes quatuor paenitentium olim distinctae erant. Prima classis plangentium sub porticu 
consistentium. Secunda audientium. Tertia prostratorum. Quarta consistentium. s. 13
• Èíny káúòixsä èetýri drévle razlíènyä býša. Pérvyj èínq káúòixsä vq pritvo´ri 
stoä´òixq. Vtorýj slýšaòixq. Trétðj na zemli@ leжáòixq. Èetvértyj stoä´òixq.
(4b) 
• Poenitentes, qui sub porticu commorabantur minime dimit〈t〉ebantur, quippe, qui nec 
Ecclesiam quidem ingrederentur.s. 203
• Káúòðisä, i¤Ωe vq pritvóri stoäx́u, ne ïpuòáxusä, zane@ tƒí niΩe@ vq Cr0kovq vxoΩdáxu.

Záver
Jazyk môžeme prirovnať k živému organizmu, ktorý sa mení, vyvíja a prispôsobuje podmien-

kam jeho používateľov. Pri porovnávaní jazykov tak môžeme pozorovať zhody, či rozdiely v závis-
losti od geografického, chronologického, spoločensko-kultúrneho i religiózneho členenia. V tejto 
štúdii sme chceli poukázať na stret latinčiny a cirkevnej slovančiny v historickej Mukačevskej 
eparchii cez text výkladu liturgií od J. J. Baziloviča – Explicatio / Tolkovanije. Po tom, ako sme sa 
pokúsili poukázať na špecifiká Bazilovičovho latinského i cirkevnoslovanského textu so zreteľom 
na lexikálnu stránku, zamerali sme sa na ukážku nomenklatúry architektoniky chrámu. 

veniebant, iis proinde spatii non parum in Navi propre Sanctuarium relinquebatur, inferiore Ecclesiae parte, tamquam 
demissionis loco iis remanente qui ad sancta Mysteria nequaquam recipiebantur; qui propterea locus a Graecis Narthex 
quod vocabulum Latino Ferrula respondet, appelatus fuit. Vox haec ad litteram sumpta palmitem, seu arboris ramum 
significat flexilem eum quidem ac mollem, sed firmum, aptumque ad doloris sensum in eo excitandum quem corrigi
libuerit;hinc vulgo, virgis impetere, virgae subesse. Illud ergo genus hominum quod Ecclesiae pars haec dicta Narthex 
excipiebat, Ecclesiae censuris, & virgae, seu ferulae obnoxium censebatur.;...“ Le Brun, Pierre: Explicatio... caeremo-
niarum missae. II., op. cit., s. 68.
47 Фeнцикъ, Евгений: Литургiка, или Объясненiе богослуженiя, op. cit., s. 8.
48 Дьяченко, Григорий: Полный церковно-славянскiй словарь, op. cit., s. 14.; Духновичь, Александръ: Літурги- 
ческий Катихизисъ..., op. cit., s. 503.
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V príspevku sme analyzovali latinsko-cirkevnoslovanské ekvivalenty, a to navis / Korábl´; 
èástq Cr0kve; ambo, pulpitum, tribunal / A¨mvónq; nartex / Nárüeûq; porticus / pritvórq.

J. J. Bazilovič vychádza z historického rozdelenia chrámu na dve časti. Trojité členenie ex-
plicitne neuvádza, hoci z prvej analyzovanej ekvivalentnej dvojice navis / Korábl´ to nepriamo 
vyplýva. Latinskú lexému navis priamo prekladá nielen ako Korábl´, ale aj ako èástq Cr0kve, Cr0-
kovq, ktorú označuje na niektorých miestach ako strednú časť chrámu. Ukázalo sa, že v priestore 
byzantsko-slovanského obradu sa stredná časť chrámu zvykla označovať ako navis / Cr0kovq. 
Očakávali by sme skôr označenie Korábl´. J. J. Bazilovič v niekoľkých častiach vysvetlil analó-
giu lode ako plavidla a chrámu, pričom upozornil na striktný poriadok rozmiestnenia i správania 
sa veriacich v nej. Na ten dohliadajú diakoni.

Ako súčasť tejto strednej chrámovej časti opisuje aj Ambo / A¨mvónq, pri ktorom v latinskom 
paralelnom texte uvádza ešte pomenovania ako pulpitum a tribunal. V našom prostredí sa však 
používali synonymne.

Ďalšia ekvivalentná dvojica je prevzatý grécizmus, a to nartex / Nárüeûq. J. J. Bazilovič ho 
prevzal z latinského opisu od Le Bruna, napriek tomu, že dvojica porticus / pritvórq by funkčne 
mohla byť ekvivalentom. 

Úlohou nášho výskumu však nie je vyriešiť pôvod použitých termínov, ale poukázať na sku-
točnosť, že obradová a liturgická terminológia v Bazilovičovom spise je výsledkom dobovej 
liturgickej praxe, ktorej špecifikum možno odhaliť až po systematickom výskume jazyka pra-
meňa. Na tejto ukážke sme mohli vidieť, ako môže byť jazyk prejavom konfesionálnej identity. 
Hoci J. J. Bazilovič absolvoval štúdia na latinských školách a väčšinu svojich diel písal po latin-
sky a aj pri písaní svojich teologicko-liturgických prác vychádzal z latinsky písaných príručiek, 
napriek tomu vo svojom diele o výklade liturgií latinskú terminológiu do cirkevnoslovanského 
textu preberal v minimálnej miere. V latinsky písanej časti zamieňa termíny z latinskej západnej 
obradovej terminológie za grécke ekvivalenty. Aj na základe tejto skutočnosti usudzujeme, že 
dielo mohlo mať misijný charakter s akcentom na adaptáciu nielen v cirkvi byzantsko-slovan-
ského obradu, ale aj v širšom priestore Uhorska. Latinsko-cirkevnoslovanské vzťahy v priestore 
historickej Mukačevskej eparchie ako i ďalšie paralelné dvojjazyčné latinsko-cirkevnoslovanské 
diela ostávajú výzvou do ďalšieho výskumu neolatinistiky i slavistiky. 

Латинско-церковнославянские отношения в среде исторической  
Мукачевской епархии

Mária Strýčková

Редким источником соприкосновения восточной и западной культур речи на переломе XVIII-XIX вв. являет-
ся латинско-церковнословянское литургическое произведение Юрая Ю. Базиловича, TOLKOVANIJE Sviaščennyja 
Liturgii Novago Zakona istinnyja Bezkrovnyja Žertvy / EXPLICATIO Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacri 
ficii, которое является крупнейшим литургическим комментарием Закарпатского происхождения. В этой статье 
мы проанализировали выбранные понятия navis / Korábl´; èástq Cr0kve; ambo, pulpitum, tribunal / A¨mvónq; nartex 
/ Nárüeûq; porticus / pritvórq. Несмотря на то, что автор опирался на пособия написанные на латинском языке,  
в церковнославянском тексте он редко использует латинизмы, а заменяет их церковнославянскими понятиями, 
или же библейскими грецизмами. При сравнении с избранными авторами мы приходим к выводу, что это прави-
ло распространяется как на латинскую, так и на церковнославянскую часть текста. Таким образом, произведение 
имело миссийный характер с акцентом на адаптацию.
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LADISLAV LENOVSKÝ∗

Vzťah jazyka, kultúry a identity v prostredí etnických minorít

LENOVSKÝ, L.: The Relation of Language, Culture and Identity in the Enviroment of Ethnic Minorities. Slavica 
Slovaca, 53, 2017, No. 3-4, pp. 243-251 (Bratislava).

This paper focuses on the relations between language, culture and identity in the enviroment of ethnic minorities on 
the example of Lowland Slovaks – Slovak communities existing in Hungary, Serbia, Romania and Croatia. The diversity 
of their language, culture and identity, which can be seen today, is the result of their (somewhere more than historical) 
coexistence with national majority and other minorities. This situation and perspectives are not just results of the past 
(especially post-Ottoman and national-emancipation periods), but mainly results of the multinational Europe from the 
second half of the 20th century and increasingly more of the euro-unionization and globalization.

Minority identity, Lowland Slovaks, ethnoculture, identification processes.

Národ je dôležitá etnická, kultúrna, spoločenská a ešte stále aj politicko-ekonomická jednot-
ka. Vznik, formovanie, rozpad aj zánik národov, alebo ich častí, je preto nielen tradičným pred-
metom výskumu viacerých vied o človeku, kultúre a spoločnosti, ale aj témou pertraktovanou  
v prostredí laickej verejnosti. Etnická rozmanitosť Európy konštituovaná do štátov etablovaných 
na národnom princípe spolu s legitimizáciou a inštitucionalizáciou národnostných minorít a et-
nických skupín je jej charakterovou črtou, hoci niekedy i bolestivým, ale jedinečným výsledkom 
humanizmu vo svojej najrýdzejšej podobe. 

Národná, národnostná, etnická identita a občianska príslušnosť patria k jedným z najvýznam-
nejších identít, ktorými súčasný európsky človek disponuje. Niekedy neuvedomovane a latentne, 
inokedy manifestne a úmyselne ovplyvňujú najzávažnejšie otázky jeho života. Otázka identity 
a identifikácie je v snahe poznať a pochopiť myslenie a konanie ľudských spoločenstiev aj jed-
notlivcov kľúčová. 

Slováci žijúci mimo územia Slovenska sú súčasťou slovenského národa. Ich kultúra (ako 
spôsob života aj ako hodnoty, ktoré udržiavajú a vytvárajú) je súčasťou slovenskej kultúry, hoci 
sa už bytostne neviaže na geografický priestor Slovenska. Podobne platí skutočnosť, že prísluš-
níci národnostných minorít, sú občanmi štátov, kde sa narodili, žijú a kde je ich skutočný domov. 
Ich kultúra je neoddeliteľnou súčasťou kultúry týchto štátov. Ich kultúrna identita je determi-
novaná príslušnosťou k národnej/etnickej kultúre, lokálnej/regionálnej/ areálovej kultúre (neraz 
pozostávajúcej z ďalších inoetnických kultúr), príslušnosťou ku kultúre majority (štátotvorného 
etnika), ale aj ku kultúre európskej a v najširších kontextoch aj k svetovej.1

∗ Prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Univerzita  
sv. Cyrila a Metoda, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava. 
1 K problematike aktuálnych civilizačno-kultúrnych procesov bližšie Hajko, Dalimír: Globalizácia a kultúrna identita. 
Nitra: UKF v Nitre 2005, 128 s.; o multikulturalizme v kontexte slovenskej kultúry bližšie napríklad Mistrík, Erich: 
Slovenská kultúra v multikulturalizme. Nitra: UKF v Nitre 2005, 128 s.
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Jazyk je v týchto spoločenstvách primárnym etnoidentifikačným a etnodiferenciačným nástro-
jom, čoho najsignifikantnejším príkladom je slovenský jazyk ako materinský jazyk. Jeho znalosť 
je v skúmaných spoločenstvách2 stále najdôležitejším integračným, socializačným a enkultu-
račným faktorom. Práve materinským jazykom sa tu konštruuje vedomie pôvodu a podmieňuje 
etnická identita jednotlivcov aj skupín. Až deklarovanie istej úrovne komunikačných schopností 
a najmä zručností legitimizuje etnickú príslušnosť. Táto úroveň je u Slovákov nekompromisne 
požadovaná, samozrejme, vrátane tolerancie vysokej nárečovej variantnosti slovenčiny.

Slováci žijú južne od hranice Slovenska v početných enklávach, aj v diasporicky pretrváva-
júcich skupinách tvorených len jednotlivcami či rodinami. Ich historická prítomnosť v dnešnom 
Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku a Rumunsku je výsledkom najmä postosmanskej etapy vývinu 
Rakúsko-Uhorska, neskôr Uhorska.3 Následná etnogenéza súvisí s vývinom „Európy 20. sto-
ročia,“ ako v rozličnej miere integrovaného systému národných štátov založených na etnickom 
princípe v rámci úspešných národno-emancipačných snáh niektorých európskych národov. Ak-
tuálny projekt „novej Európy 21. storočia“ (a v najširších kontextoch aj idea jednej globálnej 
spoločnosti) sa (nakoniec) prejavuje v ambivalentnom pôsobení preferovaných politických, 
axiologických aj ekonomických trendov. Ich výsledkom je na jednej strane denacionalizácia, 
deetnizácia, delokalizácia kultúry s cieľom vzniku globalizovanej, homogenizovanej a korpo-
rátnej Európy (sveta) s čoraz slabším vplyvom (národných) štátov a pôvodných obyvateľov, no 
na druhej strane stojí podpora kultúrnej diverzity (ako normy) a multikultúrnosti najmä na báze 
udržiavania jazykovej, náboženskej, kultúrnej a etnickej identity ako historického/kultúrneho 
dedičstva, prípadne ako špecifického kultúrneho kapitálu. 

Dolnozemskí Slováci4 (tak ako aj iné európske minoritné spoločenstvá) už po generácie 
prežívajú aj zanikajú (asimilujú sa) pod vplyvom historickej turbulentnosti stredoeurópskeho 
priestoru – vo víchre „veľkých“ geopolitických ideových, ekonomických a technologických 

2 Predmetom terénneho výskumu v rokoch 2005 – 2016.boli: 
Maďarsko – zadunajská obec Jášť (Jásd) v oblasti Bakonského lesa; pilišský Senváclav (Pilisszentlászló); novohradský 
Veňarec (Vanyarc); pripeštianska Šára – časť mesta Dabaš (Dabas – Sári); podunajský Eďház (Dunaegyháza), mesto 
Békešská Čaba (Békescsaba) a dedina Tárdoš (Tardos) v pridunajskom pohorí Gereče.
Srbsko – autonómna časť Vojvodina – báčske dediny Pivnica (Pivnice) a Silbaš (Silbaš); pribelehradské Boľovce (Bol-
jevci) a banátska Vojlovica – časť mesta Pančevo (Vojlovica-Pančevo). 
Rumunsko – mesto Nadlak (Nadlac) v aradskej oblasti; dedina rumunského banátu Butín (Butin) a dve bihorské obce 
Borumlak (Borumlaca) a Varzaľ (Varzari) v Sedmohradsku. 
Chorvátsko – dedina Soľany (Soljani) v Slavónii. 
3 Počet Slovákov podľa cenzov v jednotlivých krajinách v roku 2011: Chorvátsko 4753 (Population by etnicity, by 
towns /municipalities, 2011. Dostupné na: http://www.dzs.hr/Eng/censuses/census2011/results/htm/E01_01 _04/E01_
01_04_zup16.html); Maďarsko 29647/35208 (Population by nationality 2011. Dostupné na: http://www.ksh.hu/ne-
pszamlalas/tables_regional_13); Rumunsko 13654 (Populatia dupa etnie la recensamintele. Dostupné na: http://www.
insse.ro/cms/files/RPL2002INS/vol4/tabele/t1.pdf); Srbsko 52750 (РЕЗУЛТАТИ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА, 
ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 2013 ГОДИНЕ, децембар 2016. s. 14. Dostupné na: 
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/ Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf)
Základné údaje o Slovákoch: v Maďarsku bližšie Papuček, Gregor – Balážová, E.: Maďarsko. In Bartalská, Ľubica (ed.): 
Sprievodca slovenským zahraničím. Bratislava: Dom zahraničných Slovákov 2001, s. 153-178; v Rumunsku Štefanko, 
Ondrej: Rumunsko. In Bartalská, Ľubica (ed.): Sprievodca slovenským zahraničím. Bratislava: Dom zahraničných Slo-
vákov 2001, s. 233-252; v Juhoslávii Babiak, Michal: Juhoslávia. In Bartalská, Ľubica (ed.): Sprievodca slovenským 
zahraničím. Bratislava: Dom zahraničných Slovákov 2001. s. 107-132; v Chorvátsku Bartalská, Ľubica: Chorvátsko.  
In Bartalská, Ľubica (ed.): Sprievodca slovenským zahraničím. Bratislava: Dom zahraničných Slovákov 2001. s. 87-100.
4 O definovaní a identifikácii Dolnej zeme a dolnozemských Slovákov bližšie napríklad Botík, Ján: Dolnozemskí 
Slováci. Tri storočia vysťahovaleckých osudov, spôsobu života a identity Slovákov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku  
a Bulharsku. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2011, 335 s.; Kmeť, Miroslav – Mičko, Peter: Kontúry slovenskej dol-
nozemskej identity v 19. storočí. In Ambruš, Ivan Miroslav – Hlásnik, Pavol – Unc, Bianca (eds.): Dolnozemskí Slováci 
– hranice určenia. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2013, s. 115-123.
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trendov, vo vetre vnútroštátnych stratégií a politických nálad, ale aj v pnutiach a vibráciách en-
dogénneho vývoja a každodenných vzťahov s bezprostredne obklopujúcim prostredím.

Problematika migrácie, adaptácie, akulturácie a niekde aj asimilácie komunít Slovákov 
v priestore Dolnej zeme je pomerne podrobne prebádaná najmä prostredníctvom etnologické-
ho,5 historiografického,6 jazykovedného7 a umenovedného8 výskumu. I napriek tomu ani dnes 
nedochádza k poklesu záujmu o túto problematiku. V ostatných desaťročiach totiž v súvislosti 
s príchodom nových teoreticko-metodologických prístupov k štúdiu jazyka, kultúry a identity 
a kreovaním a etablovaním moderných disciplín/subdisciplín v rámci humanitných, spoločen-
ských ale aj prírodných vied dochádza k definovaniu nových, doteraz neprebádaných tém, aj 
k redefinovaniu niektorých známych poznatkov a zovšeobecnení.9 

Navyše svet, v ktorom jestvujú slovenské komunity (aj iné minority) sa mení a ony sa menia 
spolu s ním. Tento vývoj nie je samovoľný ani náhodný, ale procesuálny, lebo systém je integ-
rovaný. Jazyková a kultúrna diverzita jednotlivých slovenských komunít je mimoriadne vysoká 
v závislosti od štátnych, politických, etnických, náboženských, ekonomických, geografických 

5 Napríklad Botík, Ján: Etnická história Slovenska. K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska 
a zahraničných Slovákov. Bratislava: LÚČ 2007. 228 s.; alebo; Benža, Mojmír (ed.): Atlas ľudovej kultúry Slovákov  
v Juhoslávii. Báčsky Petrovec, Bratislava: MS v Juhoslávii, ÚE SAV 2002, 413 s.; Benža, Mojmír (ed.): Atlas ľudovej 
kultúry Slovákov v Rumunsku. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 1998, 165 s.; Benža, Mojmír (ed.): Atlas ľudovej 
kultúry Slovákov v Chorvátsku. Našice: Zväz Slovákov v Chorvátsku 2005, 165 s.; Slavkovský, Peter – Stoličná, Rasti-
slava: Atlas tradičnej kultúry slovenských menšín v strednej a južnej Európe. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2006, 
282 s.; Fügedy, Erik – Ferenc, Gregor – Király, Péter: Atlas slovenských nárečí v Maďarsku – Atlas der slowakischen 
Mundarten in Ungarn. Budapešť: VÚSM 1993, 195 s.; Divičanová, Anna (ed.): Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Ma-
ďarsku – A magyarországi szlovákok népi kultúrájának atlasza. Békešská Čaba: VÚSM 1996, 165 s.; Lenovský, Ladi-
slav: Naši vo svete. Slováci južne od hranice Slovenska I. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2016, 166 s.; Lenovský, 
Ladislav: Naši vo svete. Slováci južne od hranice Slovenska II. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2017, 145 s.
6 Sirácky, Ján a kol.: Slováci vo svete 1. Martin: Matica slovenská 1980. 304 s.; Sirácky, Ján: Dlhé hľadanie domova. 
Martin: Matica slovenská 1985. 532 s.; Sirácky, Ján: Dolnozemskí Slováci – nový domov a stará vlasť. In Bielik, Franti-
šek – Baláž, Claude (eds.): Slováci v zahraničí 18 – 19. Martin: Matica slovenská 1994, s. 222-225; Vereš, A.: Slovenská 
evanjelická cirkev a. v. v kráľovstve juhoslovanskom v slove a v obrazoch. Báčsky Petrovec: Kníhtlačiareň úč. spol., 
1930, s. 6.; Kmeť, Miroslav: Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí. Banská Bystrica: Belianum 2010, 
306 s.; Kmeť, Miroslav: Historiografia dolnozemských Slovákov v prvej polovici 20. storočia. Krakov: Spolok Slovákov 
v Poľsku 2013, 248 s. 
7 Štolc, Jozef: Slovenské nárečia v Juhoslávii. Dokončenie z minulého čísla. In: Kultúrny život, 1947, roč. 2, č. 22–24,  
s. 4; Štolc, Jozef: O pôvode a rozvoji slovenskej reči v Juhoslávii. In: Nový život (Báčsky Petrovec), 1965, roč. 8,  
s. 337.; Hríbová, Marína: Historické a kultúrne kontexty slovenských nárečí v Srbsku I. Slavica Slovaca, 2017, roč. 52,  
č. 2, s. 133-149; Žeňuch, Peter – Žeňuchová, Katarína: Jazykové, etnické a konfesionálne procesy v byzantsko-slo-
venskom prostredí karpatského regiónu v 18. a 19. storočí. In Žeňuch, Peter (ed.): XIV. medzinárodný zjazd slavistov  
v Ochride. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava 
SAV, 2008, s. 110.
8 Napríklad Babiak, Michal: Tradícia a identita. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2016. 225 s.; Babiak, Michal: Ana-
báza. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2011. 187 s.
9 Aktuálne napríklad sociolingvistika, bližšie Homišinová, Mária: Medzigeneračné súvislosti vnímania sociálnej identity 
Slovákmi žijúcimi v Maďarsku. In: Národopis Slovákov v Maďarsku, 2004, 20, s. 159-165; Uhrinová, Alžbeta: Najdôle-
žitejšie faktory zachovania slovenského jazyka v Maďarsku. In Divičanová, Anna – Dudok, Miroslav (eds.): Slovenčina 
v menšinovom prostredí. Štúdie z II. medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. 
Békešská Čaba: VÚSM 2008. s. 71-88; Uhrinová, Alžbeta: O projekte Slovenský jazyk v Maďarsku. In Divičanová, 
Anna – Tóth, Alexander Ján – Uhrinová, Alžbeta (eds.): Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku: materiály  
z jubilejnej interdisciplinárnej medzinárodnej vedeckej konferencie z príležitosti 15. výročia založenia Výskumného 
ústavu Slovákov v Maďarsku. Békéšská Čaba: VÚSM 2006. s. 226-230. Tušková, Tünde: Slovenský jazyk v univer-
zitnom bilingválnom prostredí. Békešská Čaba: VÚSM 2016, 176 s.; alebo kulturológia, napríklad Divičanová, Anna: 
Jazyk, kultúra, spoločenstvo. Békešská Čaba, Budapešť: VÚZSM 1999, 335 s.; alebo kultúrna a historická geografia,
napríklad Chrastina, Peter: Vnímanie krajiny v minulosti – historická krajina slovenskej enklávy Békešská Čaba dnes. 
In: Historická geografie, Praha 2009, 35/1, s. 79-86; Cigáň, Juraj – Chrastina, Peter: Origin of Bihor Slovaks from the 
point of view of critical analysis of Grigore Benedek‘s work (language and historical background). In: Český Lid – Et-
nologický časopis, 2013, roč. 100, č. 2, s. 173-182.
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a iných parametrov/špecifík, čo sa prejavuje v existencii množstva identít (ako príslušností). 
I napriek tomu jazyk, kultúra a identita slovenských dolnozemských komunít sú vo vzájomne sa 
determinujúcom vzťahu, ktorý je nadčasový a nesie znaky univerzálnosti. „Slovenskú“ Dolnú 
zem dnes možno vidieť ako sociokultúrnu sieť jazykových ostrovov pôvodne vzniknutých na 
etnickom princípe odvodenom od jazykovej, regionálnej, náboženskej a kultúrnej identity pr-
vých kolonistov a následne aj ďalších prúdov slovensky hovoriacich imigrantov pochádzajúcich 
z územia dnešného Slovenska a z iných slovenských lokalít Dolnej zeme v rámci vnútorných 
sekundárnych a terciárnych migrácií. 

Následný etnický, jazykový a kultúrny vývoj v jednotlivých komunitách vyústil do množstva 
navzájom odlišných výsledkov: 

a) početné lokálne spoločenstvá s majoritným zastúpením slovenského obyvateľstva, so 
všeobecnou znalosťou slovenského jazyka a jeho používaním v rodinnom aj spoločenskom 
prostredí všetkými generáciami, s funkčným národnostným školstvom, kultúrnymi inštitúcia-
mi, s realizáciou kultúrnych tradícií a náboženského života v slovenskom jazyku (príkladom sú 
enklávy vo Vojvodine ako Báčsky Petrovec, Pivnica, Kovačica, Selenča, Padina, alebo Nadlak, 
či Bodonoš v Rumunsku); 

b) ešte stále vitálne slovenské minoritné spoločenstvá v inak „majoritných“ dedinách a mes-
tách (alebo spolu s inými minoritami), s reprodukciou vlastnej kultúry, s medzigeneračnou trans-
misiou etnickej identity a kontinuitou používania slovenčiny v rodinnom prostredí, s prítomným 
národnostným školstvom, cirkevnými a kultúrnymi inštitúciami (ako napríklad Silbaš, Pančevo-
-časť Vojlovica, či Boľovce v Srbsku, alebo Butín, či Borumlak v Rumunsku);

c) síce ešte stále jestvujúce minoritné slovenské spoločenstvá, ale identifikované a identifi-
kovateľné len prostredníctvom znalosti slovenského jazyka a jeho príležitostného používania 
v prostredí seniorov a strednej generácie, pričom mládež a deti s ním do kontaktu prichádzajú 
len pri formálnych príležitostiach v škole (v rámci jeho fakultatívnej vyúčby ako cudzieho ja-
zyka), v miestnom kultúrnom či cirkevnom spolku, alebo len výnimočne a spolu s kultúrnymi 
tradíciami je slovenčina z verejnej a komunitnej sféry (primárnych a sekundárnych skupín) sú-
časťou len inštitucionalizovaného kultúrneho dedičstva (ako napríklad väčšina lokalít v Maďar-
sku označovaných ako slovenské, alebo s výnimkami aj lokality v Chorvátsku);

d) (takmer) asimilované slovenské lokality, kde používanie jazyka zaniklo, resp. eliminovalo 
len na jeho ovládanie niekoľkými jednotlivcami, prevažne príslušníkmi najstaršej generácie. 
Kultúrne tradície, ak aj nezanikli úplne, tu stratili svoj etnický rozmer/provenienciu, prípadne 
boli prijaté majoritou, alebo deetnizované ako lokálne, resp. regionálne tradície (napríklad pô-
vodne slovenské ostrovy v Maďarsku, alebo Chorvátsku).10 

Etnickú/kultúrnu/jazykovú asimiláciu je (okrem historického a historiografického bádania) 
možné chápať ako posledné štádium relevantného záujmu o štúdium Slovákov v danej lokalite. 
No aj ako momentálny stav splynutia s dominantnou majoritou prostredníctvom straty jazyko-
vej odlišnosti/identity a etnickej identity, a nie ako konečný a nezvratný výsledok etnotransfor-
mačných procesov. Lebo ďalšou možnosťou je jazyková/kultúrna revitalizácia ako sofistikova-
ný a riadený proces znovuoživenia istých exkluzívnych čŕt v komunite potomkov už (takmer) 
zaniknutého etnika. Revitalizačnou podmienkou je motivácia. Revitalizačný potenciál závisí 
od reálnych možností využitia revitalizovaného jazykového, či kultúrneho obsahu na získanie 
konkrétneho ekonomického, kultúrno-spoločenského, emocionálneho, alebo akéhokoľvek iné-

10 K problematike etnicity a de/etnizácie bližšie napríklad Šatava, Leoš: Etnicita a jazyk. Teorie, praxe a trendy: čítanka 
textů. Brno: Tribun 2013, 108 s.; Eriksen, Thomas: Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008. 559 s.
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ho profitu.11 Jazyková a kultúrna revitalizácia je mimoriadne aktuálnym fenoménom v prostredí 
potomkov Slovákov vo väčšine lokalít v Maďarsku a v Chorvátsku. Reálny je predpoklad, že, 
i keď z iných dôvodov, ale v priebehu jednej až dvoch generácií táto situácia nastane aj v Ru-
munsku a Srbsku. 

Komplexná identita (Identita12) je štruktúrou mnohých parciálnych identít. Podľa sociál-
nopsychologického prístupu má človek toľko identít, koľkých skupín je/cíti sa byť členom.13 
Dekonštrukciou Identity dolnozemských Slovákov vzniká niekoľko parciálnych identít – et-
nická, jazyková, náboženská, socioprofesijná, kultúrna, areálová a pod. V prípade konkrétnych 
komunít sa „odhalí“ aj lokálna a regionálna identita. Na každú z týchto príslušností sa vzťahuje 
istý špecifický kultúrny obsah, ktorého zdieľanie je pre jednotlivcov aj skupiny nevyhnutné – ja-
zykovú identitu podmieňuje zdieľanie (slovenského) jazyka, náboženskú zdieľanie príslušného 
náboženstva, kultúrnu identitu realizácia príslušných kultúrnych tradícií a pod. Podľa symbolic-
kého interakcionizmu sú identity hierarchicky usporiadané. Otázne je, ktorá z parciálnych identít 
je prvá, ktorá posledná, aj to, či je vždy hierarchia rovnaká. Situacionistický prístup zohľadňuje 
dynamiku a špecifiká identifikačného diskurzu. Poukazuje na zmeny hierarchií (usporiadania 
identít v systéme Identity) v kontexte konkrétnych (príslušných) identifikačných situácií. (Práve 
získanie schopnosti a obratnosti „v narábaní“ s príslušnými identitami v reálnych životných si-
tuáciách je cieľom socializácie/enkulturácie/ akulturácie.) Identita slovenských dolnozemských 
komunít je vždy minoritná, ale v konkrétnych situáciách sa prejavuje prostredníctvom jednej, 
častejšie však viacerých parciálnych identít (Nadlačan – „nadlackou“ slovenčinou hovoriaci 
- Slovák – evanjelik – výrobca „hrubej“ klobásy – aktér veľkonočnej oblievačky). Minoritná 
identita je postavená na odlišnostiach voči majorite a preto do popredia vystupujú tie identity, 
ktoré túto odlišnosť najlepšie reprezentujú. V prostredí dolnozemských Slovákov je to vždy ja-
zyková a kultúrna identita. Náboženská identita je signifikantným komponentom tej minoritnej 
tam, kde je evanjelické (alebo katolícke) vierovyznanie Slovákov odlišné od vierovyznania ma-
jority, napríklad v pravoslávnom Rumunsku a Srbsku a v prípade komunít evanjelických Slová-
kov v Soľanoch, Iloku a Radoši aj v katolíckom Chorvátsku. Tam, kde je náboženstvo zhodné, 
konfesionálna identita zohráva menšiu, alebo žiadnu etnodiferenciačnú úlohu.

Prví slovenskí kolonisti si so sebou, ak to bolo len trochu možné, priviezli aj slovenského 
kňaza, aby mohli svoje náboženstvo realizovať v materinskom jazyku. Čo najskôr po usade-
ní stavali najprv modlitebne, neskôr kostoly a fary. Katolícky a evanjelickí Slováci v Srbsku 
a Rumunsku si trend slovenských kňazov a odbavovania všetkých cirkevných záležitostí v slo-
venčine zachovali dodnes. V Chorvátsku sa katolíci z Oravy a Kysúc okamžite začlenili do už 
existujúcich chorvátskych r. k. cirkevných zborov, čím došlo k jazykovej výmene a urýchlila sa 
etnická asimilácia. V Maďarsku išlo o maďarizáciu všetkých prítomných cirkví, ktorá začala už 

11 K možnostiam revitalizácie minorít bližšie Slobodová Nováková, Katarína: Study Possibilities of Present-Day Ethnic 
Revitalization of German Woodsmen in the Little Carpathians. In: Ethnologia Actualis : the Journal of Ethnographical 
Research, 2014, roč. 14, č. 2, s. 97-108; alebo Šatava, Leoš: Minority language media: concepts, critiques and case stu-
dies. In: Český lid – etnologický časopis, 2009, roč. 96, č. 2, s. 214-216. 
12 Terry Eagleton vo svojich teoreticko-metodologických úvahách o kultúre pre potreby najvšeobecnejšieho vymedzenia 
a „očistenia“ tohto pojmu od mimoriadne vysokého množstva prívlastkov a interpretácií, používa pojem Kultúra (s veľ-
kým K). V rovnakom zmysle tu figuruje Identita, ako univerzálna kategória vyjadrujúca príslušnosť subjektu k objektu 
v najvšeobecnejšom chápaní. (Eagleton, Terry: The Idea of Culture. Willey 2000. 156 s.)
13 O sociálne a kultúrne determinovanom formovaní identity bližšie Bačová, Viera: Problém identity v sociálnej psy-
chológii. Uverejnené na: http//:www.kvsbk.sav.sk/10rokov/bacova.htm; alebo Brubaker, Rogers – Cooper, Frederick: 
Beyond Identity. Theory and Society. Vol. 29, 2000, pp. 1–47; alebo Fay, Brian: Současná filosofie sociálních vied. 
Multikulturní přístup. Praha: SLON 2002, 324 s.
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po rakúsko-maďarskom vyrovnaní. Aj tým došlo k zintenzívneniu jazykovej a následne i etnic-
kej asimilácie Slovákov v Maďarsku. 

Azda najreprezentatívnejším príkladom je príbeh Békešskej Čaby: V roku 1718 bola sloven-
skými kolonistami z Novohradskej, Gemerskej a Hontianskej župy14 znovu obnovená rovnomen-
ná osada, kde v tom čase žilo 22 katolíckych rodín a staval sa malý kostol. V roku 1784 tu už žilo 
približne 10000 Slovákov a o 50 rokov neskôr 21757. V rokoch 1872 – 1918 mala Békešská Čaba 
štatút veľkodediny. V roku 1857 sa z 26705 Békeščabanov za Slovákov hlásilo 20671 (77,2%). 
Békešská Čaba bola v tomto období najväčšou dedinou Európy a najpočetnejším sídlom sloven-
sky hovoriaceho obyvateľstva. Ani vo vtedy najväčších mestách na území Slovenska nežilo viac 
Slovákov.15 V roku 1900 tu žilo 37547 obyvateľov. Oficiálny štatút mesta dedina získala v roku 
1919 v rámci nového štátu – Maďarska. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 1920 i napriek vrcholiacej 
maďarizácii a manipuláciám štatistík boli Slováci s počtom 24710 (52,98%) ešte stále v meste 
väčšinou. Za evanjelikov sa vtedy hlásilo 29725 obyvateľov (63,79%), čo vzhľadom na to, že 
miestnymi evanjelikmi boli takmer výlučne Slováci, upravuje aj ich skutočné etnické zastúpe-
nie.16 Počas výmeny obyvateľstva v rokoch 1946 – 1948 sa z Békešskej Čaby do Československa 
odsťahovalo 7408 Slovákov17, čo vzhľadom na počet tých, ktorí zostali, nebolo veľa. 

O pol storočia neskôr už bola etnická situácia mesta úplne odlišná: podľa cenzu v roku 2001 
sa z 67968 obyvateľov mesta za Slovákov hlásilo len 1687, silnú väzbu k slovenskej kultúre 
deklarovalo 2688 a používanie slovenčiny uviedlo 1233 obyvateľov. V roku 2011 sa z 62050 
Čabanov za Slovákov hlásilo 1881, slovenský materinský jazyk deklarovalo 665, používanie 
slovenčiny v rodinnom a priateľskom kruhu 1133. Na základe toho bola slovenská príslušnosť 
pripísaná 2513 Čabanom.18 V roku 2015 sa z približne 60000 obyvateľov mesta 93,8 % hlásilo 
za Maďarov, 5,9 % za Slovákov, 0,6 % za Nemcov, 0,4 % za Rumunov a 0,4 % za Rómov.19  
V priebehu troch storočí sa z jednej osmanskou okupáciou zdevastovanej a vyľudnenej uhorskej 
osady počas prvej polovice jej novej existencie stala takmer 40-tisícová slovenská dedina a po-
čas polovice druhej maďarské vyše 60-tisícové župné mesto s oficiálnym 5,9% zastúpením Slo-
vákov. Pre takúto rapídnu zmenu etnickej štruktúry mesta mala podstatný vplyv medzigeneračná 
transformácia etnickej identity niekoľkých generácií obyvateľov. Tlak obklopujúcej majority, 
politika štátu aj snaha miestnych byť čo najlojálnejšími a najlepšími občanmi svojej vlasti ich 
nútili/motivovali zameniť svoj minoritný status za majoritný. Minoritná identita bola prekáž-

14 Gomboš, Ján: Slováci v Békešskej župe po skončení tureckých vojen a uzavretí mieru v Karlovci. In Uhrinová, Alžbeta 
– Žiláková, Mária (eds.): Používanie slovenského jazyka v Békešskej župe. Békešská Čaba: VÚSM 2005, s. 13-23.
15 Napríklad v roku 1880 bol najvyšší počet Slovákov identifikovaných podľa materinského jazyka na území Sloven-
ska v mestách Banská Štiavnica (11662), Košice (10311), Bratislava (7273), Prešov (5705). V roku 1910 v mestách 
Bratislava (11673), Trnava (8032), Košice (6547), Prešov (6494), Banská Štiavnica (3460). (Majo, Juraj: Historicko-
-demografický lexikón obcí Slovenska 1880 – 1910. Štruktúra obyvateľstva podľa materinského jazyka a náboženskej 
príslušnosti. Bratislava: Štatistický úrad SR 2012. Dostupné na: http://portal.statistics.sk/files/historicko-demografic-
ky_lexikon_obci_sr_1880_1910_1.5.pdf.
16 Borguľa, Michal – Švihran, Ladislav.: Tu sa usadíme: Slováci v čabianskej oblasti. Bratislava: Tatran 1979. 171 s.; 
Filadelfi, Samuel: Slovenská menšina v krajinách bývalého Uhorska v období 1711 – 1918. In: Klaudyán: internetový 
časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny. Internet Journal of Historical Geography and Environmental 
History. Roč. 8–9/2012, č. 1, s. 26-42, pp. 26-42. Dostupné na: http://www.klaudyan.cz
17 Šutaj, Štefan: Československé štátne občianstvo Slovákov presídlených z Maďarska. In: Človek a spoločnosť. Inter-
netový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. Roč. 8, č. 1, SVÚ SAV Košice, 
2005. Dostupné na: http://www.saske.sk/cas/archiv/1-2005/sutaj.html
18 Elements of nationality affiliation of the population, 2011–Békéscsaba 2017. Dostupné na: http://www.ksh.hu/ nepsza-
mlalas/ tables_regional_04
19 Jančovic, Ján: Tri storočia Slovákov v Békešskej Čabe. In: Slovák v Maďarsku. 2017. Dostupné na: http://www.
oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1-historia1/1348-tri-storoia-slovakov-v-bekeskej-abe
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kou plnohodnotného života a využívania existujúcich možností profitu v majoritnej spoločnosti. 
Prinášala riziko marginalizácie a sociálnej exklúzie.20 Pomaďarčenie, vrátane mena a priezvis-
ka, bolo podmienkou získania dobrého zamestnania, napríklad v štátnej správe, no aj vzdelania  
a spoločenského uznania. Deti boli za používanie slovenčiny v školách (aj mimo výučby), i na 
ulici trestané, slovenskí učitelia a kňazi boli nahrádzaní maďarskými a pod. 

Jedným z najvýznamnejších nástrojov tejto premeny bola výmena materinského jazyka. Re-
alizovala sa elimináciou príležitostí používania slovenčiny pod vplyvom vytvárania jej negatív-
neho heteroobrazu majoritnou spoločnosťou. To vyústilo do jej nahrádzania maďarčinou nielen 
v inštitucionálnej sfére (spoločenského, verejného, náboženského, politického, profesijného ži-
vota a vzdelávania), ale aj na komunálnej úrovni - v komunitnom a rodinnom živote. Keďže túto 
úroveň „neovládal“ štát ani majorita, možno konštatovať, že zmena etnickej identity a výmena 
materinského jazyka bola z veľkej miery rozhodnutím samotných príslušníkov minorít. Za naj-
vyšší spoločenský princíp v Maďarsku sa permanentne považuje (aj vyžaduje) štátna príslušnosť.  
S tým sa stotožňuje nielen majorita, ale i prevažná časť potomkov Slovákov v Maďarsku. Príbeh 
Slovákov v Békešskej Čabe dokazuje, že schopnosť jednotlivcov aj najpočetnejších etnických 
spoločenstiev meniť tie svoje identity, o ktorých sa zväčša hovorí s pátosom, považujú sa za 
primordiálne a nezmeniteľné jadrá a piliere, dedičstvo predkov a pod., včítane materinského ja-
zyka, ktorý sa zväčša glorifikuje ako dôležitý, je niekedy oveľa väčšia, ako by sa predpokladalo. 
Počas vystriedania viac ako 10 generácií sa úplne zmenila etnická a jazyková identita mesta, 
pričom jeho ostatné identity sa nezmenili.

Jazyk je nielen indikátorom etnickej (prípadne iných identít), ale ako unikátny znakový sys-
tém je významnou súčasťou kultúry a médiom veľkej časti kultúry, ktorá existuje len prostred-
níctvom jazyka a v jazyku. V prostredí skúmaných minorít symbolická unikátnosť slovenčiny 
spočíva v mimoriadnej variantnosti determinovanej lokálnymi, regionálnymi, dobovými a ge-
neračnými špecifikami, navyše, absorbuje v sebe aj etnojazykové, náboženské, neraz aj soci-
oprofesijné parametre obklopujúceho prostredia.21 V doteraz neasimilovaných dolnozemských 
enklávach Slovákov a obyvateľov slovenského pôvodu je slovenčina vo svojej lokálnej, aj inšti-
tucionálnej/masmediálnej podobe mimoriadne silným a dôležitým médiom veľkej časti kultúr-
neho dedičstva aj súčasnej kultúrnej produkcie (najmä umenia). V týchto komunitách je ťažké/
nemožné predstaviť si realizáciu etnokultúrnych tradícií (najmä obyčají kalendárneho, životné-
ho a pracovného cyklu), veľkej časti folklóru, ďalej scénického umenia (okrem hudby a tanca)  
a literárnej tvorby, bez slovenčiny. Možno i paradoxne, ale v etnicky zmiešaných lokálnych spo-
ločenstvách sa niektoré kultúrne tradície prináležiace pôvodne len k jednej z prítomných minorít 
stali reprezentatívnou súčasťou celej lokálnej kultúry. Navyše, nie všade sa tak udialo za cenu 
deetnizácie, ako napríklad v prípade dnes už svetoznámeho čabianskeho Klobásového festivalu, 
ktorý sa vôbec nespája so Slovákmi, ale s Békešskou Čabou a čabianska klobása sa stala hunga-
rikom. Nezriedka je slovenská proveniencia tradície stále jej charakteristickou črtou, ktorú všetci 
zúčastnení priznávajú, aj keď niektorí, lebo aj väčšina slovenský jazyk už neovláda. 

Príkladom sú niektoré kolektívne obyčajové tradície, na realizácii ktorých sa podieľa-
jú aj inoetnickí členovia lokálneho spoločenstva: Vojlovica je približne 5 tisícová mestská 
časť industriálneho 77 tisícového mesta Pančevo (v srbskej autonómii Vojvodina), ktorá má 

20 Bocánová, Martina: Possibilities and forms of adaptation of socially and economically excluded inhabitants living in 
town outskirts into the majority society (an example from Trnava). In: Národopisná Revue, 2017, č. 2, 2017, s. 114-127. 
21 Imanentný vývoj minoritného jazyka v skúmanom prostredí pod vplyvom obklopujúceho inoetnického prostredia 
objasňuje pluricentrická koncepcia vývoja slovenčiny (Dudok, Miroslav: Pluricentrická koncepcia slovenčiny. In An-
druška, Peter (ed.): Slovenčina a slovenská kultúra v živote zahraničných Slovákov. Nitra: UKF 2002, s. 14-19).
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i napriek tomu dodnes rurálny charakter. V rokoch 1881 - 1882 bola založená slovenský-
mi a nemeckými evanjelickými rodinami z iných dedín Vojvodiny, ďalej Slovákmi priamo 
z územia Slovenska a Nemcami z Bádenska-Württemberska. V roku 1883 bola dosídlená 
maďarskými kalvínskymi rodinami z rumunskej Bukoviny. Nemeckých Vojlovičanov v sú-
vislosti s udalosťami po 2. sv. vojne a vznikom Juhoslávie postupne nahradili Srbi, v menšej 
miere Macedónci, Rumuni a Cigáni.22 Pre vyše 800 člennú komunitu vojlovických Slovákov 
je podnes najreprezentatívnejšou lokálnou, etnickou a kultúrnou tradíciou chodenie s betlehe-
mom. Obchôdzka je súčasťou obyčají vianočného cyklu a začína na Štedrý deň (24. 12.) večer 
po službách Božích. Slovenskí mládenci v príslušných kostýmoch a maskách zorganizovaní 
do skupiny betlehemcov tu navštevujú takmer všetkých 70 „slovenských“ domácností, kde 
zahrajú betlehemskú hru (trvá 6 – 10 minút).23 Obchôdzka trvá nepretržite do nasledujúceho 
rána. Niekedy sú skupiny betlehemcov dve, podľa aktuálnej početnosti generácie slovenských 
mládencov. Ak sú betlehemci pozvaní aj do srbských a maďarských, v minulosti aj nemec-
kých domácností, čo sa zriedkavo stáva, patrí sa pozvanie prijať a zahrať hru aj tam. Pozývaní 
sú najmä do tých neslovenských domácností, z ktorých majú mládenca v skupine betlehem-
cov. Pre mnohých miestnych slovenských mládencov je členstvo „v betleheme“ jediná slo-
venská obyčaj, ktorú dodnes pravidelne realizujú. Neslovenskí vojlovickí mládenci sú členmi 
betlehemských skupín v prípade, že tých slovenských je málo. Dôvodom je možnosť zarobiť 
si, podmienkou priateľstvo.24 Znalosť slovenského jazyka nie je nevyhnutná, lebo nie všetky 
postavy v hre rozprávajú. 

Je zaujímavé, že betlehemská obchôdzka sa, okrem Vojlovice, v slovenských komunitách 
južne od hranice Slovenska vyskytuje len v slovenskom katolíckom prostredí, napríklad v ru-
munskej horskej lokalite Borumlak v bihorskej časti Transylvánie, alebo v nížinných sloven-
ských pôvodne evanjelických lokalitách Butín a meste Nadlak, ktoré bihorskí Slováci dosídlili 
len nedávno, v priebehu 2. polovice 20. storočia a betlehemskú hru si priniesli so sebou. V týchto 
lokalitách sú rovnako nezriedka členmi skupín rumunskí priatelia, ktorí tiež slovenčinu neovlá-
dajú a sú pravoslávneho vierovyznania. 

Záverom možno konštatovať, že dolnozemskí Slováci sú dôkazom toho, že vzťah jazyka, 
kultúry a identity v prostredí etnických minorít je veľmi pevný vtedy, keď minorita existuje ako 
vitálna, s vlastnou kultúrnou reprodukciou. Ak vonkajšie parametre pôsobia proti pretrvaniu mi-
nority, alebo minorita stratí vnútornú silu, lebo v minoritnom pretrvávaní nevidí zmysel a ne-
získava z neho žiadny profit, spoločný integrovaný pilier minoritnej identity, ktorý pozostáva 
z jazykovej, kultúrnej, prípadne náboženskej identity, sa oslabuje a minorita zaniká/asimiluje. 
Pevnosť tohto piliera je silná natoľko, nakoľko integrovaný je vzťah jazyka, kultúry a identity. 
Ak sa oslabí niektorá zložka, oslabí sa aj minoritná identita.

22 Sklabinská, Milina – Mosnáková, Katarína (eds.): Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. Nový Sad: Ústav pre kultúru 
vojvodinských Slovákov 2012, 399 s.
23 Na čele skupiny je hviezdar, ďalej dvaja anjeli, traja králi a niekoľkí čobani (pastieri) – mladší aj starší. Počet postáv je 
od 8 do 12. Za betlehemcov idú mládenci vo veku 12 – 15 rokov, zväčša začínajú ako mladší čobani. V skupine sú pri-
bližne do veku 20 – 25 rokov, resp. kým sa neoženia. V minulosti zvykli s betlehemom chodiť v ojedinelých prípadoch aj 
ženatí, podobne ako dnes starí mládenci (Lenovský, Ladislav: Transformácia kalendárnych obyčají v prostredí etnických 
minorít (na príklade komunity Slovákov vo Vojlovici). In: Etnologické rozpravy, 2017, roč. XXIV, č. 2, s. 97-115). 
24 V každom dome dostávajú fľašu vína a 500 – 1000 dinárov (približne 5 – 10 eur). Peniaze zbiera posledný – hviezdar. 
Ráno si ich rozdelia zaužívaným spôsobom – na cirkevné účely venujú od 3000 (cca 30 eur) do 10000 dinárov (cca 
90 eur). Darovanú sumu vždy vyhlási farár na bohoslužbách 25., alebo 26. 12. Ostatné peniaze si betlehemci rozdelia 
rovnakým dielom (Lenovský, Ladislav: Transformácia kalendárnych obyčají v prostredí etnických minorít (na príklade 
komunity Slovákov vo Vojlovici), c. d., s. 97-115).
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The Relation of Language, Culture and Identity in the Enviroment of Ethnic Minorities

Ladislav Lenovský

 The ethnical diversity of Europe, constituted in states established on the national principle, together with the le-
gitimation and institutionalization of national minorities and ethnic groups, is a feature of its character. National, ethnic 
and civic identities are ones of the most important identities that the European person has at the moment. Language is 
a primary ethno-identification and etnodiferencing tool in many communities of which the most significant example
is Slovak language as a mother tongue. It is the most important integration, socialization and enculatory factor of the 
Slovak society.

Slovaks living south of the border of Slovakia live in numerous enclaves, even in the diasporically persistent groups 
formed only by individuals or families. Their presence in today‘s Hungary, Serbia, Croatia and Romania is the result of 
a post-Ottoman phase of the development of Hungary and subsequently of the „20th Century Europe“ - an integrated 
system of nation states. Currently, it is „Europe of the 21st century“, which vision is represented by the emergence of  
a globalized, homogenized and corporate society as well as support for cultural diversity and multiculturalism on the 
basis of maintaining a linguistic, religious, cultural and ethnic identity.

The linguistic and cultural diversity of individual Slovak communities is extremely high, depending on many pa-
rameters, which are reflected in the existence of many identities. Nevertheless, the language, culture and identity of the
Slovak lowland community are in a mutually determinate relationship that is timeless and carries the signs of universa-
lity. Language is not only an indicator of ethnic (or other identities), but as a unique sign system is an important part of 
culture and a medium of large part of culture that exists only through language and in language.

The relationship of language, culture and identity in the environment of ethnic minorities is an indicator and formant 
of minority identity. The pillar of minority identity is determined by the integrity of language, cultural, or religious iden-
tity. The strength of this pillar is directly proportional to the integrity of these identities.
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JARMILA KREDÁTUSOVÁ∗

Jazykové stvárnenie ukrajinskej mentality z ukrajinskej 
 a slovenskej perspektívy

KREDÁTUSOVÁ, J.: Language Expression of the Ukrainian Mentality from the Ukrainian and Slovak Perspec-
tives. Slavica Slovaca, 53, 2017, No. 3-4, pp. 252-262 (Bratislava).

In the paper the author attempts to answer these research questions: 1. Which components create mentality of 
a Ukrainian man / a Ukrainian woman and what their form is? 2. What image about the Ukrainian men and women is 
constructed by Slovak and Ukrainian texts? 3. Do fixed models (stereotypes) in the image of the Ukrainian men and
women exist in both Ukrainian and Slovak language? 4. Which are the dominant features (constants) of the Ukrainian 
men a women´s language image in Slovak and Ukrainian language? These questions are viewed and answered from two 
perspectives or approaches: from the Ukrainian perspective – the point of view of the Ukrainians themselves and from 
the Slovak – the point of view of Slovak language users – the Slovaks. 

Ukrainian, Slovak, mentality, mental, language, component, structure, selective schema, archetype.

1. Vedecké spracovanie témy mentality v celosvetovom meradle trvá už viac ako 150 rokov. 
Vyskytuje sa v pojmovo-kategoriálnom systéme filozofie a tiež vo filozofii kultúry ako samostat-
nej vednej disciplíny, ale aj v iných vedných disciplínach, ako sú sociológia, psychológia, este-
tika, história a iné. Tento pojem bol najskôr zaužívaný vo filozofii. Zaviedol ho americký vedec  
R. Emerson v 40.-50. rokoch 19. storočia. On sám považoval otázku „ducha“ a duchovna i mo-
rálky za centrálny problém transcendentálnosti. Jeho ponímanie mentality však malo najskôr 
mystický význam a dlhý čas sa toto ponímanie vo filozofii a kulturologickej literatúre nepo-
užívalo. V 2. polovici 20. storočia bol tento pojem vypožičaný od historikov a psychológov. 
Pojem sa ujal najmä vďaka historikom tzv. školy Annales. Vo svojich výskumoch ho používali 
Marc Block, Lucien Febvre, George Duby a iní. Trochu iným smerom sa vyvíjala historická et-
nopsychológia. Tu treba spomenúť výskum W. Wundta v oblasti skúmania psychológie národov 
a zvlášť L. Lévyho-Brühla (skúmal archaické spoločenstvá), na ktoré nadväzovala škola An-
nales a na Ukrajine z neho vychádzal O. O. Potebňa, keď písal práce o jazyku a myslení (o ich 
historicko-kultúrnych aspektoch). Mytologické aspekty mentality skúmali napr. James George 
Frazer, Vladimir Jakovlevič Propp (aj v rozprávkach). Mentalite mýtov sa venovali Eleazar Moj-
sejevič Meletinskij, Michail Ivanovič Steblin-Kamenskij, Nikolaj Sergejevič Trubeckoj, Kurt 
Hübner. Veľký ohlas zaznamenali práce Alexeja Fiodoroviča Losjeva (Dejiny antickej estetiky, 
Estetika obrodenia). Stredoveká mentalita je obsiahnutá v prácach ruského vedca A. J. Gureviča. 
Veľmi dôležitá je tiež vo výskume mentality práca R. Tarnasa Dejiny západného myslenia.1 

∗ Doc. Mgr. Jarmila Kredátusová, PhD., Katedra ukrajinistiky, Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií, Filozofická 
fakulta, Prešovská univerzita, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov.
1 Hetalo, Teťjana Jevhenivna: Oнтoлoгiя ментальнoстi: фiлoсoфськo-культурoлoгiчний аналiз. [Autoreferát dizertač-
nej práce na získanie vedeckej hodnosti kandidáta filozofických vied zo špecializácie 09.00.04 Filozofická antropológia 
a filozofia kultúry]. Charkov: Charkovská štátna univerzita, 1999, s. 2-3. 
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V sociálnych vedách sa termín mentalita používa s takým rôznorodým obsahom, že sa hovo-
rí o paradigme mentalít2 a mentalistické štúdie v zahraničnej literatúre predstavujú samostatnú 
oblasť výskumu. V lingvistike pracoval W. von Humboldt a predstavitelia jazykového relati-
vizmu s pojmom „duch národa“. V psychológii a sociológii sa používajú termíny národný cha-
rakter, psychologické charakteristiky národa, kolektívny duch, etnické podvedomie (the ethnic 
unconscious), národné vedomie (a nevedomie), základný charakter (basic personality), vnútorné 
založenie národa (national mental makeup), resp. ešte spirituálnejšie koncepty, napr. kolektívna 
psychosféra, skupinové polia vedomia a iné. Rôznorodé termíny odrážajú nevyhranenosť pred-
stavy o podstate mentality, komplikované sú aj pojmy zo sféry spoločenského života, vrátane 
tých, ktoré vytvárajú identitu národného spoločenstva. Nejestvuje ani zhoda v tom, či je menta-
lita kategória dynamická a závisí od historického a spoločenského vývinu alebo je naopak sta-
tická.3 Ďalším problémom je, že v kategórii mentalita sa počíta s predstavou „priemerného“ re-
prezentanta národa a stiera sa pestrosť rozličných personálnych typov vo vnútri jednej národnej 
mentality, čo vedie ku konceptu polymentality, teda k názoru, že rozdiely medzi jednotlivcami 
v rámci toho istého národa nie sú menej hlboké než rozdiely medzi zástupcami odlišných náro-
dov alebo rás. Podľa I. A. Sikorského (cituje A.V. Jurevič4) ide o dva rozličné spôsoby videnia 
spoločnosti: ak žijeme v príslušnej krajine, viac pozornosti venujeme odlišnostiam, ak posudzu-
jeme inú mentalitu zvonku, do popredia vystupujú skôr podobnosti. 

Na Ukrajine sa téma skúmania mentality stala veľmi aktuálnou po rozpade ZSSR. V ro-
ku 1994 sa v Lucku konala vedecko-praktická konferencia pod názvom Mentalita. Duchovno. 
Samostatný rozvoj osobnosti. Z konferencie boli vydané Tézy v dvoch častiach (Kyjev-Luck, 
1994), v ktorom sa vlastne po prvýkrát reflektovala problematika mentality na ukrajinských ma-
teriáloch. Najväčšiu pozornosť si zasluhuje práca I. Byčka pod názvom Mentálny súzvuk ukra-
jinských a európskych kultúrnych tradícií: motívy kordocentrizmu (v zborníku Kyjivski obriji: 
istoryko-filosofski narysy, Kyjiv, 1997)5. 

Mentalitu Ukrajincov v móde všeobecnoľudského a národného charakterizoval V. Iščuk 
v práci Mentaľnisť ukrajinciv: zahaľnoľudske i nacionaľne (In: Ukrajina, problema, prestyž-
nosti ta identyčnosti, Kyjiv, 2000). Veľakrát sa téma mentality vysvetľovala v populárno-ve-
deckom pláne, napr. v práci Ukrajinskyj mentalitet (O. Stražnyj, Kyjiv, 2008) alebo aj ako 
termín prázdny, módny a mediálny (O. Choma a iní). V roku 2006 v Kyjeve Inštitút filozofie
I. S. Skovorodu vydal monografickú prácu Problemy teoriji mentaľnosti, v ktorej analyzuje 
niektoré kľúčové momenty ukrajinskej mentality. S. J. Jermolenko (Literaturna Ukrajina, 1993) 
vysvetľuje pojem „mentaľnisť“ inými fenoménmi, ktoré sú etnicky príznakové. Ide o napríklad 
o fenomény „duša“, „charakter“, „povaha“, „národná psychika“, „emocionalita“, „odraz sveta 
v prežívaní“ a pod.6 

2 Akopov, Garnik – Rulina, Taťjana Konstantinovna – Privalova, Vera Michajlovna: Mentalistic theory as a historical-
-psychological trend in science. In: A History of Domestic and World Psychological Thought: Conceiving the Past, 
Understand the Present, and Foresee the Future. Moskva: Russian Academy of Sciences, Institute of Psychology, 2006, 
s. 23. 
3 Podľa Luciena Lévyho-Bruhla, ktorého práca Primitive Mentality (1921) sa pokladá za východisko systematického vý-
skumu mentality, je pravdepodobné, že napriek významným zmenám v životnom štýle zostáva mentalita tá istá, pretože 
sociálne inštitúcie zostávajú rovnaké ( s. 332).
4 Jurevič, Andrej Vladislavovič: Basic Components of National Mentality. Herald of the Russian Academy of Sciences, 
2013, roč. 83, č. 6, s. 522.
5 Demčuk, Ruslana: Українська ментальність у репрезентативних міфологемах. Іn: Ukrajinsjka mentaľnisť. Kyjiv: 
Nacionaľnyj pedahohičnyj universytet M.P. Drahomanova, 2016, s. 188.
6 Tamže, s. 189.
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P. Herčanivska považuje mentalitu za matricu myslenia, prostredníctvom ktorej národ pri-
jíma základné aspekty reality. V tomto aspekte je prejavom spoločnosti a jej obranyschopnosti, 
vykonáva tu rolu mechanizmu, ktorý zodpovedá za psychologickú adaptáciu sociumu smerom  
k prostrediu, ktoré ho obklopuje. (citované podľa P. E. Herčanivskej).7 

Problematiku identity skúmali M. Popovyč, S. Krymskyj, N. Šuľha, M. Riabčuk a iní. Najmä 
vedci z Národnej Kyjevsko-mohyľanskej akadémie v Kyjeve vydali kolektívnu monografiu Ter-
tium non datur. Problema kuľturnoji identyčnosti v literaturno-filosofskomu dyskursi 19. – 20.
stoliťťa (Kyjiv, 2014).8

Na Slovensku sa otázky mentality veľmi neskúmajú, preto sa opierame o poznatky z prác 
uvedených vyššie. Z rozličných prístupov ku kategórii mentality v tejto štúdii pokladáme za 
kľúčový koncept A. V. Jureviča.9 Mentalitu chápe ako národnú identitu, ktorá je štruktúrovaná 
a vstupujú do nej tieto komponenty: (a) kolektívna pamäť, (b) sociálne postoje a vzťahy, (c) 
kolektívne emócie, (d) národný charakter a temperament, (e) normy, hodnoty a ideály, (f) jazyk,  
(g) mentálna reprezentácia kultúry, (h) štýl myslenia a sociálneho vnímania, (i) vzorce správania.

Z uvedeného chápania mentality vzišli tieto výskumné otázky: 1. Ktoré komponenty vytvá-
rajú mentalitu Ukrajinca/Ukrajinky a aká je ich podoba? 2. Aký obraz o Ukrajincoch a Ukrajin-
kách konštruujú slovenské a ukrajinské texty? 3. Jestvujú ustálené modely (stereotypy) v obraze 
Ukrajincov a Ukrajiniek v slovenčine a v ukrajinčine? 4. Ktoré sú dominantné črty (konštanty) 
jazykového obrazu Ukrajincov a Ukrajiniek v slovenčine a v ukrajinčine?

2. Na tieto otázky sme sa pokúsili odpovedať z dvoch perspektív alebo prístupov: z ukrajin-
ského, teda vnútorného, t. j. zo zorného uhla samotných Ukrajincov a z vonkajšieho, t. j. zo zor-
ného uhla používateľov slovenčiny – Slovákov. Náš výskum bol založený na dvoch metódach: 
na korpusovej kolokatívnej metóde a na slovnoasociačnej metóde.

2.1. Prostredníctvom korpusovej kolokatívnej metódy sme skúmali kolokáty, teda výrazy 
stojace najbližšie ku kľúčovým slovám Ukrajinec je/Ukrajinci (sú), Ukrajinka je/ Ukrajinky (sú) 
v národných korpusoch jednotlivých jazykov, teda slovenského a ukrajinského, v publicistických 
textoch (na strane slovenskej aj ukrajinskej) a tiež v textoch webových stránok v slovenskom sub-
korpuse (v ukrajinskom to možné nebolo, pretože takýto podkorpus zatiaľ v ukrajinskom jazyko-
vom korpuse nejestvuje).10 Cieľom výskumu bolo odhaliť ustálené výrazy (ustálené obrazy, mo-
dely a stereotypy v konštruovaní celkového obrazu o Ukrajincoch). Kolokáty s kľúčovými slovami 
utvárali kontexty, ktoré boli pre náš výskum významovo dôležité, niesli svoje penzum informácií, 
ktoré sme ďalej opisovali a analyzovali. Pracovalo sa metódou, ktorá vylučovala náhodnosť a ty-
pickosť kontextov, v ktorých sa kľúčové slová, uvedené vyššie, nachádzali.11 Ukrajinskú materiá-

7 Tamže, s. 193.
8 Tamže, s. 195.
9 Jurevič, Andrej Vladislavovič: Basic Components of National Mentality. Herald of the Russian Academy of Sciences, 
op. cit., s. 525-526.
10 Empirickú bázu výskumu predstavovali texty Slovenského národného korpusu, presnejšie dva jeho subkorpusy: a) 
subkorpus textov webových stránok v aktuálnej verzii web-3.0 v rozsahu viac ako 13 miliónov slovných tvarov (word 
= 13 277 109). Webový korpus obsahoval slovenské texty dostupné na webových stránkach a poskytnuté Slovenskému 
národnému korpusu postupne od roku 2010; b) subkorpus tlačených publicistických textov v aktuálnej verzii prim-7.0-
-public-inf v rozsahu viac ako 3 milióny slovných tvarov (word = 3 617 598). Tento výskum realizovala slovakistka Jana 
Kesselová.
11 Analyzované výsledky sme publikovali v štúdii pod názvom Jak može linhvistyka spryjaty vpiznaňňu fenomenu 
mentalitetu? (In: Українська ментальність, Київ, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 
2016) a tiež v štúdii pod názvom Movno-kuľturna kartyna mentalitetu ukrajinciv v slovacjkych ta ukrajinsjkych tekstach 
(In Čižmárová, Mária (ed.): Slovensko-ukrajinské vzťahy – z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych 
kontaktov. Prešov: Prešovská univerzita 2016, 492 s.)
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lovú bázu reprezentovali texty z ukrajinského korpusu.12 Preskúmaných bolo cca 1700 kolokátov 
v publicistickom podštýle s heslovými slovami Ukrajinci, Ukrajinky. V ukrajinskom korpuse sme 
skúmali kolokáty s heslovými slovami Ukrajinci, Ukrajinky. Tieto slová sme zvolili preto, že korpus 
nám ponúkal práve pri tvaroch v množnom čísle obsiahlejší materiál, ktorý bol bohatší najmä na 
odpovede, ktoré sme potrebovali získať na naše otázky Čo si o sebe Ukrajinci myslia ako národ?  
a zároveň je v lexéme Ukrajinci obsiahnutý mužský rod, a teda odpoveď na otázku Čo si myslia 
o sebe Ukrajinci-muži ako jedna dôležitá reprezentatívna zložka národa? Skúmaný materiál ihneď 
poskytoval odpovede na obidve otázky naraz. Lexéma Ukrajinky pomohla odkryť, čo si o sebe mys-
lia ženy-Ukrajinky, ale aj ich muži, a zároveň sme sa použitím lexémy Ukrajinky (teda množného, 
nie jednotného čísla) vyvarovali obsiahlemu materiálu, ktorý sa pod kľúčovým slovom Ukrajinka 
ukázal a pre náš výskum bol irelevantný (Ukrajinka, presnejšie Lesia Ukrajinka je totiž pseudony-
mom významnej ukrajinskej autorky 19. storočia, v korpuse sa vyskytuje s týmto slovom veľmi veľa 
kolokátov). Skúmaný materiál obsahoval kolokáty z textov publikovaných v rokoch 2009-2015.

2.2. Druhou použitou metódou bola metóda slovnoasociačná. Vyhodnotená bola stovka 
oslovených respondentov vo veku od 17 do 23 rokov a asi desiatka respondentov vo veku nad 
40-70 rokov v dotazníku. Všetci oslovení respondenti mladšieho veku boli a ešte stále sú vy-
sokoškolskými študentmi na univerzitách v Prešove a v Užhorode, starší sú učiteľmi všeobec-
novzdelávacích škôl v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Respondenti sú ukrajinskými štátnymi ob-
čanmi, teda majú ukrajinský pôvod a pokladajú sa za Ukrajincov.

Dáta sme získali z dotazníkov, v ktorých boli respondenti požiadaní uviesť vždy iba jednu aso-
ciáciu na každé podnetové slovo. Podnetovými slovami boli podstatné mená Ukrajina, Ukrajinec, 
Ukrajinka a prídavné mená ukrajinský, -á, -é. Počet všetkých respondentov bol 111 osôb – mužov 
a žien spolu. Cieľom dotazníka bolo zistiť, aké hodnoty vytvárajú obraz Ukrajiny, Ukrajinca a Ukra-
jinky vo vedomí najmä mladej ukrajinskej generácie. Pre dotvorenie jazykovo-kultúrneho obrazu 
samých seba boli oslovení aj respondenti strednej generácie. Rovnakou metódou pracovala naša 
kolegyňa – slovakistka Jana Kesselová, ktorá výsledky svojho prieskumu so slovenskými študentmi 
o ich poznaní Ukrajiny, Ukrajincov a Ukrajiniek prezentovala v štúdii publikovanej v Užhorode.13 

3. V našom výskume sme použitím oboch metód a z perspektívy ukrajinskej zistili, že 
Ukrajinci vnímajú veľmi intenzívne svoje vlastné sociálne postavenie v krajine (schéma 1), 
ďalej korupciu (schéma 2), veľa kolokátov bolo venovaných prezidentským voľbám (schéma 
3), v ktorých vystriedal V. Janukovyč V. Juščenka. S postavou V. Janukovyča sa teda spájali aj 
ostatné schémy, a síce vzťah Ukrajinci a Rusi a štátny jazyk (schéma 4), zákonnosť verzus 
nezákonnosť v krajine (schéma 5), Ukrajinci a ich Majdan a Pomarančová (Oranžová) re-
volúcia (schéma 6), Ukrajinci vo vlastnej reflexii (schéma 7), Ukrajinci v zrkadle svojej his-
tórie (schéma 8), vnímanie Ukrajincov v zahraničí z pohľadu vlastného aj z pohľadu iných, 
resp. s pohľadom na iných (vzťah Ukrajincov a Poliakov, vnímanie Ukrajincov Nemcami 
– schéma 9) a schéma vzťahu Ukrajiny k Európskej únii (schéma 10). 

Ukrajinci sa vnímajú ako celok, ktorý je rozdelený na dve ekonomicky protichodné sociálne 
skupiny – skupina veľmi chudobných a skupina veľmi bohatých. Svoju životnú úroveň opisujú ako 
veľmi skromnú. Sú so sebou spokojní, milujú svoju krajinu, nie sú však spokojní so štátom, v ktorom 
žijú (schéma 1). Intenzívne vnímajú korupciu. Nenávidia prefíkanosť, korupciu, podvody a klam-
stvo (schéma 2). Veria v čestnú prácu každého jednotlivca. Chcú žiť slušne a dôstojne. Túžia mať 

12 Korpus je dostupný na stránke www.mova.info a tvoria ho pracovníci Kyjevskej národnej univerzity T. Ševčenka.
13 Kesselová, Jana: Ako vidia Ukrajincov a Ukrajinky používatelia slovenčiny? In: Studia Slovakistica, 16: Slovac’ka 
mova i literatura v dzerkali perekladu. Užhorod: Vydavnyctvo Oleksandry Harkuši, 2016, s. 97- 107.
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vlastný „biznis“ a túžia po šťastí . Voľby vnímajú veľmi pozorne (schéma 3). Mladí Ukrajinci od-
mietali a odmietli žiť s Janukovyčom v jednej krajine. Uplatňujú sa za hranicami svojej krajiny. Tvr-
dia o sebe, že neradi dodržiavajú pravidlá, radšej ich obchádzajú. Vystupujú však veľmi aktívne za 
občianske práva a sociálne potreby (schéma 5). Schéma vzťahu Ukrajincov k Rusku a Rusom ako aj 
používanie ukrajinského jazyka ako štátneho neustále v publicistike rezonuje (schéma 4). Ukrajinci 
sa považujú od roku 1991 za národ suverénny a samostatný. Do roku 2014 sa delia na tých z výcho-
du a tých zo západu Ukrajiny, ktorí sa nechcú navzájom počúvať a presadzujú svoje vlastné postoje 
a práva. Vymedzujú spomedzi seba tri kategórie: Ukrajincov, Rusov a zmiešanú skupinu Ukrajincov 
a Rusov ako jeden celok. Za ukrajinský štátny jazyk z tých po rusky hovoriacich sú tí, ktorí sú 
orientovaní proukrajinsky, nie prorusky a zároveň sú orientovaní na proeurópske hodnoty. Po roku 
2014 považujú Rusko za nepriateľa a ohrozenie ich demokracie. Na vojnu si, žiaľ, zvykajú. Vzťah 
Ukrajincov k Majdanu je pozitívny, Majdan je demonštráciou ich viery, sily ich ducha a smerovaním 
do budúcnosti s demokratickými hodnotami (schéma 6). Samých seba Ukrajinci vnímajú ako národ 
jednotný, túžiaci po lepšom živote v krajine proeurópsky orientovanej a demokratickej pod silným 
charizmatickým vodcom. Považujú sa za pozitívne mysliacich, vzdelaných, k iným tolerantných, 
humánnych, solidárnych a pracovitých (schéma 7). Tvrdia, že ako národ boli často zneužívaní pro-
pagandou cudzích národov a vystupovali v administratívnych modeloch neriadených Ukrajincami. 
Inklinujú dnes k Poliakom, s ktorými ich spája spoločná minulosť (schéma 9). Ukrajinci sa vedia 
uplatniť za hranicami svojej krajiny, kde žijú slušne a dôstojne. Veria, že ich krajina dosiahne vedúce 
postavenie v rozvinutých a demokratických a slobodných krajinách (schéma 10). 

3.1. Osobitne sme posudzovali schémy týkajúce sa ženy-Ukrajinky. Výskum ukázal takéto 
schémy: patriotizmus, nútené vyhnanstvo – emigrácia, postavenie ženy-Ukrajinky v ukra-
jinskej spoločnosti. Ukrajinky sú hrdé na svoju príslušnosť k Ukrajine, aj na svoju národ-
nosť. Často sú spomínané ako emigrantky, ktoré žijú najmä v Európe, v porovnaní s Ruskami, 
ktoré sú najmä v USA. Ženy-Ukrajinky sú slávne spisovateľky, speváčky a športovkyne. Sú 
úspešné, pracovité, krehké, ale emancipované. Sú to ženy-matky a manželky-Ukrajinky.

Ukrajinci vidia Ukrajinu naozaj ako svoju vlasť a pociťujú k nej aj patričnú úctu (veľakrát 
s veľkým začiatočným písmenom). Vlasť si asociujú s domom, kde žijú, ale je to pre nich aj 
štát, krajina, zem a územie, v ktorom sa odohrávajú životy Ukrajincov. V dotazníku sa často 
objavovali aj asociácie život a bytie. Ukrajinu vidia ako rodnú, nešťastnú, slobodnú a jednot-
nú. Niektorí vnímajú fakt, že sa v nej odohráva vojna a že je bitevným poľom. Ukrajinci vidia 
svoju krajinu aj cez symboly ako je ich hlavné mesto Kyjiv, ďalej cez štátny znak (trojzubec), 
cez ich vlajku aj ďalšie symboly: pšenica, step, slanina. Sami sa definujú cez svoje piesne 
a spev (hudbu), cez symboly ručníka, vyšívanky a kaliny14. Vyjadrujú pozitívny postoj k ro-

14 Vyšívanka (presnejšie vyšívaná košeľa) je symbolom zdravia, krásy, šťastného života, rodovej pamäti, poriadku, 
čestnosti, lásky, sviatočnosti a ochrany. Je to ukrajinská relikvia, ktorú si ukrajinské rodiny odovzdávali z generácie na 
generáciu. Obraz vyšívanky je často použitý v piesňach o láske, rodinnom živote, ale aj v piesňach o burlakoch, pod-
daných, povozníkoch a pod. (Smetana, Iryna: Рiдна мoя Україна. Charkiv: Vydavnyctvo Knyžkovyj klub simejnoho 
dozviľľa, 2011, s. 242 )
Ručník je symbolom harmónie, lásky, krásy, priateľskej dôvery, šťastného života, pracovitosti, čistoty citov, pohostinnosti, 
nádeje, dobroty, odpustenia. Je to tiež strážca pred zlými silami. Ručníkom si uctievali Ukrajinci nový domov, svojich 
hostí v ňom, vítali ním novorodenca. Na svadbe ním zväzovali dokopy novomanželský pár, starostov, vystielali ním 
cestičku od prahu k svadobnému stolu. Ručníkom sa odprevádzal človek na druhý svet, spúšťali ním nebohého do zeme. 
Ručník sprevádza Ukrajincov po celý ich život pri najdôležitejších udalostiach každého z nich. (Smetana, Iryna: Рiдна 
мoя Україна, op. cit., s. 245)
Kalina – symbol Ukrajiny, sprievodca človeka od narodenia po smrť. Bola potrebná v rozličných obradoch, napr. pri 
narodení dieťaťa (ako symbol krásy, zdravia, rodnej zeme), pri obliekaní mladuchy. Kalina bola pri rodnom dome okrasou 
aj ochrankyňou. Matky učili svoje deti kalinu sadiť aj opatrovať. (Smetana, Iryna: Рiдна мoя Україна, op. cit., s. 243)
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dičom, ku kráse všeobecne, ku všetkému rodnému. Hodnotami a ideálmi sú sloboda a víťaz-
stvo. Ukrajinec sám seba definuje ako kozáka, vlastenca a občana. Hodnotí sa ako odvážny, 
silný, nezávislý, milujúci slobodu, ako človek čestný, prívetivý, úprimný a empatický. Žena 
Ukrajinka sa vníma predovšetkým cez rolu ženy (svoj fyzický vzhľad a ďalej ako matka  
a manželka, ktorá ochraňuje rodinný krb, pohodlie a šťastie a potom aj cez svoje poslanie 
či skúsenosť. Ukrajinci si uvedomujú seba ako súčasť väčšieho celku – národa, ktorý má 
svojho „ducha“ a svoje špecifické znaky – symboly: vlajku, boršč, chlieb, hymnu a pod. Ako 
základný komponent štruktúry národnej mentality vystupovali v tomto výskume tiež asociácie 
ukrajinský jazyk a ukrajinské slovo. Svoje žitie a bytie si Ukrajinec nevie predstaviť bez sla-
niny. Je vyjadrením jeho povahy, vzťahu k dobytku, ktorý vlastnil a ktorý bol jeho každoden-
nou obživou i liekom. K ostatným konceptom patrí vyjadrenie najhlbších ľudských pocitov 
a prežívania, vzťah k majetku, teda k veciam materiálnym, vnímanie priestoru, v ktorom sa 
jednotlivec nachádza, abstraktné vyjadrenie procesov a javov, ktoré sa v živote jednotlivcov 
realizujú, vnímanie histórie, teda existencia historickej pamäti, pohľad do budúcna, vyjadrenie 
vzťahov, postoje a kladenie si otázok, teda premýšľanie.

4. Z perspektívy Slovákov15 obraz mentality Ukrajincov v korpuse slovenských textov we-
bových stránok a publicistických textov pozostáva z niekoľkých spoločných selekčných schém 
(tento termín nadväzuje na selekciu pri výbere niektorých aspektov z komplexnej kategórie ukra-
jinská mentalita). Prvou je schéma sklamania a skepsy. Ukrajinci sú v textoch webových strá-
nok i v tlačených publicistických textoch predstavovaní ako takí, ktorým sa nesplnili očakávania, 
ktorí sú zbavení ilúzií, trpiaci frustráciou, pesimizmom, nedôverčiví, pochybovační, nespokojní, 
unavení, skeptickí až zdesení. Svedčia o tom kolokačné paradigmy s adjektívami rozčarovaní, 
sklamaní, frustrovaní, skeptickí, unavení, znechutení, citliví, zdesení a príslušnými substantívami 
(sklamanie a pod.), ale aj kontexty, z ktorých uvedené atribúty vyplývajú implicitne. Príčiny skla-
mania sa v slovenských textoch – bez ohľadu na to, či ide o texty dostupné na webových stránkach 
alebo tlačené publicistické texty – najčastejšie vymedzujú odkazom na: a) oligarchiu; b) vládu, jej 
spôsob riadenia krajiny a konzekvencie z toho plynúce; c) lídrov; c) oranžovú revolúciu a poli-
tický vývoj, ktorý po nej nasledoval; d) Európsku úniu a Západ; e) vízovú politiku; f) rastúcu kri-
minalitu; g) emocionalitu. Hoci na jednej strane slovenské texty konštruujú obraz Ukrajincov ako 
sklamaných a skeptických, na strane druhej sa predstavujú ako veľmi ostražití k vyjadreniam 
svojich politických reprezentantov, ale aj občiansky vyspelejší ako pred revolúciou. So schémou 
skepsy a sklamania ostro kontrastuje druhý prístup v konštruovaní obrazu Ukrajinca, sformovaný 
v skúsenostnom rámci produktora textu. Jeho obsahom je deskripcia vonkajších čŕt, ale hlavne 
mentálnych a emočných atribútov. Spoločným rámcom pre konštruovanie obrazu mentality 
Ukrajincov sú bezprostredné stretnutia autorov textov s nimi alebo dlhší pobyt autora textu v kra-
jine. Na základe nich sa utvorila selekčná schéma Ukrajinec – otvorenosť, srdečnosť. Jazykový 
obraz Ukrajincov v slovenských textoch webových stránok i v tlačených publicistických textoch 
primárne konštituujú atribúty otvorenosť, dobrosrdečnosť, pohostinnosť, družnosť, priateľ-
skosť, ústretovosť pri prekonávaní komunikačných bariér s používateľmi slovenčiny. Ukra-
jinci sú v textoch prezentovaní ako príjemní až vrúcni ľudia, otvorení k cudzincom. Lojálnosť 

15 Výsledky sú prevzaté zo štúdie Kredátusová, Jarmila – Kesselová, Jana: Jak može linhvistyka spryjaty vpiznaňňu 
fenomenu mentalitetu? In: Українська ментальність. Київ: Національний педагогічний університет ім. М. П. 
Драгоманова, 2016, s. 5-12 a tiež zo štúdie Kredátusová, Jarmila – Kesselová, Jana: Movno-kuľturna kartyna mentalitetu 
ukrajinciv v slovackych ta ukrajinskych tekstach. In Čižmárová, Mária (ed.): Slovensko-ukrajinské vzťahy – z výskumu 
lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych kontaktov. Prešov: Prešovská univerzita 2016, s. 298-315. Autorkou tu 
na tomto mieste opisne citovanej časti je J. Kesselová.
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k cudziemu u Ukrajincov však neznamená stratu úcty k vlastnému. Obraz mentality Ukrajinca 
konštituujú i vlastnosti praktickosť a vynaliezavosť, pracovitosť i hravosť, zábavnosť, ale aj 
trpezlivosť a zhovievavosť. Vysoká miera trpezlivosti však neznamená, že je bezhraničná. Po 
intenzívnom stimule môže prerásť do bojovnosti.16 

Schéma Ukrajinec – bojovnosť najvýraznejšie expanduje do textov športovej publicistiky. 
Ukrajinci sa v skúmaných textoch predstavujú ako silný, bojovný, veľmi nevyspytateľný, ra-
zantný, rýchly, konštruktívny, špičkový, ale i bojovný, dôrazný, nebezpečný, ťažký a ne-
príjemný súper. Osobitne sa predstavuje mentalita ukrajinských futbalistov, vyznačujúcich sa 
bojovnosťou, ktorá je motivovaná intenzívnou túžbou vyhrať. Tomu sa podriaďuje rýchlosť, 
taktika a disciplína.17

Hľadanie zhôd a podobností sa v slovenských textoch orientuje predovšetkým na vzťah ukra-
jinskej a slovenskej mentality. Blízkosť Slovákov a Ukrajincov autori slovenských textov odvodzu-
jú zo slovanskej blízkosti a interpretujú ju predovšetkým ako priaznivé východisko na utváranie 
vzťahov v obchodno-podnikateľskom prostredí. Ukrajinci sa v porovnaní so Slovákmi v textoch 
predstavujú ako otvorenejší a temperamentnejší, menej zaťažení predsudkami, so schopnosťou 
bez ostychu a priamo vyjadriť svoj názor, ako ľudia menej mysliaci na seba než Slováci. Súčasne 
do obrazu Ukrajincov vstupujú také vlastnosti ako malá zodpovednosť či nedôslednosť.18 

Slovanská až rodinná blízkosť s Ukrajincami, geografické susedstvo s nimi a obchodný 
duch Ukrajincov v slovenských webových i tlačených publicistických textoch predstavujú nové 
možnosti v podnikaní. Celkovo sa Ukrajina v slovenských textoch hodnotí ako krajina 
s veľkou ľudskou potenciou i krajina s veľkým nerastným bohatstvom, čo vedie k postoju, 
že Ukrajinci sú schopní vybudovať si Európu aj doma.19 

Okrem komparácie so Slovákmi sa jazykový obraz Ukrajincov v slovenských textoch 
konštruuje aj z hľadiska dvoch ďalších komparačných perspektív – jednou je vzťah Ukrajincov 
k Rusku a Rusom, druhou je vzťah k Rusínom. V oboch prípadoch je interpretácia vzťahov 
v slovenských textoch protichodná a pre adresáta je orientácia značne komplikovaná, pretože 
obsahom je celá škála postojov. Texty dostupné na webových stránkach konštruujú obraz 
o Ukrajincoch, ktorý vyviera zo subjektívnych predstáv produktora: a) z predstavy identickosti 
Ukrajincov s Rusmi (Ukrajinci sú vlastne Rusi. Je to verejné tajomstvo, že Ukrajinci sú Rusi.); 
b) z predstavy spoločného národného spoločenstva, ktoré však reálne pre rozličné prekážky 
nefunguje (Rusi a Ukrajinci sú jedným národom, no ich zjednoteniu do jedného štátu bráni 
ukrajinská elita, ktorá „pocítila šťastie“ z lietania na vlastných lietadlách a z možnosti samostatne 
sedieť v OSN bez toho, aby sa musela pozerať na Moskvu.); c) z predstavy asymetrického 
a submisívneho vzťahu (Ukrajinci sú zakomplexovaní, Rusi sú pre nich večný strašiak);  
d) zo skúsenosti založenej na prežívaní vzťahov Čechov a Slovákov, alebo vzťahov jednotlivých 
regiónov k Slovensku (Ukrajinci sú Rusi tak, ako Oraváci sú Slováci, medzi obyčajnými ľuďmi 
(=Ukrajincami a Rusmi) sú aj tam podobné vzťahy ako tu medzi Slovákmi a Čechmi.); e) 
z vlastnej verzie poznania histórie alebo interpretácie údajov (História jednoducho nepustí, 
existovala Kyjevská Rus, a žiadna Kyjevská Ukrajina, a taktiež historicky existuje Podkarpatská 
Rus, a nie Zakarpatská Ukrajina. Ukrajina je umelý štátny útvar, ktorý vznikol až po VOSR.).20 

16 Kredátusová, Jarmila – Kesselová, Jana: Мовно-культурна картина менталітету українців у словацьких та 
українських текстах, op. cit., s. 300-301.
17 Tamže, s. 302.
18 Tamže.
19 Kredátusová, Jarmila – Kesselová, Jana: Мовно-культурна картина менталітету українців у словацьких та 
українських текстах, op. cit., s. 302.
20 Tamže.
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Napokon, osobitne výrazne vo webových textoch a menej v tlačených publicistických tex-
toch, sa obraz mentality Ukrajincov vymedzuje prostredníctvom vzťahu k Rusínom. Tento obraz 
je podobne ako v predchádzajúcom prípade konštruovaný ambivalentne. Texty prezentujú jednak 
predstavu o samostatnosti Rusínov a Ukrajincov, jednak konštruujú predstavu celkom opačnú, sto-
tožňujúcu Rusínov s Ukrajincami. Tretí prístup predstavujú pokusy vysvetliť príčinu diametrálne 
odlišných interpretácií. Zdroj nejasností sa vidí v tom, že vedomie identity zasahuje do subjektívne 
prežívaného pocitu príslušnosti, a preto ho nemožno vyriešiť len z objektívnych pozícií vedy. Iná 
možná príčina nejasností sa hľadá priamo vo vzájomných vzťahoch Rusínov a Ukrajincov, o kto-
rých sa predpokladá, že sami tieto vzťahy prežívajú ako nevyhranené a nejednoznačné.

Obraz ukrajinskej mentality nie je unifikovaný, homogénny či jednostranný. K viacvrstvové-
mu obrazu prispievajú tieto antinómie: na jednej strane do obrazu ukrajinskej mentality vstupujú 
atribúty vzdelanosť a pracovitosť, na druhej strane sú Ukrajinci hodnotení ako najvykorisťova-
nejší gastarbajteri Európy. Sú schopní pracovať aj v zlých podmienkach s mimoriadnou fyzickou 
námahou a prijímať aj nelegálnu prácu Túžba po lepšom živote u časti ukrajinského obyvateľ-
stva prerastá do aktivít, zabezpečujúcich rýchle zbohatnutie 21.

Ukrajina sa v skúmaných slovenských textoch predstavuje ako kontrastná krajina kontrast-
ných ľudí. Ukrajinci sa prezentujú ako veľký, ale nešťastný, nemohúci národ. Kontrastnosť 
krajiny a ľudí sa spravidla podáva ako autoreferencia Ukrajincov na samých seba včlenená 
do slovenského textu. Protirečivosť obrazu je typická nielen pre vonkajší vzhľad krajiny, men-
talitu ľudí, ale premieta sa i do obrazu miesta Ukrajincov vo vojenskom konflikte. Ukrajinci sú  
v konflikte prezentovaní jednak ako pešiaci, používaní všetkými stranami, jednak ako radikálne 
naladení občania, nekompromisní vo veciach vlastnej nezávislosti. Vo webových textoch, na 
rozdiel od tlačenej publicistiky, je badateľný sklon zmierniť závažnosť dôsledkov, ktoré z rozpo-
rov plynú, a v kontrastnosti vidieť zdroj zaujímavosti a cestovateľskej príťažlivosti Ukrajiny.22

Spôsob, akým sa utvára jazykový obraz žien-Ukrajiniek. Preferenčne sa sprostredkúva obraz 
Ukrajinky ako úspešnej športovkyne (hlavne v basketbale, štafetovom behu, biatlone, tenise, 
v disciplínach fitness, bodyfitness, bikinyfitness, kulturistika), a to v oboch skúmaných subkorpu-
soch. Kým v mužskom športe výrazne prevláda neindividualizovaná deixa pomocou skupinového 
antroponyma Ukrajinci, resp. cez vzťah ku krajine (futbalisti Ukrajiny), v ženskom športe je perso-
nálna deixa výrazne individualizované (mená športovkýň podľa frekvencie v korpuse publicistic-
kých textov Jana Kločkovová, Olena Župinová, Svetlana Serbinová, Olena Šuluhová, Olena Burko-
vá, Olena Šachmuchovová, Pavlyšová, Seremenková, Iryna Kovalenková, Vita Palamarová, Aľona  
a Kateryna Bondarenkové, Nadežda Trilinská). Druhou konštantou v jazykovom obraze Ukraji-
niek, predovšetkým vo webových textoch, je krása. Ukrajinky sú najčastejšie prezentované ako 
výnimočné, nádherné, pekné, krásne, štíhle, dobre oblečené, bez konkurencie, najkrajšie spomedzi 
Slovaniek, ako ženy, ktoré zvyšok sveta môže závidieť. Vo webových textoch sa akcent na krásu 
asociuje so sexualitou a rebéliou, okrajovo s rolou manželky. V tlačených publicistických tex-
toch sa okrem dominantného obrazu Ukrajinky-športovkyne utvára obraz Ukrajinky-obete (sexuál-
neho násilia, vraždy, resp. životných podmienok, ktoré vedú k nelegálnemu obchodu či práci).23

Slovenskí respondenti v dotazníkoch (výsledky výskumu za pomoci použitia druhej metó-
dy) o Ukrajincoch uvádzali buď asociácie všeobecné (človek, človek z Ukrajiny, chlap, chlap 

21 Kredátusová, Jarmila – Kesselová, Jana: Мовно-культурна картина менталітету українців у словацьких та 
українських текстах, op. cit., s. 304.
22 Tamže.
23 Kredátusová, Jarmila – Kesselová, Jana: Мовно-культурна картина менталітету українців у словацьких та 
українських текстах, op. cit., s. 304-305.
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z Ukrajiny, muž z Ukrajiny, občan, obyvateľ národa, príslušník národa atď.), alebo asociácie 
veľmi individualizačné (Bogdan, Jura, Žeňa, Voloďa, Uljana, Yana, Semen, Mária, Maša, ot-
cova frajerka, spolubývajúca24)25. Ďalej sa vyskytovali asociačné komplexy ako sociálny status 
osoby (Ukrajinec: človek, ktorý hľadá prácu, handliar, chudoba, mafián, Mercedes, obchodník; 
Ukrajinka: colníčka, kšeftárka, osudová žena, predavačka, podomová obchodníčka, pracuje za 
málo, žena s taškami), fyzické črty (Ukrajinec: blonďák, fešák, pekný chlap, biely muž; Ukra-
jinka: blondína, červený rúž, dievča s vrkočmi, malá, pekná, ryšavka, šatka). Prevažovali z 80% 
fyzické črty, hoci respondentkami boli prevažne ženy. Zvyšných cca 20% predstavovali aso-
ciácie z komplexu povahové vlastnosti, folklór, ojedinele šport (tamže). Atribút cudzosti sa 
objavoval často pri podnetovom slove Ukrajinec, takmer vôbec (1 prípad) pri podnetovom slove 
Ukrajinka. Ďalej sa obraz Ukrajinca/ Ukrajinky konštruuje Slovákmi v komparačnom vzťahu 
Ukrajinec − Rus a Ukrajinec − Rusín. Vzťah Slovákov a Ukrajincov sa realizuje cez princíp 
vlastný − cudzí (spoločné črty sú blízkosť slovanskej povahy, aktuálna spoločenská situácia na 
Ukrajine sa interpretuje podobne ako situácia na Slovensku v 90. rokoch. Vzťah medzi Rusínmi 
a Slovákmi sa prezentuje ako vzťah medzi Slovákmi a Čechmi alebo ako medzi jednotlivými 
regiónmi a Slovenskom ako celkom.26

5. Výskum asociácií čiastočne podporuje názor o tom, že Ukrajinci sú pre Slovákov neznámi 
susedia: veľmi všeobecné a žiadne asociácie tvoria polovicu reakcií na podnetové slovo 
Ukrajinec a tretinu reakcií na podnet Ukrajinka. Slováci vidia Ukrajincov (na základe vlastnej 
skúsenosti aj v textoch) ako otvorených, srdečných, pohostinných, družných, priateľských vo 
vzťahu k cudzincom, ústretových. Ďalej ich vidia ako praktických, vynaliezavých, pracovitých, 
hravých, zábavných a trpezlivých i zhovievavých. V porovnaní so sebou ich vidia ako menej 
zaťažených predsudkami, ľudí, ktorí bez ostychu a priamo vyjadrujú svoj názor.

Slovenské texty Ukrajincov prezentujú ako talentovaných obchodníkov, podnikateľov, s ktorými 
sa dá plánovať podnikateľská budúcnosť. V textoch sa tiež oceňuje ich schopnosť pracovať v zlých 
ekonomických podmienkach. Hoci sú vzdelaní a pracovití, v Európe pracujú ako gastarbajtri. 
Slováci ich vidia ako niekoho, kto túži po lepšom živote a kto podniká aj také aktivity, ktoré 
mu zbohatnutie rýchlo zabezpečia a ktoré hraničia so zákonnosťou. Ukrajinci sú v slovenských 
textoch prezentovaní ako úspešní športovci – veľmi nebezpeční a bojovní hráči – dôrazní, 
razantní, rýchli a pod. Za ich negatívne vlastnosti považujú malú zodpovednosť a nedôslednosť. 
Obrazy o mentalite Ukrajincov sú výberové a sú výsledkom rôznorodých informácií a priamych 
skúseností, ktoré používateľ slovenčiny získava v priamom kontakte s nimi. 

Dominujú tri prvky obrazu mentality: kolektívne emócie, vzorce správania sa a národná 
identita. Krajinu ako celok hodnotia ako sklamanú, s nesplnenými očakávaniami, skeptickú. 
Národ po revolúcii vidia ako ostražitejší a vyspelejší. Je rozdelený na „bežných“ Ukrajincov 
a oligarchov. Oligarchov hodnotia ako časť národa s iným správaním ako má ostatná časť 
národa. Časť Slovákov si o Ukrajincoch myslí, že sú pred Rusmi zakomplexovaní a boja sa 
ich. O vzťahu Rusínov a Ukrajincov si myslia, že ich vzťahy sú nejednoznačné, nevyjasnené. 
Výskum ukázal, že Slováci nechápu históriu Ukrajincov, nemajú dostatočné vedomosti o tejto 
krajine a národe a často sú informácie skreslené. Veľakrát ich časť Slovákov stotožňuje s Rusmi. 

24 Správne po ukrajinsky má byť uvedené meno Bohdan, meno Uljana má byť v slovenčine prepísané ako Uľana, Yana 
ako Jana. Príklady sme prevzali z citovaného prameňa, ktorý ich tak uvádza na základe dotazníkov, teda tak, ako ich 
pôvodne respondenti uviedli.
25 Kesselová, Jana: Ako vidia Ukrajincov a Ukrajinky používatelia slovenčiny?, op. cit., s. 104.
26 Tamže, s. 105-106.
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Slováci vzťah Rusínov a Ukrajincov hodnotia niekedy aj ako vzťah Čechov a Slovákov v 90. 
rokoch 20. storočia, teda ako niekoho, kto je z iného regiónu v rámci väčšieho celku. V textoch 
Slováci vnímajú vysokú emocionalitu Ukrajincov, ale aj ich vysokú kriminalitu vo svojej krajine. 
V dotazníkoch si Ukrajincov Slováci často stotožňujú s konkrétnou osobou – Ukrajincom, ktorého 
poznajú a na základe tohto poznania si vytvárajú aj obecnejšie závery, teda generalizujú.

V publicistických textoch sa samotní Ukrajinci vnímajú cez svoju minulosť a samých seba 
hodnotia ako odvážnych, silných, nezávislých, milujúcich slobodu, ako čestných, prívetivých, 
empatických a úprimných. Sú podľa seba národom jednotným a veľkým a jednotlivci chcú 
byť jeho súčasťou. Ukrajinci sa vnímajú sa cez svoje sociálne postavenie, keď podobne ako 
Slováci, aj oni vnímajú vo svojej krajine existenciu triedy chudobných a bohatých. Reflektujú 
sa v minulosti a dnes a vnímajú sa za hranicami svojej krajiny i mimo nej, teda v zahraničí. 
Porovnávajú sa s inými národmi (s Nemcami, s Poliakmi), čo Slováci prehliadajú, a tiež sa 
vnímajú vo vzťahu s Rusmi (iba tento aspekt bol pre Slovákov relevantný).

V dotazníku sa Ukrajinci sami označili viackrát ako občania, vlastenci a kozáci. Svoju 
krajinu vidia cez dávne symboly, ktorými sú hlavné mesto Kyjev, ďalej trojzubec, pšenica, 
step, vyšívanka, slanina, spev, hudba, ručník a kalina (Slováci tieto aspekty vôbec nevnímali). 
Z postojov Ukrajincov najviac vynikol postoj k rodičom, ku kráse ako k takej a ku všetkému 
rodnému. Z hodnôt je pre nich dôležitá najmä sloboda a víťazstvo. Dôležitosť oni sami pripisujú 
majetku, svojim dejinám, priestoru, v ktorom môžu žiť a možnostiam premýšľať. Dôležitý je pre 
nich aj ich jazyk a ukrajinské „slovo“. Základnými štruktúrnymi komponentmi v ich mentalite 
je kolektívna pamäť (túžba po vlastnom štáte založenom na národnom princípe so silným  
a charizmatickým lídrom; emigrácia ako dôležitý fakt v ich dejinách), sociálne vzťahy a postoje, 
kultúrne emócie, vzťah k jazyku (postoje k štátnemu jazyku nie sú rovnaké; pozitívny vzťah 
majú k ukrajinčine ako k jedinému štátnemu jazyku na Ukrajine proukrajinskí a prozápadní 
Ukrajinci), rozličné normy, hodnoty a ideály národa (necítia sa Európanmi, ale správajú sa 
tak; žijú v európskych krajinách; majú vieru a nádej v lepšiu budúcnosť; najväčšie hodnoty sú 
pre nich sloboda, hrdosť a právo na európsku budúcnosť). 

5.1. Slováci v textoch venujú pozornosť ukrajinskej žene ako športovkyni, ktorej meno vždy 
uvedú. Venujú teda pozornosť konkrétnej Ukrajinke s konkrétnym športovým výkonom. Druhou 
konštantou je ich krása, ktorú si niekedy asociujú so sexualitou a rebéliou (webové texty). 
Okrajovo vnímajú ukrajinskú ženu aj ako manželku, niekedy aj ako obeť (sexuálneho násilia, 
obchodu, vraždy).

Ukrajinci vidia svoje ženy predovšetkým ako príslušníčky iného pohlavia, vnímajú ich fyzický 
vzhľad, ich krásu a rovnako tak aj ich rolu manželky a matky, teda ochrankyne rodinného krbu, 
pokoja, pohodlia a šťastia.

Literatúra
Akopov, G. V. – Rulina, T. K. – Privalova, V. M.: Mentalistic theory as a historical-psychological trend in science.  

In: A History of Domestic and World Psychological Thought: Conceiving the Past, Understand the Present, and 
Foresee the Future. Moskva: Russian Academy of Sciences, Institute of Psychology, 2006.

Demčuk, R.: Українська ментальність у репрезентативних міфологемах. Іn: Ukrajinsjka mentaľnisť. Kyjiv: Nacio-
naľnyj pedahohičnyj universytet M.P. Drahomanova, 2016, s. 188-208.

Herčanivska, P. E.: Українська народна культура: християнський вимір. Kyjiv: Університет «Україна», 2011, 112 s.
Hetalo, T. J.: Oнтoлoгiя ментальнoстi: фiлoсoфськo-культурoлoгiчний аналiз. [Autoreferát dizertačnej práce na zís-

kanie vedeckej hodnosti kandidáta filozofických vied zo špecializácie 09.00.04 Filozofická antropológia a filozofia
kultúry]. Charkov: Charkovská štátna univerzita, 1999.

Humboldt, W.: O rozmanitosti stavby ľudských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj ľudského rodu. Prel. S. Ondre-
jovič, Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV, 2000, 259 s.

Jehlička, J. – Benjamin, L.: Whorf a podoby kritiky „hypotézy jazykové relativity“. Studie z aplikované lingvistiky, 
2000, 1, s. 54-75.



262

Jermolenko, S.: Що таке ментальність? In: Literaturna Ukrajina, roč. 1993, 21 sičňa.
Jurevič, A. V.: Basic Components of National Mentality. Herald of the Russian Academy of Sciences, 2013, roč. 83,  

č. 6, s. 520-528.
Kesselová, J.: Ako vidia Ukrajincov a Ukrajinky používatelia slovenčiny? In: Studia Slovakistica, 16: Slovacjka mova 

i literatura v dzerkali perekladu. Užhorod: Vydavnyctvo Oleksandry Harkuši, 2016, s. 97- 107.
Корпус текстів української мови. Доступ в інтернеті: http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209
Kredátusová, J. – Kesselová J.: Як мoже лiнгвiстика сприяти впiзнанню фенoмену менталiтету? In: Українська 

ментальнiсть. Kyjiv: Nacionaľnyj pedahohičnyj universytet im. M. P. Drahomanova, 2016a, s. 5-12.
Kredátusová, J. – Kesselová, J.: Мовно-культурна картина менталітету українців у словацьких та українських 

текстах. In Čižmárová, Mária (ed.): Slovensko-ukrajinské vzťahy - z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu 
a kultúrnych kontaktov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016b, s. 298-315.

Lévy-Brühl, L.: La mentalité primitive. Classiques des sciences humaines. Travaux del‘Année sociologique. Fondateur: 
É. Durkheim. Retz 1976. Original from the University of California, 443 s.

Slovenský národný korpus – web-3.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Dostupné na: http://korpus.
juls.savba.sk.

Semenov, V. (2015): Российское общество, полиментальность и социальное согласие. Психологический журнал, 
2015, roč. 36, č. 4, s. 98-102.

Sikorsky, I. A.: Русские и украинцы. Kyjiv: Tip. S. V. Kulženko, 1913.
Smetana, I. I.: Рiдна мoя Україна. Charkiv: Vydavnyctvo Knyžkovyj klub simejnoho dozviľľa, 2011. 416 s.

Language Expression of the Ukrainian Mentality  
from the Ukrainian and Slovak Perspectives

Jarmila Kredátusová

The terms mentality and mental do not always occur as synonyms in the Ukrainian language, they may be in hyper-
hyponymic correlation, if the term mentality is understood in the strict sense of the word and as a part of the broader term 
mental, whereby the concept of mental is considered as internally subdivided, having its lower ´levels´.

Mentality may be explained as a matrix of thinking, by which a nation accepts the essential aspects of reality, or 
as a sign (print) of reality´s perception (self-consciousness). Mentality implies an expression of self-consciousness, so 
it is a nation´s manifestation. Mentality may be identified as ´world view´ and the concept of mental means ´a nation´s 
behaviour patterns.´

Mental is ´a spirit´, mentality is its ´body´, whereby mentality is a dual category, because it is the basis of the exist-
ence of the whole society, ethnic minority, nation or an individual. 

Mentality is represented by behaviour, the way of thinking, language, culture, traditions, faith and national habits 
and rites. It is a collection of components or structures, selective schemes and archetypes. Nation´s perception may be 
realised from different perspectives: via the behaviour patterns, collective memory, social attitudes, concepts and rela-
tionships, collective emotions, feelings, national character, values, standards, ideals, etc.

How does this self-expression work in the language of the Ukrainian people (in their texts) and how does it function 
in the utterances (language) of their neighbours (the Slovaks) – this is the question of the research, which was realized 
together with our colleagues – the Slovakists. 
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DAGMAR PODMAKOVÁ*

Divadelné paradigmy v súčasnej slovanskej kultúre
Tematika vojny v divadelných obrazoch1

PODMAKOVÁ, D.: Theatrical Paradigms in Contemporary Slavic Culture. The War Theme in Dramatic Images. 
Slavica Slovaca, 53, 2017, No. 3-4, pp. 263-275 (Bratislava).

Through concrete theatrical productions of one stream of documentary Russian and Slovak theatre the authoress 
makes comparisons between various approaches, forms and the messages of cultural creatives. She presents two strands 
of new drama against the backdrop of the events and recollections of World War II and of the conversations between 
refugees, whereby producers based themselves on literary models. The socio-political situation and new media (the 
Internet, web community systems and others) have a significant impact on the thinking and maturing of young people.
The content of the word, of a sign and the capacity of the viewer to perceive a theatrical performance as a whole have 
become important once again. Selected theatrical performances point to different approaches and a different reception of 
a new theatre in two Slavic cultures.

Documentary theatre, the war, immigration, Bertolt Brecht, Refugee Conversations [Разговоры беженцев], The 
Young Guard [Молодая гвардия], Svetlana Alexievich, War Does Not Have a Woman‘s Face [У войны не женское 
лицо / Vojna nemá ženskú tvár].

Súčasné divadlo sa v porovnaní s predchádzajúcimi desaťročiami pomaly mení. Ak sa sú-
stredíme na činohru, kde na rozdiel od operného, resp. hudobno-zábavného divadla, nie sú 
tvorcovia tak viazaní na predlohu, nachádzame mnoho nových postupov a znakov. Viaceré 
z nich sú všeobecné. Platia pre činoherné inscenácie na veľkých javiskách, ale aj pre štúdiové 
divadlá. Týkajú sa najmä práce s predlohou/textom (škrty, prepisovania, väčšie úpravy), pri 
ktorej sa inscenátori zameriavajú na zvýraznenie aktuálnych spoločenských problémov, pri-
čom sa neraz tematicky navracajú aj do minulosti, prehodnocujúc udalosti, politický režim 
či výroky osobností. Téme a zvolenej inscenačnej forme sa prispôsobuje aj štruktúra scenára, 
ktorá sa už dávnejšie odklonila od známeho aristotelovského modelu divadla, vrátane katarzie. 
V 21. storočí nemožno očakávať, že sa divák stotožní s hrdinom hry/divadelného predstavenia, 
že bude preberať či prežívať jeho pocity. Stiera sa hranica medzi javiskom/hercom a hľadis-
kom/divákom. Estetické kritériá postupne ustupujú pred spoločenským vyznením predstave-
nia. Tradičné stereotypy prijímania divadelného predstavenia sa rozdrobili do rôznych pred-
stáv, poslania a cieľov súčasného divadla. Jedným z nich je priblíženie témy, pocitov tvorcov, 
postáv, ktoré podávajú tak, aby doviedli diváka k procesu premýšľania o prezentovaných uda-
lostiach, myšlienkach a ich dosahu. Napríklad k rozmýšľaniu o tabuizovaných témach, his-

* PhDr. Dagmar Podmaková, CSc., Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV, Dúbravská cesta 9,  
841 04 Bratislava, e-mail: dagmar.podmakova@gmail.com.
1 Táto štúdia vznikla v rámci projektu APVV č. 15-0764 – Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra 
– kontinuita a diskontinuita.
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torických skutočnostiach, aj o tých nepríjemných, na ktoré by mnohí radšej zabudli, ale aj 
o aktuálnych témach súčasnosti, ako sú násilnosti a migrácie, a to z iného uhla pohľadu ako 
boli doteraz interpretované.

Je preto logické, že aj divadelný text prechádza vývojom. Ak sa ešte pred štvrťstoročím 
z hier/scenárov vytrácal príbeh, postavy, konflikt, dnes zaznamenávame ich návrat. Zjednoduše-
ne povedané, stav bezvýchodiskovosti mladých tvorcov z vývoja (európskej) spoločnosti, pocitu 
bezmocnosti pri riešení nespravodlivosti, pri prekrúcaní faktov, sociálnej neistoty a i. sa premie-
ta do nových tvarov obrazu. Ani vtedy, keď sa divadlo začalo navracať k svojim prazačiatkom, 
rituálu, tancom, voľnému pohybu2, nevzdalo sa modernej interpretácie hudby, masky, kostýmu 
novodobého vnímania a scénografie. Súčasné divadlo charakterizuje široký rozptyl divadelných 
druhov a žánrov, najmä autorského divadla, performancií, ktoré využívajú bohatosť postupov 
a výrazových prostriedkov.

Homogénnosť tvaru často narušuje fragmentácia deja, strih, filmová koláž, vstup nových 
médií. Politikum už nie je schované v metaforách, v mimoslovných výrazových divadelných 
prostriedkoch, je viditeľné, priamo oslovuje, miestami vyzýva diváka ku konfrontácii osobných 
či rodinných skúseností s prezentovanými témami na scéne (napríklad vojna, politické tajné 
služby, emigrácia, cenzúra). Dnes divadlo nepripomína len minulosť, ale núti nás premýšľať 
o súčasnom svete.3 Je prepojené na mnohé iné odbory (sociológia, psychológia, zdravotníctvo, 
politológia), vychádza z ich výskumov a záverov (napr. inscenácie o chudobe, bezdomovectve, 
živote slabozrakých, nepočujúcich a i.). 

Tvorcovia pri témach z nedávnej minulosti či súčasnosti využívajú staršie literárne texty, častej-
šie však nové prozaické autobiografické diela, resp. diela, ktoré vznikli na základe rozprávania. 

Pri ich dramatizácii, príprave inscenačného scenára počítajú už s predpokladaným divadel-
ným tvarom. Napríklad s využitím filmových dokrútok, zverejnením nových informácií z do-
kumentárnych materiálov, rozhovorov. Tieto divadelné texty sú v podstate neprenosné. Práca 
s kompozíciou textov, usporiadanie neraz kontroverzných informácií, výber filmových ukážok, 
hudby (napríklad budovateľských či vojnových piesní, víťazstvo oslavujúce piesne pri filmo-
vých záberoch na množstvo padnutých vojakov, iných vojnových obetí, resp. zábery z pracov-
ných táborov v mierových rokoch), použitie hereckých prostriedkov vyjadrujú spoločenský po-
stoj inscenátorov k danej téme, ktorý môže mať i politický podtext. 

Napriek (európskej) globalizácii sú v jednotlivých krajinách viditeľné rozdiely vo vývine 
a smerovaní spoločnosti, aj vďaka pestrosti kultúry, o čom písal i nemecko-britský sociológ Ralf 
Dahrendorf.4 Napríklad divadelníci spracúvajú viaceré citlivé témy, ktoré sa viažu na vojnové 
či povojnové roky odlišne, čo závisí aj od garancie slobodného vyjadrovania a odvahe tvorcov  
a záujmu o takéto témy (vzťah medzi aktívnym a pasívnym, hoci len potenciálnym divákom). 

Do diskurzu o inscenáciách, ktoré sa dotýkajú vojnových udalostí, nepriamo zasahuje aj 
geografické prostredie, v ktorom divadelníci tvoria – napríklad väčší či menší vplyv vojnového 
konfliktu, ktorého je ich krajina účastníkom. S odstupom času spoločnosť vníma fakty a kon-
krétne príbehy počas druhej svetovej vojny inak ako tie súčasné (napr. konflikty na Blízkom 
východe, rozmáhanie sa novodobého fašizmu či bezpečnostné riziká migrantov zo Stredného 
východu a Afriky).

2 Pozri viac Lehmann, Hans-Thies: Postdramatické divadlo. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. 
3 Najvýraznejšie spoločnosť oslovuje dokumentárne divadlo, ktoré má viacero foriem (od verbatimu cez voľnejšie 
narábanie s faktami po inscenácie inšpirované skutočnosťami).
4 Pozri Dahrendorf, Ralf: Od pádu Zdi k válce v Iráku. Nový začátek dějin. Praha: Vyšehrad, 2004.
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Filozofujúci utečenci
Práve migrácii a schopnosti utečencov zaradiť sa do kultúrneho prostredia v nových kraji-

nách, ale aj o ochote prijať cudzincov, sa venuje hodne tvorcov v Európe (spomeňme len akti-
vity berlínskeho divadla Rimini Protokoll). Pocit migranta vyjadril už Bertolt Brecht vo svojej 
úvahe v dialógoch pod názvom Rozhovory utečencov (orig. Flüchtlingsgespräche, 19415), do 
ktorej premietol sčasti svoje pocity a skúsenosti počas odchodu z Nemecka a pobytu vo Fínsku. 
V dialógu dvoch postáv – intelektuála Ziffela a robotníka Kalleho sa odzrkadľujú perspektívy 
ich budúcnosti v emigrácii počas vojnových rokov, ktoré poznačuje viera, skepsa, humor, irónia, 
sarkazmus.6 Je všeobecne známe, že Brecht sa s politickým odchodom z Nemecka vyrovnával 
ťažko, pocitom a možnostiam utečencov venoval viacero článkov i samostatnú báseň. Pomysel-
ný dialóg Brechta so sebou samým (analytici Brechta ho pomenúvajú ako dve autorove alter egá) 
má dialektický charakter myslenia a filozofickú hĺbku. Brecht vybral pre svoje postavy miesto 
stanice, kde sa ľudia náhodne stretajú, rozprávajú a rozídu sa. Cestujúci majú svoju jasnú koneč-
nú stanicu, migranti majú jej predstavu, ale realita je častejšie iná. A Brechtove postavy debatujú 
o všeličom. Dotýkajú sa tém všedného dňa (ako prežiť, kde sa dá dobre najesť, vypiť pivo), ale 
aj témy vlasti, vzniku fašizmu a i. Brechtovu predlohu naštudovali mladí tvorcovia v Petrohrade 
v rámci Letného festivalu umenia «Точка доступа» (2016, Разговоры беженцев). Skoro dvoj-
hodinové predstavenie koncipovali ako prechádzku priamo na Fínskej stanici. Režiséri Konstan-
tin Učiteľ a Vladimir Kuznecov začlenili oboch hercov medzi cestujúcich, ich dialógy sa pre-
nášali do slúchadiel, takže diváci nemuseli stáť či sedieť bezprostredne pri nich. Neveľký počet 
divákov nasledoval dvoch hercov v rolách čakajúcich na svoj vlak po všetkých priestoroch – do 
obchodu, sledoval ako diskutujú o zmysle života, prihovárajú sa deťom v detskom kútiku a i.

Diváci najprestížnejšieho ruského divadelného festivalu Zlatá maska mohli sledovať toto 
predstavenie na Leningradskej stanici v Moskve (2017) a vnímať nevšímavé publikum, ktoré 
buď spalo, pozeralo do smartfónov alebo čítalo knihu. Keď jeden z hercov začal postojačky 
na lavici nahlas recitovať a klásť otázky o budúcnosti, nespravodlivosti, viacerí cestujúci len 
na chvíľu upriamili zrak na narušiteľa ich pokoja a potom sa venovali svojej činnosti. Možno 
aj preto, že herci hovorili po anglicky, boli tak viac v postavách utečencov. Brechtov dialóg 
o pasoch do Ameriky, o postavení migranta, o nízkom materializme možno vnímať aj dnes skôr 
v politickej rovine. Na moskovskej stanici medzi kuframi, balíkmi a dobre oblečenými cestujú-
cimi do predmestských častí smerom na sever, ďalej do Petrohradu, Murmanska7 či do Helsínk 
a Tallinu, sa rozhovor utečencov ocitol v rovine ekonomických súvislostí. Brechtove myšlienky 
o demokracii, o neslobode, o strachu z chaosu a myslenia, ktoré sa dotýkajú aj mechanizmov 
manipulácie zaujali festivalových hostí, ale cestujúcich nie.8 Tí sa stali súčasťou konzumného 
života, pre ktorý je dnes typické premiestňovanie sa za výhodnejšou prácou, nákupy, uzatvára-
nie sa do svojich ulít... Cestujúci azda pochopili, že ide o nejaké predvádzanie, keďže skupina 
premiestňujúcich sa dvadsiatich osôb so slúchadlami nasledovala dvoch diskutujúcich a občer-
stvujúcich sa protagonistov. Paradoxne vyznela druhá rovina tohto dialógu, lebo jeden z hercov 
anglickej verzie je počernejší Američan s krásnou bielou pleťou. Stephen Ochsner, ktorý pochá-
dza z Colorada z USA, po doplňujúcom štúdiu pre zahraničných študentov v anglickom jazyku 

5 Text bol po prvýkrát uverejnený až päť rokov po smrti autora (1961).
6 Pozri aj P. B. [Pavel Branko]: Brecht v dialógu s Brechtom. In: Revue svetovej literatúry, 1990, roč. 26, č. 6, s. 136-147. 
7 Tristotisícové mesto Murmansk leží už za severným polárnym kruhom. Cesta vlakom z Moskvy trvá poldruha dňa,  
t. j. skoro o deň dlhšie ako do Helsínk.
8 V ZSSR bol anglický jazyk povinný už od základnej školy, dnes detto, takže aspoň niečo z dialógu čakajúci mohli 
zachytiť.
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na Škole MCHAT sa oženil s režisérkou z Arménska a obaja žijú v Moskve ako cudzinci. Och- 
sner nie je utečenec, do USA sa často vracia, hráva tam svoje predstavenia, v cudzine – Moskve 
– vychováva svojho syna. Nie je ani politický, ani ekonomický migrant.9 

Téma vojny – dozvuky
Brechtove Разговоры беженцев zaradili organizátori moskovského festivalu do sekcie ex-

perimentálne predstavenia. Tam sa ocitol aj ďalší petrohradský projekt Молодая гвардия, ktorý 
naštudoval Санкт-Петербургский театр «Мастерская» (2015). Tvorcov inšpiroval rovnomen-
ný román Alexandra Fadejeva. Konfrontujú Fadejevov umelecký text s udalosťami, z ktorých 
vychádzal aj spisovateľ, ako aj s ďalšími súvisiacimi faktami. Fadejeva divadlo neuvádza na 
plagáte ani v divadelnom programe. 

Hoci v Rusku vyňali toto dielo z učebných osnov a na jeho autora sa pomaly zabúda, poslú-
žil inscenátorom na zdivadelnenie zložitosti dejinných súvislostí strihovou formou vlastných 
textov, ako aj archívnych materiálov či zverejnených vedeckých poznatkov o danej dobe. Mladá 
generácia nepozná už príbeh mladogvardejcov z Krasnodonu10, nezaujíma ich, či boli hrdinovia 
a či produkt propagandy hrdinstva sovietskeho občana s odsúdením zverstva fašizmu. Spresňu-
júci podtitul inscenácie История мифа в трёх частях. Миф, Документ, Жизнь sprevádza 
diváka mýtmi okolo Mladej gardy. Tvorcovia predostierajú divadelný obraz mýtu na pozadí 
historických udalostí, umeleckých spracovaní tejto témy a dneška. 

9 S. Ochsner pripravil aj monodrámu Ivana Vyrypajeva Сентенции Пантелея Карманова. 
10 Dnes územie Luhanskej oblasti na Ukrajine. 

Bertolt Brecht: Разговоры беженцев. Летний фестиваль искусств  «Точка доступа»  
Санкт-Петербург, premiéra: 25. júla 2016. Réžia: Vladimír Kuznecov. Pred stanicou.  

Foto: Stan Levšin. Archív festivalu Russian Case Moskva.
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Mnohé fakty z archívov, s ktorými pracujú petrohradskí divadelníci, sú nové. Hovoria o tom, 
ako sa vyvíjali ľudské osudy rodinných príslušníkov postáv mládežníckej odbojovej organizácie, 
ktoré opísal spisovateľ v umeleckom diele a ktoré spoločnosť považovala (a dnes aj časť verej-
nosti považuje) za historicky skutočné. Kladú otázku ako sa dá, a či sa vôbec dá očistiť meno 
nepravdivo opísaného a spoluobčanmi opľúvaného človeka.

Zahraničný divadelník-výskumník pochopí časové súvislosti nových faktov o osude tohto 
románu a ich aktérov až po opätovnom prečítaní Fadejevovho diela a ďalších dokumentov, zve-
rejnených na webových portáloch, vrátane vedeckých štúdií z posledného desaťročia a iných 
tlačených zdrojov, na ktoré informácie z týchto médií odkazujú. Rôzne pramene dostupné vo 
viacerých jazykoch, nie sú totožné (napríklad ruské či ukrajinské zdroje), možno predpokladať 
že diváci siahnu po nich až po vzhliadnutí predstavenia. V čase postfaktuálnej doby je riziko 
jednostranného informovania veľmi vysoké. Aj preto divadelníci nepriamo kladú viac otázok, 
neponúkajú hodnotiaci úsudok, ten ponechávajú na diváka.

Prvá časť vyše štvorhodinového predstavenia s názvom Миф je tanečná interpretácia vybra-
ných udalostí, vzťahov postáv, politických krokov, ktoré sú obsiahnuté v knihe, ale dá sa o nich 
dozvedieť aj z iných zdrojov a nových faktov, sprístupnených z dočasného otvorenia miestnych 
a centrálnych archívov. Režisér-choreograf Maxim Didenko ponúka metaforické obrazy spoje-
ním tanca, výtvarných obrazov, hlučnej hudby, prenikajúcej až do kostí ako mučenie, s minimom 
slova. Divák sa snaží odčítať obrazy nadšenia mladých ľudí – interpretov, ich povinnosť (ako 
sovietskych občanov) brániť vlasť všetkými možnými prostriedkami, ich hrdinstvo (na čo odka-
zuje z tiel tanečníkov utvorené kamenné súsošie), zatratenie (zrútenie súsošia, zakrvaveného šat-
stva, trhanie červenej zástavy, symbolu komunizmu) a i. Ich činy, osud vytvorený harmonickými 
i disharmonickými choreografickými prvkami kolektívu, režisér podčiarkuje ešte nepríjemnou 
disharmonickou, disonantnou hudbou, v ktorej miestami zachytiť motívy známejších národných 
piesní. Táto časť je plná strihov, zastavení, zmien výrazových prostriedkov. Diváka nabáda sle-
dovať rozprávanie podfarbené Lennonovou piesňou Working Class Hero: If you want to be a he-
ro well just follow me... Ale na začiatku priam hrozivo zaznie posolstvo Josifa Vissarionoviča 
Stalina z novembra 1941, ktorým sa obracia na obyvateľov s výzvou brániť vlasť. Fadejevovo 
posolstvo k čitateľom svojej knihy, spoločný komsomolský sľub, to všetko sa odohrá medzi 
tanečnými strihmi.

Až v druhej časti Документ sa divák začína viac orientovať. Udalosti neplynú chronologicky. 
Režisér Dmitrij Jegorov člení rozprávanie do viacerých informácií, vychádzajúcich z oficiálnych 
dokumentov. Prvým je konfrontačný oznam Сталин – Фадеев. Jeho obsahom sú Stalinove ná-
mietky voči románu, ktorý nečítal, videl len prvú verziu Gerasimovho filmu Молодая гвардия. 
Výhrady vodcu sa týkali absencie zdôraznenia významnej úlohy komunistickej strany pri rozho-
dovaní mladých ľudí postaviť sa na obranu mesta. Fadejev sa spočiatku bránil politizácii umelec-
kého diela, ale napokon román z roku 1946 prepracoval a v roku 1951 vyšla jeho druhá verzia11 
v duchu Stalinových požiadaviek. Režisér znásobuje údernosť slov, úryvkov, citácií z materiálov 
prostredníctvom ich premietania v ruskom jazyku na zadné plátno horizontu neveľkého javiska 
a zároveň ich herci interpretujú sólovo či zborovo. (Paralelný anglický text beží na veľkých mo-
nitoroch po bokoch.)

11 Všeobecne známa a prekladaná do mnohých svetových jazykov je táto druhá verzia Fadejevovho románu Mladá 
garda. Nemáme k dispozícii prvú verziu, ktorú stiahli z knižníc vzápätí po Stalinových výhradách. Pre výskum narábania 
s materiálmi v petrohradskej inscenácii nie je relevantné poznanie tejto verzie románu. 
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Клятва pripomína vážnosť sľubu mladých komsomolcov pomstiť sa okupantom. Z tex-
tu tejto prísahy cítiť drsnú sovietsku propagandu, ktorá ovplyvnila celú generáciu.12 Kapitol-
ka Молодогвардейцы, zložená z úryvkov denníkov, podčiarkuje postupné dospievanie týchto 
detí. (Dnes možno nájsť paralelu u detí extrémistov Islamského štátu cvičených na zabíjanie 
nepriateľa, ale aj v iných vojnových konfliktoch.) List donských kozákov z októbra 1942 zasla-
ný Hitlerovi do Berlína, v ktorom sľubujú ríšskemu vodcovi oddanosť a Stalinovi smrť, ochot-
ných bojovať v radoch nemeckej armády, tvorí kapitolku Мать-Украина. Zaradenie listu do 
scenára vnímame ako opositum k rozhodnutiu mladých ľudí bojovať proti okupantom. Zároveň 
môže vyvolať otázky propagandy v prospech ruskej zahraničnej politiky. Ale jeho zamlčanie by 
bol zas protipól iného politického postoja inscenátorov. Písať, hrať o historických udalostiach 
prináša vždy riziko relatívnej pravdy (radenie dokumentov, použitie scénických a hereckých 
prostriedkov a i.), ako napokon zdôrazňuje nielen R. Dahrendorf, ale tieto umelecké diela sa 
môžu stať aj predmetom politických bojov vo vnútri spoločnosti.

Petrohradská inscenácia zdôrazňuje inú skutočnosť. Ako sa informácie, vzťahy, s ktorými 
spisovateľ narába v umeleckom diele, aj tie nepravdivé, zamieňajú za absolútne pravdy a aké 
ťažké je vyvracať, resp. zrelativizovať ich nemennosť. Dôvera Fadejeva v zdroj informácií 
v Krasnodone a ich voľné zakomponovanie do diela vyvolali nespokojnosť pamätníkov opiso-
vaných udalostí a žijúcich rodinných príslušníkov, aj súdne spory o očistenie osoby považovanej 

12 S rovnakým zanietením a s vierou v Stalina a jeho výzvy sa stretávame aj u hrdiniek Alexijevičovej knihy Vojna nemá 
ženskú tvár, o ktorých píšeme ďalej.

Молодая Гвардия. Санкт-Петербургский театр «Мастерская»  
Тeatr Мастерская, Санкт-Петербург, premiéra: 16. apríla 2015. Réžia: Maksim Didenko.  

Záber z prvej časti inscenácie. Foto: Daria Pičugina. Archív festivalu Russian Case Moskva.
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za zradcu.13 Spisovateľ zdôrazňoval, že jeho kniha je umeleckým dielom, nie dokumentom. Po 
Stalinovej smrti urobili všetci jeho druhovia sebakritiku, Fadejev nie. Keď ho Nikita Chruščov 
odvolal zo všetkých funkcií a kolegovia sa mu obrátili chrbtom, v máji 1956 sa zastrelil. V lis-
te na rozlúčku, ktorý oficiálne zverejnili až v roku 1990, sa priznáva, že nevidí možnosť ako 
ďalej žiť, pretože umenie, ktorému obetoval celý život, zadusili praktiky strany. Niektoré výpi-
sy z rokovaní Vojenského tribunálu bezprostredne po ústupe Nemcov z Krasnodonu, svedecké 
výpovede pamätníkov, úryvky zo spisu procesu očistenia mena V. Tretiakeviča, ktoré odznejú 
v inscenácii, ako aj Fadejevov list na rozlúčku, podčiarkujú antagonizmus ducha doby. 

13 Pripomeňme, že Fadejev sa ako predseda Zväzu sovietskych spisovateľov rozhodol sám splniť Stalinov príkaz napísať 
knihu o hrdinstve komsomolcov. Vojnoví korešpondenti Vladimir G. Ľaskovskij a Michail I. Kotov hneď po oslobodení 
Krasnodonu napísali príbeh o mladých hrdinoch do novín na pokračovanie a v roku 1944 vydali knihu Сердце смелых. 
Fadejev v roku 1943 kopíroval ich kroky, býval u matky Olega Koševého, aj on spravil z neho najväčšieho hrdinu, 
iniciátora podzemnej organizácie, na základe nepresných informácií označil za zradcu Viktora Tretiakeviča, ktorého 
Nemci tiež popravili (autor síce zmenil jeho meno, ale obyvatelia ho identifikovali), hoci skutočným vodcom bol práve on.  
V. Tretiakeviča posmrtne odsúdili za zradu. Rodine sa podarilo dosiahnuť rehabilitáciu až v roku 1960 (štyri roky po smrti 
spisovateľa) s odôvodnením súdu, že sa stal obeťou ohovárania. Nielen Fadejev, ale aj obidvaja korešpondenti uverejnili 
mnoho nepresných faktov, keďže nemali k dispozícii všetky informácie.

Молодая Гвардия. Санкт-Петербургский театр «Мастерская»  
Тeatr Мастерская, Санкт-Петербург, premiéra: 16. apríla 2015. Réžia: Dmitrij Jegorov.  

Záber z druhej časti inscenácie. Foto: Daria Pičugina. Archív festivalu Russian Case Moskva.
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Umelecké diela o udalostiach, ktoré vznikajú s minimálnym časovým odstupom alebo len na 
základe oral history nesú v sebe nebezpečenstvo nepresnosti. V tom je riziko dokumentárnej drámy 
a dokumentárneho divadla, lebo diváci sa stotožňujú s vyslovenými faktami, neraz podfarbenými 
emotívnymi zvukovými či obrazovými materiálmi. Väčšina divákov nemá záujem o preverovanie 
informácií z viacerých zdrojov, čoho sme svedkami aj pri sledovaní diskusií o predstaveniach na 
sociálnych sieťach. V internetových odozvách na inscenáciu Молодая гвардия prevládajú pozi-
tívne názory, len málo reakcií je negatívnych, niektorí diváci pomenovali prínos, kritickejšie sa 
vyjadrili k výberu úryvkov denníkov popravených komsomolcov a k záverečnej časti Жизнь.14

V nej tvorcovia vovedú vo filmovom dokumente diváka do Krasnodonu. Je zrkadlom doby 
– mladí ľudia nepočuli o skupine Mladá garda, hoci stoja pri jej pomníku, herci nečítali román, 
historici nezaujímavo vysvetľujú, kde našli dôležité objasňujúce aj protirečiace si dokumenty, vy-
vracajúce mnohé mýty. Tento informatívny a retardujúci štýl divákov nezaujal. Ide o akési post 
scriptum tvorcov, vzdialene pripomínajúce obsahovo silnejšie a umelecky invenčnejšie dopoveda-
nie mýtu o Pavlikovi Morozovovi.15

Na viacerých ruských či ukrajinských webových stránkach internetových encyklopédií s otvo-
reným obsahom možno nájsť rôzne informácie o tejto organizácii, aj o Fadejevovi. Divák má 
možnosť vypočuť si aj jeho prejav na straníckom zasadnutí, kde spisovateľ odsúdil dielo Borisa 
Pasternaka. Hľadanie komparácií prác, ako to v divadelnej podobe ponúkajú mladí tvorcovia, je 
dosť obťažné. Petrohradská inscenácia nikoho nesúdi, neodsudzuje, prináša viacero nových in-
formácií a dáva ich do časových súvislostí, čím vyvracia mnohé fámy a mýty spojené s činnosťou 
Mladej gardy a Fadejevovým románom. V závere prvej časti sa nevyhla školáckej chybe, keď 
sa opýtali divákov či čítali Fadejevov román, či títo mladogvardejci boli hrdinovia alebo obete  
a či by sa dnes dobrovoľne prihlásili do vojny. Týmto posunuli umelecký dokument divadelného 
tvaru do roviny riadenej politicko-publicistickej diskusie.16

Ruskí divadelníci sa v posledných dvoch desaťročiach častejšie vracajú do minulosti (napr. téma 
GULAG-ov, nástup Lenina, Stalina), prehodnocujú dovtedajšie šírené informácie, pracujú s archívnymi 
materiálmi. Ich cieľom je odkrytie mýtov a ich vyvrátenie, preto záujem o Mladú gardu po zverejnení 
výsledkov hĺbkového výskumu vedcov v 90. rokoch a pri 70. výročí od skončenia vojny neprekvapí. 

Ženský a mužský pohľad na vojnu 
Dôležité je hovoriť aj o tom, ako môže časový odstup ovplyvniť hodnotenie udalostí, spomienok, ako 

pôsobí prežitie mnohých vojnových tráum na ďalší život človeka, jeho zaradenia sa do spoločnosti.
Nobelovská autorka Svetlana Alexijevič17 v knihe У войны не женское лицо18 pracovala metó-

dou oral history. Šesť rokov zbierala materiál výlučne z rozhovorov s bývalými vojačkami Veľkej 

14 Pozri http://www.vteatrekozlov.net//спектакли/молодая-гвардия/. 
15 O inscenácii Павлик – мой Бог, Театр им. Йозефа Бойса, Документальный дом «Первое кино», Театр.doc viac 
Podmaková, D.: Two worlds of documentary theatre. In: Slovenské divadlo, 2013, roč. 61, Special Issue, s. 72-86. Vyšlo 
aj Podmaková, D.: Dva svety dokumentárneho divadla. In: Slovenské divadlo, 2011, roč. 59, č. 2, s. 130-144.
16 Na festivalovom predstavení v Moskve prerušil rozpačitosť divákov pán stredného veku s kritickými názormi na 
dnešnú mládež, ktorú označil za konzumnú, žijúcu vo svojom virtuálnom svete. Na otázku, ako by sa on zachoval, 
lakonicky odvetil: „Ak by prikázali, šiel by som, tak ako nám prikázali odísť bojovať do Afganistanu,“ čím sa začala 
zbytočná diskusia, ktorú z javiska striktne ukončili. 
17 Bieloruská autorka Svetlana Alexandrovna Alexijevič (bielorusky Святлана Аляксандраўна Алексіевіч, po rusky 
Светлана Алексиевич) v súčasnosti opäť žije v Bielorusku, píše po rusky. V roku 2015 získala Nobelovu cenu za 
literatúru.
18 Autorka dokončila knihu v roku 1983. V roku 1984 niektoré časti knihy uverejnil časopis Нёман, novinársku verziu 
časopis Октябрь. V roku 1985 kniha vyšla naraz v niekoľkých vydavateľstvách v Minsku i v Moskve. Prvé texty vyšli 
po zásahoch cenzorov a autocenzúry. Celý text, aj s autorkinými úvodným slovom, vyšiel neskôr v 90. rokoch. Ruská 
verzia knihy У войны не женское лицо je k dispozícii online, kniha vyšla neskôr v angličtine pod rôznymi názvami.
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vlasteneckej vojny z rôznych častí bývalého územia ZSSR. Mnohé z nich sa vyspovedaním bie-
loruskej investigatívnej novinárke oslobodili z toho, čo ich ťažilo v spomienkach. Niektoré nesú-
hlasili s uverejnením prepisu, báli sa odhalenia skrytých pocitov ženskej duše. Viaceré z nich po 
skončení vojny a po návrate domov považovala rodina i cudzí ľudia za ľahké ženy, ktoré spávali 
v zemľankách zahrievajúc sa spolu s mužmi, aby nezmrzli. 

Sú to krátke jednoduché príbehy, na ktorých je najvzácnejší ženský uhol pohľadu. Ženy sa 
pozerajú na život, umieranie, oblohu, krv, zabíjanie, vari aj na disciplínu inak ako muži. Je to 
materský, poetický, sčasti logický pohľad na sled vecí. Alexijevič nepísala dejiny vojny, ale ako 
sama hovorí „dejiny citov“. Je to bolestivé rozprávanie o tom ako sa ženám nechcelo umierať, 
ako je pre ženy neznesiteľné zabíjať, veď žena má dávať život, nie ho brať. Jedna z postáv otvo-
rene priznáva: „Tak nás vychovali – vlasť a my – bolo pre nás jedno a to isté.“19

Iveta Horváthová, autorka inscenačného divadelného scenára pre martinské uvedenie literárne-
ho textu Vojna nemá ženskú tvár20 komponuje svoju hru ako dokumentárne rozprávanie spomienok. 
Prevláda informatívny charakter oznamovania faktov. Je paradoxné, že účinky tohto rozprávania 
aj v jeho divadelnej podobe sú po vyše sedemdesiatich rokoch od vojny, silnejšie ako divadelné 
spracovanie pred vyše tridsiatimi rokmi v známom moskovskom Divadle na Taganke.21

Režisér Anatolij Efros si vtedy tiež pripravil scenár sám. Na inscenácii spolupracovala aj 
autorka, ktorá bola už známou osobnosťou a za knihu dostala viacero vyznamenaní. Efros mal 
sťaženú situáciu, lebo do Divadla na Taganke nastúpil po vynútenej emigrácii Jurija Ľubimova22. 
Herci, ale najmä verejnosť si pamätali nezabudnuteľnú Ľubimovovu inscenáciu А зори здесь 
тихие... (1971) podľa novely Borisa Vasilieva. Úsporným a emotívnym divadelným jazykom 
rozprávala o nezmyselnej smrti piatich mladých dievčat pod velením staršinu Fedota Vaskova. 
Vasiliev spomína, že cieľom Ľubimova nebolo diváka rozplakať, ale dojať ho, emocionálne 
nabiť. Aby v divadle mlčal, lebo plakať a spomínať môže až doma.23 Pripomeňme len dva ob-
razy, ktoré zostávajú v pamäti desiatky rokov. Základným scénografickým prvkom bola korba 
nákladného auta, ktorá sa dala rozobrať a plnila viacero znakov. Doslova šokujúco pôsobilo 
záverečné zobrazenie nenaplnenej túžby už nežijúcich dievčat: tancujúce dosky v rytme valčíka, 
čoraz rýchlejšie a pri stále hlučnejšej hudbe. Diváci netlieskali, vychádzali mlčky, pozerajúc na 
päť večných svetiel umiestnených v prázdnych nábojniciach na schodišti hore k bufetu.

V Ľubimovovej inscenácii na začiatku 70. rokov nebol nepriateľom len fašista. Vinníci boli 
aj vlastní, ktorí poslali neskúsené dievčatá proti nemeckej výsadkárskej jednotke. Aj Alexijevi-
čovej hrdinky rozprávajú skoro o rovnakých radostiach, o svojej nevedomosti a neskúsenosti, 
ako píše Vasiliev (veľké čižmy, ktoré sa dievčatám vyzúvali, a preto ich často stratili, pokračujúc 
v chôdzi naboso, význam správneho omotania nôh onucami do čižiem, z ktorých si spočiatku 
šili bielizeň, maličkosti, ktoré ich potešili a pri ktorých stratili pozornosť tak, že prišli aj o život, 
napr. možnosť vykúpania sa v rieke a i.). Obidvaja autori zdôrazňujú túžbu dievčat slúžiť vlasti, 
nenávidieť okupanta, ktorý vtrhol do ich vlasti a ničil všetko, čo mu prišlo do cesty, neštítiac 
sa zabíjať krutou smrťou deti a ich matky. Alexijevič však poukazuje aj na príkaz Stalina, že 

19 Alexejevič, Svetlana – Horváthová, Iveta: Vojna nemá ženskú tvár. Inscenačný scenár Slovenského komorného 
divadla, s. 7. 
20 Kniha vyšla na Slovensku po prvý raz v roku 1990. Prvé vydanie necenzurovanej verzie s autorkiným úvodom 
s odstupom rokov vyšlo až v roku 2015, v roku 2017 vyšlo už jej tretie vydanie. 
21 Светлана Алексиевич: У войны не женское лицо. Dramatizácia a réžia Anatolij Vasilievič Efros. Moskovské 
divadlo drámy a komédie na Taganke, 1985. 
22 V roku 1984 bol Jurij Petrovič Ľubimov v zahraničí, v jeho neprítomnosti mu v ZSSR odňali sovietske občianstvo.
23 Абелюк, Евгения – Леенсон, Елена: Таганка: личное дело одного театра. Москва: Новое литературное 
обозрение, 2007, s. 110. 
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sovietsky vojak nesmie zutekať z boja, nesmie ustupovať, takýto čin sa rovná dezercii a trestá sa 
smrťou (obdobný príkaz však platil aj pre nemecká vojská). 

Efrosova inscenácia У войны не женское лицо (1985) mala dimenzie konkrétnejších prí-
behov ako Ľubimovova А зори здесь тихие.... Postavy akoby dostali skutočnú tvár. Na zadný 
horizont umiestnil fotografie portrétov už starších reálnych vojačiek veteránok aj s vyzname-
naniami. Za dlhým stolom sedeli oproti sebe dve generácie. Tí, čo prežili útrapy, na ktoré jedni 
chcú spomínať, druhí nie a ich mladé podoby. Alexijevičovej rozprávanie bolo inscenované ako 
diskurz. Okrem žien vystupovalo na javisku aj veľa mužských postáv, o ktorých ženy hovoria.24 
Mali tu významnú rolu. Nepriamo posúvali dej, pritom práve S. Alexijevič píše, že nie je cieľom 
sprostredkovať výpovede žien cez mužskú prítomnosť, optiku.25 V závere Efrosovej inscenácie 
výtvarník umiestnil na zadný horizont fotografie mladých „hrdiniek“. Do nich sa spätne prevteli-
li vojačky veteránky. Koncom 80. rokov malo Divadlo na Taganke na repertoári obe inscenácie, 
diváci mohli porovnávať. Ľubimov sústredil rozprávanie do šiestich postáv, pracoval s metafo-
rou, u Efrosa sa hrany otupili väčším počtom len ilustrujúcich postáv. Čisto ženské rozprávanie 
režisér stereotypne zasadil do mužského sveta. 

Mladých čitateľov a divákov Alexijevičovej knihy zaujíma téma najmä preto, že sa neospe-
vuje hrdinstvo vojnových veteránok, ale kladú sa otázky aj prostredníctvom spomienok, otvára-
nia tráum, ktoré dnes môžu niekedy vyvolať aj úsmev. 

Martinská divadelná inscenácia Vojna nemá ženskú tvár26 prináša nové divadelné uchopenie. 
Iveta Horváthová vybrala z množstva monológov-rozpomienok len niektoré. Popri naivnej pred-
stave o vojne, boji, neznalosti, prevláda téma mladého veku (aj matiek, ktoré nechali u starých 
rodičov či susedov svoje malé deti a šli bojovať za slobodu), poznávania tela, lásky, života, ako 
aj zvýraznenia ženského pohlavia. Mnohé ďalšie (napríklad utopenie plačúceho dieťaťa samou 
matkou, aby ho nepriateľ nepočul, a iné) nezaradila do scenára. Sústredila sa na vnútorný kon-
flikt vojenského myslenia (nepriateľ, príkaz zabiť bez ohľadu na to či je to žena, dieťa, potláčanie 
citov), na strach žien, ich chuť žiť, naučiť sa nenávidieť nepriateľa, ľúbiť, túžbu zostať ženou... 
Poetický názov У войны не женское лицо27 sľubuje emócie. Martinská inscenácia z roku 2017 
ich vyvoláva nepriamo, cez informatívny, skoro neosobný štýl. V tom sa líši od interpretácie 
tejto knihy v 80. rokoch.

Režisér Marián Pecko naštudoval dramatizáciu Alexijevičovej knihy oral history v Štúdiu 
Slovenského komorného divadla v Martine. Odkrytý priestor umožňuje nástupy z bokov i zoza-
du. Pár stoličiek, kreslá, neskôr pribudne stôl, staré nosidlá na kolieskach pre ranených, vzadu 
klasické dvojdverové lietacie dvere, naľavo kútik s umývadlom a zrkadlom. Úsporný mobiliár 
dopĺňa pár rekvizít (drevený kufor, obyčajná hranatá nenalakovaná truhla, mikrofón a i.). Muž-
ské velenie je oddelené od sveta žien v hranole s priesvitnými stenami, asociuje nedostižnosť 
pre obyčajného smrteľníka. Sedem herečiek rozpráva príbeh o druhých, neraz interpretujú aj 
viacero postáv. Niektoré zostali v anonymite, iné majú mená aj s presnejším popisom útvarov, 
kde slúžili. Ich prejav je neosobný, hoci nie všetky zvládajú tento rozprávačský štýl, niekde 
skĺznu aj do neprirodzenej štylizácie. V intonácii ich rozprávania, pohybe, mimike prebleskuje 

24 Cez ruské webové prehliadače si možno pozrieť televízny záznam tejto inscenácie z roku 1988. Kvalita snímky je nízka. 
25 Pozri úvodné strany knihy У войны не женское лицо. Autorka vychádza zo slovenského vydania: Alexijevič, 
Svetlana: Vojna nemá ženskú tvár. 3. vydanie. Žilina: Absynt, 2017, s. 7-34. 
26 Svetlana Alexijevič – Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár. Slovenské komorné divadlo Martin, premiéra  
13. 1. 2017, réžia Marián Pecko. 
27 Názov knihy je vlastne citát z prvých riadkov románu bieloruského spisovateľa Alesa Adamoviča Война под 
крышами. Adamovič písal aj úvody do prvých ešte cenzurovaných kníh S. Alexijevičovej.
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ľudský faktor, človečina, ktorej sa nechcú vzdať. Viaceré situácie zahrajú. Prioritou je však ne-
emocionálne rozprávanie o emocionálnych zážitkoch (prvá menštruácia, túžba po čistej bielizni, 
láske, nehe, šok z prvých výstrelov, strach zo zabitia inej osoby atď.). Ich priznania, výpovede 
sú silné aj v akustickej rovine, bez obrazu. Herečky kladú všeobecné, priam rečnícke otázky, na 
ktoré aj odpovedajú. 

Na podporenie dokumentárnej formy využil režisér tri obrazovky, na ktoré sa premietajú  
a titulky a doplňujúce texty, ktoré približujú fakty a osvetľujú mnohé dobové súvislosti (paralela 
s inscenáciou Молодая гвардия). V úvode neosobné riadky spravodajsky oznamujú koľko ľudí 
bojovalo v sovietskej armáde, koľko z toho bolo žien, že mnohé slová pre ženský rod sa zrodili 
práve na vojne. Vo výpovediach postáv prevažujú naivné vyznania o ideáloch, o viere v Stali-
na, vlasť. Priznávajú sa, že keď sa dobrovoľne prihlásili na front, nevedeli, čo je vlastne vojna. 
Neverili, že môžu zomrieť, chceli prežiť, na fronte im pomáhali slová ústrednej vojnovej piesne 
Священная война, začínajúca sa textom „Вставай, страна огромная...“.

 Na pochopenie tohto ideálu, v túto vieru, zaradila autorka dramatizácie do textu po rusky aj 
po slovensky krátky článok Iľju Erenburga Убей!, ktorý počas hlasnej vojenskej piesne interpre-
tovali jediní dvaja muži v inscenácii.28 Text kričia do mikrofónov, prekrikujú burcujúcu vojenskú 
pieseň. V takomto paralelnom prejave sa význam Erenburgových slov stráca, respektíve sa do-

Svetlana Alexijevič – Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár.  
Slovenské komorné divadlo Martin, premiéra 13. januára 2017.  
Réžia: Marián Pecko. Foto: Branislav Konečný. Archív divadla.

28 Erenburgov text vyšiel v novinách dva týždne pred Stalinovým Príkazom č. 227, známym ako Ни шагу назад! [Ani 
krok vzad!]
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Svetlana Alexijevič – Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár.  
Slovenské komorné divadlo Martin, premiéra 13. januára 2017.  
Réžia: Marián Pecko. Foto: Branislav Konečný. Archív divadla.

stáva do inej, priam nepriateľskej roviny. Viacerí historici s odstupom času vyčítali Erenburgovi, 
že práve jeho slová spustili nenávistnú kampaň proti nepriateľovi. Lenže vojakov, ktorí prechá-
dzali frontom a všetko videli, nemuseli burcovať. Erenburgove slová im dávali silu, bojujúce 
strany vždy využívajú všetky formy aj psychologickej vojny. Mnohé z týchto žien sa priznávajú, 
že po návrate z vojny nevedeli svojim deťom vysvetliť, prečo sa ľudia vzájomne zabíjajú. Práve 
počas spomínanej piesne a Erenburgovom texte sa na pozadí zadnej strany zaťahuje záves, sym-
bolicky osvietený na červeno (metafora sovietskej vlajky a tézy „Sovietsky človek sa smrti ne-
bojí“), čím sa podčiarkuje negatívny význam sloganu. Informatívna časť rozprávania sa preklopí 
do odvíjaného deja (výstup s Nemcom, ktorého majú zastreliť, vyhýbanie sa strelám, umieranie 
vo „vydobytej“ čistej bielizni, rozprávanie sestričiek o zomierajúcich vojakoch, poprava mladé-
ho vojaka, ktorý ušiel z boja, inscenovaný dialóg o tom, ako sa ešte ani nemilovali a už zomrú, 
ako nestihli spoznať telesnú lásku, ako telá v strese na túžbu po sexe nereagujú). Najemotívnej-
šia a priam nepochopiteľná je príhoda lekárky kapitánky Jefrosinie Breusovej o tom ako sa jej 
podarilo presvedčiť maršala Konstantina K. Rokossovského už vo Východnom Prusku, aby jej 
na prevoz manželovho tela domov do Ruska poskytol lietadlo. Jedna z mála ľudských príhod je 
v knihe aj v inscenácii (vyjadrenej obyčajným pokľaknutím si jednej, hneď na to všetkých žien 
pred maršalom) opozitom k tvrdosti ruských veliacich generálov.29

29 Maršal Konstantin Konstantinovič Rokossovskij, pôvodom Poliak, bol jeden z najvýznamnejších sovietskych vojno-
vých veliteľov počas druhej svetovej vojny (velil pri bitke pri Stalingrade, pri Kursku a i.).
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Dvaja mužskí predstavitelia stvárňujú Rusov, Nemcov, pozitívne i negatívne postavy. Sú 
doplnkom k divadelnému rozprávaniu žien o zážitkoch na fronte, v tyle s rodinou a i. Silným 
zážitkovým momentom týchto žien v už zdevastovanom Nemecku je zistenie, že nemecká kra-
jina je oveľa bohatšia ako ich, preto nevedeli pochopiť, za čo Nemci bojujú. Veď mali doma 
v termoskách skutočnú kávu, biele obrusy, porcelán, kvetináče... Ženy-vojačky v tomto prostre-
dí nemecké dieťa pohladili, muži-vojaci začali termosky rozbíjať. Tieto výpovede v čase začí-
najúcej opätovnej studenej vojny akoby zdôrazňovali len záporné stránky sovietskeho vojaka, 
z interpretácie textu sa vytratil cieľ – vyhnať nepriateľa z vlasti.

Martinský divadelný obraz rozprávania žien – vojačiek nie je obvinením nemeckých okupan-
tov,30 ich zatrpknutosť smeruje do vlastných radov: proti mužom, ktorí si privlastnili víťazstvo, 
vytvorili vlastné dejiny, bez žien. Na otázku „Kto je na vine? Hitler...sovietska moc, Stalin, 
čistky, fašistky...čerení, bieli, hnedí...,“31 explicitne neodpovedá, hoci scénickými prostriedkami 
podporuje odmietanie Stalinovej politiky. Dokumentárny charakter inscenácie sa miestami mie-
ša so štylizovanými výstupmi, zbytočne exaltovanými prejavmi. 

Slovenská inscenácia Vojna nemá ženskú tvár vysiela v dnešnej dobe mnohých vojnových 
ohnísk významné posolstvo. Smerom k politikom, mužom, ženám, hovorí o význame a zmys-
le života. Zároveň je aj politickým prejavom odmietajúcim tvrdých vodcov, „sovietsku“ moc,  
k čomu prispieva aj Alexijevičovej vystupovanie proti ruskej politike. 

Divadlo má schopnosť byť politickou platformou každej doby a súčasné (dokumentárne) 
divadlo to využíva. Či cez staršie texty (politicko-filozofujúci Brechtov dialóg), či otváraním 
tém pravdivosti faktov v umeleckom diele, ktoré majú dosah na osudy ľudí (Fadejevov román 
Mladá garda) a či inscenovaním najnovšej literárnej tvorby, ktorá sa vracia do minulosti (oral 
history S. Alexejevičovej).

Theatrical Paradigms in Contemporary Slavic Culture 
The War Theme in Dramatic Images

Dagmar Podmaková

Based on three productions of two cultures, the study presents a new approach of documentary theatre-makers. The pro-
duction of Brecht’s Refugee Conversations (The Access Point Festival, St. Petersburg), with the conversations in source text 
and in actual reality taking place at a train station, brings into the open – despite the currentness of the content of conversations 
– the indifference of indirect audiences, travellers waiting for their train. The second production by St. Petersburg theatre-
makers The Young Guard (Masterskaya Theatre, St. Petersburg) brings to the fore the myth of events and of individual heroes, 
as build-up in this novel by Alexander Fadeyev, against the backdrop of historical events, artistic adaptations of the theme and 
of the present. The production uncovers numerous new facts and points out how a work of art turns into an object of political 
struggle inside society. The dramatisation of the work by Nobel prize winner Svetlana Alexievich War Does Not Have a Wom-
an’s Face (Slovak Chamber Theatre in Martin) does not glorify the heroism of female military veterans but rather, through 
their reminiscences, through informative and detached acting, it poses questions about the purpose of senseless suffering. In 
our modern times, with multiple hotbeds of armed conflicts witnessed globally, it brings a deep message about the meaning 
and purpose of life. The message contains a new kind of catharsis and is intended to appeal to politicians, men and women. 

30 Tak napokon nevyznieva ani Alexejevičovej kniha, tá je dnes skôr kritikou sovietskeho systému.
31 Alexejevič, Svetlana – Horváthová, Iveta: Vojna nemá ženskú tvár. Inscenačný scenár Slovenského komorného di-
vadla, s. 60.





CONTENTS

Foreword .........................................................................................................................................................................................3
M. KOŠKOVÁ: Language Dynamics in the Mirror of Dictionary Processing (using Bulgarian and Slovak Material) ................4
K. DUDOVÁ: Linguistic Image of the Handicraft preserved in Slovak and Polish Phraseology ................................................19
J.  DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ: Štefan Tóbik and his Work Dialects of Gemer I.-III.  

in Context of Slovak Linguistics ....................................................................................................................................29
P. ŠMERINGAIOVÁ: Slovak-German Relations in 15th – 18th Century ....................................................................................42
V. ĽAŠUKOVÁ: Types of Folklore Actualization in the Codification of the Slovak and Belarusian  

Languages as a Reflection of the Language Program of V. Karadžić.............................................................................48
K. ŽEŇUCHOVÁ: Cyrillic Healing Handbooks from the 18th Century  

(An Ethnolinguistic Analysis of Names of Illnesses) .....................................................................................................64
P. ŽEŇUCH: Rusnáks of Vojvodina and Slovak Rusnáks: Language, Confessional, and Ethnic Identity in Comparison ...........75
J. GLOVŇA: The Development State of Vojvodina Slovak as an Enclave Language ..................................................................86
J. KESSELOVÁ:Speakerʼs Reference in Dialogic Communication in Slovak Language:  

Verbal Person versus Personal Pronoun .............................................................................................................................94
D. SLANČOVÁ – T. KOVALIK SLANČOVÁ: Sports Linguistics – an Outline of Interdisciplinary Research .......................109
M. MATIOVÁ: Cognitive Analysis of Emotional Concepts as Interpretive Constructs  

of Slovak Linguistic-cultural Community ....................................................................................................................117
P. ŽIGO: The Development of Substantive Declension in the Dialects of the Slavic Languages ...............................................132
J. KRŠKO: Processing of the Slovak Onymic Space within Onomastic Lexicography – State and Prospects ..........................143
Ľ. WILŠINSKÁ: Slovak-Latin Relations in the Literature of the Byzantine-Slavic Tradition in Slovakia  ...............................151
E. BRTÁŇOVÁ – O. VANEKOVÁ: The Slovak Literature and the Serbian Vojvodina.  

Two Vojvodian Catechisms and the Latin Eclogue Beata Bacska ................................................................................158
S. ZAVARSKÝ: Ioannes Baptista Neosoliensis and His Commentary on Cicero’s First Letter ad Quintum fratrem:  

A Contribution to Slovak-Polish Humanism  ...............................................................................................................179
P. ZUBKO: The Polish-Hungarian Context in the History of the Unites Believers ....................................................................187
V. GREŠLÍK: The Icons of Eastern Slovakia and Their Inspirational Sources in Western Art ...................................................205
M. PROKIPČÁKOVÁ: Liturgical Music of the Byzantine-Slavonic Rite  

in Slovakia in the Music Slavistics Discourses ............................................................................................................216
M. STRÝČKOVÁ: Latin – Church Slavonic Relationships in the Area of the Historical Eparchy of Mukachevo ...................230
L. LENOVSKÝ: The Relation of Language, Culture and Identity in the Enviroment of Ethnic Minorities ..............................243
J. KREDÁTUSOVÁ: Language Expression of the Ukrainian Mentality from  

The Ukrainian and Slovak Perspectives .......................................................................................................................252
D. PODMAKOVÁ: Theatrical Paradigms in Contemporary Slavic Culture.  

The War Theme in Dramatic Images............................................................................................................................263



EV 4011/10

SLAVISTICKÝ ÚSTAV JÁNA STANISLAVA SAV BRATISLAVA
SLOVENSKÝ KOMITÉT SLAVISTOV
SLAVICA SLOVACA, ročník 53 (2018) č. 3-4. (supplementum)
Vychádza: 1. číslo v júni, 2. číslo a 3. číslo spolu so 4. (supplementum) v júni z príležitosti XVI. Medzi-
národného zjazdu slavistov v Belehrade.
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava.
Tel.: 02/20920203, e-mail: vedasav@savba.sk.
Distribúcia / Distributed by:
Slovart G. T. G., Krupinská 4, P. O. Box 152, 852 99 Bratislava
ISSN 0037-6787
Časopis je evidovaný: Scopus, CEJSH, DOAJ, C.E.E.O.L., ERIH PLUS, MLA,

CARHUS Plus+ 2014, CIRC, SJR, ProQuest, EBSCO


